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	 Volby	 přinášejí	 změ-
ny.	 Proto	 se	 konají.	 Ani	
sebelepší	 leader	 se	 ne-
vyhne	pastím	stereotypů	
a	 vlastní	 slepoty.	 Proto	
jsou	 tu	 volby.	 Zostřují	
smysly	těch,	co	řídí,	aby	
reflektovali,	 jak	 napl-
nili	 nebo	 jak	 daleko	 se	
vzdálili	 svým	 slibům,	
plánům	a	vizím,	a	aby	si	
vyslechli,	 co	 si	 o	 jejich	
dosavadní	 práci	 myslí	
občané.	Vládne-li	 spoko-
jenost	 a	 vize	 jsou	 dost	
nosné,	šance	pokračovat	
je	 vysoká.	 Veřejnost,	 která	 ale	 čekala	
jiné	výsledky,	dá	hlas	těm,	kdo	tvrdí,	že	
tu	 změnu	 zařídí.	 A	 pak	 přichází	 „nová	
krev“	a	nové	vize,	a	třeba	i	styly.	Volby	
obsazující	vedení	měst	a	obcí	už	proběh-
ly	zdá	se	dávno.	Než	si	ale	noví	dosedli	
a	dosavadní	se	smířili	se	změnami,	za-
bralo	to	někde	i	pár	měsíců.	Máme	nové	
plány,	vize,	programy,	koalice	i	oponen-
ty.	 Tak	 nějak	 by	 se	 dal	 uchopit	 start,	
nebo	 restart,	 jaký	každé	město	a	obec	
zažívá,	když	rozplánovává	nové	čtyřleté	
období.	
	 Velká	 politická	 hesla	 a	 programy	 je	
potřeba	přetavit	v	pojmenovatelné pro-
jekty	a	ty	zase	do	rozpočtových	tabulek	
a	 měřitelných	 výsledků.	 Jedni	 plánují,	
druzí	 hlídají,	 třetí	 komentují.	 Redakce	
si	vzala	za	svůj	úkol	více	zkonkretizovat	
výstupy	programového	prohlášení	vedení	
Tišnova,	aby	obsahovaly	pojmenovatelné	
aktivity,	 které	 mohou	 občané	 města	 če-
kat.	A	pokud	tam	chybí,	co	jste	očekáva-
li,	nezdráhejte	se	na	 to	zeptat.	„Stojíme 
o váš názor,“	potvrzuje	vedení	města.	
	 K	tématům	nejen	pro	naši	dobu	důle-
žitým	určitě	 patří	 otázka	bezpečnosti.	

Malý	prolog	pro	tuto	sféru	
tak	představuje	v	aktuál-
ním	 čísle	 novin	 jednak	
rozhovor	 s	 plk.	 Jaromí-
rem	Novotným,	ředitelem	
územního	 odboru	 Poli-
cie	 ČR	 pro	 Brno-venkov.	
Druhak	historický	exkurz	
k	dějinám	vzniku	a	vývoje	
obecní	a	městské	policie.	
	 Druhým	 tématem	 do-
týkajícím	se	vedle	občan-
ské	bezpečnosti	města	ze-
jména	dětí	a	jejich	rodičů	
je	 budoucnost	 tišnovské-
ho	 základního	 školství.	

To	aktuálně	sténá	pod	stále	 rostoucím	
počtem	dětí	v	již	zaplněných	kapacitách	
škol,	proto	se	znovu	vracíme	k	otázkám	
plánu nové svazkové ZŠ v Předkláš-
teří.	Nyní	v	souvislosti	s	vernisáží	a	vý-
stavou	návrhů	architektonické	soutěže	
na	její	podobu	a	budoucnost.	
	 K	pošmournosti	slabé	zimy,	a	ještě	ne	
začínajícího	jara	patří	i	nostalgie	vzpo-
mínek.	Ta	ovšem	může	přiblížit	i	neoby-
čejné	životy.	A	tak	v	 tomto	čísle	novin	
najdete	 Březnové vzpomínání v mu-
zeu	 na	 Miloše	 Budíka	 a	 Jana	 Lacinu,	
in	 memoriam	 připravovanou	 poslední	
knihu	Miroslava	Pavlíka,	i	strhující	pří-
běh	20.	století	v	životě	jedné	nenápadné	
tišnovské	občanky	Marie	Melicharové.	
	 A	znovu	k	mladší	generaci	se	obrací	
informace	k	zápisům	do	škol,	přihlašo-
vání	na	letní	příměstské	tábory	a	campy,	
informace	o	zajímavých	nových	knihách	
nebo	pozvánky	za	kulturou	a	ke	spolko-
vému	dění.	
	 Milé	 čtenářky,	 milí	 čtenáři,	 budeme	
rádi,	staneme-li	se	inspirací	pro	úspěš-
ný	přechodový	měsíc	na	cestě	od	zimy	
do	jara.	

PřecHOdOVý měSíc
Vladimír Vecheta



PrVNí dVA měSíce rOKu

Protože jsme v předchozím čísle Fotostory vypustili, připomene-
me obrazem leden i únor. Na politické scéně byly nejvýznamnější 
událostí prezidentské volby v ČR. Šedivě mlhavý leden probar-
vily skupiny tříkrálových koledníků na pravidelné sbírce. A při-
pomenout je namístě i Tříkrálovou dílnu v Galerii Josefa Jambo-
ra. Kluziště hostilo Karneval na ledě. A než se ulice rozveselily 
masopustními průvody, proběhlo několik uměleckých vystoupení 
hudebníků jmen známých, jako Karel Plíhal, i těch, jejichž hvěz-
da teprve vystoupá, třeba Nikol Bóková. (vv)

Fotografie: Radka Kaclerová, Dominika Hubková,
Josef Permedla, Michal Beneš, Inspiro
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	 Vážené	Tišnovačky,	vážení	Tišnováci,	zima	
se	 pomalu	 chýlí	 ke	 konci,	 za	 chvíli	 přijdou	
jarní	 měsíce	 a	 to	 je	 pro	 stavaře	 naděje,	 že	
po	drobném	zimním	odpočinku	zahájí	staveb-
ní	 sezónu	 plní	 odhodlání.	 Ne	 jinak	 je	 tomu	
na	 Odboru	 investiční	 a	 projektové	 podpory	
(OIPP)	 v	 Tišnově,	 jehož	 jsem	 od	 loňského	
podzimu	gestorem.	Dlouhá	léta	měl	tento	od-
bor	jako	gestor	na	starosti	kolega	Ing.	Karel	
Souček	starší	(ODS)	a	vedl	jej	dobře.
	 V	 Tišnově	 jsme	 se	 na	 konci	 roku	 2022	
mohli	radovat	z	dokončení	velké	rekonstruk-
ce	 ulic	 Riegrova	 a	 Černohorská.	 A	 hned	
na	začátku	roku	2023	jsme	vybavili	vnitřním	
zařízením	 novou	 smuteční	 síň,	 která	 bude	
sloužit	nejen	Tišnovákům,	ale	i	okolním	ob-
cím.	Zde	je	namístě	poděkovat	i	Ing.	Václavu	
Šikulovi	(ANO),	který	byl	u	zrodu	této	myš-
lenky.	Jsem	rád,	že	jsme	se	na	provozu	nové	
smuteční	 síně	 dohodli	 s	 firmou,	 která	 má	
v	této	oblasti	dlouholeté	zkušenosti.	V	létě	roku	2023	bychom	
chtěli	vyměnit	plot	při	vstupu	na	nový	hřbitov	a	zároveň	pra-
cujeme	na	projektové	dokumentaci	na	rekonstrukci	parkoviště	
u	nového	hřbitova.	V	této	lokalitě	stojí	určitě	za	zmínku	přípra-
va	realizace	tzv.	suchého	poldru,	který	by	měl	sloužit	k	zadrže-
ní	dešťových	vod	z	okolí	(v	budoucnu	z	celé	ulice	Kuthanovy)	
a	zároveň	by	zde	mělo	dojít	k	jejímu	částečnému	vsakování.
	 Pokud	půjde	vše	podle	plánu,	měli	bychom	během	března	za-
hájit	práce	na	rekonstrukci	ulice	Husovy.	Ze	tří	ulic	(Havlíčkova,	
Vrchlického,	Husova),	na	které	byly	připraveny	studie,	se	ulice	
Husova	dostala	do	 realizace	 jako	první	 z	důvodu	vedení	hlavní	
stoky	jednotné	kanalizace	na	čističku	odpadních	vod	do	Březiny.	
Dojde	ke	zvětšení	dimenze	potrubí	oproti	stávajícímu	stavu,	které	
by	mělo	významně	pomoci	odtoku	v	této	výrazně	vytížené	kmeno-
vé	stoce	E.	Mimo	to	dojde	k	vybudování	samostatné	dešťové	ka-
nalizace,	která	se	v	budoucnu	napojí	na	ulici	Na	Rybníčku	a	bude	
pokračovat	do	řeky	Svratky.	Vedení	města	připravuje	zájemcům	
podporu	na	zachytávání	dešťových	vod,	kdy	přepad	z	nádrží	bude	
odveden	do	nově	vzniklých	dešťových	kanalizací.	Odlehčíme	ČOV	
v	Březině	(čistička	odpadních	vod)	a	zároveň	část	vody	zachytíme	
pro	další	využití.	O	zachycení	vody	v	krajině	se	postarají	i	vypro-
jektované	vsaky	U	Humpolky.	Pokud	uspějeme	s	žádostí	o	dotaci,	
můžeme	se	v	 letošním	roce	těšit	na	realizaci.	Ta	zahrnuje	 i	od-
vodnění	 asfaltové	 komunikace	 před	 domem	 č.p.	 1862,	 vedoucí	
ke	garážím	u	železniční	vlečky.
	 V	polovině	letošního	roku	bychom	měli	dokončit	druhou	eta-
pou	 revitalizace	 bytového	 domu	 Na	 Mlékárně	 795.	 Dům	 bude	
kompletně	 opraven,	 včetně	 bytů,	 ve	 kterých	 jsme	 ještě	 stále	
topili	v	kamnech	na	uhlí.	Bude	opravena	střecha,	zateplena	fa-
sáda,	vytvořeny	podzemní	nádrže	na	zachytávání	dešťových	vod	
a	odstraněny	všechny	nevzhledné	kůlny	a	zákoutí,	které	kazi-
ly	dobrý	dojem	z	Tišnova.	Když	jsem	brigádně	před	třiceti	lety	
v	této	části	Tišnova	roznášel	noviny,	vzpomínám	si,	že	v	těchto	
dvou	domech	(č.p.	255	a	795)	jsem	to	zvládl	nejrychleji.	

	 Informace	 o	 investicích	 v	 oblasti	 úspor	
energií	 rád	 přenechám	 kolegovi	 místosta-
rostovi	 Seberovi,	 já	 se	 pouze	 zmíním	 o	 při-
pravovaném	 zateplení	 bytového	 domu	 Polní	
č.p.	639	a	č.p.	640.	S	využitím	dotačního	ti-
tulu	bychom	chtěli	toto	zateplení	letos	zreali-
zovat.	Stavební	práce	se	nevyhnou	ani	bytům	
na	 CSS	 (Centrum	 sociálních	 služeb)	 objekt	
A1	a	A2,	kde	je	připravena	rekonstrukce	do-
žitých	sociálních	zařízení.	
	 V	nejbližší	době	nás	čeká	připravit	zadáva-
cí	řízení	na	dodavatele	stavby	Hotel	Květnice	
–	1.	etapa	(zbourání	kompletní	dvorní	přístav-
by	z	devadesátých	let,	sanace	krovu,	suterénu	
a	dvorního	traktu).	Dne	13.	2.	2023	proběhla	
schůzka	 zastupitelů	 města	 Tišnova	 spojená	
s	 debatou	 o	 možném	 využití	 tohoto	 objektu	
a	přípravě	dalších	etap	rekonstrukce,	pokud	
možno	 ještě	před	 realizací	 rekonstrukce	ná-
městí	Míru.	

	 Nejen	samotná	výstavba,	ale	především	příprava	nových	pro-
jektů	 je	 základním	 kamenem	 pro	 plynulý	 průběh	 investičních	
akcí.	 Tady	 především	 platí	 okřídlené	 „těžko	 na	 cvičišti,	 lehko	
na	bojišti“.	Proto	jen	okrajově	zmíním	výčet	připravovaných	pro-
jektů,	na	kterých	pracujeme	a	dále	budeme	pracovat	v	průběhu	
roku	2023	(revitalizace	náměstí	Míru,	rekonstrukce	ulic	Jungma-
nnova	a	Halouzkova,	ul.	Kukýrna	–	zvýšení	bezpečnosti	dopravy,	
ZŠ	Smíškova	–	rekonstrukce	elektroinstalace,	poliklinika	–	re-
konstrukce	elektroinstalace,	vody	a	kanalizace,	studie	na	rekon-
strukci	letního	kina	–	2.	etapa	vstup	a	zázemí,	Jamné	–	odvodnění	
a	zasakování,	klimatický	park	podél	řeky	Svratky	na	k.	ú.	Tišnov	
a	v	neposlední	řadě	zahájení	projektové	přípravy	na	„Studii	řeše-
ní	využití	obnovitelných	zdrojů	energie,	fotovoltaické	elektrárny	
a	energetických	úspor	pro	vybrané	objekty	města“).	
	 O	 těchto	projektech	Vás	 já	nebo	moji	kolegové	budeme	po-
stupně	informovat	v	dalších	vydáních	TN	či	na	stránkách	města.	
Přeji	všem	pohodové	a	krásné	jarní	dny.	

Radnice infoRmuje

ze záPISNíKu míSTOSTArOSTY
Aleš Navrátil

Aleš Navrátil.
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Zápisy do MŠ v TiŠnově na Školní rok 2023/24
	 V	 letošním	 roce	 bude	 probíhat	 proces	 zápisu	 obdobně	 jako	
v	předchozích	letech,	a	to	prostřednictvím	Systému pro podporu 
přijímacího řízení do MŠ.	Elektronické	žádosti	bude	možné	vy-
plňovat	a	tisknout	od	soboty	1.	4.	do	středy	3.	5.	2023.	Příjem	
vytištěných	a	lékařem	potvrzených	žádostí	proběhne	ve	středu	
3. 5. 2023 ve všech MŠ od 8.00 do 11.00 hod. a od 13.00 
do 16.00 hod.	
	 Pro přijímání dětí je stanoven pouze jeden školský obvod pro 
všechny MŠ a tím je celé území města Tišnova. V kritériích bylo 
i nadále ponecháno zvýhodnění pro děti, které již mají ve stejné 
mateřské škole svého staršího sourozence, výhodu je však možné 
využít pouze pro děti starší 3 let. Další body je možné získat, po-
kud dítě přihlásíte k celodenní docházce od 1. 9. 2023.
	 Všechny	aktuální	potřebné	informace	najdete	od 1. 3. 2023 
na zapisms.tisnov.cz	nebo	je	získáte	v	jednotlivých	MŠ.	
	 Děti, které se z kapacitních důvodů do mateřské školy 
nedostanou, budou přednostně přijímány do Dětské skupiny 
Potůček.	Dětskou	skupinu	provozuje	Rodinné	centrum	Studán-
ka	ve	 spolupráci	 s	městem	Tišnovem	a	MAS	Brána	Vysočiny.	
Přijímací řízení do Potůčku bude probíhat od 5. 6. 2023 
do 16. 6. 2023.	Kontaktní	osoba	je	Mgr.	Kateřina	Hromčíková	
(studanka.tisnov@gmail.com,	777	706	723).	Podrobnější	infor-
mace	budou	postupně	zveřejňovány	na	www.studanka-tisnov.cz.
	 Zápis (příjem žádostí) pro děti z Ukrajiny	proběhne	v	ter-
mínu	7.	6.	2023,	a	to	od	8	do	11	hod.	a	od	13	do	15	hod.	v	míst-
nosti	č.	110,	v	přízemí	v	budově	MěÚ	Tišnov,	Ráboňova	117.

HledáMe paMěTníky
	 Hledáme	pamětníky	dvou	čerpacích	stanic	na	náměstí	Míru,	
které	 stály	 před	 bývalou	 restaurací	 Pěna	 dní	 a	 před	 Hotelem	
Květnice.	 Potřebovali bychom zjistit posledního vlastníka 
čerpacích stanic nebo informace o tom, kdy byly čerpací sta-
nice zrušeny.	Pokud	byly	stanice	využívány	i	po	roce	1948	a	na-
šly	by	se	mezi	pamětníky	další	fotografie,	ze	kterých	to	plyne,	
budeme	rádi	za	možnost	pořízení	kopií.	

	 Pokud	nějaké	informace	máte,	prosíme,	kontaktujte	Odbor	ži-
votního	prostředí	MěÚ	Tišnov,	Ráboňova	117,	tel.	549	439	833.	
Děkujeme předem za ochotu.

TiŠnov sTárne – rodí se Méně děTí
	 Průměrný věk Tišnovana	 (obyvatelé	 Tišnova	 včetně	 jeho	
místních	částí	Hájek,	Hajánky,	Jamné	a	Pejškov)	byl	na	počát-
ku	 letošního	 roku	 42,6 let.	 „Nejmladší“	 místní	 částí	 je	 stále	
Pejškov,	průměrný	věk	obyvatele	Pejškova	byl	36	 let,	naopak	
„nejstarší“	místní	částí	 je	Hájek,	průměrný	věk	obyvatele	Háj-
ku	byl	45,6	let.	Nejstarší občance	Tišnova	bude	letos	100	let,	
11	občanů	je	narozených	v	rozmezí	let	1924–1928.	Letošní prv-
ní občanka	Tišnova	se	narodila	2.	1.	2023.
	 V	 roce	 2022	 se	 ve	 správním	 obvodu	 matričního	 úřadu	 Tiš-
nov	uskutečnilo	71 sňatků,	z	toho	bylo	46	sňatků	občanských	
a	25	sňatků	církevních.	Mezi	stálé	obyvatele	města	loni	přiby-
lo	87	novorozených dětí	 (pro	srovnání	–	v	roce	2021	to	bylo	
121	 dětí),	 oproti	 tomu	 zemřelo	 120 občanů Tišnova	 (v	 roce	
2021	zemřelo	119	občanů).	
	 Z	 jiných	 obcí	 se	 do	 Tišnova	 k trvalému pobytu přihlásilo 
200 občanů,	zatímco	290	občanů	se	odstěhovalo	jinam.	V	rámci	
města	Tišnova	změnilo	trvalý	pobyt	141	občanů.
	 V Tišnově tak k 31. prosinci 2022 žilo 9 009 českých 
státních občanů	a	466	cizinců	s	trvalým	nebo	přechodným	po-
bytem.	

podpora obnovy
kulTurnícH paMáTek v roce 2023
	 Ministerstvo	 kultury	 ČR	 vyhlašuje	 pro	 rok	 2023	 opět	 pro-
gram	 Podpora obnovy kulturních památek	 prostřednictvím	
obcí	s	rozšířenou	působností.	Pro	obec	s	rozšířenou	působností	
Tišnov	byla	stanovena	kvóta podpory 414 000 Kč. Bližší	infor-
mace	jsou	zveřejněny	na	webu	města	(v	sekci	Stavba	a	územní	
plánování).

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

Čerpací stanice před Hotelem Květnice.

Čerpací stanice před bývalou restaurací Pěna dní.
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cyklus akTiviT seniorů i plány pro Mladé
	 V	lednu	odstartoval	cyklus	aktivit	pro	seniory	Zajímá Vás?,	
který	pořádá	město	Tišnov	ve	spolupráci	s	Inspirem	–	středis-
kem	volného	času	(www.svcinspiro.cz).	
	 Radní	 Irena	Ochrymčuková,	která	 je	mimo	 jiné	 i	gestorkou	
pro	kulturu,	seznámila	členy	kulturní	komise	s	dosavadními	po-
střehy	z	tohoto	projektu.	Také	upozornila	na	další	cílovou	sku-
pinu,	kterou	jsou	teenageři.	Členové	si	vzali	za	úkol	zamyslet	se	
nad	vhodnou	nabídkou	činností	pro	mladé	–	z	oblasti	hudební,	
e-sportu	až	po	zapojení	se	do	charitativní	činnosti.	V	budoucnu	
se	tedy	dospívající	Tišnováci	mohou	těšit	například	na	podporu	
skateboardingu v našem městě.	

rekonsTrukce
HoTelu kvěTnice sTarTuje v léTě
	 Na	13.	února	svolalo	vedení	města	pracovní	jednání	zastupi-
telů,	které	se	týkalo	připravované	rekonstrukce	Hotelu	Květni-
ce.	Ing.	arch.	Aleš	Burian	seznámil	přítomné	s	návrhem	dalšího	
možného	využití	této	dominanty	tišnovského	náměstí.	
	 V	letních	měsících	by	měla	probíhat	první etapa rekonstruk-
ce spočívající v bourání dvorní přístavby a sanování vlhkosti 
suterénu.	Další	etapy	by	měly	navazovat	tak,	aby	k	dokončení	
došlo	před	plánovanou	realizací	rekonstrukce	nám.	Míru.
	 Zastupitelé	měli	možnost	položit	architektům	i	vedení	měs-
ta	své	dotazy	či	připomínky.	Po	projednání	záměru	v	orgánech	
města	bude	následovat	prezentace pro veřejnost.	O	jejím	koná-
ní	vás	budeme	včas	informovat.

křižovaTku Za předkláŠTeříM čeká úprava
	 Upozorňujeme	občany,	že	v	obci	Předklášteří	bude	zahájena	
13. března úprava křižovatky	 II/385	×	 387	 (jedná	 se	 o	 kři-
žovatku	za	obcí	Předklášteří	směrem	na	Štěpánovice,	odbočka	
na	Dolní	Loučky).	
	 Provoz ze směru od Předklášteří na Dolní Loučky	by	měl	
zůstat	 zachován	 po	 celou	 dobu	 rekonstrukce.	 Silnice smě-
rem na Štěpánovice	bude	na	nezbytně	nutnou	dobu	uzavřena.	
V	tomto	období	bude	veškerá	doprava	mimo	autobusovou	vede-
na	obousměrně	po	objízdné	trase.	
	 Přesnější	 informace	 týkající	 se	 objízdných	 tras	 naleznete	
před	zahájením	úprav	na webu města Tišnova v sekci Doprava 
a parkování.	Akce	by	měla	být	ukončena	6.	srpna	2023.

oprava ulice Husovy bude levnějŠí
	 Díky	velkému	zájmu	stavebních	firem	(9	uchazečů)	byla	ce-
nová	nabídka	na	 rekonstrukci	ulice	Husova	výrazně	nižší	 než	
předpokládaná	hodnota	veřejné	zakázky,	která	byla	dle	projektu	
stanovena	na	49	mil.	Kč	bez	DPH.	Nejnižší	nabídková	cena	je	
ve	výši	25,5	mil.	Kč	bez	DPH.	
	 Město	tak	tedy	výrazně	ušetří	a	zbylé	finance	bude	moci	in-
vestovat	do	jiných	potřebných	oblastí.
	 Jedná	se	o	společnou investiční akci města Tišnova a Svaz-
ku vodovodů a kanalizací Tišnovsko.
	 Připravovanou	rekonstrukci	ulice	Husovy	je	plánováno	zahá-
jit	v	průběhu	měsíce	března	či	dubna.	Rezidenti	budou	o	zahájení	
stavební	činnosti	i	případných	omezeních	informováni	adresně.

Radnice infoRmuje

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

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

Blahopřejeme
LEDEN

90 let 

Věra Kostelecká

91 let

Zdeněk Kříž

80 let 

Marie Zwienerová

Marie Bendová

Stanislav Pacek

Miloslav Hamák

Dagmar Dvořáková, tajemnice 
Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova
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Radnice infoRmuje

	 Lokalita	 „Za	 Penzionem“	 neboli	 také	 zastavitelná	 plocha	
„Z8“	–	 to	 jsou	názvy	popisující	 plochu	 ležící	 v	 polích	 směrem	
k	Lomničce	(paralelně	s	ul.	Králova	a	Centrem	sociálních	služeb	
Tišnov).	Tuto	oblast	by	v	budoucnu	měla	čekat	změna	v	podobě	
nové	zástavby.	Změna	nikoliv	nečekaná	a	nikoliv	dramatická.

Lokalita vymezená k bydlení již 25 let 
	 Lokalita	„Za	Penzionem“	byla	vymezena	k	bydlení	již	v	územ-
ním	plánu	sídelního	útvaru	Tišnov	v	roce	1998.	Se	stejným	úče-
lem	byla	i	převzata	do	nového	územního	plánu,	který	byl	v	rámci	
standardního	schvalovacího	procesu	veřejně	projednán,	a	bylo	
možné	proti	němu	vznést	námitky.	Územní	plán	byl	vydán	na	ve-
řejném	zasedání	Zastupitelstva	města	Tišnova,	kde	jeho	schvá-
lení	dne	5.	9.	2016	podpořili	všichni	přítomní	zastupitelé.	

Do procesu vzniku územní studie byla zapojena i veřejnost
	 Výstavba	 v	 této	 ploše	 byla	 dle	 územního	 plánu	 podmíněna	
zpracováním	 územní	 studie,	 o	 jejímž	 pořízení	 rozhodla	 Rada	
města	Tišnova	dne	8.	11.	2017.	Samotné	zpracování	doprováze-
ly	četné	schůzky	mezi	zpracovatelem,	pořizovatelem,	určeným	
zastupitelem	a	městskou	architektkou.	
	 Se	 zpracovaným	 návrhem	 územní	 studie	 byly	 nejprve	 se-
známeny	poradní	orgány	města.	Dne	17.	6.	2020	se	v	této	věci	
uskutečnilo	jednání	na	tišnovské	radnici,	na	které	byli	vedením	
města	 pozváni	 předsedové	 dotčených	 společenství	 vlastníků	
i	ředitelka	Centra	sociálních	služeb	Tišnov.	Přítomní	byli	sezná-
meni	s	návrhem	studie,	procesem	tvorby	a	byly	 jim	objasněny	
jejich	dotazy.	
	 Veřejnou	prezentaci	studie,	která	se	uskutečnila	dne	23.	6.	
2020,	uspořádalo	vedení	města	pro	všechny,	bez	ohledu	na	mís-
to	trvalého	bydliště.	Uskutečnila	se	prostřednictvím	citychatu,	
jehož	účastníky	byli	zpracovatel	územní	studie,	vedoucí	Odboru	
územního	plánování	a	taktéž	pověřený	zastupitel.	Díky	velkému	
zájmu	veřejnosti	byla	během	prezentace	položena	a	zodpověze-

na	celá	řada	otázek.	Záznam	veřejné	prezentace	můžete	zhléd-
nout	na	kanálu	www.youtube.com.	
	 Tuto	studii	poté	dne	21.	9.	2020	vzalo	na	vědomí	Zastupitel-
stvo	města	Tišnova,	svým	hlasem	ji	podpořili	všichni	přítomní	
zastupitelé.	
	 Územní	 studie	 je	 součástí	 územněplánovací	 dokumentace	
města	a	je	trvale	zveřejněna	na	webu	města.	

Výstavba ve fázi zjišťovacího řízení
	 Aktuálně	 probíhá	 zjišťovací	 řízení	 záměru	 „Obytný	 soubor	
v	 lokalitě	 Za	 Penzionem“.	 Řízení	 je	 vedeno	 krajským	 úřadem	
(nikoliv	 MěÚ	 Tišnov).	 Oznámení	 o	 zahájení	 řízení	 bylo	 včas	
a	řádně	zveřejněno,	a	to	po	dobu	delší,	nežli	ukládá	zákon.	Toto	
oznámení	také	seznamuje	veřejnost	s	možností	zaslat	k	tomuto	
záměru	své	písemné	vyjádření.	

Pokud bude stavba povolena, rozvoj území bude postupný
	 V	případě,	že	bude	výstavba	v	lokalitě	„Za	Penzionem“	povo-
lena,	bude	vznikat	postupně.	V	první	fázi	by	měly	vzniknout	tři	
bytové	domy,	které	poskytnou	nový	domov	zhruba	255	osobám.	
Další	 fáze	 výstavby	 aktuálně	 nejsou	 v	 přípravě	 (tj.	 ani	 vypro-
jektovány).	Nynější	stavební	fáze	se	nikterak	nedotkne	nájemců	
komunitních	zahrádek	v	části	této	lokality.	
	 „Město trvá a bude trvat na maximální možné eliminaci nežá-
doucích vlivů výstavby na občany. Proto jsme vznesli požadavek, 
na základě kterého přistoupil developer na vybudování nové ko-
munikace z ulice Lomnická, prostřednictvím které bude probíhat 
obsluha daného území. Bylo pro nás nepředstavitelné, že staveb-
ní stroje a nákladní doprava budou v průběhu výstavby proudit 
po ulici Králova, jak bylo původně zamýšleno,“	uvedl	k	plánované	
výstavbě	starosta	města	Jiří	Dospíšil.	
	 Předem	byla	také	řešena	otázka	případného	parkování.	Sou-
částí	 plánovaných	 nově	 postavených	 bytových	 domů	 má	 být	
suterén	umožňující	parkování	 (celkem	117	parkovacích	míst).	
Dále	se	město	zasadilo	o	vznik	dalších	téměř	pěti	desítek	parko-
vacích	míst	podél	nově	vybudované	komunikace.	Tyto	parkovací	
plochy	budou	zřízeny	na	náklady	developera	a	využívat	je	budou	
moci	všichni	obyvatelé	přilehlých	oblastí.	
	 V	této	lokalitě	je	také	plánována	bohatá	výsadba	zeleně.	Vzhle-
dem	k	blízkosti	přírodní	památky	Květnice	je	kladen	důraz	na	po-
užití	druhů	rostlin	vhodných	do	daných	podmínek	a	také	kontrast	
textur	a	struktur	rostlin,	kvetení	a	podzimní	vybarvení	jednotli-
vých	druhů	pro	docílení	výrazného	efektu	v	průběhu	celého	roku.	
	 Budovy	budou	mít	tzv.	zelené	střechy,	které	přispívají	k	udr-
žování	vody	v	krajině.	Nakládání	se	srážkovou	vodou	zde	má	být	
řešeno	zachytáváním	do	retenčních	nádrží,	po	úpravě	bude	voda	
využita	ke	splachování	v	domácnostech.	Vytápění	i	ohřev	vody	
v	bytových	domech	by	měla	zajišťovat	tepelná	čerpadla.	
	 Naleznout	domov	zde	mohou	noví	obyvatelé	města	i	stávající	
Tišnováci,	kteří	touží	po	vlastním	bydlení	či	změně,	nebo	mladí	
lidé,	kteří	potřebují	prostor	pro	vytvoření	vlastních	rodin.	

rOzVOj TIŠNOVA dle územNíHO PláNu
lokaliTa Za penZioneM

Kristýna Musilová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Lokalita Za Penzionem.
Zdroj: archiv města
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	 Ve	dvou	lednových	termínech	(13.–14.	1.	a	27.–28.	1.	2023)	
proběhla	 po	 celé	 České	 republice	 volba	 nového	 prezidenta	 ČR	
na	období	2023–2028.	Vítězně	z	ní	vyšel	generál	ve	výslužbě	Petr	
Pavel,	který	byl	celostátně	nejúspěšnější	už	v	1.	kole	a	v	rozho-
dujícím	2.	kole	pak	porazil	svého	protikandidáta	Andreje	Babiše	
poměrem	58,32	%	ku	41,67	%	hlasu.	V	rámci	celého	Česka	byla	
volební	účast	v	1.	kole	68,24	%	a	ve	2.	kole	70,25	%,	tedy	v	obou	
kolech	vyšší	než	před	pěti	lety,	kdy	činila	61,92	%,	resp.	66,60	%.	
Podobnou	bilanci	vykázaly	 i	volby	přímo	v	Tišnově,	kde	v	roce	
2018	přišlo	k	urnám	v	1.	kole	63,46	%	a	ve	2.	kole	69,94	%	za-
psaných	voličů,	tedy	v	obou	případech	méně	než	letos.
	 A	jak	se	v	Tišnově	v	jednotlivých	okrscích	volilo?

	 Výsledky	voleb	v	našem	městě	prakticky	kopírovaly	celostát-
ní	 pořadí,	 a	 to	 v	 obou	 kolech;	 snad	 jen	 s	 tím	 rozdílem,	 že	 ví-
tězství	 Petra	 Pavla	 bylo	 v	 Tišnově	 ještě	 podstatně	 výraznější	
než	v	rámci	republiky	–	u	nás	porazil	Andreje	Babiše	ve	2.	kole	
o	plných	28,17	procentních	bodů	(v	celé	ČR	činil	rozdíl	16,65).	
Další	 lokální	 zajímavosti	 lze	vyčíst	studiem	přiložené	 tabulky.	
Jako	obvykle	se	od	zbytku	Tišnova	lišily	výsledky	v	Hajánkách,	
kde	v	obou	kolech	zvítězil	Andrej	Babiš,	a	to	dokonce	tak	jas-
ně,	že	by	se	dle	přání	obyvatel	této	osady	stal	prezidentem	už	
po	1.	kole,	kdy	získal	50,72%	všech	hlasů.	Přímo	v	Tišnově	byl	
v	1.	kole	Babiš	nejúspěšnější	u	voličů	v	 restauraci	Na	Terase	
(okrsek	 2)	 a	 v	 Základní	 škole	 28.	 října	 (okrsek	 6),	 o	 14	 dnů	
později	se	ale	výsledek	v	obou	případech	převrátil	ve	prospěch	
Petra	 Pavla.	 Zaujala	 i	 nízká	 volební	 účast	 v	 jižní	 části	 města	
(volí	v	Městském	kulturním	středisku),	která	byla	v	obou	kolech	
v	 průměru	 o	 deset	 procentních	 bodů	nižší	 než	 v	Tišnově	 jako	
celku.	Neočekávaná	čísla	 lze	opět	 spatřovat	u	 výsledků	volby	

v	okrsku	9	(Podhorácká	restaurace),	kde	volí	i	občané	z	Penzio-
nu	a	je	tu	tedy	určitě	vyšší	věkový	průměr	voličské	obce.	Právě	
zde	totiž	(pomineme-li	osadu	Jamné,	kde	je	logicky	nízký	počet	
voličů)	vyhrál	Petr	Pavel	ve	2.	kole	s	daleko	největším	rozdílem	
(o	38,23	procentních	bodů).
	 Stejně	 jako	 před	 pěti	 lety	 se	 ještě	 podívejme,	 jak	 dopadlo	
2.	 kolo	 prezidentských	 voleb	 v	 sousedních	 obcích,	 které	 byly	
ještě	koncem	80.	let	součástí	„integrovaného“	Tišnova,	a	také	
v	některých	dalších	městech	či	městečkách	okresu	Brno-venkov	
nedaleko	od	nás:	
	 Petr Pavel	zvítězil	v	těchto	místech	(za	názvem	obce	je	pro-
cento	 hlasů	 ve	 2.	 kole)	 –	 Borač	 63,72,	 Březina	 67,93,	 Čebín	

62,06,	 Deblín	 60,28,	 Dolní	 Loučky	 59,64,	 Doubravník	 53,26,	
Drahonín	 53,73,	 Drásov	 67,39,	 Heroltice	 55,24,	 Hradčany	
63,45,	 Chudčice	 63,66,	 Kaly	 55,19,	 Katov	 59,37,	 Křižínkov	
63,77,	Kuřim	63,71,	Lažánky	61,78,	Lomnička	65,07,	Lomnice	
53,51,	Malhostovice	63,01,	Moravské	Knínice	69,20,	Nedvědi-
ce	55,02,	Nelepeč-Žernůvka	70,17,	Níhov	74,37,	Ochoz	62,19,	
Předklášteří	52,77,	Rašov	52,05,	Řikonín	70,58,	Sentice	60,10,	
Skalička	 63,26,	 Synalov	 50,66,	 Šerkovice	 62,18,	 Štěpánovice	
60,06,	Tišnovská	Nová	Ves	84,37,	Újezd	65,38,	Unín	57,43,	Úsu-
ší	60,63,	Veverská	Bítýška	65,75,	Vohančice	66,66,	Vratislávka	
60,00,	Žďárec	73,03,	Železné	73,76.	Andrej Babiš	 byl	 úspěš-
nější	zde	–	Hluboké	Dvory	52,72,	Horní	Loučky	52,04,	Rojetín	
51,16,	Skryje	78,57	a	Svatoslav	56,06.
	 Komentář	k	těmto	číslům	už	ponecháváme	každému	ze	čte-
nářů	–	pouze	s	poznámkou,	že	například	rozdíl	mezi	Skryjemi	
a	Tišnovskou	Novou	Vsí,	které	leží	asi	dva	kilometry	od	sebe,	
by	zřejmě	dokázal	osvětlit	pouze	renomovaný	sociolog…

Radnice infoRmuje

jAK jSme VOlIlI PrezIdeNTA rePuBlIKY
Václav Seyfert
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	 Milí	 Tišnováci,	 dovolte	 mi	 seznámit	
vás	s	několika	poznámkami,	které	reagují	
na	články	Otevřeného	Tišnova	(dále	jen:	
„OT“),	 jimiž	 se	 toto	 uskupení	 vymezuje	
proti	vedení	města.	Nepotřebujeme	„dobu	
hájení“,	která	se	obvykle	novému	vedení	
(ať	už	na	radnici,	anebo	v	jiné	instituci	či	
firmě)	na	základě	nepsaných	pravidel	po-
skytuje.	Nevadí	nám	jiný	názor.	Nepova-
žujeme	se	totiž	za	nejchytřejší	na	světě.	
Opozici	 vnímáme	 jako	 důležitou,	 proto-
že	může	přinášet	jiný	a	zajímavý	pohled	
na	ledacos.	Ale	není	dobře,	když	se	pře-
krucují	fakta,	či	dokonce	straší.
	 Po	ustavujícím	zastupitelstvu	jsme	se	
s	 kolegy	 z	 vedení	 ihned	 pustili	 do	 prá-
ce.	 Rada	 města	 od	 listopadu	 do	 ledna	
na	svých	10	zasedáních	projednala	téměř	
200	materiálů.	V	rekordním	čase	se	nám	
podařilo	sestavit	rozpočet	a	připravit	pro-
sincové	zastupitelstvo	s	celou	řadou	ma-
teriálů	k	projednání.	Ustavili	jsme	porad-
ní	orgány	města	–	12	komisí	a	5	výborů.	
Tišnov	navštívil	hejtman	Jihomoravského	
kraje	 a	 podařilo	 se	 odsunout	 problema-
tický	 projekt	 kraje	 na	 restrukturalizaci	
jeho	nemocnic.	V	 lednu	 jsme	uspořádali	
poradu	se	starostkami	a	starosty	58	obcí	
v	 našem	 správním	 obvodu.	 S	 radními	
jsme	 stihli	 navštívit	 většinu	 příspěvko-
vých	organizací	a	přímo	v	jejich	sídle	po-
diskutovat	o	 jejich	plánech	a	potřebách.	
Dokončuje	 se	 smuteční	 síň	 a	 projekty	
rekonstrukce	náměstí	a	Hotelu	Květnice,	
připravena	 je	 rekonstrukce	 ul.	 Husova.	
Ve	spolupráci	s	Inspirem	byl	spuštěn	cy-
klus	aktivit	pro	seniory,	plánují	se	oslavy	
výročí	790	let	od	první	písemné	zmínky.	
A	také	jsme	si	stihli	přes	Vánoce	odpoči-
nout…
	 Pravda,	 nezvládli	 jsme	 podle	 našich	
představ	 nebývalou	 prosincovou	 sně-
hovou	 nadílku	 a	 s	 ní	 spojenou	 ledovku.	
Bylo	 to	 způsobeno	 částečnou	 nemoc-
ností	 pracovníků	 a	 také	 kvůli	 opravdu	
mimořádně	nepřejícímu	počasí.	Za	to	se	
velmi	omlouvám.	Postupujeme	dle	plánu	
zimní	údržby,	jejž	dodržujeme,	ale	někdy	
to	 chce	prostě	něco	navíc.	 Jsme	 si	 toho	
vědomi	a	pracujeme	na	tom.	Myslím,	že	
první	únorový	víkend	už	to	bylo	výrazně	
lepší,	a	za	to	všem	pracovníkům	děkuji.	

Chtěl	bych	vás	rovněž	požádat	o	shovíva-
vost,	protože	není	možné	být	hned	všude,	
kde	sníh	napadne.	A	pokud	by	chtěl	ně-
kdo	zavzpomínat	na	staré	časy,	kdy	býva-
lo	zvykem	si	před	domem	zamést	a	posy-
pat,	bude	to	jistě	vítáno.	Pomůže	to	nám	
všem.	Díky!
	 Ale	 zpět	 ke	 (zdánlivě)	 kritickým	 hla-
sům.	 Pro	 lepší	 seznámení	 s	 návrhem	
rozpočtu	jsme	pro	zastupitele	uspořádali	
pracovní	poradu.	Zástupci	OT	se	jí	nezú-
častnili…	Stejně	 tak	nevyužili	možnosti	
blíže	 se	 seznámit	 s	 plánovanou	 rekon-
strukcí	 Hotelu	 Květnice.	 Nezúčastnili	
se	 ani	 pracovní	 porady	 na	 téma	 územ-
ního	plánování.	 Jaká	škoda?!	Neboť	dal-
ší	 z	 článků	 se	 týká	 zástavby,	 která	 má	
postupně	(nikoliv	 ihned)	vzniknout	v	 lo-
kalitě	 Za	 Penzionem.	 Bližší	 informace	
o	tomto	záměru,	jehož	realizátorem	není	
město,	nýbrž	soukromý	developer,	přiná-
šíme	na	 jiném	místě	 tohoto	vydání.	Tak	
pouze	 ve	 zkratce	 –	 zastavitelné	 je	 toto	
území	 již	dle	územního	plánu	z	 r.	1998.	
Územní	 plán	 z	 r.	 2016	 to	 takto	 převzal	
(Jan	 Schneider	 jako	 zastupitel	 projed-
návání	 tehdy	nebyl	 přítomen…)	a	navíc	
předepsal	 jako	 podmínku	 pro	 zpřesnění	
budoucí	 zástavby	 vytvoření	 územní	 stu-
die.	Ta	byla	zpracována	a	v	r.	2020	řád-
ně	 projednána	 s	 veřejností,	 v	 orgánech	
města	a	následně	schválena.	Kromě	toho	
bylo	 s	 developerem	 vyjednáno	 několik	
důležitých	věcí	navíc	(např.	více	parkova-
cích	míst,	než	předepisují	normy;	zelené	
střechy;	moderní	řešení	nakládání	s	deš-
ťovou	vodou,	vytápění	tepelnými	čerpadly	
apod.)	a	zástavba	by	měla	mít	výrazně	za-
jímavější	parametry,	než	bývalo	doposud	
v	Tišnově	zvykem.
	 Další	 příspěvek	 s	 názvem	 „Cenzura	
v	 Tišnovských	 novinách?“	 vznikl	 kvůli	
nepublikování	 redakčního	 článku	 „Prio-
rity	města	Tišnova“.	Záměr	vydat	takový	
článek	je	bezpochyby	fajn.	Také	je	dobře,	
že	v	něm	kromě	 radních	dostali	 prostor	
i	další	zastupitelé.	Chybou	redakce	však	
bylo,	že	článek	předala	dotčeným	k	auto-
rizaci	dva	dny	po	uzávěrce	textů,	a	tedy	
v	časové	tísni	před	vydáním	novin.	Vzhle-
dem	k	 tomu	a	především	kvůli	 řadě	 vý-
hrad	k	obsahu	i	stylistice	nebyl	text	včas	

autorizován.	Proto	jej	redakce	nezařadila	
do	 lednového	 vydání	 TN.	 Nikdo	 z	 členů	
Komise	pro	komunikaci	a	média	(vč.	zá-
stupce	OT)	s	tím	neměl	problém.	Je	tře-
ba	 též	 zdůraznit,	 že	 redakce	 je	 součástí	
MěKS	Tišnov,	a	tedy	na	radnici	nezávislá!	
Další	chybou	pak	bylo	nesprávné	zdůvod-
nění	tohoto	kroku.	Pan	redaktor	násled-
ně	chybu	přiznal,	vše	vysvětlil	a	omluvil	
se.	S	 lídrem	OT	 jsem	o	věci	hovořil	 (on	
potřebu	kontaktovat	mne,	jakožto	osobu	
za	 oblast	 komunikace	 zodpovědnou,	 ne-
měl)	a	poskytl	jsem	mu	vysvětlení.	Přes-
to	 jsou	 používána	 slova	 jako	 „cenzura“,	
„tlak	na	redakci	TN“,	„ohrožení	nezávis-
losti	TN“.	Jak	úsměvné…
	 Dále	 je	 fajn,	 že	 člen	 zastupitelstva	
na	 jeho	 zasedání	 něco	 navrhne.	 Pokud	
je	 návrh	 náležitě	 odůvodněn	 a	 podán	
v	souladu	s	jednacím	řádem,	není	důvod	
jej	neprojednat.	Ovšem	i	sebelepší	návrh	
je	vhodné	předem	projednat	s	ostatními,	
pokud	 má	 jeho	 autor	 skutečný	 zájem	
na	 tom,	 aby	 se	 v	Tišnově	něco	 zlepšilo.	
Není	 to	 povinnost,	 ale	 slušnost.	 Ba	 co	
víc	 –	 pro	 jeho	 prosazení	 je	 nutné	 pře-
svědčit	 většinu,	 pokud	 se	 tedy	 nejedná	
jen	 o	 prázdné	a	 populistické	gesto.	Tak	
prostě	funguje	zastupitelská	demokracie.	
A	za	takto	prosazený	návrh	se	pak	také	
nese	 zodpovědnost.	 Ale	 to	 už	 je	 trochu	
náročnější	 než	 publikování	 rozsáhlých	
textů	o	tom,	co	je	údajně	špatně.	
	 Jeden	bývalý	člen	zastupitelstva,	 jenž	
nebyl	ve	vedení	města,	dokázal	ve	spolu-
práci	s	místními	aktivními	občany	doslo-
va	a	do	písmene	postavit	rozhlednu.	Jak	
výjimečné	a	obdivuhodné!	
	 Nezbývá	 tedy	 než	 vyčkat,	 zda	 budou	
něčeho	podobného	kolegové	z	Otevřené-
ho	 Tišnova	 také	 schopni.	 Anebo	 budou	
celé	čtyři	roky	jen	psát	nekonečné	pole-
miky	nad	tím	či	oním?

Sdělení zaStupitele

STrAŠIT, zPOcHYBňOVAT A PSáT POPulISTIcKÉ
čláNKY, ANeBO SKuTečNě PrO TIŠNOV NěcO udělAT?

Jiří Dospíšil, starosta města (Místní Občanský Spolek Tišnováků – MOST)
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	 Mé	 sdělení	 níže	 je	 reakcí	 na	 článek	
v	 minulých	 TN	 „Bude	 Tišnov	 ještě	 bez-
pečný?“
	 Pokud	kolegové	z	ANO	měli	v	našem	
městě	 v	 předcházejících	 osmi	 letech	
na	starosti	oblast	bezpečnosti,	pak	to	byl	
jistě	 dostatečný	 čas	na	nastavení	 všech	
procesů	v	této	oblasti.	Dle	jejich	vlastních	
vyjádření	fungovalo	vše	zřejmě	dokonale.	
Za	 úsměvnou	 lze	 tedy	 považovat	 snahu	
o	zpochybňování	bezpečnosti	města	bez-
prostředně	poté,	co	radní,	 jenž	měl	 tuto	
oblast	předtím	na	starosti,	již	v	této	funk-
ci	nepokračuje.	Dobrý	manažer	se	pozná	
právě	 podle	 toho,	 „jak	 to	 funguje	 bez	
něj”.	Tvrzení,	že	byla	zrušena	(resp.	ne-
byla	nově	ustavena)	Komise	pro	dopravu	
a	bezpečnost,	neobstojí.	Jednalo	se	o	ko-
misi,	jejíž	počet	zasedání	byl	za	celé	vo-
lební	období	zdaleka	nejmenší	ze	všech.	
Takže	fotbalovou	terminologií	by	se	dalo	
říct	–	vlastní	branka?	Chápu,	že	kolegové	
z	ANO	potřebují	z	opozičních	lavic	něčím	
zaujmout,	čemu	ovšem	nerozumím,	je	to,	
proč	kvůli	tomu	do	Tišnova	zatahují	celo-
republikové	marketingové	manýry	 jejich	
předsedy	Andreje	Babiše,	tedy	manipulo-
vat	a	děsit.	Když	 jsem	si	poprvé	přečetl	
článek:	 „Bude	 Tišnov	 ještě	 bezpečný?”,	
nevěřil	jsem,	že	je	pod	ním	podepsán	pan	
zastupitel	 Štěpán	 Pilný,	 kterého	 jsem	
do	 té	 doby	 považoval	 za	 zkušeného	 tiš-
novského	politika	a	odborníka	na	bezpeč-
nost.	Článek	obsahuje	tolik	nepřesností,	
že	působí,	spíše	jako	by	byl	jeho	autorem	
bulvární	 novinář.	 Jsem	 zvyklý	 pracovat	
s	fakty	a	čísly.	Rozeberu	zde	tedy	ty	nej-
větší	přešlapy	zmíněného	textu,	který	se	
snaží	vyděsit	Tišnováky	tím,	že	se	z	měs-
ta	v	brzké	době	stane	nový	Gotham,	tedy	
město	plné	zločinu.

Článek:	 V	 prvním	 odstavci	 si	 pan	 za-
stupitel	zoufá,	že	u	složení	komisí	vítězí	
příslušnost	k	politickým	nebo	zájmovým	
skupinám.
Fakta:	 Kdyby	 to	 tak	 bylo,	 předsedové	
všech	 komisí	 a	 výborů	 by	 byli	 členo-
vé	 vládnoucí	 koalice.	 Je	 však	 zřízeno	
14	 komisí	 a	 výborů	 (vyjma	 osadních).	
Pět	 předsedů	 je	 spojeno	 s	 koalicí,	 čtyři	
předsednická	 místa	 má	 opozice,	 ostatní	
předsedové	 (celkem	pět)	 jsou	z	odborné	
veřejnosti.

Článek:	Komisí	složených	pouze	z	odbor-
níků	mnoho	nenajdete.
Fakta:	 Komise	 jsou	 složené	 převážně	
z	odborníků,	pracují	v	nich	i	běžní	obča-
né,	kteří	se	o	danou	problematiku	zajíma-
jí	a	mají	mnohdy	velké	praktické	znalosti	
z	daného	oboru.	A	tak	je	to	za	nás	správ-
ně.	 Naznačování	 v	 původním	 textu,	 že	
členové	ostatních	výborů	a	komisí	mimo	
bezpečnostní	 jsou	 neodborní	 lobbisté,	
a	povyšování	 se	nad	 tyto	osoby	považu-
ji	 minimálně	 za	 nešťastné.	 Já	 osobně	 si	
vážím	 každého	 člena	 komise	 a	 výboru,	
který	je	ochotný	se	ve	svém	volném	čase	
věnovat	práci	pro	Tišnov.	Díky	Vám	všem	
za	to!

Článek:	Bohužel	se	ocitáme	v	době,	kdy	
je	 naprosto	 zřejmé,	 že	 budeme	 čelit	 ná-
růstu	obecné	kriminality	a	jiných	sociál-
něpatologických	jevů.
Fakta:	Ze	zprávy	o	bezpečnostní	situaci	
za	rok	2022	zpracované	státní	policií	nic	
takového	nevyplývá.	Čísla	ukazují,	že	jak	
trestných	 činů,	 tak	 přestupků	 je	 v	 teri-
toriu	OOP	Tišnov	i	v	samotném	Tišnově	
za	poslední	tři	roky	téměř	a	v	některých	
kategoriích	úplně	stejně.	Přestupků	proti	
majetku	například	 loni	v	Tišnově	ubylo.	
Největší	procentuální	nárůst	(ze	7	na	22	
skutků)	 	 je	 v	 internetové	 kriminalitě	 –	
proto	vás	prosím,	buďte	v	on-line	prosto-
ru	opatrní.	

Článek:	 Racionální	 důvod	 pro	 zrušení	
Bezpečnostní	komise	není.	Jako	její	dlou-
holetý	předseda	jsem	požádal	radní	o	vy-
světlení.
Fakta:	Po	volbách	jsme	analyzovali,	jaké	
výzvy	 před	 Tišnovem	 stojí,	 jaké	 komise	
nám	mohou	pomoci	s	řešením	a	zda	jsou	
všechny	 zavedené	komise	 přínosné.	Ko-
mise	pro	dopravu	a	bezpečnost	se	za	celé	
tři	 roky	 sešla	 osmkrát.	Tedy	 v	 průměru	
jednou	za	4,5	měsíce.	Když	 jsem	si	pro-
šel	všechny	zápisy	komise	od	roku	2020,	
bezpečnosti	se	mimo	odsouhlasení	zpráv	
od	 městské	 a	 státní	 policie	 či	 gestora	
bezpečnosti	týkají	jen	tři	usnesení.	Návrh	
vedoucího	městské	policie	na	více	kamer,	
návrh	na	úpravu	nízkoprahového	centra	
a	návrh	na	zřízení	skateparku.	Rada	tedy	
navrhla	 tuto	komisi	zrušit.	Nevím,	koho	
pan	bývalý	předseda	komise	žádal	o	vy-

světlení,	 písemná	 žádost	 však	 na	 úřad	
nedorazila,	a	že	by	se	dotázal	mě	osobně,	
si	nevzpomínám.	Se	stejným	dotazem	se	
na	 nás	 obrátil	 pan	 Fic	 na	 webu	 města,	
kde	 jsem	 odpověděl	 a	 vše	 vysvětlil	 již	
v	minulém	roce.	Odkaz	najdete	na	webu	
www.tisnov.cz	v	sekci	Otázky	a	odpovědi.

Článek:	Údajně	stačí,	pokud	se	zodpověd-
ný	místostarosta	jednou	začas	potká	s	ve-
doucím	 strážníkem	městské	policie	 a	 ve-
litelem	Policie	České	republiky	v	Tišnově.	
Nemohu	to	nazvat	jinak	než	absolutní	ab-
sencí	znalostí	a	ztrátou	soudnosti.
Fakta:	 Při	 řešení	 bezpečnosti	 v	 Tišno-
vě	 totiž	 mnohem	 více	 převažuje	 řešení	
akutních	problémů.	Nepovažuji	za	ideální	
čekat	4,5	měsíce	na	komisi.	S	vedoucím	
strážníkem	 městské	 policie	 se	 scházím	
pravidelně	cca	jedenkrát	týdně,	operativ-
ně	poté	kdykoliv,	kdy	je	třeba	řešit	akutní	
situaci.	Pokud	to	okolnosti	vyžadují,	zve-
me	si	k	jednání	i	další	odborníky.

Článek:	Osobně	se	domnívám,	že	se	jed-
ná	o	politickou	odpověď	na	naši	kritiku	
způsobu	 povolebních	 vyjednávání	 sou-
časného	vedení	města.
Fakta:	Na	 	článek	z	volebního	 	čísla	TN	
komentující	 povolební	 vyjednávání	 jsem	
nereagoval.	Bral	jsem	to	jako	opoziční	ko-
lorit	a	jsem	nad	tyhle	věci	povznesen.	Re-
alita	 je	 taková,	 že	 pan	 zastupitel	 Pilný	
je	členem	tří	komisí,	 žádný	 jiný	člen	za-
stupitelstva	není	v	tolika	komisích,	hnu-
tí	ANO	má	dva	předsednické	posty	a	jím	
nominovaní	členové	 jsou	téměř	ve	všech	
komisích.	Kde	je	ta	politická	msta?

	 Chtěl	 bych	 Vás	 občany	 Tišnova	
uklidnit,	 Tišnov	 je	 relativně	 bezpečný	
a	 na	 zlepšení	 situace	 budeme	 i	 nadále	
pracovat.	A	na	 závěr	mám	veřejnou	 na-
bídku	 pro	 členy	 strany	 ANO	 v	 Tišnově:	
pojďte	 řešit	 reálné	 problémy	 v	 Tišnově.	
Rádi	si	vyslechneme	vaše	názory	a	kon-
krétní	návrhy	a	budeme	s	vámi	spolupra-
covat	ve	prospěch	Tišnováků.

Sdělení zaStupitele

STrAŠí ANO TIŠNOVáKY zBYTečNě? ANO
Karel Souček, 1. místostarosta (SPOLU)
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	 Nejprve	 si	 řekněme,	 a	 to	 zcela	 na	 rovinu,	 že	 město	 Tišnov	
žádné	 „zdravotnictví“	 nemá,	 nespravuje	 a	 ani	 tam	 tím	 pádem	
neposílá	peníze.	Nevlastní	ani	nemocnici,	ani	nezaměstnává	lé-
kaře.	Vztah	města	ke	zdravotnictví	je	jiný.
1)		Město	vlastní	budovu	polikliniky,	kde	pracuje	přes	20	lékařů,	

kteří	zde	mají	pronajaté	ordinace	a	kteří	platí	městu	nájem.	
Město	 se	 pečlivě	 o	 budovu	 stará.	 V	 posledních	 letech	 byly	
provedeny	rekonstrukce	toalet,	výměna	výtahu,	výměna	oken	
a	zateplení	fasády.

2)		Město	v	nedávné	minulosti	hledalo	očního	 lékaře.	Dokázali	
jsme	společně	s	provozovatelem	vyjednat	podmínky	ze	strany	
Jihomoravského	kraje	a	VZP.	Nakonec	z	nadřeknutých	lékařů	
nikdo	do	Tišnova	nešel.

3)		Před	několika	lety	jsme	na	jednání	s	odborem	zdravotnictví	
JMK	a	řediteli	brněnských	nemocnic	dokázali	vysvětlit,	že	tiš-
novská	nemocnice	patří	do	krajské	nemocniční	sítě.	Není	zde	
ale	ani	interna,	ani	JIP,	proto	je	nutné,	aby	pacienty	z	Tišnova	
přijímaly	brněnské	nemocnice.

4)		Na	opakovaných	jednáních	s	VZP	jsme	vyjednali,	že	praktický	
lékař,	pediatr,	stomatolog	či	jiná	potřebná	specializace,	která	
v	Tišnově	bude	chtít	otevřít	svou	ambulanci,	bude	podpořena	
smlouvou.

5)		Nově	je	radou	města	zřízena	Komise	pro	zdravotní	péči,	slože-
ná	z	tišnovských	lékařů	nejrůznějších	odborností	včetně	zá-
stupce	nemocnice	a	zdravotní	sestry.	Komise	bude	navrhovat,	

čím	 může	 vedení	 města	 přispět	 ke	 zvýšení	 zájmu	 mladých	
lékařů	pracovat	v	našem	městě.	Každý	obor	má	své	nároky	
na	prostor,	vybavení	a	především	na	délku	a	náročnost	spe-
cializačního	vzdělávání.

6)		Při	rekonstrukci	Hotelu	Květnice	se	počítá	s	jedním	patrem	
ambulancí	pro	lékaře.

7)		Město	vyhradilo	jeden	byt	a	jednu	ordinaci	s	čekárnou	jako	
pobídku	pro	zájemce	z	řad	lékařů.

8)		Druhým	 rokem	 opakovaně	 inzerujeme	 v	 nejrozšířenějších	
lékařských	novinách	a	časopisech,	včetně	webů	s	nabídkou	
i	finanční	pomoci	dle	požadavků	budoucích	lékařů.

9)		V	neposlední	řadě	si	dovolím	připomenout,	že	se	nám	na	pod-
zim	 2022	 podařilo	 zajistit	 v	 rekordním	 čase	 péči	 praktické	
lékařky	pro	všechny	obyvatele	našeho	penzionu.

	 Ano,	 dá	 se	 říct,	 že	 přímý	 efekt	 naše	 snažení	 zatím	 nemá.	
A	možná	ještě	nějakou	dobu	potrvá,	než	mít	bude.	Ale	nestraš-
me	lidi,	že	je	tišnovské	zdravotnictví	bez	peněz.	Nová	paní	zastu-
pitelka,	autorka	minulého	článku,	 jistě	může	též	přispět	v	de-
batách,	 jaké	pobídky	pro	 lékaře	mohou	 zaujmout.	Nestačí	 jen	
říkat,	„mělo	by	se	něco	udělat“.	Nová	Komise	pro	zdravotní	péči	
si	dala	za	úkol	takové	doporučení	radě	města	dávat	a	vytvořit	
ucelený	komplex	pobídek.	Doufejme,	 že	 se	nám	podaří	 lékaře	
přilákat,	podpořit	a	následně	udržet…

Sdělení zaStupitele

reAKce NA „STrAŠící“ čláNeK
zASTuPITelKY mIcHAlY dVOřáKOVÉ (ANO)

Veronika Pozděnová, zastupitelka (Místní Občanský Spolek Tišnováků – MOST)

inzeRCe

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

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

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

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

  Opravy a rekonstrukce střech, komínů, okapů, ná-
těry, výmaz hřebene. Rozpočet zdarma, záruka. Tel. 
736 649 470.    

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

  Koupím originální německé vojenské věci z II. svět. 
války (opaskové přezky, vyznamenání, helmy, bajonety 
apod.). Tel. 723 539 270.

 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.

  Do nově otevřené provo-
zovny v Tišnově hledá-
me kolegy do obsluhy, 
pomocnou kuchařku/
kuchaře a paní na úklid 
a pomocné práce v ku-
chyni. Tel. 605 734 760.
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	 Chápu	diskuzi	kolem	prodloužení	těž-
by	v	lomu,	ta	je	naprosto	v	pořádku	a	pro-
bíhat	musí.	Jen	prosím,	hledejme	řešení,	
co	nejsou	populistická	a	jen	v	našem	zá-
jmu.	 Bohužel	 populismus	 prorůstá	 naší	
společností	čím	dál	tím	víc.	Všichni	víme,	
že	téměř	žádná	stavba	se	bez	kamení	ne-
obejde.	Proto	bránit	těžbě	je	proti	zájmu	
všech.	 Kde	 vezmeme	 kámen	 na	 rozvoj	
města	 na	 rekonstrukce	 a	 nové	 stavby?	
Jedině	z	kamenolomu	a	částečně	z	recy-
klace.	Takže	pokud	by	se	zavřel	lom,	kde	
ho	vezmeme?	Budeme	ho	muset	dovážet	
z	lomů,	co	jsou	vzdálenější,	a	problém	se	
zátěží	přenášet	na	obyvatele	jiných	obcí.	
Není	toto	sobecké?	Tato	sobeckost	se	dá	
bohužel	aplikovat	na	spoustu	dalších	pro-
blémů,	díky	ní	stále	musíme	stát	v	kolo-
nách	v	Kuřimi,	oblast	Honů	za	Kukýrnou	
má	nulovou	občanskou	vybavenost	atd.
	 Provoz	z	lomu	je	součástí	života	v	Tiš-
nově	již	dlouhou	dobu,	kolikrát	jsem	mu-

sel	 návštěvě	 vysvětlovat,	 že	 se	 neblíží	
bouřka,	ale	jen	jede	nákladní	auto	z	lomu	
po	 našich	 kostkách,	 což	 se	 nyní	 po	 le-
tech	čekání	změnilo	rekonstrukcí	silnice,	
a	jen	doufám,	že	silnice,	co	se	rekonstru-
ovaly,	 byly	 dimenzovány	 na	 tuto	 zvýše-
nou	zátěž,	protože	 lom	je	zde	v	provozu	
dlouho	a	ještě	i	dlouho	bude.
	 Tvrdit,	že	město	Tišnov	z	těžby	v	ka-
menolomu	nic	nemá,	je	lživá	argumenta-
ce.	Díky	těmto	kamenům	má	Tišnov	nové	
a	zrekonstruované	silnice,	opravené	nebo	
postavené	nové	domy.	I	díky	tomu	narostl	
počet	obyvatel	a	město	do	svého	rozpočtu	
získává	nemalé	prostředky	z	daní	těchto	
obyvatel.
	 Takže	pokud	tedy	chceme	snížit	zátěž	
z	dopravy	z	lomu,	hledejme	řešení,	která	
nejsou	populistická	a	především	sobecká	
vůči	ostatním	lidem.	Proč	má	kvůli	naše-
mu	pohodlí	 trpět	 někdo	 jiný	 a	 ekologic-
kou	zátěž	jen	zvyšovat	a	přenášet	jinam?	

Majitel	lomu	zajisté	přistoupí	na	podmín-
ky	rozšíření	těžby	od	dotčených	obcí,	po-
kud	pro	něj	 těžba	bude	mít	ekonomický	
smysl.	Kámen	pro	náš	komfort	nutně	po-
třebujeme	a	společnost	se	bez	něj	neobe-
jde.	Surovin	a	produktů,	u	kterých	jsme	
pocítili	závislost,	je	již	nyní	dost	a	dopa-
dy	cítí	celá	společnost,	tak	nepřidávejme	
další	věc	k	nedostatkovým	produktům.
	 Pokud	 chce	 město	 bojovat	 za	 ukon-
čení	těžby	v	lomu,	pak	je	nutné,	aby	zá-
roveň	vydalo	vyhlášku,	kdy	po	ukončení	
těžby	 bude	 jakákoliv	 výstavba	 v	 městě	
podmíněna	použitím	pouze	stoprocentně	
recyklovaného	materiálu.	Jinak	jde	o	po-
krytectví	 ve	 smyslu,	 chceme	 zachovat	
komfort,	 ale	 ať	 pro	 něj	 trpí	 někdo	 jiný	
a	 někde	 jinde.	 Nehledejme	 způsoby,	 jak	
lom	zavřít,	ale	jak	minimalizovat	dopady	
těžby	na	obyvatele!
	 Zamysleme	 se,	 jestli	 naším	 jednáním	
neublížíme	náhodou	někomu	jinému.

	 Vážený	 pane	 Poule,	 děkuji	 za	 tento	
článek.
	 Ve	 většině	 věcí	 s	 Vámi	 souhlasím	
a	obecně	máte	pravdu.	
	 Rád	 bych	 však	 některé	 věci	 upřesnil	
a	uvidíte,	že	náš	postoj	 je	vlastně	velmi	
podobný.	Nejdříve	drobná	věcná	poznám-
ka	na	úvod.	V	Předklášteří	jsou	dva	lomy.	
Zavřením	 jednoho	 by	 pořád	 zůstal	 ten	
druhý,	ale	chápu,	že	toto	není	podstatou	
Vašeho	příspěvku.
	 Nejdůležitější	 se	 mi	 zdá	 váš	 výrok,	
ve	 kterém	 nesouhlasíte	 s	 tím,	 že	 měs-
tu	 Tišnovu	 těžba	 nic	 nepřináší.	 Pravdě-
podobně	 vycházíte	 z	 věty,	 kterou	 jsem	
v	článku	uvedl:	„Společnost	však	městu	
nepřináší	 žádný	 profit.“	 Rozumím	 Vaše-
mu	názoru,	ve	kterém	na	věc	nahlížíte	ze	
širšího	pohledu.	Souhlasím	s	tím,	že	bez	
kamení	by	nebyl	rozvoj	a	výstavba.	Osob-
ně	na	to	však	nahlížím	i	z	užšího	pohledu	

správce	 veřejných	 prostředků,	 majetku	
města	 a	 jako	 zástupce	 Tišnováků	 bydlí-
cích	podél	silnic.
	 Situace	 je	 totiž	 taková,	 že	 majitelé	
lomu	odvádí	ze	zákona	nemalé	prostřed-
ky	 do	 rozpočtu	 obce	 Předklášteří,	 v	 je-
jímž	katastru	lom	leží.	Neplatí	však	žád-
né	peníze	do	rozpočtu	města	Tišnova,	ať	
už	ze	zákona,	nebo	dobrovolně.	
	 Sídlo	firmy	je	v	Drásově,	tedy	ani	pří-
padné	 daňové	 příjmy	 neplynou	 do	 Tiš-
nova	 (daň	 z	 příjmu	 ze	 závislé	 činnosti).	
Čili	pro	město	v	peněžním	vyjádření	0.	To	
byla	myšlenka	mé	výše	uvedené	citace.
	 Město	Tišnov	však	trpí	všemi	externa-
litami,	 které	 pramení	 z	 dopravy,	 jako	 je	
například	prach	z	aut,	prach	z	převážené-
ho	štěrku	a	hluk.	Silnice	jsou	ničeny	auty,	
o	kterých	se	domnívám,	že	ne	vždy	plní	
hmotnostní	 limity	 (chystáme	 se	 měřit).	
Tato	disproporce	nulových	příjmů	a	vel-

kých	škodlivých	externalit	mi	z	pohledu	
Tišnováka	nepřijde	spravedlivá.	
	 Možností	řešení	je	několik	a	v	různých	
stupních.	Od	zrušení	rozšíření	těžby	přes	
směřování	 dopravy	 jinak	 až	 po	 technic-
ká	 opatření	 (zaplachtování,	 umývání)	
a	finanční	kompenzace.	A	proto	je	potře-
ba	 jednat	a	přesně	 to	děláme	a	budeme	
v	tom	pokračovat.	
	 Jak	píši	v	původní	tiskové	zprávě:	Sna-
hou	je	najít	řešení,	které	bude	vyhovovat	
obcím	 i	 samotnému	 podnikajícímu	 sub-
jektu.	
	 Původní	 tiskovou	 zprávu	 naleznete	
na	webu	města	v	sekci	Aktuality.

názoRy a polemiky

KAmeNOlOm
neHledejMe, prosíM, populisTická řeŠení

Radek Poul

Hledáme řeŠeNí ScHůdNÉ PrO VŠecHNY
Karel Souček, první místostarosta města Tišnova
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	 Město	 Tišnov	 ve	 spolupráci	 s	 projek-
tem	Podnikni	 to!	opět	otevírá	bezplatný 
kurz pro občany města a okolních obcí.	
Na	kurzu	se	prakticky	učí,	jak	najít	pod-
nikatelskou	příležitost	a	krok	po	kroku	ji	
přetavit	v	úspěšné	a	výdělečné	podnikání.	
Na	své	si	přijdou	jak	začínající	podnikate-
lé,	tak	i	ti,	kteří	už	podnikají	a	chtějí	své	
projekty	zkvalitnit	a	posunout	dopředu.	
	 Podnikat	 se	 dá	 i	 s	 minimem	 začáteč-
nických	chyb	a	rizik.	To	 je	příslib,	který	
kurz	 Podnikni to!	 dává	 svým	 účastní-
kům,	kteří	se	rozhodnou	zapojit	do	cyklu	
pěti	setkání,	která	probíhají	jednou	týdně.	
	 Kromě	 praktických	 postupů,	 jak	 dát	
vlastnímu	projektu	hlavu	a	patu,	se	účast-
níci	mohou	těšit	na	lektora	s	vlastní	pod-
nikatelskou	zkušeností.	Na	kurzu	občané	
získají	 maximum	 praktických	 informací,	
jak	položit	pevné	základy	svého	projektu,	
jak	oslovit	a	získat	zákazníky,	i	to,	 jak	si	
všechno	pečlivě	a	kvalitně	propočítat.
	 Nezáleží	na	tom,	jestli	je	vaším	snem	mít	
malou	lokální	firmičku,	přivydělat	si	vlast-
ním	projektem	při	zaměstnání	nebo	vybu-
dovat	 mezinárodní	 firmu.	 Na	 konci	 kurzu	
budete	 mít	 smysluplný	 projekt	 a	 hlavně	
praktický	plán,	jak	jej	úspěšně	rozjet.
	 Kurz	 je	 vhodný	 jak	 pro	 zaměstnané	
lidi,	 tak	pro	 lidi	na	rodičovské	dovolené	
nebo	studenty.	Základním	předpokladem	
je	chuť	rozvíjet	vlastní	projekt.	
	 Absolventka	 kurzu	 Nina	 shrnuje:	
„Kurz se mi moc líbil. Otevřel mi oči, na-
vedl mě na spoustu nových myšlenek. Jsem 
ráda i za skupinu, která se sešla. Získala 

jsem náhled na problémy v podnikání a je-
jich možné řešení. Motivuje mě zjištění, že 
v tom nejsem sama. Získala jsem spoustu 
nových kontaktů. Oceňuji, že lektor byl 
milý, mluvil srozumitelně a jasně.“
	 Kurz	probíhá	za	oficiální	podpory	měs-
ta	Tišnov	a	Jihomoravského	kraje,	které	
i	díky	spolupráci	s	Podnikni	to!	strategic-
ky	rozvíjí	podnikání	a	podnikavost	svých	
občanů.	
	 Kurz	 se	 skládá	 z	 pěti	 setkání,	 která	
budou	probíhat	jednou	týdně	vždy	ve	stře-
du.	První	workshop	odstartuje	ve	středu	
29.	března	2023	v	17.30	ve	Velkém	sále	
pod	kinem,	Mlýnská	152,Tišnov.
	 Účast	 je	 díky	 podpoře	 města	 Tišnov	
a	Jihomoravského	kraje	zdarma.	Zájemci	
se	můžou	přihlásit	na	webu	podniknito.cz	

na	podstránce	s	názvem	Kurz podnikání 
v Tišnově	 nebo	 jednoduše	napsat	na	 e-
-mail	heroudkova@podniknito.cz.

Informace o kurzu Podnikni to!
v Tišnově:
•	 	Kurz	 je	 určen	 pro	 všechny	 občany	

města	a	okolních	obcí.
•		 	Úvodní	 workshop	 začíná	 29.	 března	

2023	v	17.30.
•	 	Kurz	proběhne	ve	Velkém	sále	pod	ki-

nem,	Mlýnská	152,	Tišnov.
•	 	Celkem	 je	 připraveno	 pět	 tematic-

kých	setkání,	vždy	ve	středu	od	17.30	
do	20.00.

•	 	Kurz	 povede	 zkušený	 podnikatel	
a	 spoluzakladatel	 Podnikni	 to!	 Jakub	
Tížek.

podnikání

Kurz, KTerý VáS NAučí POdNIKAT
BezPečNě A Bez rIzIKA

Lenka Pláteníková

Kurzy Podnikni to! mají popularitu v celé republice. Foto: Podniknito.cz
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	 Začalo	 to	 zahraničním	 dobrovolnic-
tvím.	 „Část	 života	 jsem	 strávil	 v	 rámci	
Evropské	 dobrovolné	 služby	 na	 Sloven-
sku,	v	Banské	Štiavnici,	kde	jsem	pomá-
hal	obnovovat	Kalvárii,	krásnou	barokní	
památku.	Tam	jsem	přišel	na	to,	že	pomá-
hám	na	Slovensku,	ale	vedle	mého	rodné-
ho	města	je	klášter,	který	by	tu	pomocnou	
ruku	také	uvítal.	Tak	jsem	si	dal	takový	
slib,	že	až	se	jednou	vrátím	domů,	na	Mo-
ravu,	tak	tady	zaklepu	na	bránu	kláštera	
a	 nabídnu	 se,	 že	 bych	 jim	 tu	 s	 kamará-
dy	pomohl,“	vzpomíná	na	počátky	svého	
dobrovolnictví	pro	Porta	coeli	Tomáš	Bla-
ha	s	 tím,	že	k	sadům	ho	to	hodně	táhlo	
od	 počátku.	 Tématu	 starých	 ovocných	
odrůd	se	věnoval	i	ve	své	diplomové	práci	
na	Katedře	environmentálních	studií	Ma-
sarykovy	univerzity.	
	 Když	 se	 tedy	 v	 roce	 2018	 pouštěl	
s	 dobrovolníky	 z	 oddílu	 Brďo	 Tišnov	 –	
Gingo,	 s	 tišnovskou	 Hojností	 a	 později	
také	 s	 dobrovolníky	 a	 skauty	 ze	 zahra-
ničí	do	obnovy	starého	vysokokmenného	
sadu	kláštera,	aby	do	něho	vrátil	biotop,	
který	 v	 něm	 postupně	 mizel	 a	 byl	 pro	
Tišnovsko	celkem	typický,	netušil,	co	 je	
čeká,	a	už	vůbec	ne,	co	spustí.	

	 „Sadem	 se	 nedalo	 kvůli	 náletovým	
dřevinám	 ani	 projít,	 dvacet	 let	 se	 o	 něj	
nikdo	moc	nestaral.	Od	znárodnění	to	byl	
majetek	 státu,	 otázkou	 bylo	 vyřešení	 cír-
kevních	 restitucí.	 Tehdy	 jsme	 měli	 malou	
představu	o	tom,	co	vlastně	vyčistit	takový	
sad	znamená.	Že	tam	bude	velké	množství	
větví,	různých	babyk,	akátů	a	šípků,	které	
nikdo	nechce	do	kamen.	Takže	co	s	tím?“	
Poté	si	vzpomněl	na	svá	vysokoškolská	stu-
dia,	kdy	se	v	rámci	různých	řešení	klimatic-
kých	krizí	a	problémů	v	zemědělství	bavili	
o	 biouhlu	 neboli	 zjednodušeně	 dřevěném	
uhlí,	 které	 ale	 primárně	 neslouží	 k	 tomu,	
aby	se	spálilo	na	barbecue	nebo	v	kovářské	
výhni,	ale	aby	se	zapravilo	do	půdy	a	zlepšo-
valo	její	vlastnosti.	„Biouhel	půdu	zlehčuje,	
poskytuje	prostor	pro	mikroorganismy,	drží	
vodu,	což	je	obrovská	výhoda	v	dnešní	době,	
kdy	jsou	srážky	nevyrovnané.	Bonusem	je	
odčerpávání	uhlíku	z	atmosféry,“	vyjmeno-
val	některé	z	předností	biouhle	profesionál-
ní	 dobrovolník	 a	 nyní	 i	 spolumajitel	 firmy	
Biouhlírna	Tomáš	Blaha.	Po	velké	hromadě	
větví	a	klestí	tak	zůstává	černá	kupka	po-
mocné	půdní	 látky,	které	udělil	 loni	v	 létě	
registraci	 Ústřední	 kontrolní	 a	 zkušební	
ústav	zemědělský	v	Brně.

Tepelný rozklad biomasy
	 Biouhel	 vzniká	 pyrolýzou	 neboli	 tepel-
ným	 rozkladem	 biomasy.	 „Hmota	 se	 za-
hřeje	na	teplotu,	která	by	měla	přesahovat	
350	 stupňů	 Celsia.	 Ale	 to	 kouzlo,	 ta	 zá-
kladní	podmínka	spočívá	v	tom,	že	k	roz-
kladu	musí	docházet	za	nedostatku	kyslí-
ku,“	vysvětlil	druhý	z	majitelů	Biouhlírny	
Vilém	Řiháček.	K	tomu	 je	 třeba	otevřené	
kónické	 nádoby,	 která	 se	 doplňuje	 při-
kládáním	 shora,	 jak	 materiály	 postupně	
uhelnatí.	Biomasa	by	měla	být	vystavena	

žáru	 zhruba	 po	 dobu	 20	 minut.	 Zaplnění	
220litrové	nádoby	biouhlem	zabere	asi	tři	
hodiny.	 „Biouhel	 je	 ve	 své	 podstatě	 z	 80	
procent	uhlík.	Kromě	toho,	že	se	používá	
pro	 uzdravení	 poškozené	 intenzivně	 vy-
užívané	 zemědělské	 půdy,	 najde	 využití	
v	konstrukčních	materiálech	ve	stavebnic-
tví.	A	konečně	i	při	chovu	hospodářských	
zvířat,	kdy	je	schopen	absorbovat	unikající	
plyny	z	podestýlky	a	usnadňuje	proces	zrá-
ní	kompostu,“	dodává	Řiháček.	
	 Kromě	 výroby	 biouhle	 se	 oba	 pánové	
snaží	 s	 touto	 technologií	 seznámit	 širo-
kou	veřejnost.	Do	Předklášteří	mj.	často	
přijíždí	 žáci	 základních	 škol.	 Jednak	 si	
sami	zkusit	vyrobit	dřevěné	uhlí,	jednak	
pomoci	 s	 údržbou	 sadu	 samého.	 V	 tom	
jim	 ostatně	 pomáhají	 také	 ovce,	 které	
okusují	vyrůstající	nálety.	

Dobrovolnictví má smysl
	 „Historicky	 tu	mohlo	být	8	až	10	od-
růd,	 nyní,	 když	 jabloně	 dosazujeme,	 se	
snažíme	o	větší	pestrost.	Aby	když	k	nám	
přijdou	lidi,	kteří	si	chtějí	na	zahradě	za-
sadit	 strom,	 aby	 to	 jablko	 u	 nás	 mohli	
ochutnat.	 Ideální	 představa	 je	 taková,	
že	 to	 bude	 sad,	 který	 bude	 produkční,“	
přeje	 si	 Tomáš	 Blaha.	 Ve	 východní	 kva-
dratuře	kláštera	by	do	budoucna	rovněž	
mohlo	 vzniknout	 výukové	 zázemí	 pro	
školy.	„A	je	tu	i	prostor	pro	to	dobrovol-
nictví.	Dneska	už	děcka	mohou	málokdy	
sáhnout	 na	 reálnou	 práci,	 takže	 tady	 si	
to	mohou	vyzkoušet	a	zažít	při	tom	něco,	
doufejme,	trochu	jiného,	než	zažívají	nor-
málně,	 a	 přemýšlet	 nad	 tím,	 jak	 budou	
trávit	svůj	život,“	dodává	Tomáš	Blaha.	

Foto: Zlata Ptáčková

cIrKuS c zlePŠuje Půdu, VOdu I KlImA
Zlata Ptáčková

Biouhlíř Tomáš Blaha.

Z větví a klestí vzniká v nádobě Kon-tiki bio-
uhel. Biouhlířský program Cirkus C zlepšuje 
půdu, vodu i klima.

S čistěním klášterních sadů pomáhají dob-
rovolníci. Na snímku žáci ZŠ Perlička Brno.

reportáž najdete
na Tišnovské televizi
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Jak se rodilo vedení města 
	 Tišnovskou	 radnici	 povede	v	následujícím	čtyřletém	období	
koalice	Místního	Občanského	Spolku	Tišnováků	(MOST)	a	SPO-
LU	(ODS,	KDU-ČSL	a	TOP	09).	Starostou	města	se	stejně	jako	
v	 předchozích	 dvou	 obdobích	 stal	 Bc. Jiří Dospíšil	 (MOST).	
Post	1.	místostarosty	obsadil	Ing. Karel Souček ml.	(SPOLU).	
Dvěma	neuvolněnými	místostarosty	jsou	Aleš Navrátil	(MOST)	
a	Mgr. Martin Sebera, Ph.D.	(MOST).	Pětičlennou	radu	města	
na	postu	uvolněné	radní	doplnila	PhDr. Irena Ochrymčuková	
(SPOLU).	Společně	s	dalšími	čtyřmi	zastupiteli	za	MOST	tak	má	
koalice	v	15členném	zastupitelstvu	nadpoloviční	většinu	devíti	
zastupitelů.	Do	opozičních	lavic	zasedli	tři	zastupitelé	za	ANO	
(Štěpán	 Pilný,	 Lenka	 Knechtová,	 Michala	 Dvořáková),	 dva	
za	Otevřený	Tišnov	(Mgr.	Jan	Schneider,	Ing.	Vladimíra	Knoflíč-
ková)	a	jeden	zástupce	Spolků	pro	Tišnov	(Mgr.	Tomáš	Blaha).	

	 Konečná	podoba	koalice	se	podle	starosty	města	 Jiřího	Do-
spíšila	nerodila	snadno.	Spolek	MOST	se	pokusil	vytvořit	širší	
koalici,	stejně	jako	před	čtyřmi	roky.	Brzy	se	však	ukázalo,	že	
v	představách	dvou	dosavadních	koaličních	partnerů,	tedy	ANO	
a	SPOLU,	se	nepodaří	nalézt	 shodu.	Koalici	 odmítali	 zástupci	
SPOLU.	Dle	Karla	Součka	ml.:	„Varianta dosavadní koalice byla 
preferovaná, ale jako SPOLU jsme se shodli, že tuto koalici ne-
chceme. Důvody nebyly na rovině osobní, ale jako politická strana 
jsme nechtěli být spojováni se značkou ANO. A pro případ této 
varianty jsme neměli problém být raději v opozici.“	Spolek	MOST	
variantu	velké	koalice	opustil	a	nakonec	se	dohodl	na	vytvoření	
koalice	pouze	s	uskupením	politických	stran	SPOLU.	

Programové prohlášení
	 Součástí	koaliční	smlouvy	se	stalo	i	programové prohlášení,	
které	postihuje	hlavní	cíle	spolupráce	koaličních	partnerů.	Protože	
jde	o	dokument	značně	široký	a	obecný,	rozhodla	se	jej	redakce	
Tišnovských	novin	rozebrat	a	nechat	okomentovat	garanty	jednot-
livých	oblastí.	Redakce	současně	poskytla	prostor	pro	vyjádření	
i	opozičním	zastupitelům.	Čtenáři	se	s	programovým	prohlášením	
mohou	seznámit	na	webových	stránkách	města	(https://www.tis-
nov.cz/programove-prohlaseni-koalicnich-stran/ds-1506).
	 Význam	 programového	 prohlášení	 ovšem	 chápou	 koalice	
a	opozice	rozdílně.	Koalice	pojímá	tento	dokument	jako	dekla-

raci	 cílů	s	 tím,	 že	aktuální	priority	 jsou	 limitovány	 rozpočtem	
na	daný	rok.	Opoziční	pohled	je	ovšem	podstatně	méně	milosrd-
ný.	 „Prohlášení je pouze prohlášením, bohužel bez jasně defino-
vaných priorit a indikátorů, dokdy a v jaké míře budou jednotlivé 
body uvedeny v život,“	 vyslovil	 v	 tomto	ohledu	kritiku	Tomáš 
Blaha	 zastupující	 Spolky	 pro	 Tišnov.	 Podle	 Jana Schneidera	
a	 Vladimíry Knoflíčkové	 z	 Otevřeného	 Tišnova	 programové	
prohlášení	představuje	 jen	„kompilaci volebních programů koa-
ličních stran bez hlubšího promyšlení konkrétních řešení“.	

Komunikace především
	 Nedílnou	součástí	správy	města	je	i	komunikace	s	veřejností.	
„Jednou z mých osobních priorit, i když to nepatří do mé gesce, je 
zlepšení komunikace města navenek,“ říká	k	tomu	Karel	Souček	
ml.,	 který	 komunikaci	 považuje	 za	 neopominutelnou	 součást	
práce	odborů	města	 i	zastupitelů.	Přičemž	ti,	kteří	komunikují	
navenek,	musí	dle	něj	informace	sdělovat	a	vysvětlovat,	nejlépe	
preventivně	a	způsoby	respektujícími	potřeby	různých	cílových	
skupin	a	generací.	Že	město	bude	mít	energii	a	dostatečnou	vůli	
projekty	občanům	vysvětlovat,	doufá	i	Tomáš	Blaha.	Rovněž	sta-
rosta,	který	je	gestorem	této	oblasti,	by	uvítal,	kdyby	se	Komise	
pro	komunikaci	a	média	zabývala	vyváženě	všemi	formami	ko-
munikace	města,	nikoliv	převážně	obsahem	Tišnovských	novin.	
	 V	 dalších	 odstavcích	 zkusíme	 vypíchnout	 některé	 priority	
programového	 prohlášení,	 ačkoli	 postihnout	 všechny	 aktivity	
plánované	na	čtyřleté	volební	období	se	v	jednom	vydání	Tišnov-
ských	novin	nepodaří.	

OKRUH PRVNÍ: INVESTICE
	 „Na investice město každoročně vynakládá hodně prostředků, 
rádi bychom opravili celý Tišnov, ale bohužel na to není dostatek 
peněz,“	vysvětluje	nutnost	rozlišování	priorit	Aleš	Navrátil.	Ka-
rel	Souček	k	tomu	dodává,	že	město	má	v	rozpočtu	každoročně	
cca	100	mil.	Kč	na	opravy	a	investice,	ovšem	realizaci	projektů	
ovlivňuje	 skutečnost,	 zda	 město	 dosáhne	 na	 dotace.	 Soustře-
dění	se	na	spolufinancované	projekty	znamená,	že	v	konečném	
součtu	potom	může	město	provést	investice	i	za	podstatně	vyšší	
částky.	

Opravy ulic a sítí
	 Velké	investice	si	vyžadují	opravy	ulic	a	sítí	pod	nimi.	V	tomto	
směru	Jiří	Dospíšil	vítá	lepší	spolupráci	se	Svazkem	vodovodů	
a	kanalizací	 (SVaK).	 Změna	přístupu	 spočívá	 ve	 strategickém	
plánování,	díky	němuž	je	možné	lépe	koordinovat	rekonstrukce	
vodovodní	a	kanalizační	sítě	s	opravami	tišnovských	ulic.	
	 „Nejrozsáhlejší rekonstrukce nás čeká v komplexu ulic Jungma-
nnova a Halouzkova, kde proběhne kompletní výměna kanalizace 
a vodovodní sítě. V letošním roce se připraví projekt a v letech 
2024 a 2025 by mělo dojít k realizaci. Čekáme, že nebude jedno-
duchá, neboť jde o jednu z nejstarších částí Tišnova,“	uvádí	zatím	
s	úsměvem	Aleš Navrátil.	„Chceme s předstihem informovat re-
zidenty, abychom podchytili jejich potřeby a zohlednili je při reali-

Radniční téma

PrIOrITY měSTA TIŠNOVA
čTyřleTý výHled očiMa radnícH a ZasTupiTelů

Vladimír Vecheta

Podpis koaliční smlouvy s programovým prohlášením.
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zaci. Ulice má svého genia loci a mohla by si zachovat i svůj his-
torický ráz, tudíž by se zde nabízelo i třeba provedení předláždění 
kostkami.“ 
	 Pro	 letošní	 rok	 je	 naplánována	 rekonstrukce	 ulice	Husovy.	
Zde	je	potřeba	zvětšit	průměr	kanalizace,	protože	sem	po	opra-
vách	sousedních	ulic	ústí	větší	potrubí	do	malého.	Společně	s	tím	
dojde	k	 výměně	 vody	a	plynu.	Zároveň	poprvé	Tišnov	provede	
dlouhodobý	záměr	–	oddělenou kanalizaci.	Samostatná	kanali-
zace	na	dešťovou	vodu	odlehčí	čističce	odpadních	vod	a	přebytky	
vody	se	vypustí	do	řeky.	Tak	by	tomu	mělo	být	v	budoucnu	i	v	dal-
ších	ulicích,	které	spádově	míří	na	ulici	Na	Rybníčku.
	 Oddělená	 kanalizace	 byla	 použita	 už	 na	 ulici	 Kuthanově	
a	připojených	nových	ulicích,	ale	ještě	není	dovedena	k	novému	
hřbitovu,	kde	je	uvažován	suchý polder,	záchytné	území	na	deš-
ťovou	vodu.	Zde	by	bylo	možné	ji	jímat	a	nechávat	částečně	i	za-
sakovat.	Dle	geologického	průzkumu	je	to	jediné	místo	v	Tišno-
vě,	kde	je	vsak	možný.	Další	z	ulic,	kde	je	vodovod	za	hranicí	své	
životnosti,	je	ulice	Hynka Bíma.	

Náměstí Míru
	 Pokud	jste	v	minulých	měsících	pozorovali	při	práci	na	nám.	
Míru	probíhající	zásahy	do	kanalizace,	šlo	o	další	z	kroků	sou-
visejících	 s	 rekonstrukcí	 náměstí.	 „Pozitivním zjištěním bylo, 
že kanalizace není v takovém stavu, aby byla nutná výměna. Pro-
běhlo pouze vyvložkování a při rekonstrukci náměstí ji už nebude 
potřeba řešit,“	vysvětluje	Aleš	Navrátil.	Realizace	rekonstrukce	
nám.	Míru	dle	vítězného	návrhu	je	jasnou	prioritou	vedení	měs-
ta.	„Letos bude dokončen finální projekt a připravené stavební po-
volení. Projekt byl významně doplněn o modrozelenou infrastruk-
turu, abychom splňovali kritéria a mohli jsme se ucházet o dotaci. 
Což nám dává velkou šanci, aby s touto podporou mohla být re-
konstrukce v dalších letech realizována,“	doufá	Jiří	Dospíšil.	

Hotel Květnice
	 Na	 obecně	 působící	 konstatování	 programového	 prohlášení,	
dle	kterého	bude	vedení	města	hledat	smysluplné	využití	Hotelu	
Květnice,	Aleš	Navrátil	 s	 Jiřím	Dospíšilem	uvádí,	 že	konkrétní	
plán	již	existuje.	V	první	etapě	je	schválených	11	mil.	Kč	na	sa-
naci	krovu	a	ubourání	přístavby	z	80.	let	ve	dvorním	traktu,	kudy	
zatéká.	 K	 dispozici	 je	 dále	 studie	 celkové	 rekonstrukce,	 která	
konečnou	investici	odhaduje	na	80	mil.	Kč.	Hotel	Květnice	před-
pokládá	využití	 jednoho	patra	na	kancelářské prostory,	 ať	už	
pro	potřeby	úřadu	města,	nebo	komerční	využití.	Dosud	neroz-

plánovaná	patra	mohou	sloužit	např.	pro	v	Tišnově	tolik	potřeb-
né	ordinace lékařů.	Jednoznačně	se	pak	počítá	s	obnovením	re-
stauračního provozu,	který	je	na	náměstí	zásadní.	Vznikne	zde	
i	průchozí pasáž	přes	vnitřní	zahrádku	až	na	Dvořáčkovu	ulici.	

Revitalizace sídlišť
	 Opozici	v	programovém	prohlášení	chybí	revitalizace	sídlišť.	
Především	na	stav	sídliště	pod	Květnicí	poukazují	Jan	Schneider	
a	Vladimíra	Knoflíčková:	„Největší tišnovské sídliště si totiž za-
slouží opravené chodníky, upravené zelené plochy, moderní místa 
pro sport, dostatek laviček, odpadkových košů a také dětská hřiště 
s bezpečnými atrakcemi na hraní. Neochota věnovat se této loka-
litě je ostudou těch, kteří poslední roky řídí naše město. Otevřený 
Tišnov považuje zahájení revitalizace tohoto území za jednu ze 
svých jasných priorit.“ 
	 I	 podle	 starosty	 Jiřího	 Dospíšila	 by	 revitalizace	 především	
dvou	velkých	sídlišť,	Klucaniny	a	Květnice,	byla	namístě.	Aleš	
Navrátil	pak	upřesňuje,	že	právě	revitalizace	sídliště	Květnice	
byla	již	připravována	a	rozložena	do	4–5	etap.	I	zde	se	počítalo	
s	možností	financovat	část	projektu	z	dotací,	nicméně	stát	vhod-
ný	dotační	titul	zatím	nevypsal	a	v	nynější	situaci	není	ani	jisté,	
zda	 v	 budoucnu	 vypíše.	Původně	předpokládaný	 rozpočet	4–6	
mil.	na	etapu,	z	toho	2–3	mil.	z	dotace,	tak	není	reálný;	dnešní	
cena	činí	cca	25	mil.	Kč	na	etapu.	Do	takové	investice	si	zatím	
město	samo	jít	netrouflo.	Terčem	kritiky	květnických	obyvatel	
je	především	prostor	pod	obchodem	a	vedle	školky,	což	si	před-
stavitelé	města	uvědomují.	„A	proto	se	tomuto	prostoru	chceme	
věnovat,“	dodává	Karel	Souček.	

Nová výstavba vs. rekonstrukce bytů
	 Město	 Tišnov	 se	 v	 minulých	 letech	 maximálně	 soustředilo	
na	rekonstrukce	bytů	ve	svém	majetku.	Nezbyly	tak	finanční	pro-
středky	na	výstavbu	nových	městských	bytů.	„Plány na nový by-
tový dům Na Mlékárně (býv. Inženýrské stavby) zásadně zkřížila 
potřeba obrovské investice do oprav Centra sociálních služeb,“	ob-
jasňuje	současný	stav	Aleš	Navrátil.	V	něm	po	26	letech	doslou-
žily	koupelny	a	bude	je	nutné	zrekonstruovat.	Opoziční	Otevřený	
Tišnov	ale	poukazuje	na	to,	že	bytová	koncepce	města	s	výstav-
bou	46	nových	bytů	počítá	nejpozději	do	roku	2027,	a	realizace	by	
tedy	měla	být	zahájena	ještě	v	tomto	volebním	období.
	 Výstavba	jiných	developerů	je	zahrnuta	do	územního	plánu.	
Záhy	dojde	zřejmě	k	zahájení	výstavby	Na	Pile.	I	za	Penzionem	Studie Hotelu Květnice.

Studie revitalizace sídlišť.
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se	v	I.	etapě	počítá	s	výstavbou	tří	bytovek.	Projekčně	je	zpraco-
vaná,	finálně	povolená	není.	

OKRUH DRUHY�: SMART CITY
	 Ruku	v	ruce	s	rekonstrukcemi,	které	pohlcují	největší	část	
investic,	 jdou	 plány	 a	 potřeby	 týkající	 se	 modernizace	 a	 nové	
infrastruktury,	podnikání	a	energetiky,	nových	pracovních	a	ži-
votních	trendů.	

Energetika
	 „Energetika hýbe celou planetou, a je snaha postavit se negativ-
ním trendům, ať už je to nedostatek komodity, nebo její obrovská 
cena,“	uvádí	do	problematiky	Martin Sebera	a	dále	představuje	
konkrétní	plány.	Město	aktuálně	nechává	zpracovat	studii	na	in-
stalaci	 fotovoltaiky na čtyřech místech.	Letos	se	 jeví	 reálně	
instalace	na	dvou	budovách	–	na	ZŠ	nám.	28.	října	a	na	Centru	
sociálních	služeb.	Vyrobená	energie	se	bude	spotřebovávat	pří-
mo	na	místě.	Případné	přebytky	bude	možné	převést	na	krátkou	
vzdálenost	kabelem,	např.	ze	ZŠ	do	budovy	úřadu	u	polikliniky.	
V	tuto	chvíli	město	řeší,	zda	požádá	o	dotaci	z	modernizačního	
fondu	nebo	ze	Zelené	úsporám.	Návratnost	investice	je	odhad-
nuta	na	cca	pět	let,	garantovaná	výkonnost	FVE	na	80	%	výkon	
25	let.	Další	dvě	možné	instalace	jsou	uvažovány	na	ZŠ	Smíško-
va	a	u	koupaliště.	
	 Město	se	rovněž	stalo	členem	spolku	ENERKOM	Tišnovsko,	
který	 je	 sdružením	 komunitní	 energetiky.	 „Jsem rád, že město 
reaguje na nezbytnost podpory a rozvoje lokální, demokratické, 
a především bezfosilní energetiky. Velice pozitivně hodnotím snahu 
města podporovat komunitní energetiku a přímo se do ní zapo-
jovat. Téma klimatické krize nás pálí už dlouho a bohužel jsme 
museli čekat až na ruskou invazi na Ukrajinu, aby se celá naše 
společnost probrala a začala řešit odklon od fosilních paliv,“	při-
pojuje	se	k	podpoře	těchto	kroků	Tomáš	Blaha.
	 Martin	Sebera	pak	doplňuje,	že	v	Tišnově	letos	vznikla	pora-
denská kancelář	zaměřená	na	vzdělávání	a	poradenství	v	ob-
lasti	energetiky.	Provozují	ji	spolky	Místní	akční	skupina	Brána	
Vysočiny	a	ENERKOM	Tišnovsko.	

Elektromobilita a doprava
	 Elektromobilita	si	jako	další	z	„technologií	budoucnosti“	rov-
něž	probíjí	v	Tišnově	své	místo.	Dle	Karla	Součka	by	město	mělo	
být	schopno	vytvořit	podmínky	pro	budoucí	rozvoj	tímto	směrem;	
k	tomu	má	pomoci	i	nově	zřízená	komise	moderních	technologií.	

V	současnosti	najdeme	dvě	nabíječky	u	Lidlu	zřízené	z	vůle	pro-
vozovatele	a	nabíječku	u	čerpací	stanice	ČSAD	u	Penny.	
	 Elektromobilita	ale	zahrnuje	i	jiné	způsoby	dopravy.	„Tišnov je 
město krátkých vzdáleností, které přesně odpovídá modernímu pří-
stupu k přepravě: část lidí z aut dostat na kola, koloběžky a k pěší 
chůzi. Stačí, aby deset procent cest po Tišnově bylo jinak než au-
tem, a uvolní se kritická mez s dopravou,“	představuje	svou	vizi	
Karel	Souček.	Podporovat	 tento	 trend	 chce	koalice	 vytvářením	
vhodných	podmínek:	nabíječky	pro	e-kola	a	koloběžky	např.	ze	
světelných	lamp,	stojany	na	kola,	u	nádraží	se	po	jeho	celkové	
rekonstrukci	počítá	s	krytým parkováním kol.	Dotáhnout	stezky	
a	propojit	obce	na	dojezd	do	práce	a	školy	s	tím	rovněž	souvisí.	

Vysokorychlostní internet
	 Prioritou	 města	 je	 rovněž	 posilování	 sítě	 vysokorychlostní-
ho	 internetu.	 Jak	 nám	 sdělil	 Martin	 Sebera,	 proběhlo	 jednání	
s	firmou	CETIN,	jehož	předmětem	byla	synchronizace	prací	při	
kladení	optického	kabelu	pro	internet	s	postupem	prací	na	opra-
vách	ulic,	kanalizací	a	dalších	sítí.	Cílem	je	tedy	koordinovaně	
dovést	optické	sítě	ke	všem	domům,	u	kterých	je	to	možné,	a	za-
jistit	tak	připojení	na	vysokorychlostní	internet.

Podpora podnikání 
	 Navzdory	 kritickému	 přístupu	 se	 koalice	 s	 opozicí	 shodne	
v	potřebě	podpory	podnikání.	
	 „Z pohledu pracovních příležitostí se Tišnov stává městem pro 
přespání,“	 uvádí	 Karel	 Souček,	 „všichni mají dojem, jak to tu 
žije. Pravda je, že spolkový život je aktivní, pracovní segment ale 
spí.“	 Jeho	cílem	je	aktivně	přitáhnout	firmy	s	přidanou	hodno-
tou	a	dobře	placenými	místy,	např.	IT	firmy.	Proto	programové	
prohlášení	obsahuje	záměr	inovačního	centra	a	podnikatelského	
inkubátoru,	který	by	přitáhl	 a	udržel	 lidi	 s	 vyšším	vzděláním,	
kteří	tu	sice	bydlí,	ale	pracovat	jezdí	jinam.	
	 Také	podle	Otevřeného	Tišnova	by	snahou	města	mělo	být	vy-
tvořit	takové	konkrétní	podmínky	podnikatelům,	aby	svoji	činnost	
rozvíjeli	v	místě	a	nabízeli	pracovní	příležitosti	pro	naše	občany.

Coworking
	 Není	výjimečné,	že	lidé	z	Tišnova	jezdí	pracovat	do	coworkin-
gového	centra	v	Brně.	Vznikne-li	takový	prostor	v	Tišnově,	pů-
jde	o	příležitost	k	zachycení	unikajících	mozků,	o	nichž	jsme	se	
zmínili	o	odstavec	výše.	O	coworking	jako	moderní	trend	sdílení	
kanceláří	a	kancelářských	míst	mají	 zájem	 jednotlivci	 i	 firmy,	
freelanceři	i	spolky.	Rostoucí	náklady	za	energie	přitom	zájem	
o	úsporu	využíváním	sdílené	kanceláře	zvyšují.	I	tento	progra-
mový	bod	má	ve	své	gesci	Karel	Souček.

OKRUH TŘETÍ: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
	 Životní	 prostředí	 je	 chloubou	 města	 Tišnova.	 Péče	 o	 něj	 je	
organicky	svázána	jak	s	péčí	o	prostor	města,	tak	s	jeho	rozvo-
jovými	projekty.	„Ochrana životního prostředí je dlouhé roky mojí 
srdeční záležitostí a patří k mým osobním prioritám, kvůli kterým 
jsem kandidoval,“	zdůrazňuje	Karel	Souček.	
	 Ochrana	 životního	 prostředí	 je	 tak	 přítomna	 v	 podtextu	
řady	již	výše	uvedených	záměrů	a	projektů.	Rozvoj čisté ener-
getiky,	 podpora	 infrastruktury	 pro	 elektromobilitu,	 projekt	
na	zadržování	a	racionální	nakládání s dešťovou vodou	ve	měs-
tě	i	modrozelená struktura	v	revitalizaci	nám.	Míru	představují	
technologická	řešení	se	společným	cílem	klimatického	zpříjem-
nění	života	a	prostředí	v	Tišnově.

Radniční téma

Nabíjení e-aut.



TN 03/2023 19

Městská zeleň
	 Vedle	výše	nastíněných	technických	opatření	k	ochraně	život-
ního	prostředí	patří	velmi	konkrétní	péče	o	stav	města	a	krajiny.	
„Statisticky máme zeleně v Tišnově dost, ale mým cílem je mít jí 
tady ještě víc,“	zdůrazňuje	Karel	Souček	vizi	většího	ozelenění 
intravilánu.	Současně	uvádí,	že	v	letošním	roce	bude	zpracován	
pasport	zeleně,	který	umožní	kontrolu	jejího	stavu,	včasné	ošet-
ření	či	nahrazení.	V	rozpočtu	 je	na	údržbu	zeleně	pamatováno	
4	mil.	Kč,	což	je	o	1	mil.	Kč	více	než	loni.	

Řeka Svratka
	 S	řekou	Svratkou	se	pojí	snaha	upravit	nábřeží	řeky	mezi	Před-
klášteřím	a	Subterrou.	Na	tom	se	shodují	oba	vládnoucí	subjekty,	
MOST	i	koalice	SPOLU.	Projekt,	zvaný	Jiřím	Dospíšilem	a	Karlem	
Součkem	pracovně	Náplavka,	by	neměl	zahrnovat	velké	stavební	
úpravy,	ale	měl	by	vést	ke	zvýšení	atraktivity	nábřeží.	
	 Druhou	 vycházkovou	 zónou	bude	Mlýnisko.	Pro	 tento	 pro-
stor	je	hotový	projekt	rekultivace,	v	jejímž	rámci	bude	pročištěn,	
a	výhledově	do	dvou	let	zde	vznikne	soustava	jezírek	a	procház-
ková	trasa.
	 S	 řekou	 souvisí	 problematika	 protipovodňových opatření.	
Jak	 zmiňuje	 Karel	 Souček,	 chybějící	 protipovodňová	 opatření	
město	částečně	limitují	např.	v	rozvoji	průmyslové	zóny	Díly	pod	
městem.	Ta	je	nyní	v	pasivní	zátopové	zóně,	kde	existují	pro	vý-
stavbu	určité	limity.	Proto	firmy,	které	by	zde	chtěly	investovat,	
se	 tomuto	 faktu	 musí	 přizpůsobit.	 Tišnov	 sice	 má	 vypracova-
nou	studii	protipovodňových	opatření,	pořízenou	v	rámci	dotace,	
ale	vedení	města	opatření	navrhovaná	touto	studií	nepovažuje	
za	vhodná	a	přírodě	blízká.	

OKRUH ČTVRTY�: MLADŠÍ GENERACE
Mateřská škola Na Honech
	 Jak	zrekapituloval	Jiří	Dospíšil,	v	roce	2016	přišlo	město	po-
prvé	s	myšlenkou	MŠ	Na	Honech.	Přesto	stále	probíhá	povolova-
cí	proces,	neboť	obyvatelé	sousedící	s	budoucí	stavbou	k	ní	mají	
řadu	výhrad,	které	aktivně	uplatňují.	„To mi radost nedělá a bylo 
pro mě velkým překvapením, že s tím má někdo problém a bojuje 
proti takovému projektu,“	uvádí	Jiří	Dospíšil	a	doufá,	že se	pro-
ces	uzavře	ještě	letos.	Irena Ochrymčuková	jako	gestorka	pro	
oblast	školství	k	tomu	dodává,	že	tato	část	Tišnova	mateřskou	
školu	potřebuje.	Z	důvodu	délky	územního	a	stavebního	řízení	
už	pro	tento	projekt	nelze	využít	původně	plánovaný	dotační	ti-
tul.	Vybudování	školky	proto	město	nejspíše	bude	muset	hradit	
ze	svého	rozpočtu.	

Svazková základní škola
	 Velkým	a	městem	podporovaným	projektem	je	svazková	ško-
la.	Na	její	návrh	byla	vypsána	architektonická	soutěž,	která	již	
zná	svého	vítěze.	S	prezentací	návrhu	se	čtenáři	mohli	seznámit	
v	samostatném	článku	DSO	v	lednovém	čísle	Tišnovských	novin.

Sport a volný čas
	 Sport	je	prostředek,	jak	bojovat	proti	civilizačním	chorobám.	
„Mám radost, že děti sportují, ale zdá se mi, že je jich míň, než 
bývalo,“	 komentuje	 Jiří	 Dospíšil	 stále	 přetrvávající	 postcovi-
dové	 společenské	 symptomy.	 Město	 proto	 podporuje	 finančně	
místní	spolky,	sportovní	kluby,	kulturní	i	sociální	aktivity.	Cílem	
je	 funkční	 sportovní	 infrastruktura,	kterou	 lidé	 rádi	 využívají.	
V	prostoru	u	 letního	kina	 je	 tak	např.	v	plánu	zřízení	 lezecké	
stěny,	po	níž	byla	poptávka.

OKRUH PÁTY�: STARŠÍ GENERACE
Seniorské aktivity
	 „Demografická křivka ukazuje, že senioři tvoří značnou část 
obyvatelstva,“	komentuje	zaměření	podpory	města	této	generaci	
Irena	Ochrymčuková.	„Naší snahou tedy bude zkvalitnění jejich 
kulturního i společenského zapojení. Jednoduše, aby se setkávali 
i za jiným než sociálním nebo zdravotním účelem. Kulturní čin-
nost pro seniory se úspěšně rozvíjí na Centru sociálních služeb, 
ale v ostatních oblastech Tišnova je to slabší, takže nyní jsme za-
hájili aktivní spolupráci s Inspirem, kde bychom rádi seniorům 
nabídli nějaké programy,“	specifikuje	již	podnikané	kroky	Irena	
Ochrymčuková	a	doufá,	že	nepůjde	o	jednorázovou	akci,	ale	že	
se	podaří	tuto	spolupráci	proměnit	v	dlouhodobou	činnost.	

Seniorpointy
	 Snaha	o	aktivní	podporu	a	pomoc	seniorům	koliduje	s	absen-
cí	vhodných	prostor	pro	jejich	setkávání,	zejména	na	sídlišti	pod	
Klucaninou.	V	této	lokalitě	město	nevlastní	žádný	adekvátní	ob-
jekt,	ale	jak	uvedl	Jiří	Dospíšil,	bude	jednat	s	majitelem	zavřené	
restaurace	Skleník,	jestli	by	ji	občas	pro	tyto	účely	propůjčil.	

Veřejná doprava
	 Plán	zřízení	MHD	považuje	část	občanů	pro	tak	malé	město	
za	nadbytečný	luxus.	Její	důvody	 jsme	však	především	s	ohle-
dem	 na	 neexistující	 spojení	 mezi	 nádražím	 a	 nemocnicí	 nebo	
sídlištěm	 pod	 Klucaninou	 a	 centrem	 rozebírali	 v	 novinách	 již	
v	 loňském	 roce.	 Ačkoli	 myšlenka	 MHD	 v	 Tišnově	 se	 do	 pro-
gramového	prohlášení	nedostala,	zapomenuta	není.	Město	loni	
na	podzim	obdrželo	studii	od	společnosti	KORDIS,	a	jak	infor-
moval	Aleš	Navrátil,	počítá	koalice	s	rozborem	a	zvážením,	zda	
jedna	z	pěti	navržených	variant	bude	pro	Tišnov	přínosná.	

Lékařská péče
	 Jsme	sice	nespravedliví	zařazením	tématu	lékařské	péče	pod	
oddíl	opatření	pro	starší	generaci,	nicméně	pozdní	věk	ji	přece	
jen	využívá	nejvíce.	
	 Nemá	to	znít	jako	výmluva,	ale	kdo	si	vzpomene	na	rozsáhlé	
zpracování	problematiky	zajišťování	zdravotní	péče	v	našich	no-
vinách	v	09/2020,	je	důležité	připomenout,	že	město,	tedy	nejen	
Tišnov,	v	rámci	zdravotnického	systému	nemá	žádné	kompeten-
ce.	 O	 pokrytí	 území	 lékařskou	 péčí	 rozhodují	 zdravotní	 pojiš-
ťovny,	dominantně	VZP,	tišnovská	nemocnice	patří	kraji,	a	tak	
vedení	města	při	vyjednávání	vždy	tahá	za	kratší	konec	provazu.
„Samozřejmě nesedíme s rukama v klíně,“	 vysvětluje	 Karel	
Souček.	„Máme problém s praktickými lékaři, a musíme je pře-
svědčit, aby měli zájem tady svoji praxi vykonávat. Inzerujeme 
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ve všech zdravotnických médiích. Řešíme pobídky. Máme k dis-
pozici jednu volnou ordinaci, ale uvolnit další prostor je jen tech-
nickou otázkou. Musíme ale především mít někoho, kdo by si tu 
ordinaci otevřel. Stejně urgentně potřebujeme pediatra. Zatím je 
tu máme, ale pro jejich vysoký věk, až skončí, vznikne problém.“	
Rada	tedy	založila	novou	Komisi	zdravotní,	která	tu	nikdy	ne-
byla,	aby	v	ní	zapojení	lékaři	a	další	odborníci	pomohli	s	hledá-
ním	řešení.	

Sociální sféra
	 Novinky	z	oblasti	sociální	péče	jsou	nejprogresivnější,	a	tak	
se	zapsaly	mezi	první	realizované	plány.	„K 1. 1. 2023 byla zří-
zena pobytová odlehčovací služba, která byla ihned plně využita. 
Město by rádo časem zřídilo i stacionář. Ale to je dlouhodobější zá-
ležitost,“	komentuje	situaci	Irena	Ochrymčuková.	Město	usiluje	
také	o	rozšíření	poradenské	služby	Porta	Oblastní	charity	Tišnov	
o	jeden	pracovní	úvazek,	neboť	služba	je	velmi	vytížená.	Město	
se	současně	snaží	přispívat	i	organizacím,	které	mají	sociální	po-
slání	a	nemusí	se	jejich	aktivita	týkat	jenom	území	města.	

OKRUH ŠESTY�: KULTURA A TURISMUS
Koordinace
	 Oblast	kultury	zaštiťuje	v	radě	města	Irena	Ochrymčuková.	
I	na	její	popud	byla	nově	zřízena	Komise	pro	volný	čas	a	spol-
kový	 život.	Měla	by	mít	na	 starosti	 dlouho	poptávanou	snahu	
o	koordinaci aktivit	ve	městě,	neboť	je	zájmem	všech,	aby	do-
cházelo	co	nejméně	ke	křížení	spolkových	či	 jiných	akcí.	Dru-
hým	rozměrem	je	potřeba	spolupráce	mezi	spolky	a	institucemi,	
která	umožní	spolkům	zapojit	se	do	větších	projektů.
	 „Máme 790 let od první písemné zmínky o Tišnově a také výro-
čí prohlášení Tišnova za město v roce 1788, takže chceme udělat 
nějakou pěknou akci,“	uvádí	Irena	Ochrymčuková	příklad,	kdy	se	
koordinace	aktivit	všech	spolků	a	institucí	bude	hodit.	

Kulturní památky
	 Jak	dále	konstatuje,	péče	o	kulturní	památky	v	Tišnově	naby-
la	jisté	koncepčnosti	ve	spolupráci	s	odbory	města.	Bude	se	v	ní	
pokračovat	včetně	osvěty	a	edukace.	Např.	 i	v	 takových	drob-
nostech,	 jako	 jsou	 uliční tabulky,	 budou	 příchozí	 do	 Tišnova	
seznamováni	s	historií	a	osobnostmi	města.	

Návštěvníci
	 Pro	návštěvníky	budou	na	úpatí	Klucaniny	u	nového	hřbitova	
instalovány	tři	nové informační tabule,	které	postihnou	zajíma-
vosti	Tišnova	–	stezky	(Lacinovu	na	Květnici,	Hrdelního	práva	
a	Rodinnou	na	Klucaninu),	přírodu,	i	místní	pověsti	a	nářečí.
	 „Počítáme po dohodě s p. děkanem s častějšími prohlídkami 
kostela sv. Václava a části věže a podvěží, zejména když budou 
nějaká výročí a slavnosti. Idea zpřístupnění věže kostela je záleži-
tostí stavební, takže to nebude tak brzy,“	doplňuje	Irena	Ochrym-
čuková	nastíněné	plány.	Tišnov	by	mohlo	být	město	vyhledáva-
né	návštěvníky	nejen	o	mineralogických	burzách,	ale	i	pro	svou	
kulturní	a	společenskou	nabídku.

Cykloturistika 
	 S	tématem	cykloturistiky	si	rozumí	jak	Jiří	Dospíšil,	tak	Karel	
Souček.	Z	jejich	zájmu	vyplývá	snaha	o	smysluplné	bezmotorové	
propojení	stezkami	napříč	městem	a	s	blízkými	okolními	obcemi	
tak,	aby	se	síť	dala	využít	i	pro	cesty	do	práce	a	do	školy.	
	 „Chtěl bych po třech letech obnovit závod horských kol Memoriál 
Ivo Medka,“	plánuje	Jiří	Dospíšil.	„A z hlediska turistiky je pro nás 
důležitým tématem cyklostezka kolem řeky Svratky do Bítýšky, kte-
rou iniciujeme již řadu let. Bez aktivnějšího přístupu kraje to ale ne-
půjde. S cyklistikou souvisí singletraily. My je rádi podpoříme, lesy 
mezi Březinou a Předklášteřím si o to říkají, ale bohužel momentálně 
nemáme člověka, který by byl ,motorem‘ takového projektu.“	

A NA ZÁVĚR
	 Frekventovaným	tématem	volební	kampaně	do	obecního	za-
stupitelstva	 byla	 role	 Tišnova	 v	 blízkém	 i	 vzdálenějším	 okolí.	
Je	nebo	není	Tišnov	 regionálním	centrem?	A	právě	 jasná	vůle	
města	stát	se	opravdovým	regionálním	centrem	a	spolupracovat	
na	projektech	s	okolními	obcemi	chybí	v	programovém	prohláše-
ní	Tomáši	Blahovi.	
	 Dle	Karla	Součka	Tišnov	regionálním	centrem	je:	„Je to role, 
která Tišnovu přísluší, které se nemůže Tišnov vzdát a má ji na-
opak rozvíjet. Mám pověření zastupovat město v Dobrovolném 
svazku obcí Tišnovsko a jako nová krev nezatížená historickými 
vazbami chci tuto příležitost využít.“	
	 Přejme	všem	garantům,	zastupitelům	i	samotným	realizáto-
rům,	aby	se	plány	ve	skutečnost	neměnily	jen	na	papíře,	ale	aby	
se	město	Tišnov	posouvalo	během	čtyř	let	dále	dobrým	směrem.	

Foto: archiv města

Radniční téma

Vybavení zubní ordinace.

Aby cyklistům nechyběly trasy, kde jezdit.
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	 Bezpečnost	osob	a	majetku	na	Tišnov-
sku	 chrání	 Policie	 České	 republiky.	 Od-
haluje	nejen	přestupky,	ale	i	trestné	činy	
a	jejich	pachatele.	
	 Obvodní	 oddělení	 Tišnov	 spadá	 pod	
Krajské	 ředitelství	Policie	České	 republiky	
Územní	 odbor	 Brno-venkov.	 Ředitelem	 to-
hoto	organizačního	útvaru,	pod	který	se	řadí	
všichni	příslušníci	sboru	sloužící	ve	zmíněné	
lokalitě,	je	plk. Ing. Jaromír Novotný.	Mimo	
to,	že	se	celou	profesní	kariéru	věnuje	právě	
brněnskému	venkovu,	je	s	městem	také	spo-
jen	 tím,	že	 je	stálým	hostem	Bezpečnostní	
rady	ORP	Tišnov,	která	je	jedním	z	orgánů	
krizového	řízení	města	Tišnova.	

Osoby působící v řadách bezpečnost-
ních sborů často uvádí, že k výkonu to-
hoto povolání tíhly od útlého věku. Je 
tomu tak i u vás?
Nemohu	říci,	že	by	byla	práce	u	policie	mým	dětským	snem.	Je	
však	pravda,	že	když	zapátrám	v	paměti,	vzpomínám	si,	že	jsem	
si	jako	kluk	rád	hrával	na	policistu.	Dědeček	jistou	dobu	působil	
u	finanční	stráže	na	hranicích.	Hra	s	uniformou,	odznaky	i	dal-
šími	věcmi,	které	jsem	po	dědečkovi	měl,	mě	tedy	bavila,	nikoli	
však	natolik,	abych	se	rozhodl	vydat	se	tímto	směrem.	

Jak dlouho působíte u PČR? Máte za sebou i jinou pracovní 
zkušenost?
V	 letošním	 březnu	 budu	 u	 policie	 třicet	 let.	 Po	 střední	 škole	
jsem	studoval	stavební	fakultu	VUT	v	Brně,	kterou	jsem	dokon-
čil	v	roce	1990.	
Ve	vztahu	k	zaměstnání	to	byla	doba	do	jisté	míry	hektická.	Pro	
absolventy	stavební	fakulty	nebylo	na	trhu	práce	příliš	pracov-
ních	příležitostí.	Firmy	se	tou	dobou	často	rozpadaly	a	ukončo-
valy	svou	činnost	nebo	hledaly	zaměstnance	s	praxí.	Proto	jsem	
dva	roky	působil	v	soukromé	firmě,	která	povahou	vykonávané	
práce	nikterak	nesouvisela	s	oborem,	který	jsem	studoval,	ani	
službou	u	bezpečnostních	složek.	
Na	přelomu	 let	1992	a	1993	 jsem	se	dozvěděl	o	možnosti	na-
stoupit	 k	 Policii	 České	 republiky.	 Byl	 jsem	 přijat	 na	 tehdejší	
úřad	vyšetřování,	kde	jsem	po	úvodních	kurzech	začal	pracovat	
jako	vyšetřovatel.	Věnovali	jsme	se	všem	případům,	tedy	obecné	
i	hospodářské	kriminalitě.
Obecná	kriminalita	se	zabývá	násilnými	trestnými	činy,	ale	i	ne-
násilnými	trestnými	činy,	které	významně	ovlivňují	bezpečnost	
občanů.	 Pod	 obecnou	 kriminalitu	 spadá	 násilná,	 majetková	
i	mravnostní	trestná	činnost.	
Pod	hospodářskou	kriminalitu	můžeme	zařadit	ty	zločiny,	které	
nejsou	násilné	povahy	a	svým	dopadem	ohrožují	zejména	ekono-
mickou	stabilitu	státu.	Jedná	se	například	o	trestné	činy	z	oblas-
ti	daní,	poplatků	a	účetnictví.

Jaké byly Vaše začátky ve sboru? Na ja-
kých pozicích jste pracoval předtím, 
než jste dosáhl postu ředitele územního 
obvodu Brno-venkov?
V	 roce	 1993	 jsem	 započal	 svou	 kariéru	
u	PČR	coby	vyšetřovatel	a	na	této	pozici	
jsem	setrval	do	roku	2002.	V	tomto	roce	
došlo	 k	 výrazným	 změnám	 v	 organizač-
ním	složení	policie	a	začal	jsem	pracovat	
v	mé	první	vedoucí	funkci	–	nejprve	jako	
zástupce,	 později	 jako	 vedoucí	 oddělení	
obecné	kriminality.	
Později	jsem	se	stal	šéfem	kriminální	po-
licie	Brno-venkov	a	v	roce	2010	ředitelem	
Územního	 odboru	 Brno-venkov.	 Letos	 to	
tedy	bude	třicet	let.

 Je možné Vás někde venku potkat při 
práci, nebo se na takto vysoké vedoucí 
pozici práce v terénu neúčastníte?

Ano,	vyjíždím	k	některým	případům	do	terénu.	Dá	se	říci,	že	jsou	
to	 obvykle	 spíše	 případy	 závažnějšího	 charakteru	 –	 násilná	
trestná	činnost	či	dopravní	nehody	se	smrtelnými	zraněními.	
Dále	 jde	například	o	případy,	kdy	se	v	 terénu	potká	více	poli-
cejních	útvarů	z	různých	územních	celků,	typickým	příkladem	
může	být	evakuace	osob	z	objektu	z	důvodu	anonymního	nahlá-
šení	přítomnosti	výbušnin,	ale	také	velké	akce,	jako	je	například	
Grand	Prix	nebo	bitva	tří	císařů	u	Tvarožné.	

Jak byste zhodnotil celkovou bezpečnostní situaci na Tiš-
novsku? Lze náš region označit v celorepublikovém měřítku 
jako jeden z bezpečnějších?
Statistiky	se	v	rámci	porovnávání	obvykle	řídí	okresními	městy.	
V	okrese	Brno-venkov	máme	 to	 specifikum,	 že	okresní	město	
nemáme,	 proto	 je	 celkové	 zhodnocení	 složitější.	 Osobně	 bych	
řekl,	 že	 z	 bezpečnostního	 hlediska	 se	 jedná	 o	 lepší	 průměr.	
Tišnovsko	se	nevymyká	ničím	zásadním	a	počet	trestných	činů	
na	území	závratně	nekolísá,	v	posledních	letech	spíše	stagnuje.	

Které nejčastější trestné činy na našem území řešíte?
Charakter	trestných	činů	se	trochu	mění	s	dobou,	ovlivnila	jej	
i	pandemie	koronaviru.	Dá	se	říci,	že	během	pandemie	výrazně	
ubylo	trestné	činnosti,	kterou	jsme	byli	zvyklí	řešit	–	zejména	
majetkové	kriminality.	Naopak	jsme	se	výrazně	častěji	začali	se-
tkávat	s	kriminalitou	v	kybernetickém	prostoru.	Nyní	po	skon-
čení	epidemie	se	majetková	trestná	činnost	opět	objevuje,	ky-
berkriminality	však	neubývá.
Nejčastější	trestné	činy	na	území	Tišnovska,	kterými	se	zabývá-
me,	jsou	majetkové	povahy.	
Do	majetkových	trestných	činů	můžeme	zahrnout	například	krá-
dež,	zpronevěru,	podvod	či	neoprávněné	užívání	cizí	věci.	

téma bezpečnoSt

TIŠNOVSKO je BezPečNOSTNě lePŠím Průměrem
roZHovor s plk. ing. jaroMíreM novoTnýM

Kristýna Musilová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Plk. Ing. Jaromír Novotný.
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Vlivem lockdownu prý došlo k nárůstu domácího násilí. Vní-
máte tyto změny a promítly se i do kriminality na Tišnovsku?
Osobně	se	domnívám,	že	tam,	kde	problém	domácího	násilí	již	
klíčil,	situace	vlivem	lockdownu	eskalovala	dříve,	než	by	tomu	
bylo	za	normálních	okolností.
Nedá	se	však	s	určitostí	 tvrdit,	 že	by	objektivně	vzrostl	počet	
domácího	násilí,	protože	spousta	obětí	těchto	trestných	činů	jej	
policii	nenahlásí.	Většinou	trvá	delší	dobu,	než	si	sama	oběť	uvě-
domí,	že	se	stala	obětí	trestného	činu,	a	než	si	přizná,	že	situaci	
není	schopna	vlastními	silami	vyřešit.	

V roce 2022 řešila PČR na území státu méně nehod než 
v předchozím roce. Snížil se i počet smrtelných dopravních 
nehod. Projevil se tento trend i na Tišnovsku? Čemu lze tuto 
změnu připisovat? 
Počet	dopravních	nehod	na	Tišnovsku	se	v	meziročním	porovná-
ní	let	2021	a	2022	zvýšil	o	osm.	Nelze	zde	tedy	hovořit	o	žádné	
výrazné	změně.	Roli	zde	hraje	i	to,	že	v	některých	případech	do-
pravních	nehod	účastníci	nehodu	ani	nenahlásí,	mohou	ji	vyřešit	
mezi	sebou	za	použití	tzv.	euroformuláře.	Jindy	toto	řešení	mož-
né	není,	a	tak	hlídka	vyjíždí	k	nehodě,	která	třeba	v	předchozím	
období	nemusela	být	do	statistiky	vůbec	započítána.	

Máme na území správního obvodu místo, kde dochází k váž-
ným dopravním nehodám opakovaně? 
Na	Tišnovsku	nemáme	místo,	které	by	se	dalo	označit	jako	ex-
plicitně	problematické.	I	přes	již	provedená	bezpečnostní	opat-
ření	 však	 dochází	 k	 nehodám	 v	 úseku	 Čebín–Hradčany	 u	 od-
bočky	na	Sentice.	Dalším	takovým	místem	 je	křižovatka	mezi	
Předklášteřím	a	Štěpánovicemi	ve	směru	na	Dolní	Loučky.	
Obě	uvedená	místa	budou	v	nejbližší	době	upravena.	V	prvním	
zmíněném	úseku	dojde	ke	změně	v	důsledku	stavby	obchvatu	
Čebína.	Počítá	se	rovněž	s	 rekonstrukcí	a	úpravou	křižovatky	
mezi	Předklášteřím	a	Štěpánovicemi.

Doporučíte občanům, co dělat či čeho se naopak vyvarovat 
pro zvýšení vlastní bezpečnosti?
Obecně	odpovědět	na	tuto	otázku	je	složité.	Konkrétní	doporu-
čení	by	bylo	možné	stanovit	pro	konkrétní	odvětví	bezpečnosti	
a	oblasti	života.	Zmínil	bych	však	dvě	doporučení,	která	osobně	
považuji	 za	 stěžejní:	 snažit	 se	 o	 sobě	 neprozrazovat	 nezbytné	
informace	–	a	to	jak	na	sociálních	sítích,	tak	při	běžné	komuni-

kaci	s	cizími	lidmi,	a	dále	neřídit	vozidlo	po	konzumaci	alkoholu	
a	omamných	látek,	a	to	ani	v	případě,	že	zkonzumované	množ-
ství	považujeme	za	malé.	

V	průběhu	letošního	roku	se	v	Tišnovských	novinách	ve	spolu-
práci	s	PČR	budeme	věnovat	jednotlivým	bezpečnostním	téma-
tům	a	 zejména	zásadám,	 jejichž	dodržováním	můžeme	přispět	
ke	zvýšení	naší	osobní	bezpečnosti.

téma bezpečnoSt
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z Tišnova

včetně systému Registrujte se:
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	 Ve	 všech	 vyspělých	 státech	 na	 světě	
vždy	 byly	 a	 jsou	 lokální	 policejní	 sbory	
samozřejmostí.	 Tyto	 složky	 působí	 jako	
přirozená	součást	systému	zajišťování	zá-
ležitostí	veřejného	pořádku	a	prosazování	
práva	 v	 rámci	 územních	 samosprávních	
celků.	 Jinými	slovy,	každé	město	má	ne-
ocenitelnou	výhodu	v	tom,	že	může	přímo	
ovlivňovat	 činnost	 této	 složky	 a	 bezpro-
středně	tak	reagovat	na	aktuální	problé-
my	ve	městě	nebo	určité	lokalitě.	Má	také	
možnost	 vybavit	 svoji	 policii	 potřebným	
technickým	zázemím	a	vyškolit	nebo	vy-
cvičit	příslušníky	své	policie	dle	specific-
kých	potřeb.	Zatímco	v	naší	republice	pů-
sobí	pouze	dvě	policejní	složky,	můžeme	
v	okolních	státech	Evropy	a	ve	světě	na-
lézt	i	tři	a	více	policejních	složek	s	různou	
místní	i	věcnou	příslušností.

Historie obecní a městské policie u nás
	 Obecní	 a	 městské	 policie	 nejsou	 ani	
u	 nás	 ničím	 novým.	 Historie	 obecních	

a	 městských	 policií	 v	 českých	 zemích	
sahá	až	do	poloviny	devatenáctého	stole-
tí,	kdy	byla	lokální	policie	také	nazývána	
„obecní	nebo	městská	stráž	bezpečnosti“.	
Odtud	také	pochází	označení	„strážník“.	
Tehdy	 došlo	 v	 českých	 zemích	 k	 záni-
ku	 tzv.	 vrchnostenské	 správy	 a	 vznikla	
právní	úprava	obecního	zřízení	s	heslem	
„základem	 svobodného	 státu	 je	 svobod-
ná	obec“.	Ta	měla	pravomoc,	stejně	jako	
dnes,	 zřídit	 místní	 policii	 (bezpečnostní	
sbor).	 Místní	 policie	 působila	 převážně	
na	území	autonomního	města,	v	případě	
nutnosti	a	v	ojedinělých	případech	však	
strážníci	 mohli	 svoji	 působnost	 rozšířit	
i	 na	 venkovské	 okresy	 ležící	 mimo	 úze-
mí	 města,	 jak	 zněl	 výrok	 ministerstva	
zeměbrany	z	roku	1909.	Počty	strážníků	
v	 obcích	 a	 městech,	 jejich	 vycvičenost,	
výstroj	 a	 vybavení	 se	 lišily	 v	 závislos-
ti	 na	 místních	 poměrech	 a	 především	
představitelích	 obce.	 Mezi	 jednotlivými	
strážemi	 bezpečnosti	 tak	 byly	 mnohdy	

značné	rozdíly.	Zatímco	větší	města	dis-
ponovala	dobře	vycvičenými	a	vybavený-
mi	policejními	sbory,	našly	se	i	malé	obce,	
kde	službu	vykonával	pouze	jeden	stráž-
ník	 se	 základním	 vybavením.	 Uniformy	
byly	 často	 téměř	 shodné	 s	 vojenskými,	
to	se	týká	i	státních	znaků.

První republika
	 V	dobách	tzv.	první	republiky	působilo	
na	 území	 našeho	 státu	 asi	 4	 500	 stráž-
níků.	 Státní	 policie	 byla	 zastoupena	 jen	
ve	 významných	 městech,	 četnictvo	 vy-
konávalo	službu	v	terénu	a	v	obcích,	kde	
se	nenacházel	státní	policejní	úřad	(nebo	
jeho	expozitura)	nebo	zde	nebyla	zřízena	
obecní	 policie.	 Hlavními	 úkoly	 místních	
policejních	sborů	bylo	především:
•	 přihlížet	k	bezpečnosti	osob	a	jmění
•	 	mít	 péči	 o	 zachování	 obecních	 silnic,	

cest,	míst	a	mostů,	o	bezpečné	ježdění	
po	silnicích	a	vodách,	jakož	i	konat	poli-
cii	polní

téma

HISTOrIe OBecNícH A měSTSKýcH POlIcIí
Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov
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•	 	konat	policii	vztahující	se	k	věcem	po-
travním	a	přihlížet	k	prodeji	na	 trhu,	
zvláště	pak	dohlížet	k	míře	a	váze

•	 konat	policii	v	příčině	zdraví
•	 	konat	policii	týkající	se	čeledi	a	dělní-

ků	a	držet	ruku	nad	čeledním	řádem
•	 konat	mravnostní	policii
•	 konat	policii	v	příčině	staveb	a	v	příči-
ně	ohně,	držet	ruku	nad	řádem	stavěcím	
a	udělovat	policejní	povolení	ke	stavbám
	 Slovo	„policie“	bylo	používáno	jako	vý-
raz	označující	činnost	vykonávanou	bez-
pečnostním	sborem.	
	 Mottem	strážníků	městské	(obecní	po-
licie)	bylo	„sloužit	lidem,	sloužit	pro	lidi“.

Protektorát Čechy a Morava
	 V	průběhu	druhé	světové	války	v	Pro-
tektorátu	 Čechy	 a	 Morava	 byla	 všechna	
města	s	počtem	obyvatel	nad	deset	 tisíc	
povinna	 zřídit	 Obecní	 výkonnou	 policii,	
která	 nesla	 název	 Gemeindevollzugspo-
lizei.	Ta	se	dále	dělila	na	uniformovanou	
a	neuniformovanou.	V	roce	1942	pak	byly	
všechny	policejní	složky	(četnictvo,	státní	
a	obecní	policie)	dle	vládního	nařízení	č.	
250/1942	Sb.	sloučeny	pod	jednotné	vele-
ní	tzv.	protektorátní	policie	–	Protektorat-
spolizei.	Zajímavostí	je	pak	vládní	naříze-
ní	č.	77/1944	Sb.,	ze	dne	28.	března	1944,	
dle	kterého	bylo	k	uniformované	protek-
torátní	policii	začleněno	i	„hasičstvo	z	po-
volání“,	které	bylo	dále	označováno	jako	
„požární	ochranná	policie“.	Dle	zmíněné-
ho	 nařízení	 se	 také	 změnil	 název	 neuni-
formované	 obecní	 výkonné	 policie,	 a	 to	
na	„obecní	kriminální	policii“.

V období totality
	 Po	 skončení	 války	 došlo	k	 postupné-
mu	začleňování	policejních	složek	a	čet-
nictva	do	nově	vznikajícího	Sboru	národní	
bezpečnosti.	V	průběhu	vlády	totalitního	
komunistického	režimu	právo	a	pořádek	
v	našem	státě	vymáhala	pouze	jedna	stá-
tem	centrálně	řízená	složka	SNB.

Novodobá historie
	 Činnost	 lokálních	 policejních	 sborů	
u	nás	se	obnovila	opět	až	po	revoluci	v	de-
vadesátých	letech	minulého	století.	Tehdy	
se	 přirozeně	 začala	 projevovat	 jejich	 ab-
sence.	Vše	bylo	napraveno	přijetím	zákona	
o	obecní	policii	č.	553	v	roce	1991.	Od	této	
doby	 byl	 uvedený	 zákon	 o	 obecní	 policii	
již	několikrát	novelizován.	Základní	úkoly	
místních	policejních	sborů	se	však	nemění.	
Obecní	a	městská	policie	při	zabezpečová-
ní	místních	záležitostí	veřejného	pořádku	
a	plnění	dalších	úkolů	podle	 tohoto	nebo	
zvláštního	zákona	zejména:
•	 	přispívá	k	ochraně	a	bezpečnosti	osob	

a	majetku
•	 	dohlíží	na	dodržování	pravidel	občan-

ského	soužití
•	 	dohlíží	 na	 dodržování	 obecně	 závaz-

ných	vyhlášek	a	nařízení	obce
•	 	podílí	se	v	rozsahu	stanoveném	tímto	

nebo	 zvláštním	 zákonem	 na	 dohledu	
na	 bezpečnost	 a	 plynulost	 provozu	
na	pozemních	komunikacích

•	 	podílí	se	na	dodržování	právních	před-
pisů	 o	 ochraně	 veřejného	 pořádku	
a	v	rozsahu	svých	povinností	a	opráv-
nění	stanovených	tímto	nebo	zvláštním	
zákonem	činí	opatření	k	jeho	obnovení

•	 podílí	se	na	prevenci	kriminality	v	obci
•	 	provádí	dohled	nad	dodržováním	čisto-

ty	na	veřejných	prostranstvích	v	obci
•	 	odhaluje	přestupky	a	 jiné	správní	de-

likty,	 jejichž	projednávání	 je	v	působ-
nosti	obce

•	 	poskytuje	 za	 účelem	 zpracování	 sta-
tistických	 údajů	 Ministerstvu	 vnitra	
na	 požádání	 údaje	 o	 obecní	 policii	
a	plní	další	úkoly

	 Jelikož	 strážníci,	 díky	 zákonným	 nor-
mám,	 nejsou	 při	 své	 práci	 zavaleni	 nepři-
měřenou	 tiskovou	 agendou,	 mohou	 tak	
trávit	většinu	času	své	služby	na	ulici,	což	
je	jejich	hlavním	úkolem.	Čím	více	přibývalo	
v	ulicích	našich	měst	strážníků,	tím	častě-
ji	přicházeli	strážníci	do	styku	s	pachateli	
protiprávních	jednání.	Zpočátku	však	obec-
ní	a	městské	policie	neměly	dostatek	pra-
vomocí	 účinně	 řešit	
všechny	 zjištěné	 pře-
stupky	přímo	na	mís-
tě.	 Tím	 začala	 na-
růstat	 úřední	 agenda	
a	strážníci	byli	nuceni	
trávit	 stále	 více	 času	
na	 služebnách	 sepi-
sováním	 příslušných	 oznámení,	 která	 ná-
sledně	 předávali	 orgánům	 příslušným	 věc	
řešit.	 Samostatnou	 kapitolou	 byly	 i	 ome-
zené	 pravomoci	 v	 určitých	úkonech,	 např.	
v	zastavování	vozidel.	Jako	reakce	na	tyto	
skutečnosti	tak	v	průběhu	let	vznikají	pravi-
delné	novelizace	příslušných	zákonů,	které	
pravomoce	místních	policií	pomalu,	ale	jistě	
posouvají	 tak,	 aby	 jejich	 příslušníci	 v	 uli-
cích	 mohli	 svoji	 práci	 účinně	 vykonávat.	
Současně	se	samozřejmě	také	zvyšují	náro-
ky	na	samotné	strážníky,	a	to	jak	v	oblasti	
právního	vědomí,	tak	i	výcviku.
	 V	Tišnově	byla	městská	policie	zřízena	
v roce 2014.	 Jejímu	 vzniku	 předcházel	
výkon	funkce	inspektora veřejného po-
řádku,	 který	 částečně	 plnil	 její	 funkce	
od	roku	2012.	V	současnosti	je	ve	výkonu	
funkce	strážníka	MP	Tišnov	šest	osob.

Foto: archiv města Tišnova 
+ Četnická stanice Kuřim

téma bezpečnoSt

Dopravní výchova u ZŠ nám. 28. října.

Auto Městské policie Tišnov.

Dozor u škol.
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	 ZaHRAda	je	základní	škola	v	Tišnově,	
kde	učitelé	používají	hodnocení	tak,	aby	
podporovalo	 učení	 žáků.	 Zatímco	 z	 běž-
ných	škol	si	v	pololetí	děti	domů	přinesly	
vysvědčení	se	známkami,	„zahradní“	vy-
svědčení	 se	 podobá	 spíš	 obsáhlému	 do-
pisu,	který	shrnuje	výsledky	pololetního	
úsilí,	 pokroku	 i	 práce	 na	 sobě.	 Když	 se	
do	některého	 z	nich	 začtete,	 brzy	 zjistí-
te,	že	se	zdaleka	nejedná	jen	o	přenesení	
známek	do	slov.	
	 „Občas potřebuješ ujistit, že postupuješ 
správně, ale jsou úkoly, na kterých pracu-
ješ samostatně po dlouhou dobu. Daří se 
ti překonávat počáteční nechuť a zvlád-
nout tak aktivitu, kterou je potřeba udělat. 
Píšeš dostatečně rychle, aby sis dokázala 
dělat poznámky. Píšeš většinou pravopis-
ně správně. Čteš plynule potichu i nahlas, 
přečtenému textu rozumíš, dokážeš číst 
s poutavou intonací…“

Slovní hodnocení
je přesnější a motivuje
	 V	 ZaHRAdě	 věří,	 že	 hodnocení	 má	
smysl,	když	 je	konkrétní,	 adresné,	děje	
se	 průběžně	 a	 podílí	 se	 na	 něm	 samot-
ní	žáci.	Zeptali	jsme	se	na	tento	přístup	
několika	vyučujících	ze	školy.	„S forma-
tivním hodnocením jsem se setkala před 
mnoha lety při své práci v zahraničí. Bylo 
součástí nových výukových metod a vrs-
tevnického učení,“	 popisuje	 svou	 zkuše-
nost	 Mgr.	 Monika	 Blažková,	 učitelka	
angličtiny	 v	 ZŠ	 ZaHRAda.	 Vidí	 smysl	
v	hodnocení	založeném	na	partnerském	
vztahu	 a	 dialogu	 učitele	 a	 žáka.	 „Když 
se hodnocení opírá o kritéria, snižuje to 
míru subjektivity učitele. Hlavně ale nabí-
zí dětem radost ze svého pokroku a smys-
luplnost svého konání. Motivuje je a dělá 
děti zodpovědnějšími,“	říká	Monika	Blaž-
ková.	 Slovní	 hodnocení	 přináší	 také	 dí-
těti	hlubší	náhled	vlastního	pokroku.	„Je 
tu někdo, kdo mě vidí, trpělivě sleduje, 
jak se mi daří, a stojí mu za to, aby si 
pravidelně dal tu práci napsat mi osobní 
vzkaz, ve kterém ocení můj pokrok a po-
vzbudí mě k další práci. Buduje to osobní 
vazbu, pocit důstojnosti, vlastní hodnoty 
a respektu,“	sdílí	Mgr.	Vanda	Marečková,	
speciální	pedagožka	ZaHRAdy.	

Průběžné hodnocení 
mění přístupy učitelů
	 Učitelé,	 kteří	 zavedli	 tento	 přístup	
k	 hodnocení,	 začínají	 často	 měnit	 také	
dosavadní	 přístupy	 k	 učení.	 Formativní	
hodnocení	 totiž	 představuje	 komplexní	
přístup	 vzdělávání.	 „Věřím, že když dítě 
cítí a ví, že je přijímáno kladně, s respek-
tem a je vedeno někým, komu důvěřuje 
a má důvod ho respektovat, vytváří se 
tak základ pro jeho rozvoj. A formativní 
hodnocení k tomuto rozvoji dobře slouží, 
protože je konkrétní a celistvé,“	 svěřuje	
se	Vanda	Marečková.	Pedagog	neustále	
vyhodnocuje,	co	jako	učitel	udělal	a	jak	
na	to	žáci	reagovali.	Včasná	zpětná	vaz-
ba	 umožňuje	 zachytit	 případné	 nezdary	
ještě	v	průběhu	učení	a	předejít	tak	ne-
úspěchu:	„Dítě dostává možnost zamyslet 
se nad svým rozvojem, zná a ovlivňuje 
úroveň svých výsledků a hodnocení učitele 
pro něj není překvapením. Posiluje to jeho 
vnitřní motivaci a učí se řídit své učení,“	
sdílí	 Monika	 Blažková.	 Průběžné	 hod-
nocení	 je	 postavené	 na	 kritériích	 a	 sle-
dování	 pokroku:	 „Vždy dávám dítěti, se 
kterým pracuji, najevo, že je nesrovnávám 
s nikým jiným než právě s ním samým 
– před půlrokem, před týdnem. A tohle 
dobře funguje,“	sdílí	speciální	pedagožka	
ZaHRAdy.	

Do hodnocení
jsou zapojeni také rodiče
	 Žáci	 ZaHRAdy	 hodnotí	 také	 sami	
sebe.	Průběžně	si	zakládají	výsledky	své	
práce	a	důkazy	o	učení	a	třídí	je	do	port-
folií,	která	pak	ukazují	rodičům.	Setkání	
dítěte	s	rodiči	a	průvodcem,	tzv.	triparti-
tu,	vnímá	Monika	Blažková	jako	jasnou	
součást	 formativního	 hodnocení:	 „Umět 
se zamyslet nad svými výsledky, mluvit 
o svém pokroku a cílech před svými rodiči 
a učitelem je pro dítě velkým uvědoměním 
si sama sebe.“	U	dětí	ohrožených	neúspě-
chem	však	může	být	 taková	prezentace	
vlastních	výsledků	velmi	stresující	a	ne-
příjemná:	„Dá se ale využít k tomu, aby 
takové děti daly druhým vědět, co potřebu-
jí, aby jim bylo líp. Právě těmto dětem po-
máhá, když dostanou více podpory v prů-
běhu pololetí,“	 říká	 popravdě	 speciální	
pedagožka.	

Školy začnou vzdělávat jinak
	 Aby	 formativní	 hodnocení	 fungovalo,	
musí	být	podle	odborníků	z	Eduinu	zamě-
řeno	na	pět	oblastí.	Nejdříve	se	musíme	
postarat	 o	 to,	 aby	 žáci	 znali	 cíl	 hodiny	
a	rozuměli	mu.	Dál	je	potřeba	zařídit,	aby	
žáci	poznali,	jestli	dosáhli	nebo	nedosáhli	
cíle.	Aktivity	ve	výuce	musí	učitel	posta-
vit	tak,	aby	měl	během	hodiny	představu,	
kde	se	které	dítě	v	procesu	učení	nachá-

zí.	 Hodina	 má	 obsahovat	 příležitost	 pro	
vzájemné	hodnocení	mezi	žáky	a	koneč-
ně	prostor	pro	sebehodnocení.
	 Od	 září	 2025	by	 se	 první	 a	 šesté	 tří-
dy	měly	začít	učit	podle	nových	pravidel.	
Mění	 se	 rámcové	 vzdělávací	 programy	
i	 strategie	vzdělávání	v	ČR.	Školy	pros-
tě	musí	začít	učit	jinak.	MAP	Tišnovsko	
je	o	krok	napřed.	Už	několik	let	aktivně	
podporuje	 zavádění	 formativního	hodno-
cení	do	výuky	v	místních	školách.	A	tyto	
školy	vědí,	že	převést	známky	do	slov	ne-
stačí,	že	smysl	hodnocení	se	objeví,	když	
se	děje	průběžně	a	podílejí	se	na	něm	sa-
motní	žáci.

vzdělávání

V zAHrAdě zNámKY NerOSTOu
Jiří Vorlíček

Výuka hrou. Foto: archiv ZŠ ZaHRAda
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	 PaedDr.	Radmila	Zhořová,	Mgr.	Michal	Komprs,	Mgr.	Jiří	Vorlí-
ček,	Ing.	Pavel	Matějka,	Bc.	Renata	Ambrosová,	ředitelé	základ-
ních	škol	v	Tišnově	sdělují,	že	zápis	žáků	k	povinnému	vzdělávání	
se bude konat	za	osobní	účasti	zákonných	zástupců	a	dětí:
•	 	ZŠ Tišnov, nám. 28. října,	p.	o.,	a	ZŠ Tišnov, Smíškova,	

p.	o.	–	pátek	21. dubna 2023	v	době	od	14	do	17	h	v	budo-
vách	jednotlivých	škol

	 	Více	na	zapiszs.tisnov.cz,	www.tisnov-zs28.cz	a	na	www.zss-
miskova.cz	

•	 	ZŠ ZaHRAda	–	čtvrtek	20. dubna 2023	v	době	od	15	do	17	h.	
Více	na	www.skolazahrada.cz

•	 	ZŠ CoLibri	 –	 elektronicky	 od 1. 4. do 19. 4. 2023	 přes	
kontakty	uvedené	na	www.skolacolibri.cz.

	 	Osobní	předání	po	telefonické	domluvě	na	tel.	733	532	890	
v	termínu	od	1.	4.	do	19.	4.	2023.

•	 	ZŠ při Střední škole a základní škole Tišnov	–	osobně	v	ter-
mínu	19. 4. 2023 a 26. 4. 2023	v	době	od	13.30	do	15.30.	
Více	informací	na	www.skolatisnov.cz	nebo	tel.	725	557	648	
(Mgr.	Dana	Staňková)

	 Pro	ZŠ	Tišnov,	nám.	28.	října,	p.	o.,	a	ZŠ	Tišnov,	Smíškova,	
p.	o.,	bude	otevřen	registrační	systém	pro	vyplnění	a	vygenero-
vání	žádostí	o	přijetí	i	odklad	na	zapiszs.tisnov.cz	od	1.	4.	2023.	

	 Náhradní	 termín	zápisu	 lze	dohodnout	 individuálně	na	tele-
fonních	číslech:
ZŠ	Tišnov,	nám.	28.	října	1708	–	549	415	629,	736	773	269
ZŠ	Tišnov,	Smíškova	840	–	549	415	163,	603	140	351
ZŠ	ZaHRAda	–	732	558	008
ZŠ	CoLibri	–	733	532	890
SŠ	a	ZŠ	Tišnov	–	725	557	648

	 Zákonný	 zástupce	 má	 dle	 školského	 zákona	 povinnost	 ne-
chat	své	dítě	zapsat	k	základnímu	vzdělávání	nejpozději	k	30.	4.	
2023.

	 Aktuální	informace	o	formě	zápisu	budou	zveřejněny	na	webo-
vých	stránkách	jednotlivých	škol.

	 V	 tomto	 období	 je	 už	 téměř	 rozhod-
nuto.	 Deváťáci	 mají	 vybranou	 střední	
školu	 nebo	 učební	 obor.	 Někteří	 páťáci	
budou	zkoušet	svoje	štěstí	v	přijímacích	
zkouškách	na	osmileté	gymnázium.	 Jak	
si	však	správně	vybrat?	Budeme	spoko-
jeni	se	svojí	volbou?	Zvolili	jsme	dobře?	
Těmito	i	podobnými	otázkami	se	zabýva-
jí	nejen	žáci,	kteří	vychází	ze	školy,	ale	
také	 jejich	 rodiče.	 Úkolem	 školy	 je	 po-
moci	jim,	a	proto	je	nezastupitelná	úloha	
kariérového	poradce.	Tou	je	na	naší	ško-
le	paní	Soňa	Kvíčalová,	která	poskytuje	
poradenskou	 pomoc	 a	 podporu	 žákům	
i	jejich	rodičům,	má	přehled	o	nabídkách	
středních	škol,	o	jejich	požadavcích.	Po-
máhá	s	vyplňováním	a	odesíláním	přihlá-
šek,	nabízí	možnost	 individuálních	kon-
zultací,	vede	rozhovory	se	žáky	vedoucí	
k	 objevování	 jejich	 zájmů,	 preferencí,	
předpokladů	 a	 k	 celkovému	 reálnému	
sebehodnocení.

	 Žáci	jsou	na	výběr	budoucího	povolání	
připravováni	již	od	8.	ročníku	v	předmětu	
Volba povolání.	 Nad	 rámec	 pravidelné	
výuky	se	snažíme	správný	výběr	budoucí	
profese	podpořit	organizováním	různých	
exkurzí	 a	 besed.	 V	 prosinci	 navštívili	
zájemci	 z	 9.	 tříd	Den otevřených dveří 
– den techniky na SOŠ a SOU Kuřim.	
Středoškolští	 studenti	 pro	 ně	 připravili	
technicko-popularizační	 program.	 Žáci	
měli	 možnost	 zhlédnout	 fyzikální,	 che-
mické	a	elektrotechnické	pokusy,	naučit	
se	 vyrobit	 elektromotor	nebo	 zjistit,	 jak	
se	staví	 roboti.	V	únoru	se	ve	škole	ko-
nala	beseda se studenty Gymnázia Tiš-
nov.	Studenti	společně	s	paní	Mgr.	Janou	
Rohlínkovou	informovali	žáky	8.	a	9.	roč-
níku	o	studiu	na	gymnáziu	a	ti	tak	získali	
ucelenou	představu	o	 tom,	 jak	probíhají	
přijímací	zkoušky	i	co	je	čeká	po	nástu-
pu	 na	 střední	 školu.	 Dlouhodobě	 spolu-
pracujeme	 s	 Fortikou	 v	 Lomnici.	 Tamní	

studenti	si	u	nás	ve	školní	kuchyni	plní	
praxi	a	deváťáci	často	poptávají	možnost	
studia	na	jejich	škole.
	 Jsme	 také	 zapojení	 do	 projektu	 MAP	
III	a	kariérová	poradkyně	se	pravidelně	
účastní	pracovní	skupiny	„Kariéroví po-
radci“.	Pod	záštitou	MAP	se	každoročně	
koná	Veletrh	středních	škol	s	doprovod-
ným	programem	workshopů.	V	listopadu	
jsme	 zorganizovali	 workshop	 s	 názvem	
„Jak se rozhodnout pro střední ško-
lu?“	Kariérové	poradkyně	a	 lektorky	se	
snažily	žákům	pomoci	s	výběrem	střední	
školy.	S	žáky	probraly	strategii,	na	co	se	
u	 středních	 škol	 zaměřit,	 na	 co	 se	 ptát	
a	které	konkrétní	informace	při	návštěvě	
veletrhu	SŠ	zjišťovat.	
	 Věříme,	že	díky	kariérovému	poraden-
ství	na	naší	 škole	 se	nám	podařilo	naše	
žáky	podpořit	ve	správném	výběru.	Všem	
přejeme	úspěšné	zvládnutí	přijímacího	ří-
zení	a	mnoho	úspěchů	v	dalším	studiu.

vzdělávání

záPIS dO PrVNícH Tříd PrO ŠKOlNí rOK 2022/2023
Petra Kappelová

PříPrAVA NA BudOucí STudIum
Michaela Bednářová



TN 03/2023 29

	 O	letních	prázdninách	tradičně	nabízí-
me	příměstské	tábory	pro	předškolní	děti	
ve	 věku	4–7	 let.	Termíny a témata tá-
borů zveřejníme na našem webu	(www.
studanka-tisnov.cz)	a Facebooku v dru-
hé polovině března.	
	 Přihlašování	 bude	 probíhat	 výhradně	
elektronicky	přes	studánkový	rezervační	
systém	od	pondělí	17. 4. 2023 od 9.00.	
Do	 16.	 5.	 2023	 bude	 možno	 rezervace	
stornovat,	 případně	 si	 dát	 „hlídat“	 již	
naplněné	tábory	a	v	případě	uvolněného	
místa	 se	 přihlásit.	Poté	 budou	přihláše-
ným	rozeslány	mailem	přihlášky	a	výzva	
k	 platbě.	 Tábory	 bude	 potřeba	 zaplatit	
do	konce	května.	
	 Tábory	se	uskuteční	v	prostorách	Ro-
dinného	centra	Studánka,	Riegrova	318,	
Tišnov.	 K	 dispozici	 pro	 malé	 táborníky	
bude	 tělocvična,	 herna	 a	 uzavřené	 hřiš-
tě	s	herními	prvky.	Každý	tábor	má	svoje	
téma	 –	 celotáborovou	 hru.	 V	 rámci	 tá-
bora	chodí	vedoucí	s	dětmi	na	vycházky	

po	blízkém	okolí,	hrají	námětové	či	didak-
tické	hry,	tvoří	a	vyrábějí.	Ve	středu	děti	
jdou	na	celodenní	výlet.	Po	obědě	je	čas	
věnovaný	 odpočinku.	 Děti,	 které	 usnou,	
necháváme	 spát,	 zbytek	 má	 připraven	
klidový	 program.	 V	 rámci	 zachování	 in-
dividuálního	přístupu	k	dětem	má	každý	
tábor	 kapacitu	 dvanáct	 dětí,	 o	 které	 se	
starají	 dvě	 zkušené	 vedoucí,	 převážně	
s	pedagogickým	vzděláním.

	

Program	 je	 zajištěn	 od 7.00 do 16.00 
hodin	 včetně	 celodenní	 stravy	 (oběd,	
dvě	svačiny	a	pitný	režim).	Cena tábora 
je 2 200 Kč	 (zahrnuje	 stravu,	 pitný	 re-
žim,	materiál,	odměny,	jízdné	a	vstupné).
	 Příměstské	tábory	jsou	určeny	pro	děti	
od 4 do 7 let,	které	mají	 zkušenost	 se	
„školkovým“	režimem.	Prvňáčky	bereme	
pouze	v	případě,	že	mají	na	táboře	mlad-
šího	sourozence.	Po	zkušenostech	z	loň-
ských	let	víme,	že	tříleté	děti	tábor	ještě	
nezvládnou,	 je	 fyzicky	 náročný	 (dlouhé	
vycházky,	hry	v	 lese)	a	není	ani	prostor	
pro	 zvládání	 adaptačních	 úskalí	 (nezná-
mé	prostředí,	vedoucí	a	ostatní	děti).	
	 Nepřihlašujte	děti	na	více	 jak	dva	tá-
bory	nebo	 v	 týdnech	hned	po	 sobě.	Mo-
tivace	účastnit	se	programu	potom	bývá	
z	našich	zkušeností	nízká.

Kontaktní	osoba:
Kateřina	Hromčíková,	studanka.tisnov@
gmail.com,	tel.	777	706	723

	 Polytechnické	 vzdělávání	 je	 v	 sou-
časné	 době	 ve	 školství	 velkým	 tématem.	
I	my	v	 Inspiru	se	zabýváme	rozvojem	to-
hoto	 vzdělávání,	 které	 přináší	 informace	
o	 nových	 technologiích	 a	 výzkumných	
i	 praktických	 metodách	 v	 oblasti	 techni-
ky,	 přírodních	 a	 environmentálních	 věd.	
Rozvoj	polytechnického	vzdělávání	poklá-
dáme	 za	 důležitý,	 jelikož	 znalosti	 i	 prak-
tické	dovednosti	v	této	oblasti	mohou	děti	
v	 budoucnu	 využít	 jak	 při	 dalším	 studiu	
na	školách,	tak	při	výběru	svého	budoucí-
ho	povolání.	V	tomto	školním	roce	máme	
otevřených	jedenáct	skupin	polytechnicky	
zaměřených	kroužků.	Mezi	ty	se	řadí	krou-
žek	práce	se	dřevem	Kutil,	Papírový	mo-
delář	a	Raketový	modelář,	kroužek	Archi-
tekta,	Fotodílny	a	kroužek	Programování.	
Rozvíjíme	také	naše	přírodovědné	a	envi-
ronmentální	vzdělávací	programy	pro	ško-
ly.	V	naší	nabídce	najdete	i	jeden	polytech-
nicky	zaměřený	letní	příměstský	tábor,	kde	

děti	 budou	 zejména	 modelovat,	 vyrábět	
a	pouštět	raketky.	Nově	jsme	si	pořídili	3D	
tiskárnu	a	aktuálně	intenzivně	pracujeme	
na	 dalších	 projektech,	 které	 nám	 mohou	
pomoci	získat	více	3D	tiskáren	a	jiné	tech-
nické	vybavení,	se	kterým	se	můžeme	učit	
novým	 věcem.	 Vybavujeme	 učebny	 a	 zís-
káváme	zkušenosti.	Nejvíc	nám	ale	schází	
lidé,	lektoři	se	zkušenostmi	z	IT	prostředí,	
3D	 tisku	 a	 modelování,	 elektrotechniky,	

strojírenství	nebo	stavebnictví.	Zajímáš	se	
o	některou	 z	 těchto	 oblastí	 a	 jsi	 ochoten	
předávat	dál	své	zkušenosti	a	dovednosti?	
Pak	 se	 ozvi	 na	 patzelova@svcinspiro.cz	
nebo	se	za	námi	přijď	podívat.

Zajímá vás? Zaujal.
	 V	rámci	cyklu	aktivit	pro	seniory	„Zají-
má	vás?“	proběhla	první	setkání.	Genea-
logická	 přednáška	 pod	 názvem	 „Tvorba	
vlastního	 rodokmenu”	a	přednáška	paní	
Ochrymčukové	o	historii	Tišnova	zaplni-
ly	prostory	naší	klubovny	do	posledního	
místa.	 Obě	 přednášky	 na	 přání	 vás	 zú-
častněných	 plánujeme	 zopakovat,	 a	 to	
v	 druhé	 polovině	 letošního	 roku.	 Zájem	
vzrůstá	také	o	další	připravované	aktivi-
ty	z	našeho	projektu.	Chcete	mít	jistotu,	
že	na	další	aktivitě	bude	místo	také	pro	
vás?	 Pak	 nás	 oslovte	 na	 naší	 recepci,	
napište	mail	na	patzelova@svcinspiro.cz	
nebo	zavolejte	na	číslo	730	193	594.

vzdělávání

leTNí PříměSTSKÉ TáBOrY PrO PředŠKOlNí děTI
Kateřina Hromčíková

POlYTecHNIcKÉ VzděláVáNí V INSPIru
Veronika Patzelová

Příměstský tábor Studánky.
Foto: Lenka Zemánková

Výrobky z technických kroužků.
Foto: Jaroslav Matoušek
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	 Vážení	 příznivci	 klasické	 hudby,	 rádi	 bychom	 vás	 pozvali	
na	další	koncert	v	rámci	cyklu	Klubu	přátel	hudby.	22. 3. 2023 
v 19.30 hod. (Velký	sál	MěKS	Tišnov)	se	představí	Smetanovo 
trio,	založené	v	roce	1934	legendárním	českým	klavíristou	Jose-
fem	Páleníčkem.	Trio	patří	k	nejprestižnějším	českým	souborům	
současnosti.	Ve	své	interpretaci	navazuje	na	ideál,	který	vytvo-
řili	 jeho	předchůdci,	 ale	 i	další	 významné	sólistické	osobnosti	
interpretačního	umění	20.	století.	I	dnešní	členové	Smetanova	
tria	–	všichni	tři	významní	čeští	sólisté	–	dokazují,	že	základním	
předpokladem	úspěchu	každého	kvalitního	tria	je	dokonalá	sóli-
stická	vybavenost	hráčů.	
	 Klavíristka Jitka Čechová	vystudovala	hru	na	klavír	na	Praž-
ské	konzervatoři	u	Jana	Novotného	a	pokračovala	na	Akademii	
múzických	umění	v	Praze	ve	třídě	Petera	Toperczera.	
	 Houslista Jan Talich	 je	 výjimečnou	 osobností	 nejen	 české	
kultury,	ale	i	v	mezinárodním	povědomí.	Ve	své	bohaté	kariéře	
dokáže	 spojovat	 na	 nejvyšší	 úrovni	 zkušenosti	 z	 několika	 po-
volání.	 Působí	 jako	 sólista,	 komorní	 hráč,	 dirigent	 a	 pedagog	
po	celém	světě.
	 Violoncellista Jan Páleníček	vystudoval	konzervatoř	a	Aka-
demii	múzických	umění	v	Praze	u	Saši	Večtomova	a	Miloše	Sádla.	
Setkání	s	Paulem	Tortelierem,	světoznámým	francouzským	vio-
loncellistou,	bylo	vrcholem	doby	Páleníčkova	uměleckého	zrání.	
Komorní	hudbu	studoval	u	svého	otce	Josefa	Páleníčka	a	ve	třídě	
Josefa	Vlacha	–	primária	legendárního	Vlachova	kvarteta.

	 Cesta	Smetanova	tria	je	lemována	mimořádnými	mezinárod-
ními	úspěchy.	 Je	pravidelným	hostem	významných	pódií	doma	
(Pražské	 jaro,	 Janáčkův	 máj,	 Moravský	 podzim,	 Concentus	
Moraviae,	Malostranské	komorní	slavnosti)	a	v	zahraničí.
	 Předprodej	vstupenek:	TIC	Tišnov,	on-line	systém	Kina	Svrat-
ka	(www.mekstisnov.cz)	nebo	v	den	koncertu.	

	 Ivan Hlas	 je	 známý	 český	 písničkář	
a	 hudebník,	 který	 se	 proslavil	 především	
písněmi	k	filmu	Šakalí	léta	(v	roce	1993	zís-
kal	ocenění	Český	lev	za	nejlepší	hudbu).
	 Ivan	 Hlas	 vyrůstal	 do	 čtyř	 let	 na	 Vi-
nohradech,	poté	se	přestěhoval	na	praž-
skou	Hanspaulku.	Vyučil	se	knihkupcem	
a	tuto	práci	nějakou	dobu	skutečně	dělal.	
Poté	vystřídal	mnoho	dalších	zaměstná-
ní,	 pracoval	 jako	 topič,	 dělník,	 pošťák,	
zelinář,	kulisák	a	další.
	 V	 lidové	 škole	 umění	 se	 učil	 hrát	
na	kytaru	pod	vedením	M.	Mizery.	V	roce	
1968	 založil	 školní	 skupinu	 The	 Mice	
a	v	roce	1971	společně	s	Janem	Velebou	
Žízeň.	Později	založil	a	vedl	skupiny	Navi	
Papaya,	Továrna	(new	wave)	a	Ivan	Hlas	
a	 Nahlas.	 Hrál	 i	 s	 kapelou	 Yo	 Yo	 Band	
nebo	 Ondřejem	 Hejmou.	 V	 současnosti	
vystupuje	s	Norbi	Kovácsem	a	Olinem	Ne-

jezchlebou	v	komorní	sestavě	Ivan Hlas 
Trio.	V	nádherných	aranžmá,	zdobených	
virtuózní	 hrou	 na	 akustické	 nástroje,	
nejlépe	 vyniknou	Hlasovy	písně,	 založe-
né	na	vyváženosti	hudby	a	poezii	 textů.	
Hudebníci	nejsou	na	naší	scéně	žádnými	
nováčky,	 jejich	 radost	 z	 přímo	 předané	
muziky	 je	 pověstná.	 Kořeny	 ovlivňující	
hudbu	 tria	 jdou	 od	 hospodského	 blues,	
městských	balad,	rokenrolu	až	po	melo-
dické	názvuky	různých	etnik.	Je	to	hudba	
v	dobrém	slova	smyslu	lidová.
	 Ivan	 Hlas	 Trio	 zahraje	 28. 4. 2023 
od 19.30 hod.	 ve	 Velkém	 sále	 MěKS	
Tišnov.	V	případě	naplnění	kapacity	sálu	
bude	koncert	přesunut	do	Kina	Svratka.
	 Předprodej	vstupenek:	TIC	Tišnov,	on-
-line	systém	Kina	Svratka	(www.mekstis-
nov.cz).	

SmeTANOVO TrIO
Lenka Šebečková

IVAN HlAS TrIO
Lenka Šebečková

Smetanovo trio.

Ivan Hlas Trio.
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	 Dnes	již	kultovní	projekt	s	názvem	#te-
rapiesdilenim	si	sám	našel	cestu	a	získal	
své	pevné	místo	v	on-line	světě,	 i	mimo	
něj.	 Projekt	 Terapie	 sdílením	 má	 knižní	
podobu	(dvě	knihy	a	audiokniha),	audio-
seriál	na	audioteka.cz	a	inspiroval	vznik	
hraného	 seriálu	 pro	 Mall.Tv.	 Na	 úspěch	
Instagramu	 a	 knih	 navázali	 Ester Ge-
islerová	s	Honzou Vojtkem	přednáškou	
Terapie sdílením LIVE.	
	 Ester říká:	S	odborníkem	a	terapeutem		
Honzou	Vojtkem	jsme	připravili	přednášku	
o	vztazích	a	komunikaci.	Konečně	se	můžu	
s	někým	bavit	odborně	o	tom,	o	čem	plká-
me	s	kamarádkami,	kdo	ví,	o	co	jde,	a	já	se	
s	diváky	učím,	jak	neopakovat	staré	chyby.	
Všem,	které	to	zajímá	nebo	trápí,	pomáhá-
me	najít	cestu	nebo	přemostění.	Nastiňuje-
me	 základní	 pojmy	 o	 vztazích,	 vyvracíme	
omyly,	a	to	moderní	a	poutavou	formou.

	 Honza dodává:	 Svět	 se	 mění.	 Žijeme	
v	době,	která	nám	dovoluje	vybírat	si	part-
nery	 na	 základě	 našich	 pocitů,	 z	 lásky,	
nemusíme	 se	 ženit	 a	 vdávat	 kvůli	 spoje-
ní	 dvou	 gruntů.	 Jenže	 tato	 svoboda	 nám	
bohužel	 často	 i	 život	 komplikuje.	 K	 naší	

volbě	po	nás	požaduje,	abychom	se	znali.	
Abychom	 věděli,	 kdo	 jsme,	 a	 tím	 pádem	
i	rozpoznali,	kdo	je	ten	náš	ideální	partner.	
A	do	toho	nás	tenhle	úžasný	svět	neustále	
zásobuje	novými	hračkami	a	technologie-
mi,	které	jsou	dobrý	sluha,	ale	zlý	pán.	Ale	
nejsme	v	tom	sami,	děje	se	to	nám	všem!	
Nejlépe	se	člověk	učí	chybami	i	těch	dru-
hých,	ve	kterých	se	sám	pozná.	My	vám	je	
ukážeme.	Sdílení	je	nejlepší	terapie!
	 „A	proč	jsi	mi	psal,	že	mě	miluješ?“
	 „Jsem	se	spletl.“
	 „Nerozumím	Tvým	pocitům	bez	smajlí-
ků.“
	 Je	vám	to	povědomé?	Pokud	ano,	jste	
srdečně	zváni!	5. 4. 2023, v 19.00 hod. 
Kino	Svratka.	
	 Předprodej:	 TIC	 Tišnov,	 on-line	 sys-
tém	 Kina	 Svratka	 (www.mekstisnov.cz)	
nebo	v	den	akce.

TerAPIe SdíleNím lIVe:
přednáŠka o vZTaZícH a koMunikaci

Lenka Šebečková

měkS

inzeRCe
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	 Výstavním	 projektem	 Nad vodami	
vám	tentokráte	představujeme	dvě	umě-
lecké	 osobnosti,	 grafika Miloše Slámu	
a	malíře	Jana Spěváčka.	Autory	na	prv-
ní	 pohled	 výrazně	 rozdílné	 v	 přístupu	
k	tvůrčí	práci	a	ve	způsobu	využití	tech-
nologií	 spojuje	 mocné	 krajinářské	 téma	
zobrazování	vody,	vodních	ploch	a	hladin.	
Název	 výstavy	 odkazuje	 k	 biblické	 kni-
ze	o	stvoření	 světa:	 „Na	počátku	stvořil	
Bůh	 nebe	 a	 zemi.	 Země	 pak	 byla	 pustá	
a	prázdná	a	nad	vodami	se	vznášel	Boží	
Duch.“	(Gen	1,	2)
	 Miloš Sláma	 pracuje	 grafickou	 tech-
nikou	odrývaného	linorytu	z	jedné	matri-
ce,	často	až	ve	dvaceti	barevných	soutis-
cích.	Tématem	 jsou	mu	přírodní	motivy,	

struktury	 větvoví,	 keře,	 stromy,	 stébla	
trávy,	 vodní	 plocha.	 V	 tišnovské	 galerii	
vystavuje	především	z	nejnovějšího	cyklu	
barevných	linorytů	Na	hladině.	Inspiraci	
nachází	 v	 krajině	 Vysočiny,	 především	
v	rybnících	a	tůňkách	v	okolí	Křoví,	kde	
žije	s	rodinou	na	bývalé	faře.	Je	autorem	
grafického	ručního	kuličkového	lisu	Slá-
ma	 Press	 a	 členem	 Sdružení	 českých	
umělců	grafiků	Hollar.	Patří	k	nejlepším	
grafikům	 na	 poli	 precizní	 techniky	 lino-
rytu	a	pravidelně	je	zastoupen	na	výsta-
vách	 výběru	 nejlepší	 současné	 grafické	
tvorby	Grafika	roku.
	 Krajinář	Jan Spěváček	v	galerii	před-
stavuje	průřez	malířskou	tvorbou,	 jež	 je	
vodou	 a	 jejími	 odlesky	 kontinuálně	 fas-
cinována	 a	 která	 zahrnuje	 vlivy	 české-
ho	 impresionismu,	 japonské	 kaligrafie,	
ukazuje	 na	 oblibu	 děl	Michala	Ranného	
a	nejnověji	i	na	barokní	uvažování	o	smy-
slovosti.	Právě	nejnovější	 velkoformáto-
vé	olejomalby,	které	vznikaly	přímo	v	ple-
néru,	odkazují	na	nedávnou	Spěváčkovu	
zkušenost	 s	 realizací	 náročné	 freskové	
výmalby	 kaplí	 východního	 ambitu	 pout-
ního	 kostela	 Zvěstování	 Panny	 Marie	
v	Mariánské	Týnici	ve	stylu	rokoka.	Jan	
Spěváček	 vystudoval	 malbu	 v	 Ateliéru	

figurativní	malby	na	Fakultě	výtvarných	
umění	 VUT	 v	 Brně	 a	 od	 roku	 1994	 žije	
a	pracuje	v	Brně.	
	 Výstavu Nad vodami doprovodí men-
ší výběr grafik a maleb krajináře Jose-
fa Jambora z Tišnovské sbírky.	Výstavu	
můžete	navštívit	do	10.	5.	2023.	Připravi-
li	jsme	pro	vás	doprovodný	program,	kte-
rý	uvede	zájemce	do	základů	grafických	
technik.	 Nenechejte	 si	 ujít	 příležitost	
praktického	kurzu linorytu přímo s gra-
fikem Milošem Slámou,	který	proběhne	
v	sobotu	11.	3.	2023	od	14.00	do	17.00	h.

POSLOUCHAT OBRAZ
MALOVAT ZVUK
14.–8. 8. 2023, Galerie Josefa Jambora
Pro děti: 6–11 let
Lektorka: Lucie Zikánová
Co	je	to	zvuk	a	jak	se	projevuje	v	umění?	
Můžu	zvuk	namalovat?	Letní	výstava	Re-
zonance	kreslířky	Inge	Koskové	a	socha-
ře	Matěje	Franka	v	galerii	na	téma	volné	
kresby	a	sonických	soch	nám	bude	inspi-
rací.	Během	artcampu	se	seznámíte	s	Tho-
masem	Alvou	Edisonem	a	jeho	pomocníky	
–	 myšáky,	 kteří	 nás	 budou	 provázet	 celý	
týden	v	 rozličných	výtvarných	aktivitách,	
ale	 i	mezioborových	hrách.	Letošní	 tábor	
bude	 mít	 přesahy	 do	 fyziky,	 arteterapie	

a	historie.	Děti	si	v	návaznosti	na	příběh	
vyzkouší	 pokusy	 se	 zvukem,	 kaligrafii,	
intuitivní	kresbu	a	experimentální	tvorbu.	
To	vše	přizpůsobené	dané	věkové	kategorii	
s	krásným	příběhem.	Tábor	bude	zakončen	
závěrečnou	vernisáží	dětských	prací.	

ČERNOBÍLÉ PŘÍBĚHY
28. 8. – 1. 9. 2023
Galerie Josefa Jambora
Pro děti: 11–16 let 
Lektorky: Radka Kaclerová, Martina 
Chaloupková (Studio Scala)
Během	 artcampu	 se	 inspirujeme	 letní	
výstavou	s	názvem	Rezonance	kreslířky	
Inge	 Koskové	 a	 sochaře	 sonicko-vizuál-

ních	instalací	Matěje	Franka.	Hlavní	roli	
bude	hrát	černá	a	bílá	a	kresba	se	stane	
naším	 vyjadřovacím	 prostředkem.	 Vy-
zkoušíte	si	základy	kaligrafie,	automatic-
kou	 kresbu,	 principy	 arteterapie	 a	 body	
art,	 ale	 i	 kresbu	 ve	 stylu	 japonských	
komiksů	 anime.	 Prozkoumáte,	 jak	 ani-
movat	 příběh,	 a	 pokusíte	 se	 jej	 vyjádřit	
v	tvorbě	krátkých	animovaných	filmů,	le-
tos	opět	ve	spolupráci	se	Studiem	Scala.	
Budeme	se	věnovat	ploškové	2D	animaci.	
Tábor	bude	zakončen	vernisáží	a	projekcí	
vytvořených	prací.	

Přihlášky	najdete	na	našem	webu	v	zá-
ložce	Dětem	zde:
Galerie	Josefa	Jambora	|	Městské	kultur-
ní	středisko	Tišnov	(mekstisnov.cz)
Další	informace	na:	lucie.zamazalova@
kulturatisnov.cz,
tel.	731	603	327

měkS

HlAdINY rYBNíKů A TůNěK, VOdA říčeK A POTůčKů
Radka Kaclerová

leTNí ArTcAmPY V gAlerII
Radka Kaclerová

Miloš Sláma – U Kamenného rybníku, 2022.

Jan Spěváček – Na Tintěráku, 2021.
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Fotograf Miloš Budík
	 Již	 minulý	 rok	 jsme	 se	 ve	 spolupráci	
s	panem	Ludvíkem	Pečinkou	a	paní	An-
nou	 Kamenskou	 dohodli	 na	 uspořádání	
výstavy	 jeho	 přítele,	 fotografa	 Miloše	
Budíka.	Před	několika	dny	nás	však	za-
stihla	 smutná	 zpráva,	 že	 Miloš	 Budík	
12.	února	zemřel.	Výstava	tak	bude	pře-
devším	vzpomínkou	na	něj	a	jeho	práci.	
	 Miloš Budík	 se	 narodil	 24.	 8.	 1935	
v	Brně.	Zde	vystudoval	Střední	průmyslo-
vou	školu	chemickou.	Fotografovat	začal	
již	během	svých	studií	a	jeho	práce	brzy	
dosáhly	 mimořádné	 kvality	 a	 osobitého	
rukopisu.	 Své	 fotografie	 začal	 koncem	
padesátých	 let	 zasílat	 na	 mezinárodní	
fotografické	 soutěže	 amatérské	 tvorby.	
Brzy	 se	 zařadil	 k	 nejúspěšnějším	 foto-
grafům	tehdejšího	Československa,	a	 to	

nejen	 v	 počtu	 snímků	 přijatých	 na	 vý-
stavy,	 ale	 i	 v	 prestižních	 mezinárodních	
akcích,	kterých	se	zúčastňoval.	Ve	svých	
25	letech	vytvořil	s	fotografy	Karlem	Otto	
Hrubým	a	Vilémem	Reichmannem	publi-
kaci	s	názvem	Brno.	Kniha,	doprovázená	
verši	Jana	Skácela	a	Ludvíka	Kundery,	je	
dodnes	jednou	z	nejkvalitnějších	publika-
cí	o	moravské	metropoli.
	 Po	maturitě	byl	zaměstnaný	 jako	 foto-
graf	ve	Státním	archivu	v	Brně.	Byl	 také	

jedním	ze	zakládajících	členů	fotografické 
skupiny VOX.	Společně	s	kolegy	vytvářeli	
výstavní	 soubory,	např.	Variace	 nebo	Svět 
absurdit.	 Později	 nastoupil	 jako	 obrazový	
redaktor	brněnského	měsíčníku	Věda	a	ži-
vot,	zde	se	věnoval	dokumentární	fotogra-
fii.	 Při	 dokumentární	 práci	 se	 například	
podílel	na	fotografiích	operace	srdce,	kdy	
spolupracoval	 s	 chirurgem	 Janem	 Navrá-
tilem.	 Od	 roku	 1971	 začal	 pracovat	 jako	
průmyslový	 a	 reklamní	 fotograf.	 Po	 roz-
padu	skupiny	VOX	v	sedmdesátých	letech	
se	 Miloš	 Budík	 zaměřil	 na	 krajinářskou	
fotografii,	 a	 to	 především	 na	 fotografie	
z	oblasti	Vysočiny.	Po	revoluci	vedl	ateliér	
technické	fotografie	firmy	Profoto.	Vytvo-
řil	 rovněž	 portrétní	 galerii	 osobností	 lite-
ratury,	 divadla,	 lékařství,	 vědy	 a	 sportu.	
V	 roce	 1969	 mu	 byl	 udělen	 čestný	 titul	
AFIAP,	což	je	prestižní	ocenění	Mezinárod-
ní	federace	umělecké	fotografie,	a	od	deva-
desátých	let	byl	členem	volného	sdružení	
Konfese.	V	roce	2007	obdržel	Cenu	města	
Brna	v	oblasti	užitého	umění.
	 Ačkoli	 začínal	 jako	 fotograf	 všedního	
dne,	stal	se	postupně	všestranným	uměl-
cem,	který	dokázal	zachytit	krásu	archi-
tektury,	atmosféru	divadelních	či	hudeb-
ních	 představení,	 řadu	 portrétů,	 později	
přidal	 módní	 fotografii,	 užitou	 fotografii	
či	 krajinářské	 fotografie	 především	 ze	
své	milované	Vysočiny.	
	 Vernisáž	výstavy	fotografií	Miloše	Budí-
ka	proběhne	v	pátek	24. 3. v 17.00 hod.

Vzpomínka na Jana Lacinu
	 I	další	pozvánka	do	muzea	bude	vzpo-
mínková.	 Dne	 21. března uplynou tři 

roky od úmrtí Jana Laciny,	 vpravdě	
renesančního	 člověka,	 kterého	 nemohl	
minout	 nikdo,	 kdo	 se	 zajímal	 o	 Tišnov	
a	 Tišnovsko.	 Profesí	 byl	 lesním	 inžený-
rem,	krajinným	ekologem	a	geobioceno-
logem	(geobiocenologie	se	zabývá	jedno-
tou	živé	přírody	a	jejího	prostředí;	cílem	
geobiocenologie	 je	 přispívat	 k	 tvorbě	
harmonické	 kulturní	 krajiny).	 Současně	
uměl	 Jan	 Lacina	 o	 přírodě	 neuvěřitelně	
poutavě	 vyprávět	 a	 psát,	 o	 čemž	 svědčí	
řada	jeho	knih,	ale	především	nadšených	
čtenářů.	 Cizí	 mu	 nebylo	 ani	 výtvarné	
umění.	V	neděli	18. března	si	ve	spolu-
práci	 s	 nakladatelstvím	 SURSUM	 Jana	
Lacinu	připomeneme.	V	13.30 hod.	 za-
čne	 komentovaná procházka po Květ-
nici,	na	které	Vás	doprovodí	paní	Yvona	
Lacinová	 a	 pan	 Ivo	 Dostál.	 Procházka	

skončí	v	16.00 hod.	opět	v	muzeu,	kde	
bude	 následovat	 posezení s výstavou 
výtvarných děl Jana Laciny,	s	promítá-
ním	filmových	materiálů,	na	kterých	Jana	
Lacinu	zachytil	Radim	Tichý,	a	s	předsta-
vením	 knihy	 Květnice	 a	 příroda	 Tišnov-
ska,	 kterou	 v	 novém	 nákladu,	 s	 přispě-
ním	města	Tišnova,	vydalo	nakladatelství	
SURSUM.	Jste	srdečně	zváni!

měkS

BřezNOVÉ VzPOmíNáNí V muzeu
Eva Vávrová

Miloš Budík. Foto: Ludvík Pečinka 
Jan Lacina pod vrchem Pop Ivana.

Foto:  Pavel Klvač, CC BY-SA 4.0 

Náměstí Rudé armády.
Foto: Miloš Budík
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INZERCE

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 Plesu města Tišnova anebo z předávání cen nejlepším sportovcům v okrese Brno-venkov.
Prostřednictvím seriálu Na návštěvě u... navštívíme tišnovskou čalounickou dílnu Hačati.

RepoRtáže z našeho města

Nová sociální služba pro 
seniory funguje v Centru 
sociálních služeb Tišnov.

O významné filozofce 
a tišnovské rodačce přijel 

besedovat nejen Milan Uhde.

Na výstavě jsou k vidění 
nejenom staré počítače, 

diskety nebo kazety a herní 
konzole.

Na stále živou tradici 
lidové kultury cílí výstava 

v Podhoráckém muzeu 
v Předklášteří.

Pobytová odlehčovací 
služba

Božena Komárková. 
Příběh odvahy

Retrogaming
v muzeu

Výstava
Síla tradice

m
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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

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

Technický pracovník kina

Náplň práce:
        • zodpovědnost za včasnou technickou připravenost

na každou projekci
    • přehled o technologiích v budově kina i letního kina

    • správa webových stránek a práce s weby
    • správa uložiště filmů, trailerů, reklam

    • technické zajišťování divadelních představení,
přednášek, schůzí

Požadavky:
    • nadprůměrná uživatelská znalost PC

    • časová flexibilita

Nabízíme:
        • práci na 1/2 pracovní úvazek 

    • nástup možný IHNED
    • pracoviště v Tišnově, Mlýnská 152

Informace o uvedené pozici poskytuje
Tomáš Denéf, tel. 737 789 273, tomas.denef@kulturatisnov.cz

Přihlašovat se je možné IHNED, telefonicky
nebo e-mailem na kontaktní osobu 
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	 Jaro	láká	k	tomu,	vyjít	zase	ven	a	vydat	
se	na	putování	probouzející	se	přírodou.	
Vyrazit	ale	můžete	také	na	akce	a	výsta-
vy	 do	 Podhoráckého	 muzea	 v	 Předkláš-
teří,	které	pro	vás	připravilo	několik	jar-
ních	novinek.
	 Poslední	 březnovou	 neděli	 (26. 3. 
v 15.00)	 sem	 můžete	 zavítat	 na	 před-
nášku PhDr. Marty Sylvestrové,	 která	
se	 bude	 týkat	 dosud	 neprozkoumaných	
momentů	 tvorby	 jinak	 dobře	 známého	
krajináře	 Josefa Jambora.	 K	 odhalení	
nových	skutečností	o	jeho	díle	snad	není	
povolanějšího	 člověka,	 vždyť	 historičku	
umění	pojí	s	malířem	blízký	příbuzenský	
vztah.	A	abychom	se	pokochali	také	Jam-
borovým	originálem,	tak	při	této	příleži-
tosti	představíme	obraz	ze	sbírek	muzea,	
který	 byl	 nedávno	 zrestaurován	 a	 navíc	
má	 příhodný	 námět.	 Malíř	 na	 něm	 za-
chytil	tání	sněhu	a	příchod	jara	v	krajině	
okolo	Štěpánovic.

	 Další	 jarní	 akce	 muzea	 už	 bude	 mít	
přímo	 velikonoční	 atmosféru.	 Výstava	
nazvaná	Radost tvořit	představí	ve	svá-
tečním	aranžmá	dílo	několika	šikovných	

lidí,	kteří	propadli	kouzlu	rukodělné	prá-
ce.	 Už	 více	 než	 třicet	 let	 se	 v	 nedaleké	
Kuřimi	 schází	 skupinka	 dam,	 které	 se	
zabývají	paličkováním.	Jejich	křehké	vý-
tvory	 z	 paličkované	 krajky	 budou	 v	 ko-
morní	expozici	zajímavým	způsobem	spo-
jeny	s	dalšími	řemeslnými	výrobky,	a	 to	
s	drátováním	a	s	košíkářstvím.	Dráteník	
Drahomír	Verner	si	cestu	k	řemeslu	našel	
jako	samouk	a	dnes	vytváří	kromě	tradič-
ních	výrobků	i	rozměrné	drátované	objek-
ty	podle	vlastních	návrhů.	Košíkář	 Ivan	
Soška	se	práci	s	vrbovým	proutím	věnuje	
od	mládí,	 zabývá	se	 také	problematikou	
pěstování	 vrb	 a	 v	 poslední	 době	 rozšířil	
svůj	 záběr	 i	 o	 další	 přírodní	 materiály,	
např.	 loubky	 nebo	 orobinec.	 Pohledem	
na	práce	všech	těchto	autorů	se	můžete	
potěšit	ve	velikonočním	týdnu	od 31. 3. 
do červeného pondělí 10. 4.	 Tak	 tedy	
srdečně	zveme	do	Podhoráckého	muzea!

kultuRa

jArO V POdHOrácKÉm muzeu
Hana Fadingerová

inzeRCe

Výrobky Drahomíra Vernera.
Foto: Drahomír Verner
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	 Když	 se	 zmíní	 bledule,	 pro	 každého	
Tišnováka,	tím	spíše	pro	výletníky	z	ne-
dalekého	Brna,	naskočí	jako	synonymum	
údolí Chlébského potoka.	Přesněji	řeče-
no	ta	část,	která	se	vine	od	osady	Dolní	
Chlébské	 kousek	 proti	 proudu.	 Místní	
jsou	 na	 jarní	 návaly	 turistů	 bažících	
zhlédnout	 miliónové	 bílé	 koberce	 roz-
kvetlých	 bledulí	 mezi	 meandry	 potoka	
již	tak	zvyklí,	že	tu	návštěvníkům	slouží	
i	nedávno	zbudované	parkoviště	a	občer-
stvovací	kiosek	U	bledule.	
	 Přírodymilný	návštěvník	však	má	zříd-
kakdy	tendenci	na	své	toulce	stát	frontu	
třeba	 na	 most	 nebo	 se	 prodírat	 houfem	
svátečních	turistů	jako	někde	na	Sněžce.	
A	protože	naštěstí	i	bledule	nekvetou	jen	
na	 jednom	 místě,	 doporučíme	 popojít	 či	
popojet	v	krajině	o	něco	výše,	k	prame-
nům	zdejších	potoků.	Nejen	že	tu	najde-
me	 srovnatelné	 bohatství	 jarní	 květeny,	
jako	dole	v	Chlébském.	Navíc	nás	zde	při	
obdivování	 křehké	 krásy	 přírody	 nebu-
dou	rušit	ani	ty	davy	návštěvníků.	

Horské rašeliniště Ploník
	 Do	 ikonicky	 přírodní	 rezervace,	 kte-
rou	bychom	jinak	čekali	někde	uprostřed	
šumavských	 hvozdů,	 je	 nejlepší	 vyrazit	
z	 Černovic.	 Starobylou	 ves	 na	 náhorní	
plošině	 zdobí	 zářící	 fasáda	 kostela	 sv.	
Jana	Křtitele,	ale	také	její	návsí	protéká	
na	svém	horním	toku	Chlébský,	zde	nazý-
vaný	ovšem	Černovický,	potok.	K	východ-
nímu	cípu	obce	přiléhá	hluboký	smrkový	
les,	který	zatím	unikl	bezhlavému	kůrov-
covému	mýcení,	a	snad,	zdá	se,	 i	při	ži-
votě	překoná	tuto	broučí	kalamitu.	Dílem	
nepochybně	díky	tomu,	že	roste	v	na	vodu	

bohaté	 oblasti.	 Tady,	 kousek	 za	 posled-
ním	 rybníkem,	 vyznačují	 červené	 pruhy	
na	stromech	hranici	přírodní rezervace 
Ploník.	 Mokřad	 s	 vrchovištěm	 získal	
jméno	 podle	 mohutného	 porostu	 mechu	
ploníku	obecného.	Roste	zde	ale	bohatší	
společenství	 jako	vřes,	borůvka	bažinná	
nebo	miniaturní	 lesy	přesličky.	A	 samo-
zřejmě,	v	jarních	měsících	všude	rozkvé-
tá	bledule	jarní.	
	 V	oblasti	Ploníku	Chlébský	potok	pra-
mení.	 Záleží	 na	 suchu	 či	 mokru	 během	
roku,	nejzazším	prameništěm	je	ale	ryb-
níček	na	východním	okraji	rezervace	při	
cestě	z	Tasovic	do	bývalého	Vznětína.	

Zněcko a Hersica
	 Dnešní	 les	 známý	 pod	 názvem	 Zněc-
ko	je	skutečně	tajuplným	místem.	Název	
připomíná	zaniklou dědinu Vznětín.	 Je	
zmiňována	v	zemských	deskách	r.	1390,	
nazvána	podle	svého	zakladatele	Vznaty	
z	 Lomnice,	 jemuž	 panství	 tehdy	 patřilo.	
V	roce	1521	se	už	o	ní	mluví	jako	o	pusté	
vsi	 „Zněcko“.	 Fantazie	 si	 jistě	 přikrášlí	
své,	ale	když	stojíte	nad	temnou	tůňkou	
na	kameny	dlážděné	cestě,	která	přemo-
sťuje	 potůček,	máte	dojem,	 že	 jste	 sku-
tečně	na	„návsi“	někdejší	vsi.	Někdo	pak	
rozpozná	i	zbytky	staveb.	
	 Dostanete	 se	 sem	 z	 rozcestí	 zele-
ně	 značené	 turistické	 trasy	 z	 Černovic	
do	Hlubokého,	které	 je	kousek	pod	nej-

vyšším	vrcholem	Zněcko	699	m	n.	m.	Od-
tud	 ovšem	 musíte	 jít	 po	 neznačené	 les-
ní	 cestě.	 Tak	 se	 dotknete	 nejsevernější	
hranice	přírodní památky Hersica.	Zde	
pramenící	potůček,	 jinak	nazývaný	Bed-
řichovský,	 je	 znalci	 považován	 za	 třetí,	
nejvzdálenější	 pramen	 našeho	 známého	
potoka	 Besénku.	 Jeho	 cesta	 lesem,	 než	
podejde	 silnici	 z	 Černovic	 do	 Bedřicho-
va,	křižuje	právě	v	 jarních	měsících	ko-
berci	bledulí	pokrytý	les.	Hersica	je	plná	
rozptýlených	 vývěrů	 vody,	 kde	 potkáme	
mnoho	 z	 vodomilné	 flóry	 i	 fauny.	 Nad	
pravěkými	plavuněmi	visí	vážky,	v	tůňce	
zabrousí	čolek.	Je	možné	potkat	i	raky.	

Kolem pramene k trojmezí
	 Ještě	 hlouběji	 ve	 zvodnělých	 lesích	
směrem	 k	 východu	 se	 po	 hledání	 mírně	
detektivním	 můžeme	 odměnit	 douškem	
z	prastaré kamenné studánky.	Pro	lepší	
nález	 upřesním	 polohu	 mystického	 mís-
ta:	 49.4828700N,	 16.4620500E.	 Tady	
leží	 druhý	 a	 jistě	 nejkrásnější	 pramen	
Besénku.	 Doplněný	 lavičkou	 a	 na	 stro-
mě	 tepanou	 destičkou	 z	 roku	 2015	 sto-
jí	 za	 návštěvu,	 zejména	 pokud	 milujete	
skutečné	ticho	hloubky	lesa.	
	 Zde	se	nacházíme	už	na	katastru	Hlu-
bokého u Kunštátu,	ale	namísto	sestu-
pu	 do	 této	 vísky	 doporučím	 pokračovat	
v	 našem	 východním	 směru	 do	 Kunic.	
Malebně	 malá	 víska	 posazená	 vysoko	
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koleM praMenů do přírodnícH parků
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Přírodní rezervace Ploník. Foto: Helena Pavelková

Bledule v údolí Chlébského potoka.
Foto: Pavel Macháň
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v	 krajině	 leží	 na	 trojmezí.	 U	 jejího	 zá-
padního	 okraje	 se	 setkávají	 hranice tří 
přírodních parků,	které	chrání	rozsáhlé	
území	krajiny	Hornosvratecké	vrchoviny:	
Halasovo	Kunštátsko	na	severu,	Lysicko	
na	 jihu	 a	 Svratecká	 hornatina	 na	 zápa-
dě.	 Na	 tuto	 místní	 kuriozitu	 upozorňuje	
informační	tabule	místní naučné stezky 
mikroregionem Drnovicko.	Ta	může	být	
inspirací	i	k	návštěvě	dalších	zajímavostí	
obcí	mezi	Kunštátem	a	Lysicemi.	
	 Ke	Kunicím	se	váže	 ještě	 jedna	míst-
ní	 zajímavost.	 V	 této	 obci	 má	 kořeny	
rodina	Šafránkova.	Ano,	ta	rodina,	z	níž	
známe	 oblíbenou	 televizní	 herečku Li-
buši Šafránkovou.	 Jedna	 z	 větví	 rodiny	
zde	 žije	dosud.	 Jiná	–	 ta	Libuščina	–	se	
v	 19.	 století	 odstěhovala	 do	 Synalova,	
kde	se	narodil	Libuščin	děd	i	otec.	A	ten	
se	 pak	 přiženil	 do	 Šlapanic,	 odkud	 na-
stoupila	Libuše	na	svou	hereckou	dráhu.	

Vyhlídky a skály
	 Když	už	se	ocitneme	v	kraji,	který	 je	
na	 rozdíl	 od	 našeho	 Tišnovska	 obrácen	
krajinou	více	na	východ	a	k	údolí	Svitavy,	
bylo	 by	 škoda	 nepovšimnout	 si	 dalších	
přírodních	 zajímavostí.	 Nacházíme	 se	
na	 východní	 hraně	 Českomoravské	 vr-
choviny,	která	se	zde	místy	i	prudce	lomí	
směrem	k	údolí	Svitavy,	a	hlavně	k	jižní-
mu	výběžku	pískovcových	útvarů	České	
křídové	tabule.	Nedaleké	pískovny	v	Dr-
novicích	a	Kunštátě	jsou	toho	důkazem.	
A	 což	 teprve	 známé	 jeskyně	 blanických	
rytířů	 vytesané	 do	 písků	 v	 Rudce.	 Díky	
své	poloze	a	odlesněnosti	se	nám	odtud	
také	otevírají	daleké	výhledy	s	někdy	až	
překvapivým	dosahem.	

	 Vydáme-li	se	z	Kunic	po	modré	turis-
tické	trase	směr	Bedřichov,	na	kraji	lesa	
u	staré	košaté	borovice	narazíme	na	dal-
ší	informační	tabuli	NS	Drnovicko.	Místo	
nazvané	„Výhled na Praděd“	 svým	 ná-
zvem	vůbec	nepřehání.	Při	dobrém	poča-
sí,	a	zvláště	nyní	v	časném	jaru,	se	nad	
severovýchodním	obzorem	jakoby	„vzná-
ší“	bílý	hřeben	Hrubého	 Jeseníku	v	čele	
se	 svým	 nejvyšším	 vrchem	 Pradědem.	
Tento	 obrázek	 ostatně	 známe	 i	 ze	 sou-
sedního	Kozárova.	
	 Pokračujeme-li	neznačenou	polní	cestou	
mezi	 lukami	 směrem	 na	 Lhotu u Lysic,	
v	 místě	 remízku	 Na	 Stráži	 otevře	 krajina	
výhled	na	dvojici	kopečků	v	polním	úvalu	
Boskovické	 brázdy.	 Před	 námi	 je	 Velký 
a Malý Chlum.	 Dvojice	 rovněž	 pískovco-
vých	vrchů	tvořící	vděčný	krajinářský	mo-
tiv.	 I	 proto	 vyhlídka	 nese	 název	 „Výhled 
na chlumy“.	 Pokud	 si	 někdy	 prodloužíte	
výlet,	 nejsou	 tyto	 vršky	 bez	 zajímavos-
ti.	Zatímco	 levý	má	sice	název	 „Malý“,	 je	
ale	z	dvojice	vyšší	(489	m	n.	m.).	Na	svém	
temeni	nese	rozhlednu	a	jeho	svahy	v	mi-
nulosti	 odkryté	 lomy	 na	 písek	 ukrývají	
zajímavá	 zákoutí	místy	 i	 pestrobarevných	
lomových	jam	a	stěn.	Pravý	„Velký“	kopec	
(464	m	n.	m.)	má	tajemství	ukrytá	na	svých	
svazích	–	jsou	to	drobné	reliéfy vytesané 
do pískovcových balvanů.	 Dominantní	
prací	je	ale	především	mohutné	sousoší tří 
husitských bojovníků	Jana	Husa,	Jana	Žiž-
ky	a	Prokopa	Holého	vzniklé	prací	Stani-
slava	Rolínka,	autora	i	již	zmíněné	jeskyně	
blanických	rytířů	v	Rudce.
	 Ze	Lhoty	ale	zamíříme	k	jinému	přírod-
nímu	výtvoru.	Rulové	 skalní	 lavici,	 která	
si	 pro	 svůj	 tvar	 vysloužila	 pojmenování	
„stůl“.	V	naší	české	historické	krajině	byl	
tento	neobyčejný	útvar	spojen	historickou	
postavou	husitského	vojevůdce	na	Žižkův 
stůl.	 Je	 to	pořádné	skalisko,	 ještě	na	do-
cela	špatně	dostupném	kopci.	Kdyby	tady	
Žižka	zasedl	ke	stolu,	musel	by	to	být	obr.	
Přesto	 mohla	 být	 krajina	 v	 předchozích	
staletích	 odlesněná	 a	 pak	 by	 tato	 skála	
nepochybně	 poskytovala	 velmi	 zajímavé	
a	strategické	místo	s	dalekým	rozhledem	

na	celou	krajinu.	Pro	přírodovědce	je	nutno	
doplnit,	že	skála	vznikla	mrazovým	zvětrá-
váním	ruly.	Okolní	skály	jsou	pak	přírodní 
památkou	chránící	přirozený	listnatý	les,	
složený	z	buku	lesního,	jilmu	horského,	ja-
vorů	klenu	a	mléče,	habru	obecného	a	lípy	
malolisté.

Lyže z Bedřichova
	 Za	lesem	Žižkova	stolu	dorazíme	do	vsi	
Bedřichov,	 pro	 odlišení	 od	 toho	 jizersko-
horského	používá	přídomek	„u	Lysic“.	Ves,	
na	první	pohled	podobná	řadě	jiných	na	Vy-
sočině,	 je	unikátní	perličkou	své	historie.	
Místní	Penzion	Artis	nemá	svůj	název	jen	
tak	 zbůhdarma.	 Starší	 milovníci	 lyžování	
totiž	zavětří	–	Artis	 je	přece	značka	 lyží!	
A	to,	co	už	bylo	zapomenuto,	je,	že	se	tyto	
lyže	vyráběly	právě	zde!	Místní	občan	Josef	
Alexa	již	v	roce	1920	založil	původně	ko-
lářskou	dílnu,	která	se	postupně	proměni-
la	na	lyžařský	závod.	Zatímco	Nové	Město	
na	Moravě	proslavila	výroba	běžek,	Bedři-
chovice	byly	svého	času	jedinou	lokalitou,	
kde	z	výrobní	linky	vyjížděly	sjezdové	lyže.	
Asi	80	%	produkce	bylo	určeno	na	export,	
a	to	především	do	Kanady.	Jak	vzpomínají	
místní,	 během	socialismu	 závod	 fungoval	
jako	národní	podnik	Sport	a	zaměstnával	
asi	120	 lidí.	Výrobu	ukončil	v	roce	1992.	
Na	 slavný	 podnik	 tak	 dnes	 už	 upomíná	
jen	místní	penzion	a	pár	vystavených	lyží	
v	jeho	průjezdu.	
	 Za	pozornost	v	obci	stojí	 ještě	místní	
kostel	sv.	Mikuláše.	Ten	stávající	je	sice	
až	z	roku	1789,	ale	stojí	na	místě	původ-
ního	 románského	 ze	 13.	 století,	 ten	 ani	
neměl	věž.	Kostel	podlehl	nejprve	vypá-
lení	 od	 husitů,	 později	 byl	 úplně	 stržen	
a	na	jeho	místě	vyrostl	stávající	v	pozdně	
barokní	podobě.	
	 Zpět	do	Černovic	se	můžete	vrátit	po	sil-
nici	nebo	sítí	 cest	polesím,	kde	opět	pře-
kročíte	řadu	pramenných	potoků	Besénku.	
Dotknete	se	tak	jižní	části	přírodní	památ-
ky	Hersica,	kde	jsou	koberce	bílých	bledulí	
nejbohatší,	a	navíc	dobře	přístupné.
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	 Doba	malotřídek	 v	každé	 obci	 již	 před	 více	 jak	půlstoletím	
odezněla.	Obří	spádové	školy	v	městech	a	střediskových	obcích,	
které	 půlstoletí	 vzdělávací	 proces	 základního	 školství	 držely	
pod	kontrolou,	však	dnes	přestávají	dostačovat.	Dílem	pro	ná-
růst	kvalitativních	a	provozních	požadavků	na	 školství,	 dílem	
zvýšenou	mobilitou	rodin	a	samozřejmě	díky	dosud	narůstající	
demografické	křivce.	

Zastánci staršího modelu malých škol na vesnicích vidí řeše-
ní problému právě v obnovení provozu těchto bývalých. Proč 
to není možné nebo rozumné? 
Těžko	se	můžu	vyjadřovat	ke	strategii	školství	v	70.	a	80.	letech	
minulého	 století	 a	 hodnotit	 ji.	 Faktem	však	 je,	 že	 došlo	k	 to-
tální	likvidaci	škol	v	menších	obcích	a	odlivu	žáků	do	několika	
obřích	škol	v	regionu.	Já	sám	jsem	ještě	absolvoval	první	čtyři	
ročníky	v	malé	škole	v	Lomničce.	Zánikem	takovýchto	škol	do-
šlo	i	k	odcizení	dětí	z	vesnické	komunity.	A	návrat?	Pojďme	se	
projít	po	regionu	a	zapátrat.	Některé	z	budov	již	nestojí,	ty,	které	
měly	 větší	 štěstí,	 jsou	 přebudovány	 na	 mateřské	 školky	 nebo	
byty	a	těch	několik	málo,	které	zůstaly	bez	využití	(vím	o	dvou),	
jsou	v	havarijním	stavu.	Takže	by	stejně	muselo	dojít	k	novým	
stavbám	 na	 zelené	 louce	 a	 nevím,	 zda	 by	 takovouto	 investici	
jednotlivé	malé	obce	ustály.	

Svazková škola vzniká jako model řešení školství především 
z ekonomických důvodů. Má ještě i jiné výhody? A důvody? 
Svazkové	školství	není	tak	novou	myšlenkou,	v	ČR	už	bezmála	
dvacet	roků	takto	funguje	několik	škol.	A	například	na	Šumper-
sku	došlo	k	záchraně	malých	škol,	které	se	spojily	ve	společný	
celek,	 vytvořily	 silný	 objekt,	 který	 může	 konkurovat	 kvalitou	
vzdělávání	právě	těm	obřím	školám	ve	městech.	
A	co	říká	školský	zákon?	Základní	školství	musí	zajistit	obec.	
A	to	i	ta	nejmenší.	Buď	vlastní	školou,	nebo	dohodou	s	jinou	obcí	
či	společným	postupem.	Tolik	školský	zákon,	který	každé	vede-
ní	obcí	dobře	zná.	Systém	s	dohodou	máme	vyzkoušený,	bohužel	
každá	dohoda	se	dá	zrušit,	a	tak	se	tomu	i	stalo	v	minulých	le-
tech.	Nelze	se	tedy	stoprocentně	spolehnout	na	vlastnictví	škol-
ního	 zařízení	 jednou	obcí,	 pouze	 společný	postup	 jednotlivých	
obcí	garantuje	i	do	budoucnosti	místa	v	ZŠ	dle	předem	dohodnu-
tých	parametrů	a	finančního	zapojení	obcí.

Kdo byl podněcovatelem vzniku projektu svazkové školy? 
Důležitým	podnětem	bylo	vypovězení	školských	obvodů	městem	
Tišnov	okolním	obcím,	které	historicky	využívaly	školní	zařízení	
ve	městě.	Chápu	vedení	města,	jehož	prioritou	je	zajistit	školní	
docházku	především	pro	vlastní	děti.	V	tišnovských	školách	je	
z	celkového	počtu	1	400	žáků	skoro	polovina	dojíždějících.	Pro-
to	 jsme	byli	my,	 zástupci	menších	obcí	nevlastnících	plnohod-
notné	školské	zařízení,	nuceni	zvolit	cestu	společného	postupu.

DSO Tišnovsko zahrnuje velké množství obcí, školské pro-
jekty (2 MŠ, ZŠ) jsou ale specificky určené (dostupné) jen 

pro část z nich. Jak je řešeno spolufinancování a zapojení 
obcí DSO? 
DSO	 Tišnovsko	 má	 v	 současnosti	 49	 členských	 obcí	 a	 jsme	
jedním	z	největších	multifunkčních	svazků	v	rámci	ČR.	Máme	
spoustu	projektů,	ve	kterých	jsou	zapojeny	různé	obce.	Školství	
a	jeho	financování	je	však	specifický	problém,	proto	byly	vytvo-
řeny	v	rámci	stanov	svazku	konkrétní	parametry	o	odpovědnosti	
zapojených	obcí.	Vyzkoušeli	jsme	si	tento	systém	u	svazkové	MŠ	
Venkov	v	Železném,	na	investičním	i	provozním	financování	se	
podílí	pouze	šest	zapojených	obcí,	Bukovice,	Rohozec,	Hluboké	
Dvory,	Unín,	Šerkovice	a	Železné.	V	loňském	roce	u	příležitos-
ti	otevření	dalšího	pracoviště	ve	Všechovicích	přistoupily	také	
obce	Všechovice	a	Skalička.	Zjednodušeně	řečeno,	jiné	než	výše	
jmenované	obce	nesmí	být	provozem	zatíženy.

Pro Tišnovsko byla vždy typická spádovost školství i za-
městnání do města. Svazková škola ale vzniká vně. Jaké to 
má důvody? 
Samozřejmě	 první	 myšlenka	 směřovala	 ke	 třetí	 škole	 přímo	
ve	městě.	Bohužel	se	však	nepodařilo	najít	vhodný	pozemek,	který	
by	výstavbu	nové	školy	ve	zmíněných	parametrech	umožňoval.

Nová svazková škola vyroste „na zelené louce“ jako novo-
stavba. Nehodila se pro adaptaci za tímtéž účelem některá 
již stávající budova? 
Toto	jsme	projednávali	při	možnostech	rozšíření	školních	kapa-
cit.	Nabízela	se	budova	bývalé	školy	na	Riegrově	ulici	v	Tišnově,	
nejdříve	by	však	bylo	nutno	někam	přestěhovat	současné	uži-
vatele	a	pak	budovu	kompletně	zrekonstruovat.	A	stejně	by	se	
kvůli	nedostatku	okolního	prostoru	nevyřešily	další	doprovodné	
služby	–	stravovací	provoz,	tělocvična,	hřiště.

Posun finální lokality plánované školy do Předklášteří ovliv-
ní i její regionální dosah. Myslelo se při tomto rozhodování 
i na tento aspekt? 
Jedna	z	variant	umístění	nové	školy	byla	také	vedle	areálu	firmy	
Vitar,	blízko	Železného,	ale	přitom	na	současném	katastru	měs-
ta	Tišnov.	Lokalita	byla	už	natolik	vzdálená	a	naprosto	mimo	
centrum	města,	že	se	bohužel	nedá	mluvit	o	„škole	v	Tišnově“.	
Při	dalších	jednáních	však	prioritu	dostala	varianta	v	Předkláš-
teří,	důvodů	bylo	několik:	Dobrá	dostupnost,	obecní	pozemek,	
relativně	rychlá	změna	územního	plánu	ze	zastavitelné	plochy	
pro	 venkovské	 bydlení	 na	 občanskou	 vybavenost.	 Dnes	 už	
máme	toto	za	sebou.	Pro	obec	představuje	nová	škola	přínos	
zejména	v	doplnění	1.	stupně	ZŠ,	což	bude	jistě	pro	naše	žáky	
komfortnější	než	dojíždění	do	Tišnova.	Stávající	škola	také	na-
bídne	 prostor	 pro	 volnočasové	 aktivity	 a	 kroužky.	 Plusem	 je	
existence	 sportovních	 zařízení	 a	 nové	 haly	 a	 možné	 prostory	
pro	další	rozvoj.	Předklášteří	má	 i	dobrou	občanskou	vybave-
nost,	roli	hrála	 i	blízkost	Tišnova.	Plánujeme	také	bezpečnou	
přepravu	žáků	z	Tišnova,	kam	dnes	dojíždí,	o	cca	kilometr	dál	
do	nové	školy.	

tišnovSko

SVAzKOVá ŠKOlA V PředKláŠTeří
v oTáZkácH a odpovědícH

Miriam Jedličková, Vladimír Vecheta v rozhoru s Radomírem Pavlíčkem a Petrou Bendovou
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Jaké zdroje financí se na projektu, výstavbě a budoucím pro-
vozu školy budou podílet?
Hlavním	zdrojem	financování	je	dotační	titul	Ministerstva	škol-
ství	„Prstenec“.	Základním	parametrem	je	škola	pro	minimálně	
540	žáků,	dotace	je	ve	výši	85	%	a	v	minulém	období	takto	bylo	
podpořeno	 šest	 nových	 svazkových	 škol	 v	 okolí	Prahy.	V	dal-
ší	 výzvě	 tohoto	 titulu	 budou	 podpořeny	 dva	 nejproblémovější	
regiony	 v	 Jihomoravském	kraji,	 a	 to	Tišnovsko	a	Slavkovsko.	
Dále	jednáme	o	možné	podpoře	ze	strany	Jihomoravského	kraje,	
a	i	tak	zůstává	částka	cca	100	mil.	Kč,	na	kterou	svazek	obcí	
Tišnovsko	bude	muset	vzít	úvěr	na	dobu	deset	roků,	popř.	zvolit	
jiné	financování.	Úvěr	by	byl	splácen	jednak	z	příspěvku	zapoje-
ných	obcí	a	také	z	platby	státu	na	jednoho	žáka.

Otevření školy se předpokládá do pěti let. Nehrozí, že aktuál-
ní potřeba školských kapacit už bude za pět let za zenitem? 
Projekt	nové	školy	řešíme	několik	roků.	Z	demografických	zdrojů	
a	také	z	výhledů	územních	plánů	jednotlivých	zapojených	obcí	je	
patrné,	že	nás	příliv	nových	obyvatel	do	regionu	jen	tak	nemine.	
Dnes	už	se	kritická	situace	projevuje	v	předškolních	zařízeních,	
ta	stávající	jsou	naplněna	ze	sta	procent,	a	musí	další	zájemce	
odmítat.	Mám	spíš	obavu,	že	problém	s	nedostatečnou	kapacitou	
základních	 škol	 nás	dostihne	dříve,	 než	 bude	nová	 škola	 stát.	
I	proto	jsme	několikrát	navštívili	obdobné	stavby	ve	Středočes-
kém	kraji,	tam	již	takováto	situace	nastala,	dočasné	učebny	jsou	
zřizovány	v	různých	prostorách,	tělocvičnách,	kulturních	domech	
a	podobně.	Výjimkou	není	také	převážení	dětí	několik	desítek	ki-
lometrů	nebo	částečný	směnný	provoz.	Výstavbu	takovéto	školy	
po	skoro	padesáti	letech	si	náš	region	určitě	zaslouží.

Disponuje region dostatečným počtem pedagogických a od-
borných kapacit, které na tuto školu nastoupí? Nehrozí ka-
nibalizace pedagogů mezi školami? Nebo naopak absence 
kvalitních pracovníků? 
Už	 teď	 se	 začínáme	 bavit	 o	 personálním	 zabezpečení	 provozu	
školy.	Primárně	bychom	rádi	zajistili	odborníka	ze	školství,	kte-
rý	by	se	účastnil	celého	procesu	vzniku	školy.	Nemyslím	si,	že	
takto	pojatá	moderní	škola	bude	strádat	nízkou	kvalitou	výuky	
nebo	 nedostatkem	 pracovníků.	 Máme	 dostatek	 času	 na	 infor-
movanost	v	pedagogických	kruzích	nebo	na	vysokých	školách.	
A	 jestli	náš	projekt	zaujme	odborníky	z	 jiných	škol?	Ale	 to	 je	
přece	 běžná	 migrace	 zaměstnanců,	 se	 kterou	 se	 setkáváme	
ve	všech	oborech.

Problém školství je časový. Lze předpokládat, že momentál-
ní tlak demografického růstu poleví a v dohledném časovém 
horizontu se překlopí do poklesu… 
Praktická	 rada,	 zajděte	 se	 podívat	 do	 stávajících	 tišnovských	
škol.	Přeplněné	k	prasknutí,	učí	se,	kde	se	dá,	velké	počty	žáků	
v	 jednotlivých	 třídách.	Přitom	trend,	který	doporučuje	MŠMT,	
je	zcela	obrácený.	V	rámci	zkvalitnění	výuky	 je	 třeba	snižovat	
počet	žáků	ve	třídě,	pracovat	s	kmenovými	a	odbornými	učeb-
nami.	I	proto	jednáme	s	městem	Tišnov	jako	zřizovatelem	dvou	
škol	o	možnosti	snížení	kapacit	v	těchto	zařízeních.	Tři	školy	se	
v	oblasti,	která	má	asi	18	tisíc	obyvatel,	určitě	uplatní.

vernisáž arcHiTekTonické sTudie 
	 Ve	 středu	 15.	 2.	 v	 prostorech	 sálu	 obecního	 úřadu	 v	 Před-
klášteří	proběhla	vernisáž	architektonické	studie	„Svazková	ZŠ	
VENKOV“	za	přítomnosti	významných	hostů,	zástupců	renomo-
vaných	 architektonických	 ateliérů,	 zástupců	 obcí	 zapojených	
do	 výstavby	 svazkové	 školy	 a	 jiných	 účastníků.	 Výstavu	 pěti	
oceněných	 návrhů	 architektonicko-urbanistické	 soutěže	 zahá-
jila	starostka	obce	Předklášteří	MgA.	Petra	Bendová,	promlu-
vil	 také	 předseda	 dobrovolného	 svazku	 obcí	 Tišnovsko	 Rado-
mír	Pavlíček	a	Mgr.	Jan	Sedláček	z	advokátní	kanceláře,	která	
společně	s	 firmou	Refuel	 s.	 r.	 o.	 tuto	architektonickou	soutěž	
organizovala	a	administrovala.	Otevření	výstavy	návrhů	přišla	
podpořit	Ing.	Věra	Kovářová,	1.	místopředsedkyně	Poslanecké	
sněmovny	ČR,	která	zdůraznila	nutnost	a	potřebu	podpory	státu	
pro	výstavbu	nových	škol	v	regionech,	které	to	nutně	vyžadují.	
	 Po	zahájení	výstavy	byly	přítomným	návštěvníkům	a	hostům	
prezentovány	finální	tři	návrhy,	a	to	autoři	z	ateliéru	BY	architects,	
spol.	s	r.	o.,	kteří	se	umístili	na	3.	místě,	Atelier	bod	architekti,	
s.	r.	o.,	z	2.	místa	a	konečně	i	vítězové	této	soutěže	o	návrh	Pelčák	
a	partner	architekti,	s.	r.	o.	Nádherný	hudební	zážitek	připravili	ky-
tarista	a	skladatel	Mgr.	Petr	Vít,	profesor	brněnské	konzervatoře	
a	umělecký	ředitel	festivalů	Ibérica	v	doprovodu	jazzového	hudeb-
níka	doc.	MgA.	Viléma	Spilky	z	Janáčkovy	akademie	múzických	
umění	Brno.	Občerstvení	a	obsluhu	prostřednictvím	skvělé	práce	
pedagogů	a	studentů	zajistila	SOŠ	FORTIKA	z	Lomnice	u	Tišnova.	
Děkujeme	všem	hostům,	návštěvníkům	i	zájemcům	o	tento	pro-
jekt,	kteří	dorazili.	Současně	děkujeme	také	všem	ateliérům,	které	
se	rozhodly	přispět	svým	talentem	na	dobrou	věc	a	vytvářely	dílo	
nejen	pro	naše	děti,	ale	i	další	generace.	
	 Výstavu	 pod	 záštitou	 dobrovolného	 svazku	 obcí	 Tišnovsko	
a	ve	spolupráci	s	obcí	Předklášteří	můžete	osobně	vidět	v	pro-
storech	sálu	OÚ	Předklášteří	na	nám.	5.	května	1390,	od	15.	2.	
do	15.	3.	2023,	každé		po,	st	od	9.00	do17.00,	dále	út,	čt	9.00	až	
15.00	a	pátky	od	9.00	do	13.00	hod.	Jste	vítáni.

tišnovSko

Prof. Petr Pelčák a jeho vítězný návrh podoby školy. 
Foto: DSO Tišnovsko
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	 Cestou	 na	 sever	 od	 Tišnova,	 na	 bře-
zích	 řeky	 Svratky	 a	 mezi	 okolními	 poli,	
se	nachází	obec	Štěpánovice.	Mimo	řeku	
a	louky	ji	z	obou	stran	svírají	 tři	kopce,	
od	 východu	 Jahodná,	 na	 západě	 Dranč	
a	 Křivoš.	 Katastrální	 území	 obce	 přesa-
huje	500	ha	a	vedle	polí,	 lesa	a	 luk	zde	
najdeme	spoustu	zajímavostí.	

Příroda, památky a další zajímavosti 
	 Při	průjezdu	obcí	od	Tišnova	nás	ještě	
před	obcí	po	pravé	straně	zaujme	mohut-
ná	lípa,	která	vyrůstá	u	prvního	kříže,	tzv.	
Ludvíkova.	Obvod	jejího	kmene	přesahu-
je	440	cm	a	na	výšku	dosahuje	ke	30	me-
trům.	Nejen	uvedené	rozměry	ji	řadí	mezi	
chráněné	stromy,	její	výjimečnost	dokazu-
je	i	podoba	koruny	a	zachovalý	stav	u	bý-
valé	cesty.	Po	levé	straně	od	silnice	na	za-
čátku	obce	zaujmou	na	první	pohled	nově	
opravená	boží muka,	pravděpodobně	nej-
významnější	památka	Štěpánovic.	V	roce	
2021	 byla	 umístěna	 zpět	 na	 své	 místo,	
kde	už	od	roku	1706	střežila	příjezdovou	
cestu	 na	 začátku	 obce.	 Jsou	 zhotovena	
z	 červeného	 hrubozrnného	 pískovce	 po-
cházejícího	 z	 lomu	 nedalekého	 Drásova.	
Jedná	 se	 o	 stejný	 materiál,	 který	 ve	 13.	
stol.	 sloužil	 při	 výstavbě	 kláštera	 Por-
ta	coeli.	Nabízí	 se	otázka,	kdo	si	nechal	
takové	dílo	 v	krajině	 začátkem	18.	 stol.	
postavit.	Ve	Štěpánovicích	v	té	době	žilo	
přibližně	200	obyvatel,	většinou	sedláků	
a	chalupníků,	drobných	řemeslníků,	hlav-
ně	tkalců,	kteří	nepatřili	k	privilegované	
části	společnosti.	Pravděpodobnějším	za-
davatelem	 takto	 honosných	 božích	 muk	
je	 proto	 nedaleký	 klášter.	 I	 když	 dnes	
už	 jenom	 hlídají	 pohyb	 na	 silnici,	 dříve	
se	 jednalo	 o	 významnou	stavbu,	kam	se	

každý	rok	na	sv. Marka konala procesí	
s	modlitbami	za	dobrou	úrodu.	
	 Uprostřed	 obce	 najdeme	 největší	
stavbu	 v	 obci,	 bývalou	 budovu školy,	
dnes	 obecní	 úřad,	 hasičskou	 zbrojnici	
a	 mateřskou	 školu.	 Když	 škola	 stojící	
ve	Štěpánovicích	už	v	roce	1830	přesta-
la	vyhovovat,	byla	v	roce	1911	otevřena	
nová	 dvoupatrová,	 která	 byla	 v	 provozu	
až	do	roku	1982.	Docházela	sem	za	vzdě-
láním	nejen	místní	mládež,	ale	přibližně	
do	roku	1960	i	žáci	z	nedaleké	Zahrady.	
Dnes	zde	stejně	jako	při	jejím	vzniku	síd-
lí	hasičská	zbrojnice,	obecní	úřad	a	také	
v	 roce	 2018	 modernizovaná	 mateřská	
škola	a	spolková	místnost.	Pamětní	des-
ka	na	fasádě	připomíná	jedenáct	občanů	
Štěpánovic,	oběti	I.	světové	války.	
	 Hned	 naproti	 vedle	 hlavní	 cesty	 stojí	
kaple sv. Anny,	malá,	ale	důležitá	stav-
ba.	Stojí	zde	od	první	pol.	17.	stol.	a	hlídá	
ji	litinový	kříž.	V	kapličce	se	v	době	druhé	
světové	války	pod	věžičkou	ve	velice	ma-
lém	prostoru	po	dobu	28	dnů	schovávali	
tři	židovští	spoluobčané.	Později	byla	tro-
jice	dalšího	tři	a	půl	roku	za	pomoci	od-
vážných	sousedů	skrývána	po	obci	a	do-
čkala	se	tak	konce	válečných	útrap.	
	 Jedna	 z	 nejstarších	 budov	 v	 obci	 je	
dnes	 pravděpodobně	 mlýn,	 o	 který	 se	
v	 první	 polovině	 20.	 stol.	 starali	 majite-
lé	 Karel	 a	 Jaroslav	 Rychnovský.	 Zde	 byl	
v	roce	1923	při	stavbě	nové	turbíny	nale-

zen	 hliněný	 hrnec	 plný	 stříbrných	 mincí	
z	16.	stol.	a	šest	sekerek	z	doby	bronzo-
vé.	 Dnešní	 „mlynář“	 zde	 provozuje	 letní	
občerstvení	„Na mlýně“,	které	jistě	znají	
cyklisté	projíždějící	pravidelně	 touto	 tra-
sou.	 Cestou	 dále	 proti	 proudu	 obecního	
náhonu	a	přes	mostek	dojedeme	k	druhé	
kapličce sv. Cyrila a Metoděje.	 Ta	 je	
dnes	 schována	 mezi	 domy,	 ale	 na	 místě	
stojí	nejméně	od	roku	1826,	kdy	je	zachy-
cena	na	indikační	skice.	Na	rozdíl	od	mno-
ha	 podobných	 staveb	 tak	 úspěšně	 pře-
čkala	 útrapy	 20.	 století.	 Neměli	 bychom	
opomenout	 zmínit	 několik	 křížů	 umístě-
ných	v	obci:	první	již	zmiňovaný	Ludvíkův	
hned	na	příjezdu	od	Tišnova	u	velké	lípy,	
dále	 za	 železničním	 přejezdem	 směrem	
na	Lomničku	a	 také	naproti	kapličce	sv.	
Cyrila	a	Metoděje	u	bývalé	školky.	
	 Na	 katastru	 obce	 najdeme	 také	 dva 
smírčí kameny,	 první	 ve	 svahu	 v	 mís-
tech,	kde	stoupá	cesta	do	obecního	kop-
ce,	druhý	u	Bednářova	lesa.	Z	přírodních	
zajímavostí	nezapomeňme	na	peřeje Kal-
ského potoka,	 které	 se	 nachází	 v	 lese	
vedle	modré	turistické	značky	procháze-
jící	místní	část	Nové	Štěpánovice.	

Nejen obec, ale i vážení občané
	 Štěpánovice	jsou	spojené	také	s	řadou	
významných	regionálních	osobností.	Patří	
k	nim	např.	Václav Hynek Mach,	sochař	
první	poloviny	20.	století,	jehož	díla	zdo-
bí	 řadu	staveb	nejen	v	Brně	a	okolí,	 ale	
i	v	Itálii,	Slovinsku	a	Izraeli.	Štít	vlastní	
vily	v	obci	vyzdobil	plastikami	a	v	zahradě	
se	dodnes	zachovaly	dvě	figury,	Deméter	
a	Probuzení	jara.	Další	osobnost	předsta-
vuje	 Emanuel Raný,	 významná	 postava	
figurálního	kreslení	a	grafiky.	A	do	třetice	
nesmíme	zapomenout	na	Petra Bortlíka,	
medailéra,	sochaře,	restaurátora	a	autora	
mnoha	výtvarných	děl	v	okolních	obcích	
a	městech.	
	 Mimo	uvedenou	trojici	se	v	obci	může-
me	 i	 dnes	setkat	 s	 celou	 řadou	občanů,	
kteří	se	podílejí	na	společenském	a	kul-
turním	životě	obce.	Dlouhodobě	zde	fun-
guje	sdružení dobrovolných hasičů,	ak-
tivní	je	sportovní TJ Štěpánovice	a	také	
místní	 myslivecké sdružení.	 Pro	 malé	
i	velké	čtenáře	od	roku	1893	až	do	dneš-
ních	dnů	funguje	obecní knihovna.	
	 Štěpánovice	většina	cestujících	pozná,	
jen	když	obcí	projíždí	na	svých	cestách.	
Určitě	 ale	 stojí	 za	 to	 se	 někdy	 zastavit,	
projít	se	okolo	řeky	a	sledovat	klid,	poho-
du	a	malé	zajímavosti	okolo	sebe.	

Foto: archiv obce

ŠTěPáNOVIce 
Michal Pink 

Kaple sv. Anny.

Boží muka.
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	 V	Jamném,	za	kopcem	Jameňákem	a	ještě	kousek	dál,	stojí	
naše	malá,	útulná	maringotka.	Každé	pondělí	ráno	tam	zatopí-
me	v	kamnech	a	vítáme	příchozí	rodiny	s	dětmi.	Naše	setkání	
začínáme	písničkou:	„To	je	krásně	na	světě,	že	jdem	spolu	ven,	
budem	si	hrát,	 tancovat	a	zpívat	celý	den.“	A	 to	 je	přesně	 to,	
co	děláme.	Na	každém	setkání	si	zpíváme	s	nástroji	a	pohybem,	
vyprávíme	 zdramatizovanou	 tematickou	 pohádku	 a	 vyrábíme	
z	nejrůznějších	přírodních	materiálů	(např.	z	vlny,	hlíny,	ze	dřeva	
aj.).	My	rodiče	spolu	sedíme	u	ohně	s	kávou	a	čajem	a	dostává-
me	prostor	si	pravidelně	nasdílet	nejrůznější	zajímavosti	a	no-
vinky	z	rodinného	života.	Zatímco	děti	pobíhají	okolo.	Přičemž	
nejlepšími	podněty	pro	hru	jsou	jim	klacky,	voda	a	bláto.	Všich-
ni	pak	společně	vyrazíme	na	krátkou	výpravu	po	okolí.	Třeba	
údolím	kolem	potůčku,	na	nádhernou	louku	s	výhledem	na	celý	
kraj,	ke	studánce	Jamněnce	anebo	na	krávy	a	koně	k	místním	
statkářům.
	 Kromě	pravidelného	setkávání	rodin	s	dětmi	v	Jamném	u	ma-
ringotky	 probíhají	 naše	 setkávání	 také	 ve	 čtvrtky	 v	 Kuřimi	
v	 prostorách	 základní	 školy	 Divizna.	 S	 naším	 spolkem	 Vzdě-
lávání	pro	život	dále	pořádáme	slavnosti,	přednášky,	společná	
posezení	u	ohně	a	další	komunitní	i	veřejné	akce.
	 Inspirujeme	 se	 waldorfskou	 a	 lesní	 pedagogickou	 koncep-
cí,	připomínáme	si	 lidové	 tradice	a	s	 respektem	pečujeme	 jak	
o	sebe,	tak	i	o	přírodu.

	 Veškeré	informace	o	nás	včetně	přihlášek	najdete	na	našem	
Facebooku	 „Dobrouček“,	 Instagramu	 „Dobrouček_vpz“	 nebo	
blogu	dobroucin.blogspot.com.	Přihlašovat	se	můžete	kdykoliv	
a	naše	pravidelná	setkávání	probíhají	až	do	konce	června.
	 Je	nám	spolu	krásně	na	světě,	tak	se	za	námi	přijďte	podívat.

	 Máš	nápady	na	zlepšení?	Tak	se	o	ně	poděl	s	ostatními	a	společ-
ně	to	zkusíme	změnit!	Vyplň	náš	krátký	online	dotazník	na	adrese	
www.otevrenytisnov.cz/anketa.
	 My	všechny	odpovědi	vyhodnotíme	a	nejlepší	nápady	se	po-
kusíme	ve	spolupráci	s	vedením	města	prosadit.	Čas	na	vyplnění	
máš	do 31. 3. 2023.	Ze	všech	odpovědí	vylosujeme	dva	výherce	
bluetooth	reproduktoru	Niceboy	RAZE	3	Titan	a	stylové	kšiltov-
ky	(snapback)	Niceboy!	Stačí	jen	v	dotazníku	vyplnit	kontaktní	
e-mail	nebo	mobil.

Spolkový život

jArNí POzVáNí KluBíKu dOBrOučeK
pravidelná seTkávání pro rodiny s děTMi

Šárka Kohoutková a Lenka Konkoľová

NudíŠ Se V TIŠNOVě? 
Veronika Jičínská, Otevřený Tišnov

Klubík Dobrouček na zimní výpravě. Foto: Lenka Konkoľová

Výbor MO STP Tišnovsko zve své členy na výroční volební schůzi, která se bude konat v úterý, 
21. března ve 14.00 hod. v jídelně penzionu ulice Králova Tišnov.

A. Dvořáček, předseda MO STP
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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	březnu:	1. 3. a 15. 3. 2023
Termíny	v	dubnu: 5. 4. a 19. 4. 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.	730	193	325,	
549	 449	 131	 nebo	 osobně	 v	 knihovně	
CSS	Tišnov,	Králova	1742.	

Beseda o Janu Karafiátovi
2. 3. 2023 od 13.30	knihovna	CSS
Beseda	 o	 spisovateli	 Janu	 Karafiátovi	
s	panem	PhDr.	Pavlem	Tomáškem,	CSc.	

Na	programu	bude	nejenom	jeho	nejzná-
mější	knížka	Broučci,	ale	i	jeho	životopis	
a	další	jeho	díla.	Vstupné	dobrovolné.

MDŽ
Staročeské písničky Karla Hašlera
8. 3. 2023 od 14.00	jídelna	CSS
Proběhne	 recitál	 Staročeských	 písniček	
Karla	 Hašlera.	 Písní	 a	 slovem	 provází	
muzikálový	 herec	 a	 moderátor	 Vojtěch	
Dinga,	 o	 hudební	 doprovod	 se	 postará	
jeho	 muzikálová	 kolegyně	 Viola	 Richte-
rová.	Vstupné	dobrovolné.

Výstava fotografií
Ostrovy Kréta a Santorini
14.–17. 3. 2023 vždy 10.30–12.00	
předsálí	CSS	Tišnov

Poslechové hudební odpoledne
Posezení v hospůdce
22. 3. 2023 od 14.00	knihovna	CSS
Pan	 Seyfert	 Vám	 zpříjemní	 odpoledne	
s	 písničkami	 od	 Nadi	 Urbánkové,	 Karla	
Černocha,	Petry	Janů,	Petra	Rezka,	Hany	
Hegerové	a	dalších.	Vstupné	dobrovolné.

Seminář o mobilních telefonech
29. 3. 2023 od 13.00 knihovna CSS
Proběhne	seminář	o	používání	mobilních	
telefonů.	 Lektorka	 Vás	 provede	 semi-
nářem	na	téma	„Kdo	mi	volá“	a	pomůže	
s	 Vašimi	 dotazy	 k	 mobilním	 telefonům.	
Vstupné	dobrovolné.

Výlet Svitavy – 30. 3. 2023 
Odjezd	v	8.30	od	Podhorácké	restaurace	
(další	zastávky	Penny	a	Klucanina)
Cena:	300	Kč	zahrnuje	cestu	autobusem	
a	vstupy	včetně	průvodce.
Muzeum	 –	Historie	praní,	Oskar	Schin-
dler	
Městský památkový okruh	–	procházka	
historickým	centrem	Svitav	s	průvodkyní
Restaurace Sklípek
Hlaste	 se,	 prosím,	 do 10. 3. 2023	
u	 Hany	 Hladké	 tel.	 730	 193	 325	 nebo	
osobně	v	knihovně	CSS	Tišnov.	V	přípa-
dě	malé	účasti	se	výlet	bohužel	ruší,	tak	
prosím,	kdo	má	zájem,	nahlaste	se	co	nej-
dříve.	Děkujeme	za	pochopení.

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

	 Milí	 čtenáři,	 zdravíme	 vás	 v	 novém	 roce	 2023,	 který	 jsme	
po	 dvouleté	 pauze	 zahájili	 jinak	 každoročním	 plesem.	 Ten	 se	
konal	v	uvolněné	a	přátelské	atmosféře,	účast	byla	hojná.	Pří-
tomni	byli	nejenom	naši	uživatelé,	ale	zavítalo	k	nám	i	spoustu	
rodinných	příslušníků,	kteří	se	přišli	pobavit,	zatančit	si	nebo	si	
jen	poslechnout	živou	muziku.	Nespočet	krásných	písniček	nám	
přišla	zahrát	již	tradičně	skupina	Kladivo,	která	se	u	našich	uži-
vatelů	těší	velké	oblibě.	Tým	našich	kuchařů	přichystal	bohaté	
občerstvení	opět	formou	„jídla	do	ruky“	–	kuřecí	a	vepřové	řízeč-
ky,	kuřecí	stehýnka	a	křidélka,	dipy,	pečivo,	koláčky,	nechybělo	
ani	ovoce	a	zelenina.	K	plesu	také	neodmyslitelně	patří	tombola,	
která	byla	opravdu	štědrá,	a	nikdo	neodešel	s	prázdnou.	V	závěru	
této	vydařené	akce	byli	vyhlášeni	král	a	královna	plesu,	kterým	
byla	 slavnostně	předána	 šerpa.	Tato	 ceremonie	 byla	 pomyslná	
poslední	tečka	a	uživatelé	i	rodinní	příslušníci	se	začali	pomalu	
rozcházet	s	pocity	spokojenosti	a	plným	žaludkem.	Ohlasy	na	le-
tošní	ples	byly	velmi	pozitivní,	a	proto	doufáme,	že	v	příštím	roce	
se	budeme	moci	při	této	příležitosti	opět	sejít	ve	stejně	hojném	

počtu.	V	nadcházejících	dnech	se	těšíme,	že	naším	domovem	pro-
jde	masopustní	průvod	plný	rozmanitých	masek.
	 Krásně	prožité	dny	vám	přejí	sociální	pracovnice	z	DpS	Před-
klášteří.

SoCiální péče

BřezeN V ceNTru SOcIálNícH SlužeB
Hana Hladká

PleS V dOmOVě PrO SeNIOrY
Eliška Mokrá

Roztančení plesající obyvatelé DpS. Foto: archiv DpS Předklášteří
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	 Koncem	 ledna	 byly	 rozpečetěny	 po-
slední	 pokladničky	 Tříkrálové	 sbírky	
Charity	České	republiky,	která	je	největ-
ším	 dobročinným	 sbírkovým	 projektem	
u	nás.	Tříkrálová	koleda	je	prastarý	zvyk,	
i	v	současnosti	se	děti	 i	dospělí	 jako	tři	
králové	vydávají	do	našich	domovů	a	ko-
ledují.	Nikoliv	však	pro	sebe,	ale	pro	ty,	
kteří	se	ocitnou	v	nouzi.
	 V	 tišnovském	 regionu	 vyšlo	 do	 ulic	
více	 jak	 1	 500	 koledníků,	 kteří	 přiná-
šeli	 poselství	 lásky,	 radosti	 a	 pokoje.	
Výtěžek	 sbírky	 z	 tříkrálových	 pokladni-
ček	 je	 2	 238	 701	Kč,	 online	 koleda	 při-
nesla	 23	 672	Kč	 a	 bezhotovostní	 dary	
27	 552	Kč.	 Celkový	 výsledek	 Tříkrálo-
vé	 sbírky	 Charity	 České	 republiky	 činí	
2	289	925	Kč.	Velké	díky	všem!
	 Opět	 se	 ukázalo,	 že	 lidé	 u	 nás	 mají	
štědré	 a	 velkorysé	 srdce.	 I	 přesto,	 že	
v	současné	době	panují	obavy	ze	zdražo-
vání,	 války	 na	 Ukrajině	 nebo	 růstu	 cen	

energií,	 nemyslí	 jen	 na	 své	 potřeby,	 ale	
i	na	pomoc	druhým.	A	to	je	velká	naděje	
i	pro	další	časy.	
	 Výtěžek	tříkrálové	sbírky	zůstává	z	vět-
ší	části	v	našem	regionu	a	pomáhá	Oblast-
ní	charitě	Tišnov	v	péči	o	potřebné	–	po-
máhá	 lidem	 při	 akutních,	 mimořádných	
a	živelních	událostech,	umožní	dofinanco-
vání	nákupu	automobilů	pro	péči	o	seniory	
a	podpoří	Domácí	hospic	Porta	Vitae.	Jako	
nezbytné	se	ukázalo	i	rozšíření	prostor	pro	
sociální	služby.	V	letošním	roce	prostředky	
sbírky	významně	pomohou	překlenout	jed-
norázový	 problém	 s	 financováním	 odbor-
ného	 sociálního	 a	 právního	 poradenství.	
V	rámci	Klubu	Čas	pomohou	dětem	a	mla-
dým	 lidem.	Nezapomínáme	ani	na	pomoc	
chudým	lidem	v	Moldávii,	kteří	tam	často	
žijí	pod	hranicí	chudoby.
	 Oblastní	 charita	 Tišnov	 je	 součástí	
Charity	České	 republiky,	která	navazuje	
na	 bohatou	 tradici	 péče	 křesťanů	 a	 ka-

tolické	 církve	 o	 potřebné	 a	 má	 v	 naší	
zemi	 už	 stoletou	 tradici.	 I	 když	 žijeme	
ve	složitých	časech,	charita	může	i	díky	
prostředkům	tříkrálové	sbírky	nadále	po-
máhat	potřebným	lidem.	A	za	to	ze	srdce	
děkujeme!

SoCiální péče

TříKrálOVá SBírKA je dílem SPOlečNÉ POmOcI
Pavla Caudrová

inzeRCe

Letošní tříkráloví koledníci.
Foto: archiv charity

Půjčovna
vybavení
Pro vaši akci

• grily

• ohřívače

• skákací hrady

• nůžkové stany

• chlazení na pivo

• pracovní plošina

+420 737 904 996
pujcovna@profiba.cz
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Vzpomínáme

Poděkování

Dne 4. února uplynul první smutný rok, 
kdy nás navždy opustila 
paní mIlAdA KřížOVá. 
S láskou vzpomíná manžel, 
synové a celá rodina.

Dne 18. listopadu 2022 uplynulo třicet pět let, co nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dě-
deček pan KArel BAláŠ. Současně chceme poděkovat za projevenou účast při rozloučení 
s naší maminkou, babičkou a prababičkou paní mArIí BAláŠOVOu, která nás navždy opustila 
dne 8. září 2022. Dne 24. března by se dožila devadesáti let. S láskou a bolestí v srdci vzpomí-
nají dcery s rodinami.

Dne 18. února by oslavila sté narozeniny paní
lIBuŠe KONečNíKOVá z Tišnova. 
Bohužel již není mezi námi. Kdo jste ji znali, 
věnujte jí, prosím, s námi tichou vzpomínku. 
Děkuje Vám dcera Libuše Hýblerová s man-
želem Františkem, vnučky Kristýna a Lenka 
a pravnoučata Fanda, Tomáš a Martinka.

Dne 21. února uplynul druhý smutný 
rok, co nás navždy opustila nejdražší 
maminka a milovaná babička paní VěrA 
WeIdlIcHOVá. Vzpomínky a láska Tvá 
zůstanou navždycky v nás. Za tichou 
vzpomínku děkuje dcera s rodinou.

Dne 1. března uplynuly tři smutné roky, kdy 
nás navždy opustil pan VáclAV BArTáK. 
S úctou a láskou stále vzpomínáme.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

Dne 1. března uplynulo dvacet jedna 
smutných roků od chvíle, kdy nás opustil 
manžel, tatínek, dědeček pan jOSeF 
jANdA.
Tiše vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 2. března uplyne dvanáctý smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček, pradědeček pan jAN grAmATA. 
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Jana 
s rodinou, syn Roman s rodinou.

Dne 3. března tomu bude šest let, kdy nás navždy 
opustila manželka, maminka a babička paní VěrA jílKOVá 
z Tišnova. S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manžel a dcery s rodinami.

Dne 4. března uplyne třicet smutných let, co nás opustila milá 
maminka, babička paní růžeNA cHluBNOVá.  
3. března uplyne čtyřicet roků, co nás opustil milý tatínek, 
dědeček pan BlAžej cHluBNA. 
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

„Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš 
navždy.“ Dne 6. března uplyne již sedm 
let, co nás navždy opustil náš tatínek 
mIrOSlAV jeNeŠ. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpomínají 
dcery s rodinami 

„Tolik jsi miloval život a s námi chtěl jsi být, 
ale osud byl tak krutý a nenechal tě žít.“ 
Dne 20. března uplyne smutný pátý 
rok, co nás navždy opustil můj milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan AuguSTIN 
duSBABA. Vzpomeňte, prosím, s námi. 
Děkuje manželka a děti s rodinami.

Veliké poděkování pracovníkům Domácího hospice Porta Vitae 
za poskytnutou pomoc v posledních dnech života naší maminky 
a babičky. Největší dík i za duševní podporu patří sestře Kláře. 
drábkovi
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Komunisti ji tlačili k rozvodu,
ale měli smůlu

 V lednu 2023 zemřela jedna z nej-
starších obyvatelek Tišnova, marie 
melicharová. Pamětníkům se mož-
ná vybaví jako vedoucí samoobsluhy 
v přízemí Panského domu, málokdo 
ale ví, jak se do života této laskavé 
ženy vepsaly události 20. století.
 Narodila se v roce 1924 jako Ma-
rie Strouhalová na Podkarpatské 
Rusi v dnešním Koroljevu. Tatínek byl 
řezník z Olomoucka, který se záhy 
po vyučení vydal na východní konec 
nové republiky, kde vybudoval živ-
nost a oženil se. Maminka byla místní 
Maďarka, avšak s růstem rusínského 
a maďarského nacionalismu se man-
želé někdy na sklonku roku 1938 roz-
hodli pro přesun na Moravu, navzdo-
ry naléhání maďarské části rodiny, 
že díky jejich vlivu budou v bezpečí. 
Podařilo se jim prodat menší ze dvou 
domů, a zatímco se tatínek vydal hle-
dat nový domov, maminka naložila 
celou domácnost a tři děti do prona-
jatého nákladního vagónu a vydala se 
přes Maďarsko a Rakousko za ním. 
O zbytek majetku sice rodina přišla, 
byli však vděční, že se jim podařilo 
odejít ještě před vpádem maďarské 
armády. Po krátkém pobytu v táboře 
pro uprchlíky v Prostějově se Strou-
halovi přestěhovali do Tišnova. 
 Začátky v Tišnově nebyly jedno-
duché, i když bylo Marii teprve 15 let, 
musela pracovat – od šesti ráno stála 
za pultem masny a prodávala. Strou-
halovi si vypomáhali s další tišnov-
skou řeznickou rodinou, Melicharový-
mi, tak se Marie seznámila s o tři roky 
starším Jaroslavem. Vzali se v září 
1945, a jak sama vzpomínala, spo-
jení dvou řeznických rodin způsobilo 
v městečku jisté překvapení. Mladá 
rodina se, žel, ze svého štěstí nera-
dovala dlouho. Několik měsíců po na-
rození druhého dítěte byli v říjnu 1949 
za údajnou protistátní činnost zatčeni 
manžel Jaroslav, otec Jan a švagrová 
Milada Petříková. Jednalo se o spolu-
práci s odbojovou skupinou „Jánoší-
ci“, o které je dnes již známo, že byla 
infiltrována státní bezpečností s cílem 
zatknout na Tišnovsku osoby nepo-
hodlné režimu. Všichni byli odsouzeni 
na deset a více let žaláře. 

 Marii se během několika dní obrá-
til život vzhůru nohama: zůstala sama 
s tříletým synem, půlroční dcerou, 
matkou a tchyní. Od roku 1950 navíc 
musela platit nájem ve vlastním domě 
na Brněnské 154, který byl znárodněn 
spolu s celým řeznictvím. I s tchy-
ní tak prodávaly za pultem, který jim 
kdysi patřil, nyní však s tabulkovým 
platem prodavaček Jednoty. Zane-
dlouho se objevily nabídky komunis-
tických funkcionářů na vyřešení těžké 
životní situace, stačilo pouze požádat 
o rozvod a ukázat tak „občanskou 
uvědomělost“. Místo toho ale Marie 
Melicharová požádala v roce 1953 
o znovuotevření manželova procesu. 
Těžce našetřené peníze na soudní vý-
lohy však přišly vniveč, soud proběhl 
pouze formálně. Cenzurované dopi-
sy z vězení přicházely jednou ročně 
a návštěva byla povolená také pou-
ze jednou za rok. Jaké to asi muselo 
být, když se jednou vypravily i s ba-
bičkou, dětmi a pečlivě nachystaným 
balíčkem na druhý konec republiky, 
kde jim oznámili, že se letošní návště-
va nekoná, protože je vězeň v korek-
ci. Důvodem bylo, že Jaroslav dostal 

od svého tchána, vězně pracující-
ho v kuchyni, o něco větší porci než 
ostatní. Naštěstí byl Jaroslav Melichar 
z nucených prací v uranových dolech 
propuštěn s podmínkou při amnestii 
v květnu 1955. 
 Rodina byla zase spolu, ale život 
s cejchem nebyl jednoduchý. Man-
žel byl sice propuštěn, ovšem bez 
občanských práv a možnosti najít si 
odpovídající zaměstnání. Absolvent 
obchodní akademie tak vzal práci 
v zastaralé vápence v Předklášteří 
jako nosič kamene do pece. Přesto 
se Melicharovým podařilo ušetřit, aby 
si pořídili vlastní bydlení. V té době 

bylo v Tišnově několik domů na pro-
dej, když však prodávající zjistili, že 
se jedná o rodinu politického vězně, 
z koupě opakovaně sešlo. Lidé se 
báli. Až jim nakonec jeden odvážlivec 
prodal domek na Trnci. 
 V roce 1968 se Jaroslav Meli-
char aktivně zapojil do konfederace 
politických vězňů, protože věřil, že 
tato organizace přispěje ke svobodě 
a k tomu, aby už nikdo nemusel za-
žívat hrůzy lágrů 50. let. V této době 
si Marie doplnila vzdělání, aby mohla 
být vedoucí v potravinách. Milovala 
svoji práci, hlavně lidi, se kterými se 
v obchodě setkávala. Po sovětské 
okupaci v rodině opět nastal strach 
z perzekuce, který se naštěstí nena-
plnil. Z nově nabyté svobody a plné 
rehabilitace se, žel, manžel Jaroslav 
dlouho netěšil – kriminálem podlome-
né zdraví způsobilo, že v květnu 1993 
zemřel a Marie tak v 68 letech ovdo-
věla. Tato vzácná žena celý život udi-
vovala rodinu a své okolí obětavostí, 
schopností hospodařit a svojí pamětí 
na tváře a jména, jež ji neopouštěla ani 
ve stáří. Díky tomu vyprávěla svůj pří-
běh pro databázi Paměti národa, kde 
si ho můžete přečíst a poslechnout. 
V roce 2017 byla Marie Melicharová 
poctěna medailí 3. odboje. Její život 
se uzavřel v kruhu 
milované rodiny 
ve věku 98 let. 

Michal Medek
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	 V	 minulém	 roce	 uplynulo	 240 let 
od zrušení kláštera Porta coeli,	ke	kte-
rému	došlo	po	550	letech	jeho	existence	
v	 rámci	 josefínských	 administrativních	
reforem,	jak	se	o	tom	zmiňuje	hned	násle-
dující	příspěvek	z	Kalendária	březnových	
událostí.	Jaká	byla	motivace	císaře	Josefa	
II.	k	tomuto	kroku,	se	dodnes	historikové	
jednomyslně	neshodnou.	Zkusme	se	tedy	
podívat	 na	 kontext	 jeho	 doby	 a	 důvody	
takových	rozhodnutí.	
	 Rozsáhlá	transformace	řízení	státu	zná-
má	jako	tereziánské	a	josefínské	reformy	
byla	realizována	v	době	vlády	Marie	Tere-
zie	 a	 Josefa	 II.	 (1740–1790).	 Cílem	 bylo	
efektivní	 a	 hospodárné	 řízení	 státu	 dle	
pruského	 modelu.	 Zároveň	 se	 však	 jed-
nalo	o	nastolení	dodnes	fungujícího	pojetí	
„všespásného	státu“,	tj.	že	stát	(panovník,	
vláda)	 prostřednictvím	 všudypřítomného	
úřednického	 aparátu	 zasahuje do všech 
oblastí života obyvatel.	 A	 tím	 „ve	 pro-
spěch	 společnosti“	 omezuje	 aktivitu	 ne-
státních	 a	 nadstátních	 organizací.	 Církev	
jako	organizace	na	státu	nezávislá	se	rov-
něž	stala	obětí.	Za	hlavní	důvod,	který	cí-
saře	vedl	k	tomuto	zásahu,	bývá	uváděna	
především	snaha	o	reorganizaci,	lepší	do-
stupnost a efektivitu	 tehdejší	 duchovní 
správy.	Někteří	historikové	však	vidí	spíše	
důvody	 mocenské	 a	 snahu	 církev	 ovlád-
nout	 a	 udělat	 z	 ní	 služku	 státu.	 Pravda	
bude	asi	někde	uprostřed.
	 Jaká	 byla	 vlastně	 dostupnost	 běžných	
úkonů	duchovní správy,	tedy	bohoslužeb,	
křtů,	 sňatků	 a	 pohřbů	 pro	 obyvatelstvo	
v	18.	století?	V	českých	zemích	probíhala	
již	od	17.	st.	protireformace	čili	katolická	
obnova.	Její	úspěšnost	závisela	především	
na	dobře	fungující	síti	farností	s	kvalitním	
obsazením,	zvláště	v	souvislosti	s	rostou-
cím	 počtem	 obyvatelstva.	 Nedostatečnou	
hustotu	farní	sítě	na	Moravě	si	uvědomo-
val	již	na	počátku	18.	st.	jak	císař	Josef	I.,	
tak	i	jeho	následovníci,	kterými	byli	Karel	
VI.	 a	 Marie	 Terezie.	 V	 roce	 1620	 počet	
farností	na	celé	Moravě	klesl	na	pouhých	
320,	 a	 i	 když	 se	 během	 jednoho	 století	
zvýšilo	o	dvě	stě	a	do	roku	1772	o	další	
třetinu,	 stále	 přetrvávaly	 značné	 rozdíly	
mezi	kraji	se	starším	osídlením,	kde	byla	
hustší	síť	far,	a	osídlením	mladším.	To	se	

týkalo	i	Tišnovska.	Např.	pod	faru	v	Dol-
ních	Loučkách	patřilo	jednadvacet	vesnic,	
k	Deblínu	a	Lomnici	po	patnácti	vesnicích,	
k	samotnému	Tišnovu	dvanáct	vesnic,	ale	
k	Čebínu	vesnice	pouze	čtyři	a	k	Veverské	
Bítýšce	 dokonce	 jenom	 dvě.	 Extrémní	
situace	 byla	 v	 Bystřici	 nad	 Pernštejnem	
a	Letovicích,	kam	patřilo	třicet	devět	vsí.	
Cesta	do	kostela	trvala	pro	nemalou	část	
vesnických	obyvatel	pěšky	několik	hodin,	
a	to	minimálně	jednou,	ale	často	i	vícekrát	
za	 týden.	 To	 byla	 neudržitelná	 situace,	
která	vyžadovala	radikální	řešení.
	 Reformní	 kroky	 v	 oblasti	 církevní	
správy	 souvisely	 se	 zásadní	 společen-
skou	proměnou,	kdy	privilegované	vrstvy	
ztrácely	 svoje	 práva	 a	 poddané,	 dosud	
ponechávané	napospas	vrchnostem	a	je-
jich	 správě,	 začíná	 stát brát ve svou 
ochranu.	 V	 českých	 zemích	 vč.	 Moravy	
probíhaly	 tyto	 změny	 pokojnou	 cestou,	
formou	 reformních	 kroků	 panovníků,	
na	 rozdíl	 od	 jiných	 evropských	 zemí,	
např.	Francie,	kde	změny	byly	revoluční	
a	krvavé.	Katolické	smýšlení	Marie	Tere-
zie	a	Josefa	II.	v	tom	zcela	 jistě	sehrálo	
významnou	roli.
	 Na	druhé	straně	se	habsburská	monar-
chie	na	cestě	k	absolutismu	snažila	upev-
nit	 moc	 i	 nad	 církví.	 Šlo	 jednak	 o	 kroky	
v	oblasti	soudní	a	majetkové,	ale	dále	také	

např.	o	zákaz	publikovat	papežské	buly	bez	
předchozího	 souhlasu	 panovníka.	 Marie	
Terezie	 zřídila	 církevní	 oddělení	 dvorské	
kanceláře,	které	dohlíželo	na	církevní	jmě-
ní,	omezovalo	vznik	nových	klášterů	a	po-
čet	členů	těch	existujících	a	rovněž	cenzu-
rovalo	náboženskou	literaturu.	Po	zrušení	
jezuitského	 řádu	 v	 roce	 1773,	 na	 němž	
Marie	 Terezie	 nebyla	 bez	 viny,	 zůstalo	
na	Moravě	a	ve	Slezsku	ještě	83	klášterů,	
ve	kterých	žilo	asi	dva	tisíce	řeholnic	a	ře-
holníků.	Církvi	v	té	době	patřily	tři	osminy	
veškeré	půdy,	přičemž	velkou	část	tohoto	
majetku	tvořily	právě	klášterní	statky.	
	 „Mniši jsou nejnebezpečnější a nejneu-
žitečnější poddaní, protože se stavějí mimo 
občanské zákony a při každé příležitosti hle-
dají útočiště u papeže,“	prohlásil	prý	Josef	
II.	s	 tím,	že	 jde	o	„mrtvý	 lidský	kapitál“,	
a	v	první	vlně	rušení	se	zaměřil	na	kláštery	
a	komunity	nezabývající se charitativní, 
zdravotnickou, vzdělávací či vědeckou 
činností.	Význam	či	starobylost	řeholních	
domů	nezohledňoval.	Ve	druhé	vlně	(v	roce	
1782)	 se	pak	 reforma	vymkla	 rozumným	
mezím,	 když	 sáhla	 především	 na	 bohaté	
kláštery,	 aby	 celou	 akci	 ufinancovala.	 To	
postihlo	na	Moravě	47	konventů	a	něko-
lik	 dalších	 rezidencí	 církevních	 institucí.	
V	tomto	období	byl	zrušen	i	klášter	Porta	
coeli.	 Duchovní	 ze	 zrušených	 konventů	
byli	odesláni	do	 farní	správy	a	z	majetků	
vznikl	náboženský	fond,	jehož	jmění	činilo	
více	než	10	milionů	zlatých.	Úroky	z	tohoto	
jmění	pak	měly	být	využívány	mj.	i	pro	zři-
zování nových farností.	Tak	byla	i	na	pře-
lomu	let	1782/1783	v	Předklášteří	založe-
na	samostatná	duchovní	správa	ve	 formě	
lokálního	 kaplanství,	 povýšeného	 v	 roce	
1859	na	farnost.	
	 Samozřejmě	záleží	na	úhlu	pohledu,	jak	
lze	tyto	změny	a	reformy	vnímat.	Na	jedné	
straně	Marie	Terezie	a	Josef	II.	církev	vy-
užili	jako	nástroj	pro	svoje	reformní	zámě-
ry,	na	straně	druhé	si	církve	vážili	a	chtěli	
pozvednout	 její	prestiž	 i	 tím,	že	 jí	dávali	
mimořádné	 postavení	 jako	 ochránkyni 
práv poddaných vůči vrchnostem,	svěři-
li	 jí	dohled nad školstvím	v	rámci	trivi-
álních	 i	 jiných	škol	a	rovněž	z	ní	udělali	
spolupracovníka	 administrativních re-
forem při tvorbě moderního státu,	jako	

HiStoRie

PrOč cíSAř zruŠIl KláŠTer POrTA cOelI 
josefínské reforMy a jejicH dopad

Jan Kos

Sapientia Lojková z Nětky, poslední abatyše 
Porta coeli před jeho zrušením v r. 1782.

Zdroj: Moravský zemský archiv
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bylo	např.	jednotné	vedení	matrik.	Někte-
ří	církevní	historici	ale	osvícencům	kolem	
císaře	Josefa	II.	vytýkají,	že	šlo	o	záměrný	
přesun	a	využití duchovní autority kně-
ze pro světské zájmy státu.	Tím	se	po-
dle	nich	kněžstvo	 stávalo	 služebnictvem	
světské	moci.
	 Josefovo	úsilí	o	vybudování	husté	sítě	
farností	 vycházelo	 z	nového pojetí úlo-
hy a poslání kněze-faráře,	 který	 vedle	
ostatních	 státních	 úředníků	 plnil	 důle-
žité	úkoly	na	úseku	duchovním	a	mrav-
ním.	 Měl	 být	 vychováván	 v	 generálních	
seminářích,	střídmý,	přísný	a	pilný,	dob-
rých	 zásad	 a	 osvíceného	 rozumu.	 Měl	
poučovat	 lid,	 a	 to	 nejen	 ve	 věcech	 ná-
boženských	 a	 mravních,	 nýbrž	 i	 občan-
ských	 a	 hospodářských.	 Měl	 vyučovat	
náboženství	 dvakrát	 týdně,	 kázat	 podle	
směrnic,	vést	 lid	k	mravnosti,	vzdělávat	
ho	v	občanských	ctnostech	a	praktickém	
povolání.	Josefovými	zásahy	se	v	podsta-
tě	 dokončila	 organizace	 farní	 sítě	 v	 na-
šich	zemích.	 I	když	v	dalších	 letech	ob-
čas	 docházelo	 k	 dělení	 velkých	 farností	
na	menší,	udržela	se	farní organizace až 
do dnešních dní	prakticky	v	té	podobě,	
jakou	jí	daly	reformy	Josefa	II.

HiStoRie

inzeRCe

zPuSTOŠeNí A OBNOVY
KláŠTerA POrTA cOelI

1230–1233 – Královna Konstancie zakládá 
klášter.

1241 – Mongolské tažení Evropou vypálilo 
klášter v Doubravníku, zda i Porta coeli, 
není doloženo.

1252 – Za válečných sporů moravského 
markraběte Přemysla Otakara s uherským 
králem Bélou IV. zpustošilo celé okolí uher-
ské vojsko „Maďarů a Kumánů“.

1428–1436 – Klášter vyplenilo a vypálilo 
husitské vojsko, původní stavby odolaly, 
komunita se rozptýlila po okolí a do Brna, 
které husté nedobyli.

1436–1465 – Abatyše Alžběta IV., nazývá-
na druhou zakladatelkou kláštera, obnova 
života. 

1619 – Z obavy před vojáky konvent jeptišek 
uprchl na hrad Pernštejn, klášter zabralo 
a opuštěné budovy zpustošilo stavovské 
vojsko.

1625 – Počátkem roku se vrátilo deset jeptišek 
do opuštěných cel, nová obnova kláštera.

1642 (17. června) – Jeden oddíl Švédů 
na cestě od Brna přepadl klášter. „Většina 
jeptišek spasila se rychlým útěkem dílem 
do Znojma, dílem na Pernštýn.“ 

1682 – Z obavy před tureckým vpádem 
na jižní Moravu přesídlily sestry na hrad 
Pernštýn. Ke klášteru se ale Turci nedostali. 

1741 – Žoldnéři pruského vojska přepadli 
a vydrancovali konvent i chrám, „veškerý 
dobytek ze dvoru odvedli, a ještě mnoho 
škod i na jiných statcích klášterních způ-
sobili“.

1782 – Vydán dekret o zrušení kláštera císa-
řem Josefem II., sestry se rozešly, budovy 
prodány a pronajaty soukromým majitelům 
k podnikatelskému využití, bazilika Nanebe-
vzetí P. Marie se stala farním kostelem.

1861 (21. června) – Ženský cisterciácký 
klášter v Marienthalu v Horní Lužici zakou-
pil zrušený klášter Porta coeli a celé pan-
ství a vyjednal s rakouskou vládou obno-
vení kláštera.

1901 (23. května) – Obnoven řeholní život 
v klášteře Porta coeli řádovými sestrami 
z Marienthalu.

1950 – Zrušení kláštera komunistickým re-
žimem, konvent se rozchází, část smí jako 
civilní osoby bydlet a pracovat ve vymeze-
ných prostorách, areál opět slouží hospo-
dářské činnosti (zemědělský statek). 

1990 – Obnovení řeholního života a komu-
nity, navrácení budov řádu a počátek ob-
novy areálu. 
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19. 3. 1782
ZRUŠENÍ TIŠNOVSKÉHO KLÁŠTERA 
	 S	 nástupem	 Josefa	 II.,	 nejstaršího	
syna	 Marie	 Terezie,	 na	 rakouský	 trůn	
v	roce	1780	nastalo	období	významných	
reforem,	které	se	dotkly	viditelnou	měrou	
také	 zdejšího	 regionu.	 Nejzásadnějším	
počinem	byl	dekret	o	zrušení	 tišnovské-
ho	kláštera,	který	císař	podepsal	2.	břez-
na	1782,	načež	bylo	 rozhodnutí	praktic-
ky	 neodkladně	 realizováno	 na	 svátek	
sv.	 Josefa.	 V	 ten	 den	 fakticky	 provedl	
akt	 zemský	 komisař	 Jan,	 svobodný	 pán	
Ausperský	z	Fanálů	na	Rosicích.	Majetek	
kláštera	byl	vyčíslen	na	286.609	zlatých,	
větší	 bohatství	 patřilo	 mezi	 řeholními	
kláštery	 už	 pouze	 brněnským	 františká-
nům.	Majetek	byl	převeden	na	Nábožen-
ský	fond,	do	jehož	rukou	přešla	i	správa	
zrušeného	 klášterního	 panství.	 Zrušení	
kláštera	 znamenalo	 především	 konec	
působení	 cisterciáckých	 řeholnic,	 které	
byly	 pro	 Tišnov	 vrchností	 více	 než	 půl	
tisíciletí.	 Zbožné	 sestry	 včetně	 abatyše	
Sapiencie	 Lojkové	 se	 rozešly	 ponejvíce	
do	svých	domovů,	celkem	opustilo	kláš-
ter	více	než	padesát	žen.

	 Následující	historie	prostorů	zrušené-
ho	 kláštera	 patří	 vysloveně	 do	 světské,	
dokonce	především	do	podnikatelské	ob-
lasti.	Nevyužité	budovy	se	staly	textilní-
mi	manufakturami,	které	zde	provozoval	
přední	 brněnský	 továrník	 Vilém	 Mundy,	
od	 roku	1789	povýšený	do	šlechtického	
stavu.	Nejprve	získal	tyto	objekty	do	pro-
nájmu,	ale	20.	října	1799	koupil	za	sou-
hrnný	obnos	277.179	zlatých	a	35	krejca-
rů	celé	panství.	Ve	zřízených	tkalcovnách	
pracovalo	až	dvě	stě	osob	a	vyváželo	se	

odtud	 výborné	 zboží.	 Roku	 1805	 zdědil	
celý	 majetek	 jeho	 syn	 Jan,	 ale	 doba	 už	
jeho	podnikání	 tolik	nepřála.	Tkalcovna	
byla	 v	 roce	 1816	 zrušena	 a	 uvolněných	
budov	se	využilo	zčásti	na	byty,	ve	zbytku	
byla	vybudována	barvírna	bavlny	pravou	
tureckou	 červení.	 Vyrábělo	 se	 zde	 rov-
něž	olejové	mýdlo	a	lis	na	olej,	v	provozu	
byla	 valchovna	 dle	 anglického	 způsobu.	
V	roce	1821	koupil	panství	od	Jana	Mun-
dyho	 baron	 Friedrich	 Vittinghoff-Schell	
ze	Schellenbergu,	k	jehož	nejvýznamněj-
ším	 počinům	 patřilo	 založení	 cukrovaru	
v	areálu	kláštera	v	roce	1837,	ale	 jinak	
hrál	v	dějinách	města	menší	roli	než	jeho	
předchůdci.
	 Obrat	 k	 původnímu	 poslání	 nastal	
v	historii	kláštera	až	21.	6.	1861,	kdy	se	
jeho	majitelem	stal	klášter	v	Marienthalu	
v	Saské	Lužici.	Cílem	bylo,	aby	tišnovské	
panství	bylo	úplně	samostatné,	ale	saská	
vláda	 nedala	 marienthalskému	 klášteru	
souhlas	k	 tomu,	aby	majetek	tišnovské-
mu	klášteru	 věnoval.	Proto	mu	byl	 pro-
dán,	 přičemž	 v	 kupní	 smlouvě	 stálo,	 že	
ke	znovuzřízení	má	dojít	na	památku	800	
let	trvání	cisterciáckého	řádu	a	půlstole-
tého	panování	císaře	Františka	Josefa	I.	
Začaly	 potřebné	 opravy,	 byl	 vybudován	
a	 posvěcen	 nový	 kostel,	 načež	 23.	 5.	
1901	přijelo	z	Marienthalu	osmnáct	jepti-
šek,	které	se	sedmi	kandidátkami	a	dvě-
ma	chovankami	klášter	znovuobsadily.

22. 3. 1934
ZALOŽEN SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ

A PŘÁTEL PŘÍRODY
	 22.	 února	 1934	 uspořádali	 zájem-
ci	 z	 Tišnova	 a	 Předklášteří	 přednášku	
na	téma	„Pěstitelé	a	škůdcové	zahrádek“,	
na	 které	 promluvil	 zahradník	 zeměděl-
ské	školy	Jan	Mlčoch.	Akce	se	zúčastnilo	
zhruba	 čtyřicet	 osob,	 které	 se	 následně	
dohodly	na	ustavení	přípravného	výboru,	
jehož	cílem	bylo	zřídit	v	Tišnově	nový	za-
hrádkářský	spolek.
	 Ustavující	 schůze	 byla	 svolána	
na	 22.	 března	 1934	 do	 sálu	 živnosten-
ské	školy	a	dostavilo	se	na	ni	 téměř	sto	
zájemců.	Hlavní	referent	profesor	Hubert	
Beránek	 z	 Bohunic	 zahájil	 přednáškou	
„Uspořádání	 rodinné	 zahrádky“	 a	 poté	
bylo	 projednáno	 založení	 spolku,	 do	 ně-
hož	se	hned	přihlásilo	čtyřicet	šest	členů.	

Roční	 příspěvek	 na	 člena	 byl	 stanoven	
ve	 výši	 6	Kč	 a	 prvním	 zakládajícím	 čle-
nem	byl	 jmenován	 řídící	 učitel	 Jan	Senz,	
který	 při	 vstupu	 spolku	 daroval	 100	Kč.	
Předsedou	spolku	byl	zvolen	profesor	Jan	
Kosík,	další	zvolení	členové	výboru	si	pak	
na	první	následné	schůzi	dne	31.	3.	rozdě-
lili	svoje	funkce	takto:	místopředsedou	se	

stal	účetní	Antonín	Bochýnek,	jednatelem	
úředník	 Karel	 Pospíšil,	 místojednatelem	
důstojník	ve	výslužbě	pplk.	Rudolf	Mater-
na,	pokladníkem	již	zmiňovaný	Jan	Senz,	
hospodářem	 Ing.	Karel	Fišer	a	 zapisova-
telem	 odborný	 učitel	 Jan	 Brabec.	 Kromě	
nich	měl	výbor	ještě	dalších	šest	členů.
	 Vzorem	při	zakládání	organizace	byly	
již	existující	místní	spolky	včelařů,	cho-
vatelů	domácích	zvířat	a	okrašlovací	spo-
lek,	hlavně	ovšem	Organizace	zahrádká-
řů	a	přátel	přírody	v	Brně,	 jejíž	stanovy	
se	po	úpravě	na	tišnovské	podmínky	sta-
ly	základem	činnosti.	V	článku	2	stanov	
bylo	 uvedeno:	 „…účelem spolku je budi-
ti všeobecný zájem o správné zakládání 
a udržování rodinných zahrádek a sadů, 
racionální pěstování ovocného stromoví, 
vhodných odrůd a tvarů, ovocných křovin, 
zvláště medonosných, a pěstování zeleni-
ny.“	Stanovy	byly	vzaty	na	vědomí	Zem-
ským	 úřadem	 v	 Brně	 10.	 5.	 1934.	 Tak	
byla	zahájena	bohatá	činnost	spolku,	kte-
rý	existuje	dodnes	jako	jedna	ze	základ-
ních	organizací	Českého	zahrádkářského	
svazu.	V	jejím	čele	stojí	Marie	Kulhánko-
vá,	legendárním	předsedou	z	historie	byl	
především	Bohumil	Křivan	(1940–1976),	
z	posledních	let	pak	Josef	Zavřel	nebo	Jo-
sef	Ondroušek.	

HiStoRie

KAleNdárIum BřezNOVýcH událOSTí
Václav Seyfert

Veduta kláštera Porta coeli z doby krátce 
před jeho zrušením císařem Josefem II. 

Foto: archiv Podhoráckého muzea

Z dnešní činnosti místního svazu zahrád-
kářů – výstava ovoce a zeleniny z roku 
2016.  Foto: www.zahradkari.cz
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u nás vlaŠTovka jaro nedělá
	 Bohumil	Křivan	publikoval	velmi	zají-
mavý	materiál	o	fenologickém	pozorování	
na	Tišnovsku.	„Fenologie je nauka o zá-
vislosti životních projevů živočichů a rost-
lin na ročních obdobích a změnách počasí,“	
píše	na	úvod.	„Srovnává dobu rašení, kvě-
tu, zrání a opadávání listů v různých ob-
lastech, stěhování a hnízdění ptactva, výlet 
hmyzu, včel, chroustů apod. Prakticky je 
využita v zemědělství.“	Základem	článku	
je	tabulka,	ve	které	je	v	průběhu	posled-
ních	 patnácti	 let	 (1958–1972)	 uvedeno	
přesné	datum,	kdy	byl	poprvé	zazname-
nán	 zpěv	 skřivana	 polního	 či	 kukačky,	
přílet	vlaštovek,	ale	také	kdy	byly	zahá-
jeny	polní	práce	a	v	 létě	žně.	Vlaštovky	
například	 přilétaly	 téměř	 pravidelně	 až	
po	začátku	prací	na	polích,	s	výjimkami	
let	1962	a	1964,	kdy	se	objevily	o	sedm,	
respektive	 třináct	 dnů	 dříve.	 Rok	 1962	
byl	vůbec	netypický	–	skřivan	poprvé	za-
zpíval	až	28.	března	(oproti	tomu	v	roce	
1960	 už	 13.	 února)	 a	 žně	 začaly	 teprve	
3.	srpna,	zatímco	ve	všech	zbývajících	lé-
tech	to	bylo	již	v	průběhu	července.

kulTurní poMěry
v MěsTě TiŠnově

	 Poprvé	 se	 objevil	 dlouhodobý	 cyklus	
Dr.	Aleše	Vítka,	který	již	v	roce	1948	za-
chytil	historii	kulturního	dění	v	Tišnově,	
především	se	zřetelem	na	hudbu,	v	uply-
nulých	sto	letech.	Počátky	po	roce	1848	
nebyly	 jednoduché:	 „Správa města byla 
v německých rukou, český živel byl silně 
potlačován a o kulturní činnosti se neda-
lo mnoho říci. Přesto i tenkrát se vyskyt-
li uvědomělejší jednotlivci, zejména mezi 
drobnějšími měšťany, jimž osvěta, hudba 
a český zpěv byly potřebou a nutností. Tito 
pokrokovější občané se uchylovali v oněch 
neutěšených obdobích do sousední obce 
Předklášteří, kde horlivě čítávali, hráli 
ochotnické české divadlo, zpívali a ,muzi-
círovali‘. Důležitým ohniskem vlastenec-
kých snah v Tišnově byly tehdy důvěrné 

besedy na faře, kde se návštěvníci doví-
dali z českých časopisů a knih, co se dálo 
ve světě… Uvědomělý rektor Neumann ješ-
tě v prvních desetiletích 19. století vytvořil 
pěvecký sbor, se kterým nacvičoval české 
mše, zpěvy a koledy, ačkoliv měl k dispozi-
ci bohatý archiv skladeb německých.“

TiŠnovské TrHy
kouZla Zbavené

	 V	 dalším	 historickém	 článku	 citoval	
Jan	 Hájek	 z	 kroniky	 „Na	 prahu	 žďár-
ských	hor“,	jejímž	autorem	byl	spisovatel	
A.	Mazel.	Vybral	 si	 popis	 cesty	 sedláků	
vezoucích	obilí	ze	Zvole	na	trh	do	Tišno-
va.	„V neděli ráno stával již na dvoře fasu-
něk naložený obilím. … Cesta do Tišnova 
přes Olší a Litavu se vinula do vysokých 
kopců. Delší cestou po rovině, na Doubrav-
ník, se tehdy nedalo ještě jeti. … V hos-
podě ,Na Bukovské‘, v Olší i na Litavě 
bylo vždy zastavení. Na Litavě dvojí: jed-

no u mýtních závor, druhé u skleničky. … 
V pondělí ráno se postavili se vzorkovým 
pytlem obilí na přeplněné náměstí a pro-
dávali. Teprve večer se pak vraceli forma-
ni domů. Když se obchod podařil, bývala 
zastavení cestou delší. Ale ani tehdy, když 
byl výdělek hubený, nemohli formani mi-
nout známou hospodu. Koně sami před 
ní zastavovali. … Celé Žďárské hory se 
svými nespočetnými kopci a kopečky byly 
odříznuty od světa, k němuž byl Tišnov 
hlavní branou.“

lidé a ZeMě
	 Karel	 Fic	 informoval	 čtenáře,	 že	
po	zprávách	v	dennímu	tisku	se	v	prosinci	
1972	objevily	informace	o	objevu	Královy	
jeskyně	i	v	populárně-vědeckém	zeměpis-
ném	měsíčníku	Lidé	a	země.	„Informativ-
ní článek s titulem Speleologové na Květ-
nici napsal odborník nejpovolanější, Jan 
Himmel, známý tišnovské veřejnosti jako 
neúnavný badatel nitra Květnice a propa-
gátor jejího bohatství. Lze očekávat další 
ohlasy nejen u zeměpisců v Českosloven-
sku, ale i v zahraničí, neboť časopis Lidé 
a země čtou odborníci i zájemci skutečně 
na celém světě.“

o dalŠíM ve sTručnosTi
	 Znak	 města	 Tišnova	 se	 stal	 součástí	
série	zápalkových	nálepek.	Krátkým	pro-
filem	 byl	 představen	 hudební	 skladatel	
Zdeněk	 Pololáník,	 tehdy	 37letý	 tišnov-
ský	rodák.	Fotbalisté	seznámili	veřejnost	
s	novým	výborem	oddílu,	v	jehož	čele	sta-
nul	 Bohuslav	 Zvařič.	 Program	 v	 tišnov-
ských	sálech	byl	opravdu	pestrý:	od	lout-
kové	 Šípkové	 Růženky	 přes	 diskotéku	
pro	 mladé,	 přednášku	 Antikomunismus	
a	 ideologická	 diverze	 až	 po	 detektivní	
hru	Hraběte	jsem	zabil	 já	v	uvedení	čle-
nů	souboru	Karasova	divadla	(o	četných	
oslavách	MDŽ	nemluvě).	V	kině	se	hrála	
dodnes	 populární	 Papouškova	 komedie	
Homolka	a	tobolka,	stejně	jako	kultovní	
japonský	 sci-fi	 souboj	 netvorů	 Gamera	
kontra	Gaos.

NAPSAlI jSme Před 50 leTY

Jaro na soutoku Svratky s Loučkou a Be-
sénkem vyfotografoval pro titulní stránku 
zpravodaje Josef Ptáček.

Pod tímto titulkem seznamoval měsíčník 
čtenáře s novinkami dostupnými v Městské 
lidové knihovně.

březen 1973
Václav Seyfert

33. díl 

Březnové číslo Tišnovského kulturního zpravodaje mělo obvyklých 12 stránek a ne-
mohlo se vyhnout 25. výročí „vítězství pracujícího lidu Československa“, jehož ohla-
sům byl věnován úvodník z pera Dr. Ladislava Štejgerleho. Jinak byl obsah čísla 
už převážně nepolitický, tradičně rozprostřený mezi články z historie, současnosti, 
o přírodě i sportu. Co nejzajímavějšího se tehdy psalo?

HiStoRie
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	 Včelař	by	měl	mít	cit	pro	potřeby	včel.	V	současné	době	va-
roázy	to	platí	dvojnásob.	Na	podzimních	včelařských	výstavách	
jsem	zjistil,	že	mnozí	nevědí,	co	je	varoáza.	Tak	velice	stručně.	
Varroa jacobsoni	přešel	na	naši	včelu	medonosnou	ze	včely	indic-
ké	v	70.	letech	minulého	století.	Včelařský	rok	začíná	podletím	
v	druhé	polovině	července.	Dělíme	ho	na	podletí,	podzim,	zimu,	
předjaří,	jaro,	časné	léto	a	plné	léto.	
	 Březen	 patří	 mezi	 včelařské	 předjaří.	 Vystoupí-li	 venkovní	
teplota	 nad	 10	 °C,	 uskutečňují	 se	 první	 výlety	 včel.	 Včely	 se	
zvlášť	pídí	po	vodě,	což	je	neklamnou	známkou	plodování.	
	 Aby	se	včelstva	bez	problémů	mohla	dožít	tohoto	měsíce,	mu-
síme	jim	zajistit	zdárný	vývoj	již	v	polovině	července	–	podletí.	
Odebrat	med	pouze	z	medníku	a	ošetřit	včelstva	proti	roztoči.	
Proč?	V	tomto	období	je	parazit	na	vrcholu	rozvoje	tako	jak	včel-
stvo.	Aby	nám	zdárně	přezimovalo,	musíme	snížit	stav	parazita	
dostupnými	přípravky,	které	jsou	šetrné	ke	včelám.	Včelař,	kte-
rý	tento	zásah	do	včelstva	v	tomto	období	neprovede,	vystavuje	
je	 k	 jejich	 zániku	 již	 na	 podzim,	 až	 po	 jaro	 následného	 roku.	
Roztoč	 poškozuje	 včely	 a	 zkracuje	 jim	 délku	 života.	 Vyvíjí	 se	
současně	 se	 včelou	 v	 buňce	 a	 dělí	 se	 s	 ní	 o	 výživu.	V	malém	
plodovém	tělese	v	podletí	se	koncentruje	velké	množství	rozto-
čů,	kteří	naruší	ty	nejdůležitější	včely	zimní.	Dosáhne-li	počet	
roztočů	počtu	včel,	znamená	to	zánik	včelstva.

	 Metodický	pokyn	Státní	veterinární	správy	pro	chovatele	včel	
k	prevenci	a	tlumení	varoázy	najdeme	na	stránkách	ČSV.	Někte-
ří	včelaři	toto	nařízení	SVS	nerespektují.	Platí	jak	pro	členy,	tak	
i	nečleny	ČSV.	Cit	pro	potřeby	včel	–	zodpovědnost,	ohleduplnost	
a	poctivost,	nejen	vůči	včelám	samotným,	ale	i	k	ostatním	vče-
lařům.	Roztoč	se	šíří	loupeží	slabých	včelstev	s	množstvím	roz-
točů	na	podzim	i	na	jaře.	Sledovat	jejich	vývoj	je	nutné	po	celý	
včelařský	rok.

	 Mohutný	zavalitý	dravec	s	prknovitě	roz-
taženými	křídly	nad	lesy	u	Pejškova	–	orel 
mořský (Haliaeetus albicilla),	 velký	 druh	
dravce	z	čeledi	jestřábovitých.	Žije	v	blízkos-
ti	vod	na	rozsáhlém	území	Evropy	a	Asie.
	 Jeho	 fotografie	byla	pořízena	v	 lesích	
u	 Pejškova	 6.	 února	 2023.	 Nevěnoval	
jsem	tomuto	dravci	velkou	pozornost,	za-
městnával	mě	pohyb	černé	zvěře.	Myslel	
jsem,	 že	 jde	 o	 káně,	 dravec	 byl	 mohut-
ný	 a	 velmi	 vysoko.	 Až	 na	 počítači	 jsem	
s	úžasem	zjistil,	že	jde	o	nějakého	orla.
	 Co	o	něm	víme?	Dlouhý	60	až	80	cm,	
rozpětí	křídel	až	240	cm.	Silný	žlutý	zo-
bák	a	klínovitý	ocas.	Staří	ptáci	jsou	hně-
dí	a	mají	světlejší	hlavu,	krk	a	bílý	ocas.	
Mladí	 ptáci	 jsou	 temně	 hnědí	 a	 jejich	
ocas	 je	 hnědě	 mramorovaný.	 Později	 se	
více	 podobají	 dospělým	 ptákům	 a	 v	 pá-
tém	 roce	 získávají	 zbarvení	 dospělých,	
ale	až	ve	stáří	deseti	let	získávají	koneč-
né	vybarvení	starých	ptáků.

	Orli	byli	na	velké	části	svého	areálu	vy-
hubeni	 nebo	 byly	 výrazně	 sníženy	 jejich	
početní	stavy.	V	druhé	polovině	19.	sto-

letí	zanikla	poslední	hnízdiště	v	Čechách	
a	 na	 Moravě.	 Dlouhá	 desetiletí	 zde	 orli	
jen	zimovali.	Největším	zimovištěm	byla	
Třeboňská	 pánev.	 V	 poslední	 době	 se	
však	 situace	 zlepšuje.	 Díky	 snahám	 or-
nitologů	a	ochránců	přírody	se	nakonec	
povedlo	dosáhnout	toho,	že	orli	opět	za-
hnízdili.	V	České	republice	v	současnosti	
hnízdí	 asi	 33	 párů.	 Zimujících	 ptáků	 je	
mnohem	víc.	První	mláďata	byla	průkaz-
ně	vyvedena	v	roce	1986,	rodiče	byli	od-
chovaní	v	zajetí.	Patrně	zde	už	před	tím	
hnízdili	 i	 ptáci	 z	 divoké	 populace.	 Dnes	
se	hnízdiště	vyskytují	i	na	Českobudějo-
vicku,	 Jindřichohradecku,	 Českolipsku,	
Nymbursku,	v	Lužických	horách	a	na	již-
ní	Moravě.	
	 Orel	 mořský	 loví	 na	 vodě	 i	 na	 souši,	
přemůže	 i	 lišku,	 zajíce,	 husu,	 kachnu	
a	labuť.	Nemá	v	naší	přírodě	přirozeného	
nepřítele,	může	ho	ohrozit	 jedině	nezod-
povědné	chování	lidí.	

příRoda

cIT PrO POTřeBY Včel
Josef Permedla

NejVěTŠí drAVec V eVrOPě A V čeSKÉ rePuBlIce
Josef Permedla

Varroa jacobsoni. Foto: Josef Permedla

Orel mořský. Foto: Josef Permedla
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životní Styl

	 V	letošním	ročníku	Tišnovských	novin	máte	možnost	soutěžit	v	rámci	desetidílného	cyklu	křížovek,	jejichž	jednotícím	tématem	jsou	
tišnovské	ulice.	V	každé	křížovce	jsou	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	15. března 2023	
na	adresu	noviny@kulturatisnov.cz.	Řešení	z	minulého	čísla	–	tajenky:	Brněnská,	Palackého,	Šafaříkova.	Ulice	Brněnská	se	dříve	
jmenovala	Šafaříkova.	Bývalá	Palackého	ulice	se	dnes	nazývá	Na	Rybníčku.	 Autoři: Martin Sebera, Václav Seyfert

cYKluS KřížOVeK 2023: TIŠNOVSKÉ ulIce (2)

             

             

            

            

             

             

             

             

           

           

             

              

              



TN 03/2023 53

	 Před koncem minulého roku doručila 
pošta do redakce Tišnovských novin velice 
zajímavý list. Zajímavý nejen autorovým 
postřehem, ale zejména cenný svým obsa-
hem. V reakci na heslo Malé encyklopedie 
Tišnovska věnované Mostu míru v Dol-
ních Loučkách uveřejněném v TN 09/22 
zaslal autor redakci dopis, který jak sám 
píše, „jsem nepsal jako příspěvek do Tiš-
novských novin, ale jsem rád, že jsem si 
po tolika letech uvědomil moje neznalosti. 
Zároveň chci poděkovat autorovi článku.“ 
Přesto se naše redakce vzhledem k zajíma-
vosti obsahu a vztahu autorova postřehu 
k našemu regionu rozhodla z jeho dopisu 
ocitovat takto veřejně: 
	 Jako	 bývalý	 filatelista	 jsem	 chtěl	 asi	
před	30	 lety	vytvořit	 filatelistický	expo-
nát	 na	 téma	 „Tišnovsko	 na	 poštovních	
známkách	a	ve	filatelii“.	V	roce	1955	vy-
dala	pošta	známku	a	já	jsem	podle	obráz-

ku	na	známce	předpokládal,	že	se	jedná	
o	loučský	viadukt.	
	 Všechny	 československé	 katalogy	
známek	 (bylo	 asi	 25	 vydání)	 uvádí	 tuto	
známku	 pod	 katalogovým	 číslem	 864	
se	špatným	názvem	–	viadukt	u	Dlouhé	
Loučky.	 Předpokládal	 jsem	 tedy,	 že	 se	
jedná	o	viadukt	někde	v	Čechách,	a	ově-
řit	si	v	místě	počet	oblouků	bylo	složité	
(prostor	zarostl	stromovím).
	 Až	 fotografie	 v	 Tišnovských	 novinách	
9/22	a	porovnání	 s	 obrázkem	na	 známce	
mi	otevřely	oči.	Takže	tato	známka	katal.	
č.	864	je	nejstarší	známkou	okolí	Tišnova.	
	 K	viaduktu	se	mi	váže	moje	osobní	vzpo-
mínka	–	jako	učni	n.	p.	MEZ	Drásov	jsme	
byli	 ubytováni	 v	 proboštství	 u	 Porta	 coeli	
a	společně	(jako	vojáci	se	zpěvem)	jsme	se	
šli	 podívat,	 jak	 budou	 probíhat	 zatěžovací	
zkoušky	viaduktu.	Bylo	to	v	polovině	roku	
1953,	 na	 viaduktu	 stály	 parní	 lokomoti-

vy,	ve	střední	části	oblouku	viaduktu	byly	
upevněny	a	visely	ocelové	dráty	se	závažím	
těsně	nad	vozovkou.	Další	průběh	zkoušek	
a	ani	velikost	průhybu	viaduktu	jsem	nevi-
děl,	protože	nás	dozor	nad	zkouškou	donutil	
k	odchodu	z	prostoru	zkoušky...	

	 A onou cennou přílohou dopisu byla 
zmíněná poštovní známka z r. 1955, jejíž 
podobu Vám zde přinášíme. Zároveň tímto 
panu Valovi velice děkujeme za výjimečný 
postřeh i cenný dar. 

životní Styl

NejSTArŠí POŠTOVNí zNámKA z TIŠNOVSKA
František Vala
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	 Loni	v	srpnu	jsme	se	rozloučili	s	uměl-
cem,	spisovatelem	a	naším	častým	přispě-
vatelem	 panem	 Miroslavem	 Pavlíkem.	
Miroslav	 Pavlík	 byl	 známý	 především	
jako	ilustrátor	a	organizátor	uměleckých	
výstav,	které	připravoval	v	rámci	KPVU.	
Byl	však	také	spisovatelem.	Svoji	literár-
ní	 tvorbu	 zaměřoval	 především	 na	 svět	
umění,	který	ve	svých	dílech	představo-
val	širší	veřejnosti.
	 Svůj	 poslední	 počin	 věnoval	 těm	 nej-
bližším.	 Pro	 milované	 vnuky	 sesbíral	
a	 sepsal pověsti a pohádky zdejšího 
kraje.	Okolí	Tišnova	 je	místem	s	hlubo-
kou	 historií,	 a	 proto	 tu	 o	 příběhy	 není	
nouze.	 Samotného	 Tišnova	 se	 týká	 více	
než	 deset	 pověstí	 z	 připravované	 kni-
hy.	Zmíněn	 je	 zde	 také	městys	Lomnice	
a	 mnoho	 zdejších	 obcí,	 jako	 jsou	 napří-
klad	 Loučky,	 Předklášteří,	 Lomnička,	
Štěpánovice	a	další.
	 Vydání	 pověstí	 se	 autor	 již	 nedočkal,	
a	 proto	 se	 tohoto	 úkolu	 zhostila	 obec	
Železné.	Ve	spolupráci	s	korektorkou	Pe-
trou	 Frankeovou	 a	 ilustrátorkou	 Petrou	
Tatíčkovou	 získává	 pomalu	 kniha	 kon-
cept	i	obraz.	
	 Cesta	 rukopisu	 na	 pulty	 prodejen	 je	
zdlouhavá	 a	 složitá,	 a	 tak	 jsme	pro	 vás	
připravili	alespoň	malou	ochutnávku.

POVĚST O KNĚŽCE MORAVĚ
	 Hora	Květnice	je	již	od	nepaměti	opře-
dena	 mnohými	 legendami	 a	 pověstmi,	
z	nichž	některé	sahají	dokonce	až	do	po-
hanských	dob.
	 Vypráví	se,	že	kdysi	dávno	putoval	od-
někud	 z	 východu	 praotec	 Čech	 se	 svým	
lidem,	pro	který	hledal	novou	vlast	a	zemi	
zaslíbenou.	 Znaven	 dlouhým	 putováním	
zastavil	 se	 na	 kamenné	 hoře,	 která	 se	
tyčila	 nad	 neznámým	 krajem.	 Rozhlížel	
se	po	kopcovitém	kraji	a	všude	 jen	samé	
kamení	 a	 louky	plné	 roztodivných	květů.	
„Aby	 však	 z	 této	 země	 obživa	 vyrostla,“		
pravil	svému	lidu,	„bude	zapotřebí	trpělivé-
ho	a	pracovitého	lidu.	Jen	tak	se	tento	kraj	
časem	stane	bohatou	zemí,	kterou	obchod-
ní	cesty	se	budou	křižovat	a	obchodníci	bu-
dou	dovážet	cizokrajné	zboží	až	od	uznáva-
ných	moří	a	země	se	stane	středem	bohaté	
říše.“	Někteří	jeho	lidé	však	začali	reptat.	
Nechtěli	čekat	léta,	až	tato	země	vydá	své	
bohatství.	A	tak	praotec	Čech	po	krátkém	

mlčení	rozhodl.	Tento	kraj	přenechá	rodu	
své	sestry,	kněžce	Moravě	a	jejímu	lidu	tr-
pělivému	a	pracovitému.
	 Kněžka	 Morava	 vybrala	 ze	 své	 dru-
žiny	 své	 mladší	 sestry,	 aby	 s	 ní	 sdíle-
ly	 svůj	 osud.	 Byla	 to	 sestra	 Březinka,	
Loučka,	Kala,	Bora	a	nejmladší	Železan-
ka.	 Na	 pokyn	 kmeta	 rodu	 si	 pak	 každá	
z	nich	vybrala	z	 jeho	cizokrajné	družiny	

svého	 ochránce	 a	 svého	 budoucího	 za-
kladatele	 rodu.	 Kněžka	 Morava	 se	 po-
tom	 obrátila	 na	 svou	 nejmladší	 sestru	
Železanku	a	ukázala	směrem	k	východu:	
„Tam	 na	 tom	 vystavíš	 pevné	 hradisko.“	
Březince	ukázala	místo	na	obzoru.	„Tam	
u	tmavé	řeky	se	usadíte.	Řeka	je	plná	ryb	
a	bude	vám	dobrou	obživou.“	Tam	v	těch	
kopcích	najdete	úrodné	louky	plné	květů,	
které	uživí	i	velká	stáda.“
	 Kněžka	 Morava	 se	 hned	 chopila	 vlá-
dy.	A	protože	hora,	byť	kamenná,	byla	až	
po	úpatí	pokryta	samými	květinami,	na-
zvala	 ji	 Květnicí.	 Lid	 její	 byl	 překvapen	
rychlým	jejím	rozhodnutím,	ale	nereptal,	
protože	to	bylo	rozhodnutí	vládkyně	rodu.	
Potom	se	kněžka	sklonila	k	zemi	a	v	dla-
ni	 zvedla	 k	 obloze	 velký	 kámen,	 který	
na	slunci	odrážel	zlaté	paprsky.	„Zlato!“	
zašumělo	 davem	 a	 potom	 všichni	 po-

klekli	na	důkaz	oddanosti	před	vládkyní.	
„Tento	zlatý	kámen	je	pro	vás	znamením	
budoucnosti	 a	 odměnou	 za	 práci,	 která	
nás	v	tomto	kraji	čeká.	Tak	jak	tento	kraj	
odkryje	svá	bohatství,	tak	také	tato	hora	
vydá	svá	tajemství.“	A	lid	jí	věřil,	protože	
věřil	této	zemi.
	 Na	památku	tohoto	dne	nechala	potom	
kněžka	Morava	postavit	na	vrcholu	hory	
pohanskou	mohylu	a	 celý	kraj	 zasvětila	
bohyni	 Květnici,	 bohyni	 květů	 a	 úrody.	
S	 kněžkou	 Moravou	 zůstala	 zde	 nejen	
její	družina,	ale	také	bojovníci	z	družiny	
praotce	Čecha,	aby	chránili	kněžku	a	její	
lid,	který	bude	v	potu	tváře	obdělávat	ne-
úrodnou	půdu	a	rvát	se	o	svůj	každodenní	
chléb.
	 Lid	 kněžky	 Moravy	 se	 usadil	 v	 údolí	
tmavé	 a	klikaté	 řeky,	 která	 přitékala	 ze	
vzdálených	 hor.	 Starší	 Březinka	 vybudo-
vala	osadu	u	tmavé	řeky.	Lovili	ryby,	ob-
dělávali	pole	a	dařilo	se	jim	dobře.	Sestra	
Loučka	se	svým	lidem	se	věnovala	chovu	
skotu	a	také	lovu	zvěře,	které	bylo	v	okol-
ních	lesích	bezpočet.	Nejmladší	rudovlasá	
Železanka	vybudovala	na	kopci	opevněné	
hradisko,	které	chránilo	kraj	před	nezva-
nými	hosty.	Hradisko	se	stalo	sídlem	lidu,	
který	se	věnoval	obdělávání	polí,	ale	pře-
devším	však	tavení	železa,	které	se	stalo	
žádaným	zbožím	v	celém	kraji.
	 Po	 staletí	 chodili	 lidé	 potom	 uctívat	
bohy	 do	 posvátného	 pohanského	 místa	
na	vrcholku	hory,	kam	nosili	oběti	i	dary	
bohyni	Květnici.	Osada	pod	horou	vzkvé-
tala.	Na	políčkách	každé	 léto	zrálo	obilí	
a	lidé	si	často	z	hory	odnášeli	třpytivé	ka-
meny,	které	potom	směňovali	s	obchodní-
ky	z	dalekých	krajů	za	nástroje,	sůl	i	ci-
zokrajné	kožešiny.
	 Praotec	 Čech	 se	 svým	 lidem	 putoval	
dál	 za	 zemí	 zaslíbenou,	 až	 jednoho	 dne	
stanul	v	nové	zemi,	na	hoře,	která	připo-
mínala	velikou	řípu,	vyrůstající	ze	země.	
Proto	ji	také	nazvali	Řípem.
	 Po	staletí	pak	žila	země	kněžky	Mora-
vy	a	země	praotce	Čecha	v	míru	a	přátel-
ství	jako	dva	sourozenci.	Lid	Moravy	byl	
nejen	pracovitý,	ale	také	trpělivý.	Netrva-
lo	 dlouho	 a	 země	 vydala	 své	 bohatství.	
Každoroční	bohatá	úroda	skýtala	obživu	
pro	 všechny,	 řeka	 byla	 plná	 ryb	 a	 hora	
Květnice	odměňovala	lid	drahými	kame-
ny.	A	tak	tomu	je	do	dnešních	dnů.

POSledNí KNIHA mIrOSlAVA PAVlíKA
Dita Čikovová

Kněžka Morava.
Ilustrace: Petra Tatíčková
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Z novinek:
Švehla, Marek: Magor a jeho doba
Obsažný,	 střídmě,	 a	 přitom	 čtivě	 napsaný	 ži-
votopis	 jedné	 z	 nejvýznamnějších	 osobností	
českého	 kulturního	 a	 společenského	 života	
2.	pol.	20.	 stol.	Přibližuje	detailně	 Jirousův	ži-
vot	od	dětství	v	Humpolci	přes	studia	v	Praze,	
jeho	vztahy	s	českými	výtvarníky	v	šedesátých	
letech	a	soužití	s	rockovou	skupinou	The	Plas-

tic	People	of	the	Universe.	Především	ale	popisuje	Jirouse	jako	
strůjce	 unikátní,	 na	 státu	 nezávislé	 undergroundové	 kultury	
i	jeho	pozdější	mnohaleté	věznění	a	následky,	jež	mu	způsobilo.	
Životopis	v	širokém	záběru	zachycuje	dobu,	v	níž	I.	M.	Jirous	žil,	
a	jeho	vztahy	s	řadou	významných	osobností	českého	veřejného	
a	kulturního	života.	

Tolonen, Tuutikki: Agnes a odemčený sen
Do	 muzea	 jednoho	 malého	 ospalého	 městečka	
někdo	zašle	vzácnou	starou	zamčenou	šperkov-
nici.	 Muzeum	 šperkovnici	 může	 vystavit,	 je	 tu	
ale	jedna	podmínka:	pokud	se	najde	někdo,	kdo	
od	ní	bude	mít	klíč,	smí	si	její	obsah	odnést.	Je-
denáctiletá	Agnes	při	návštěvě	muzea	poznává,	

že	tento	vzácný	exponát	vídá	ve	spánku,	a	pokud	by	měla	věřit	
svým	snům,	ví	také,	kde	ke	šperkovnici	najít	klíč.	Společně	se	
svým	 kamarádem	 přezdívaným	 Piškot	 začnou	 pátrat	 po	 jejím	
osudu,	po	domě	a	po	tajemné	zahradě	z	Agnesiných	snů.	Kniha	
je	určena	dětem	od	8	do	12	let.

Stojí za přečtení:
Kroutvor, Josef: Poletování jednoho ptáčka
Po	 řadě	 knih	 esejistických,	 uměleckohistoric-
kých	 a	 básnických	 se	 historik	 umění	 a	 eseji-
sta	 Josef	Kroutvor	 rozhodl	napsat	knihu,	v	níž	
vzpomíná	na	svůj	vlastní	život.	Kroutvor	nikdy	
nebyl	 a	 nechtěl	 být	 autorem	 obsáhlých	 mono-
grafií,	tlustých	svazků	a	vyčerpávajících	studií.	

Vždy	 se	 snažil	 psát	 tak,	 aby	 jeho	 texty	 byly	 srozumitelné	 pro	
každého,	přístupné	a	sdělné.	V	tomto	duchu	napsal	i	svou	knihu.	
Jeho	vzpomínky	jsou	nabité	mnoha	důležitými	historickými	fakty	
a	zalidněny	desítkami	významných	osobností	české	 i	evropské	
kultury	a	společnosti.	

Wollard, Elli: Kipling o zvířátkách
Lehce	humorně	laděné	příběhy	s	prvky	bajky	vy-
mýšlel	původně	autor	Rudyard	Kipling	pro	svou	
malou	dcerku.	Dnešním	malým	čtenářům	povíd-
ky	 převyprávěla	 Elli	 Woolardová	 a	 do	 češtiny	
přebásnil	 Robin	 Král,	 držitel	 řady	 prestižních	
literárních	cen.	Do	 tohoto	vydání	bylo	vybráno	
pět	příběhů	o	tom,	jak	jednotlivá	zvířata	přišla	

ke	svým	typickým	znakům.	Například	proč	má	slon	dlouhý	cho-
bot,	proč	chodí	nosorožec	ve	svraštělé	kůži	nebo	proč	se	velryba	
živí	pouze	planktonem,	i	když	by	mohla	spořádat	celé	hejno	ryb.	
Pohádky	se	vyznačují	jednoduchou	dějovou	linkou,	volným	ver-
šem	a	mají	jednotný	rámec.

Městská knihovna tišnov
doporučuje

	 „Asi jsem nikdy nebyla stejná jako ostatní holčičky. Většina 
si přála být princeznou či vílou a já už od mateřské školy tou-
žila být spisovatelka,“	uvádí	příběh	svůj	i	příběh	vzniku	své	
knižní	prvotiny	Martina.	Kniha	Honzíkova knížka zvířátek	
právě	spatřila	světlo	světa,	a	tak	bychom	ji	rádi	představili	
všem	budoucím	malým	i	velkým	čtenářům.	
	 Honzík	je	malý	kluk,	kterému	se	díky	jeho	narozeninové-
mu	dárku	navždy	změnil	život.	Na	své	sedmé	narozeniny	do-

stane	od	rodičů	encyklopedii	
zvířat.	Z	počátku	se	zdá,	že	
je	to	jen	obyčejná	kniha,	ale	
když	se	do	ní	začte,	začnou	
se	 dít	 zvláštní	 věci.	 Honzík	
miluje	zvířata	a	jeho	velkým	
snem	je	se	na	malý	okamžik	
některým	 z	 nich	 stát.	 Díky	
nové	 knize	 se	 mu	 jeho	 sen	
splní.	 Zajímalo	 vás	 někdy,	
jaké	to	asi	je	stát	se	medvě-
dem	a	ulovit	si	vlastní	rybu	
nebo	 se	 osprchovat	 chobo-
tem	 jako	 slon	 či	 se	 plazit	
amazonským	pralesem	 jako	
had?	Na	všechny	tyto	otázky	

najdete	odpověď	v	této	knížce.	Pojďte	společně	s	Honzíkem	
zažít	 jedno	 velké	 dobrodružství!	 Malým	 čtenářům	 mohou	
krátké	příběhy	číst	před	spaním	jejich	rodiče.
	 Kniha	 vyšla	 v	 nakladatelství	 Edika	 pod	 křídly	 největší-
ho	českého	vydavatelského	domu	Albatros	Media,	v	únoru 
2023,	a	to	pod	autorčiným	jménem	za	svobodna.	
	 „Má to pro mě osobní význam,“	pokračuje	autorka	v	příbě-
hu	knihy.	„Jak jsem si tedy splnila svůj sen o spisovatelce? Pro-
šla základka, střední, vysoká, našla jsem si přítele, a na svět 
přišly děti. Čas plynul, a já pořád snila o tom, že jednou to 
přijde. Až teprve díky dětem jsem se rozhodla to zkusit. Starší 
syn miluje pohádky a nejraději má ty, které pro něj sama vymy-
slím. To byl první impulz, že zkusit by se mělo všechno. Sedla 
jsem k notebooku a dala se do toho. Přemýšlela, co mají děti 
rády. Napadala mě zvířátka a kouzla, a nejlépe oboje dohro-
mady. Tak byl nápad na světě: kluk, co dostane knihu zvířátek, 
a když ji bude číst, tím zvířetem se i stane.
 Když jsem napsala asi čtyři příběhy, ozvali se mi z naklada-
telství, že je námět zaujal. Editoři byli skvělí, vše jsme spolu 
probírali, řešily se obrázky a obálka, a mimochodem paní ilus-
trátorka předvedla skvělou práci. Po roce byla kniha na světě. 
Nezapomenu, jak mi došla domů a já ji poprvé držela v rukou, 
nepopsatelný pocit. Pro jiné malá kniha, pro mě obrovitánský 
skok. A jak já říkám svým dětem, nezáleží na tom, kolik vám 
je, pokud máte snahu a věříte si, nikdy není pozdě splnit si 
svůj sen.“

honzíkova
knížka zvířátek 
… a jak si splniT svůj sen
Martina Haklová
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MILOŠ WASSERBAUER
*	14.	6.	1907,	Svatoslav
†	17.	8.	1970,	Tišnov

 Divadelní a filmový režisér, kame-
raman, scénický výtvarník a peda-
gog. Zakladatel Operního studia pro 
studenty Janáčkovy akademie Brno. 
Je považován za jednoho z nejvý-
znamnějších novátorů české operní 
režie 40. až 60. let minulého stole-
tí. Působil především v divadlech 
v Brně, ale také v Ostravě a Brati-
slavě. Pohostinsky režíroval rovněž 
v zahraničí včetně milánské Scaly.

	 Mládí	prožil	v	Tišnově	v	domě	svého	
otce,	 nadšeného	 hudebníka.	 Vystudo-
val	v	Brně	Reálnou	školu	a	poté	Příro-
dovědeckou	 fakultu	 Masarykovy	 uni-
verzity.	Současně	se	učil	hře	na	housle	
a	 aktivně	 se	 zapojil	 do	 činnosti	 v	 tiš-
novských	ochotnických	divadlech,	kde	
režíroval	 a	 scénicky	 připravil	 několik	
her.	 Po	 studiích	 působil	 nejprve	 u	 fil-
mu.	V	roce	1932	pracoval	při	natáčení	
Vančurova	filmu	Před	maturitou	a	u	do-
kumentu	 Mizející	 svět,	 kde	 je	 uveden	
i	 jako	 spolurežisér.	 V	 roce	 1937	 pak	
realizoval	první	samostatnou	 filmovou	
režii	hraného	filmu,	jímž	byl	dětský	pří-
běh	Ztratila	se	Bílá	paní.
	 V	 roce	 1937	 se	 stal	 režisérem	 ope-
ry	 Zemského	 divadla	 v	 Brně.	 Z	 tohoto	
období	 se	 vrylo	 do	 paměti	 především	
průkopnické	 uvedení	 Berliozových	 Tro-
janů.	 Wasserbauer	 vždy	 kladl	 důraz	
na	důsledné	souznění	muzikálního	a	he-
reckého	 projevu	 a	 na	 divadelnost.	 Rád	
a	se	zdarem	využíval	dostupné	technické	
možnosti	 a	 tradičně	 se	 pečlivě	 věnoval	
výtvarné	 stránce.	 Za	 okupace	 pracoval	
nejprve	 dva	 roky	 v	 Brně	 v	 Českém	 li-

dovém	 divadle	 na	 Veveří,	 konec	 války	
jej	 zastihl	 v	 Národním	 divadle	 morav-
skoslezském	 v	 Ostravě.	 V	 roce	 1946	
se	vrátil	do	Brna,	poté	působil	v	 letech	
1953–60	v	opeře	Slovenského	národního	
divadla	 v	 Bratislavě.	 Třetí	 a	 definitivní	
Wasserbauerův	návrat	do	Brna	se	usku-
tečnil	v	roce	1960.	Stal	se	i	profesorem	
JAMU	a	se	svou	manželkou,	operní	pěv-
kyní	Věrou	Střelcovou,	zde	založil	nové	
studio	(pozdější	Komorní	opera	JAMU).
	 Miloš	 Wasserbauer	 byl	 často	 zván	
do	zahraničí	k	pohostinným	režiím	pře-
vážně	Janáčkových	oper.	Své	práce	rea-
lizoval	mimo	jiné	ve	Vídni,	Frankfurtu,	
Budapešti,	 Římě,	 Barceloně,	 ale	 také	
v	milánské	Scale,	kde	byla	jeho	úprava	
Šostakovičovy	 opery	 Katěrina	 Izmaj-
lovna	 oceněna	 italskou	 kritikou	 jako	
nejlepší	v	daném	roce.
	 Rád	 se	 vracel	 do	 Tišnova,	 kde	 měl	
na	 zahradě	 rodinného	 domku	 malou	
chatku,	v	níž	promýšlel	svoje	inscenační	
nápady.	Zde	také	v	srpnu	1970	náhle	ze-
mřel.	O	17	let	později	mu	bylo	v	roce	jeho	
nedožitých	osmdesátin	uděleno	in	memo-
riam	čestné	občanství	města	Tišnova.

ZÁJEZDNÍ HOSTINEC PEKLO

	 Starobylý	právovárečný	dům	a	býva-
lý zájezdní hostinec č. p. 82	na	Jung-
mannově	 ulici,	 tradičně	 zvaný	 Peklo	
či	 Na Pekle,	 leží	 pod	 svahem	 hory	
Květnice,	při	cestě	z	města	ke	klášteru	
Porta	coeli.	Stavba	náleží	k	historické	
zástavbě	města	Tišnova	vzniklé	po	po-
žáru	 města	 v	 roce	 1707	 a	 na	 rozdíl	
od	obdobných	domů	jde	o	nejvýstavněj-
ší	 a	 architektonicky nejzachovalejší 
barokní měšťanský dům	v	Tišnově.	
	 Jednopatrovou	 stavbu	 ve	 tvaru	 pís-
mene	 L	 tvoří	 hlavní	 budova	 s	 průjez-
dem	 do	 dvorní	 části	 s	 hospodářskými	
budovami.	 Celý	 areál	 komponovaný	
jako	 solitér	 je	 ohraničen	 vysokou	 ka-
mennou	 zdí.	 Hlavní	 průčelí	 je	 pětiosé,	
s	portálem	završeným	stlačeným	oblou-
kem,	s	mělce	modelovaným	kamenným	
ostěním	s	výrazným	klenákem.	Průjezd	
do	dvora	prochází	osou	budovy.	Prosto-
ry	 v	 přízemí	 mají	 hřebínkové	 klenby,	
patro	je	plochostropé.	Střecha	mansar-

dová,	zvalbená	s	dřevěnou	mezistřešní	
římsou,	krytina	je	z	falcovek.	Zdivo	smí-
šené	a	cihelné.	Schodiště	do	patra	ka-
menné,	tříramenné.	Ve	dvoře	na	krakor-
cích	pavlač	s	železným	zábradlím.	
	 Dům	 byl	 spojen	 nyní	 již	 zasypanou	
podzemní chodbou	 se	 sklepem	 Pan-
ského domu	 (nám.	Komenského	103)	
a	 měl	 i	 únikovou chodbu	 na	 úpatí	
Květnice.	
	 Název	Peklo	pochází	z	poč. 17.	stol.,	
kdy	 zde	 šenkoval	 vážený	 tišnovský	
měšťan	Šimon Pekelník (Grünwald),	
který	byl	od	 roku	1616	 i	 tišnovským 
rychtářem.	 Pochmurnou	 pověstí	 však	
dům	opředlo	působení	jeho	syna Fran-
tiška,	 nazývaného	 Pekelníček,	 který	

jako	šenkýř	se	svými	pomocníky	–	„čer-
ty“	 poskytoval úkryt a pohostinství 
„mordýřům a lotrasům“,	jak	zazname-
naly	dobové	písemnosti.	
	 Peklo	 bylo	 svědkem	 i	 mnoha	 bi-
tev,	 např.	 prusko-rakouského	 střetu	
z	11.	července	1866.
	 Od roku 1978 je dům zapsán v se-
znamu kulturních památek.	Kvůli	ha-
varijnímu	stavu	a	vysoké	vlhkosti	pro-
chází	od	roku	2017	stavební	obnovou.	
Majitelka	 ho	 pod	 dohledem	 historiků	
opravuje	za	použití	dobových	materiálů	
a	postupů.	Na	návrzích	budoucí	podoby	
se	 podíleli	 i	 studenti	 Ateliéru	 obnovy	
památek	Fakulty	stavební	VUT	v	Brně.	
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	 Přestože	se	hokej	v	Tišnově	už	více	než	
padesát	 let	 soutěžně	 nehraje,	 jedná	 se	
o	sportovní	odvětví,	které	našemu	městu	
dalo	 historicky	 prvního	 účastníka	 olym-
pijských	her.	Byl	jím	na	zimní	olympiádě	
v	Oslu	v	roce	1952	brankář	Jan Richter,	
od	jehož	narození	uplyne	koncem	tohoto	
měsíce	rovných	sto	let.
	 Donald,	jak	se	mu	mezi	přáteli	říkalo,	
se	narodil	29.	března	1923.	V	dětství	svá-
děl	 líté	 klukovské	 boje	 s	 „nepřátelský-
mi“	partami	v	 tehdejší	Müllerce	 (dnešní	
Halouzkova	 ulice)	 a	 hrával	 s	 kamarády	
fotbal.	 K	 organizované	 tělesné	 výchově	
se	 pak	 dostal	 v	 řadách	 Sokola	 –	 poté,	
co	 lékař	 doporučil	 rodičům,	 „ať	 Honzí-
ček	chodí	do	cvičení,	aby	trošku	zesílil“.	
Následovaly	 nezapomenutelné	 tábory	
na	Havlově,	tréninky	a	atletické	závody,	
při	nichž	zejména	Rostislav	Major	a	Jind-
řich	Kocián	vedli	tišnovské	kluky	k	pocti-
vému	zápolení	nejen	při	závodění	či	pří-
pravě,	ale	i	v	celém	životě.	Každý	z	nich	
se	tehdy	zabýval	snad	všemi	sporty,	které	
existovaly:	Jan	Richter	tak	hrával	napří-
klad	 i	 basketbal	 a	 působil	 jako	 brankář	
v	tišnovském	divizním	družstvu	tehdejší	
české	házené.
	 S	 hokejem	 začal	 samozřejmě	 na	 za-
mrzlé	Svratce,	kde	to	bylo	občas	spojeno	
s	nedobrovolnými	koupelemi.	Už	tehdy	se	
stavěl	do	branky	a	v	ní	zakotvil	i	poté,	co	
byl	na	začátku	40.	 let	v	Tišnově	oficiál-
ně	 ustaven	 hokejový	 klub.	 V	 roce	 1945	
přešel	 do	 brněnského	 SK	 Královo	 Pole	
a	26.	3.	1949	odchytal	v	Brně	svůj	prv-
ní	 reprezentační	 duel	 proti	 Polsku	 (dvě	
branky	tehdy	vstřelil	další	tišnovský	od-
chovanec	Jan	Vala).	Pak	ovšem	začala	pro	
český	hokej	neradostná	léta	–	téměř	celý	
tým	mistrů	světa	ze	Stockholmu	1949	se	
ocitl	 nadlouho	 v	 komunistických	 krimi-
nálech	a	na	vrcholnou	světovou	akci	 se	
jelo	zase	až	v	roce	1952.
	 Tou	akcí	byla	olympiáda	v	Oslu	a	náš	
hokej	 na	 ní	 reprezentovala	 tato	 sestava:	
Richter,	 Záhorský	 –	 Gut,	 Václav	 Bubník,	
Ošmera,	 Nový,	 Lidral,	 Pýcha	 –	 Vlastimil	
Bubník,	 Danda,	 Charouzd,	 Rejman,	 Bar-
toň,	 Sekyra,	 Hajšman,	 Sedlák	 a	 Blažek.	
Trenéry	byli	Tožička	a	Herman.	Naši	zahá-
jili	vítězstvími	nad	Polskem	8:2,	domácím	

Norskem	6:0	a	NSR	(„západní“	Německo)	
6:1,	 poté	 podle	 očekávání	 podlehli	 1:4	
Kanadě	reprezentované	klubovým	týmem	
Edmonton	 Mercurys	 a	 následovaly	 opět	
dvě	výhry	v	utkáních	proti	Finsku	(11:2)	
a	Švýcarsku	(8:3).	Spojeným	státům	jsme	
sice	 podlehli	 3:6,	 ale	 když	 čs.	 hokejisté	
v	závěrečném	duelu	zdolali	Švédsko	4:0,	
všichni	 měli	 za	 to,	 že	 náš	 tým	 vybojoval	
bronzové	 medaile.	 K	 všeobecnému	 pře-
kvapení	 však	 direktoriát	 soutěže	 naří-
dil	při	 rovnosti	bodů	 i	skóre	nové	utkání	
o	bronz	mezi	ČSR	a	Švédskem,	v	němž	se	
radovali	Seveřané	poměrem	5:3.
	 Jan	Richter	pak	startoval	ještě	dvakrát	
na	 mistrovství	 světa,	 ale	 na	 eventuální	
zisk	medaile	neměl	štěstí.	Ze	šampionátu	
1953	ve	Švýcarsku	československé	druž-
stvo	po	čtyřech	utkáních	odstoupilo	pro	
státní	smutek	po	úmrtí	prezidenta	Gott-
walda,	 o	 další	 rok	 později	 ve	 Švédsku	
měl	 světovou	 premiéru	 –	 a	 hned	 zlatou	
–	sovětský	tým,	který	nás	de	facto	odsu-
nul	až	na	čtvrtou	příčku.	Právě	na	tomto	
mistrovství	 odehrál	 Richter	 5.	 3.	 1954	
proti	 Kanadě	 svůj	 poslední	 z	 celkového	
počtu	37	reprezentačních	duelů	–	po	prv-

ní	 třetině	 jej	 tehdy	 za	 stavu	 1:3	 střídal	
náhradník	Kolouch	a	poté	už	se	v	dresu	
se	lvíčkem	v	brance	nikdy	neobjevil.
	 Na	sklonku	své	aktivní	hokejové	čin-
nosti	 se	 Jan	 Richter	 vrátil	 do	 Tišnova	
a	 ještě	koncem	60.	 let	 jako	45letý	vete-
rán	 znovu	 střežil	 „svatyni“	 tehdejšího	
Baníku.	 Při	 utkáních,	 když	 naši	 právě	
pobývali	 v	 soupeřově	 obranném	 pásmu,	
se	nezřídka	vydal	k	mantinelu	pobavit	se	
s	diváky	a	do	branky	se	vracel	až	na	je-
jich	 upozornění:	 „Bacha,	 Honzo,	 útok!“	
Celou	kariéru	odchytal	bez	masky,	přesto	
po	jejím	skončení	napočítal	v	obličeji	jen	
čtrnáct	stehů,	což	by	podle	jeho	slov	„ne-
stačilo	ani	krtkovi	na	kalhotky“.
	 Když	se	jeho	hokejové	působení	chýlilo	
k	závěru,	vrhl	se	 Jan	Richter	na	cyklotu-
ristiku.	Od	roku	1966	najezdil	po	Evropě	
na	kole	 přes	20	 tisíc	 kilometrů	 –	navští-
vil	Balaton,	Rakousko,	 Jugoslávii,	Anglii,	
Bulharsko,	Dánsko	či	Norsko.	V	poměrně	
pozdním	věku	se	znovu	oženil,	vychovával	
milovaného	 syna,	 stal	 se	 vyhledávaným	
výrobcem	 kvalitních	 paliček	 pro	 bubení-
ky	a	jezdil	na	chalupu	do	Lomničky.	Ještě	
po	zlatém	Naganu	1998	jsme	spolu	něko-
likrát	rozebírali,	jak	nám	to	tam	ten	Domi-
nik	Hašek	perfektně	vychytal.	25.	červen-
ce	1999	ve	věku	76	let	Jan	Richter	zemřel.
	 Na	závěr	uveďme	jednu	perličku	–	své	
všestranné	 atletické	 základy	 „Donald“	
zúročil	mimo	jiné	v	roce	1948	na	mistrov-
ství	republiky	v	desetiboji,	kam	si	vícemé-
ně	jen	odskočil	při	své	hokejové	kariéře.	
Obsadil	páté	místo	a	docílil	těchto	výkonů:	
100	m	za	12,2,	do	dálky	629,	koulí	10,53,	
do	výšky	170,	400	m	za	56,0,	110	m	pře-
kážek	za	17,6,	diskem	29,83,	o	tyči	320,	
oštěpem	30,20	a	1500	m	za	5:14,0.

SpoRt

KulATÉ VýrOčí jANA rIcHTerA
HisToricky první TiŠnovský olyMpionik by oslavil sTovku

Václav Seyfert

Jan Richter v dresu brankáře českosloven-
ské hokejové reprezentace.

Foto: archiv autora

Opět v barvách Tišnova v sezóně 1962/63. 
Foto: archiv autora
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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. 

přípRavKa na umělecKé šKoly
1., 8., 15., 22., 29. 3. 2023
15.00–16.30 hod.
GJJ, Brněnská 475, tišnov

Přípravka na střední a vysoké umělecké školy 
je určena především pro děti a studenty, kteří se 
potřebují připravit na příjímací zkoušky, ale i pro 
žáky, kteří by se rádi rozvíjeli v klasické kresbě 
nebo malbě, ale na umělecké školy se nechys-
tají. V kurzu se zaměříme na témata, se kterými 
byste se mohli setkat u přijímaček. Vyzkoušíme 
si nové výtvarné techniky a pomůžeme dětem 
s tématy, ve kterých si nejsou zcela jisté. Výuka 
není koncipována jako direktivní, ale zaměřuje se 
na individuální osobitost dítěte a snaží se rozvíjet 
jeho silné stránky. Informace a registrace na lu-
cie.zikanova@kulturatisnov.cz, tel. 731 603 327.

výstava oBRazů BaRevný svět 
1. 3.–30. 4. 2023, 15.00–22.00
(denně mimo pondělí)
Kavárna pohoda
vrchlického 1915, tišnov

Srdečně vás zveme do kavárny Pohoda, kde si 
můžete při dobré kávě a milé obsluze prohléd-
nout naše obrazy inspirované převážně krajinou 
Tišnovska. Vystavená díla jsou prodejná. Vysta-
vuje Mirka Vlčková z Tišnova (akvarel) a Hana 
Čuperová z Drásova (akryl). Těšíme se na vás.

JaRní dětsKá BuRza – prodejní den
7. 3. 2023, 9.00–17.00 hod.
sokolovna, drbalova 274, tišnov 

Přijďte si nakoupit jarní a letní oblečení, obuv, 
kočáry, sportovní potřeby, hračky, knížky a další 
věci pro děti od 0 do 15 let a také oblečení a po-
třeby pro těhotné a kojící maminky. Za pár kaček 
nakoupíte prima věci od tišnovských maminek. 
Burzu organizuje Rodinné centrum Studánka. 
Více na www.studanka-tisnov.cz. 

KuRz techniKy linoRytu
s milošem slámou
11. 3. 2023, 14.00–17.00 hod.
GJJ, Brněnská 475, tišnov

Praktický kurz grafické techniky linorytu pod 
vedením grafika Miloše Slámy v prostředí jeho 
výstavy Nad vodami. Linoryt, technika tisku 
z výšky, pracuje s linem a speciálními rydly, 
kterými se systematicky odstraňují jednotlivé 
vrstvy do předem vymyšlené obrazové podoby. 
Miloš Sláma je autorem grafického kuličkového 
lisu Sláma Press a členem Sdružení českých 
umělců grafiků Hollar. Vystavuje od roku 1992. 
Pravidelně je zastoupen na výstavách výběru 
nejlepší současné grafické tvorby Grafika roku 
a několikrát byl na cenu nominován. Omezený 
počet účastníků. Informace a nutná registrace 
na galerie@kulturatisnov.cz. 

tuleni – hRavý mindfulness
program pro rodiče s dětmi
20. 3. 2023, 16.30–18.00 hod.
Rc studánka, tišnov 

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

předpoRodní přípRava
23. 3. 2023, 18.15–20.00 hod.
Rc studánka, tišnov 

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

výtvaRný ateliéR
pRo děti a dospělé
25. 3. 2023, 9.00–11.00 hod.
GJJ, Brněnská 475, tišnov
Úvod do grafických technik

V sobotním ateliéru pokračujeme s cyklem gra-
fických technik. Tentokrát se budeme věnovat 
tisku z výšky ve spojení s vytlačováním do umě-
lecké pěnovky. Tematicky bude dílna zaměřená 
na delfskou keramiku a květinové vzory. Ve spo-
jení s modrou tiskařskou barvou může tato tech-
nika připomínat modrotisk. Zní vám to kompli-
kovaně? Nemusíte se obávat! Techniku zvládnou 
s pomocí lektorky všichni účastníci. Nenechte si 
proto ujít tuto dílnu a přijďte si vyzkoušet práci 
s novým materiálem. 

nošení dětí
27. 3. 2023, 9.30–11.00 hod.
Rc studánka, tišnov 

Zveme stávající i budoucí maminky a tatínky 
na setkání zaměřené na nošení dětí v šátku nebo 
nosítku. Objasníme si mýty o nošení dětí, jak 
je to s držením hlavičky a kyčlemi, jak dlouho 
můžete miminko nosit. Řekneme si i něco o pláči 
miminek. Miminko, ale klidně i batole se naučíte 
navázat do vlastní nosicí pomůcky. Nebo můžete 
vyzkoušet některého pomocníka z knihovny lek-
torky Zuzany Žůrek Pivodové. 

JaK nevyhořet na mateřsKé
28. 3. 2023, 17.00–18.30 hod.
Rc studánka, tišnov 

Práce pro rodinu s sebou přináší velkou psy-
chickou i fyzickou zátěž, která může být zdrojem 
stresu a vyčerpání. Mnohdy si ve své snaze být 
dobrým rodičem ani neuvědomujeme vlastní 
potřeby, natož abychom hledali způsob, jak je 
naplnit. Cílem semináře je pomoci ženám pro-
střednictvím sebekoučovacích technik zmapovat 
vlastní životní situaci a uvědomit si, kam v životě 
směřují a proč.
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Březen – měsíc čtenářů
1.–31. 3. 2023
oddělení pro děti i dospělé

Městská knihovna Tišnov se i letos zapojuje 
do celostátní akce na podporu čtenářství: Březen 
– měsíc čtenářů. Těšte se na spoustu doprovod-
ných akcí!

týden ReGistRace zdaRma
1.–3. 3. 2023
oddělení pro děti i dospělé

Chtěli byste navštěvovat tišnovskou knihovnu, 
ale nejste ještě registrovaní? Zaregistrujte se 
v uvedeném termínu a budete to mít na rok úplně 
zdarma. Akce platí pro nové čtenáře v dospělém 
i dětském oddělení.

týden multimediální dílny
6.–10. 3. 2023
oddělení pro děti

Přiveď babičku a dědečka! Ukážeme jim, co 
všechno dokážou moderní technologie, a naučí-
me je základy programování.

čtenářsKá amnestie
13.–17. 3. 2023
oddělení pro děti i dospělé

Dlužíte nám za vypůjčené knihy a časopisy? Vrať-
te je knihovně ve výše uvedeném termínu a my 
vám promineme veškeré upomínky a poplatky 
z prodlení. Čtenářskou amnestii pro zapomnět-
livé čtenáře uděluje knihovna jen jednou ročně.

týden poezie
20.–24. 3. 2023
oddělení pro děti i dospělé

Na jediném místě v Tišnově rozvěsíme celkem 
sto básní českých i zahraničních autorů. Hledejte 
(bá)snivé místo v ulicích města a najděte svou 
báseň! Akci pořádáme u příležitosti Světového 
dne poezie, který připadá na 21. března.

Kniha Jen pRo teBe
27.–31. 3. 2023
oddělení pro děti i dospělé

Každý den položíme tajně na různých místech 
v Tišnově jednu knihu pro dospělé a jednu kni-
hu pro děti. Kdo je najde, tomu budou patřit. 
Na místa nebudeme upozorňovat předem, choď-
te proto po městě s očima doširoka otevřenýma!

multimediální dílna 
pondělí, středa a pátek
12.00–18.00 hod.
oddělení pro děti a mládež

Přijďte si hrát a naučte se při tom programo-
vat! V knihovně na vás čekají Ozoboti, Bee-Boti 
a s těmi si dokážou poradit i předškolní děti! Na-
učte se, jak to udělat, aby vás roboti poslouchali 
– kdykoli jim nařídíte, zatancují, zablikají. Kdo 
bude chtít, může si vyzkoušet virtuální realitu, ře-

zací plotr nebo 3D tiskárnu za asistence knihov-
nice. Užijí si ji děti od 3 let (v doprovodu rodičů) 
a vstup do ní je zdarma!

společná informace
pro všechny Knižní KluBíKy: 

Kapacita knihovny je omezena, registrace účas-
ti na klubíku je proto nutná předem. Prosíme, 
přihlaste se přes odkaz, který najdete na webu 
knihovny: www.mktisnov.cz. Zároveň prosí-
me každého, kdo nebude moci přijít, aby nám 
dal vědět včas. Volejte, prosím: 530 334 018. 
Vstupné: zdarma

Knižní KluBíK pRo miminKa
Jaro je tu!
1. 3. 2023 v 9.30 hod.
oddělení pro děti a mládež

Ukážeme si ty nejkrásnější knihy na téma jaro – 
leporela, obrázkové knihy i populárně-naučné 
tituly vhodné pro malé a ještě menší děti. Akce 
je vhodná pro rodiče s dětmi do 12 měsíců, ale 
i pro všechny ostatní, kteří se zajímají o dětskou 
literaturu nebo chtějí pro své děti jen to nejlepší. 

Knižní KluBíK pRo BatolátKa
Rozpustilé básničky
pro malé dětské ručičky
8. 3. 2023 v 9.30 a v 10.30 hod.
oddělení pro děti a mládež

Těšte se na pásmo básniček a pohybových cviče-
ní. Opět se necháme inspirovat knížkami Romany 
Suché a i tentokrát vám dáme tipy na ty nejlepší 
knihy pro děti. Ba co více, s pejskem a kočičkou 
upečeme dort! Knižní klubík je vhodný pro rodiče 
s dětmi od 1 roku do 2 let a pořádáme ho ve dvou 
časech.

Knižní KluBíK pRo mRňata
Kořínek a příchod jara
15. 3. 2023 v 9.30
oddělení pro děti a mládež

Maminka, zpěvačka, pedagožka a průvodkyně 
Lenka Konkoľová zahraje a zazpívá pohádku 
o Kořínku a příchodu jara. Těšte se i na její tvoři-
vou dílničku! Akce je vhodná pro rodiče s dětmi 
od 2 do 3 let. 

elišKa podzimKová
a JeJí ilustRovaný svět
posnídejte v knihovně
s eliškou podzimkovou
23. 3. 2023, 8.30 hod.
oddělení pro dospělé

Dopřejte si ranní šálek inspi-
race a sledujte v knihovně 
on-line přednášku přední české výtvarnice Elišky 
Podzimkové. Pracovala v New Yorku, kreslila pro 
světově známého kuchaře Jamieho Olivera i pro 
americký Vogue magazín. Nyní ilustruje (ne-
jen) knihy pro děti a spolupracuje s organizací 
Můj nový život, která pomáhá dětem s onkolo-
gickým onemocněním. Vstupné: zdarma

tišnovsKé BaBičKy čtou dětem
20. 3. 2023, 15.30–16.30 hod.
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. Těšte 
se na tvořivou dílničku, kterou povede babička 
Marie. Akce je vhodná pro děti od 4 let. Vstupné 
25 Kč je pouze doporučené jako příspěvek na vý-
tvarný materiál.

městsKá a KRaJinná
fotoGRafie
3. 4 .– 30. 8. 2023
oddělení pro dospělé

Navštivte výstavu fotografií Klubu přátel fotogra-
fie Tišnov. Vystavují: Oldřich Výleta, Reinhold 
Friedrich Auer, Vladimír Adamec, Bohumil Ka-
beš, Milan Sítora. Výstava bude přístupná v ote-
víracích dobách knihovny: pondělí, středa a pá-
tek od 8 do 18 hodin. V letních měsících: pondělí 
a středa od 8 do 18 hodin. Vstup je zdarma.

maGicKá aRménie – země sopek 
a klášterů
23. 3. 2023, 18.00 hod.
oddělení pro dospělé

Arménie je rajskou zahradou Zakavkazska, výji-
mečnou kombinací nádherné přírody a okouzlu-
jících památek. Přijďte si poslechnout cestopis-
nou besedu Romana Janusze, jejíž součástí bude 
i multimediální projekce expediční skupiny Go-
role. Uslyšíte původní arménskou hudbu a skrze 
videa a fotografie navštívíte sněhem zasypané 
vrcholy Malého Kavkazu, jezero Sevan i hlavní 
město Jerevan. Doporučené vstupné je 80 Kč.

noc s andeRsenem
pátek 31. 3. 2023, 18.00 hod.
sobota 1. 4. 2023, 9.00 hod.
oddělení pro děti a mládež

Pro děti od 8 do 11 let. Děti, prožijte noc 
v knihovně! Letošní téma Noci s Andersenem zní: 
Se smysly do knihovny. Vyzkoušíte si, jak dobrý 
máte čich, sluch, hmat, chuť i zrak. Zasoutěžíte si 
a před spaním si budeme opět číst. Zjistěte, jaké 
to je být v knihovně po zavíračce!
Chcete s námi nocovat?
1. Vyplňte pohádkový kvíz
2.  Odevzdejte ho nejpozději do 17. března 

2023 v knihovně
Kvíz si můžete stáhnout z webu knihovny nebo 
si ho vyzvedněte v dětském oddělení. Na základě 
správně vyplněných kvízů vybereme 15 dětí, kte-
ré budeme kontaktovat. Akci, která je odměnou 
pro pravidelné čtenáře tišnovské knihovny, pořá-
dá Klub dětských knihoven SKIP a Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků České republiky.
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Datum Čas Utkání nebo název akce Místo Organizuje

basketbal So 4. 3.  10.00, 12.00 SKB Tišnov – Basketbal Dubňany, U15 hoši (2 utkání) sport. hala SSK SK Basket. Tišnov

basketbal So 4. 3.  od 14.00 SKB Tišnov – SK Podolí, Skokani Brno B, U12 hoši sport. hala SSK SK Basket. Tišnov

stol. tenis Ne  5. 3.   9.00 TTC Koral Tišnov C – Sokol Kuřim hala Smíškova TTC Koral Tišnov

basketbal So 11. 3.  9.30, 11.30 SKB Tišnov – Jiskra Kyjov, U15 dívky (2 utkání) sport. hala SSK SK Basket. Tišnov

fotbal So 18. 3.  12.45, 15.00 AFK Tišnov – Slatina/Slovan, starší a mladší dorost hřiště Ostrovec AFK Tišnov

stol. tenis So 18. 3.  16.00 TTC Koral Tišnov – TJ Lanžhot hala Smíškova TTC Koral Tišnov

stol. tenis So 18. 3.  16.00 TTC Koral Tišnov B – Slovan Hodonín hala Smíškova TTC Koral Tišnov

stol. tenis Ne 19. 3.  10.00 TTC Koral Tišnov – TJ Mikulčice hala Smíškova TTC Koral Tišnov

stol. tenis Ne 19. 3.  10.00 TTC Koral Tišnov B – KST Blansko C hala Smíškova TTC Koral Tišnov

fotbal Ne 19. 3.  11.00, 13.15 Zbrojovka Brno – SK Líšeň, starší a mladší dorost hřiště Ostrovec AFK Tišnov

tenis So 25. 3.  9.00 Wilson Cup třídy C mladšího žactva hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

fotbal So 25. 3.  12.45, 15.00 AFK Tišnov – FC Kuřim, starší a mladší dorost hřiště Ostrovec AFK Tišnov

basketbal So 25. 3.  13.30, 15.30 SKB Tišnov – BK Blansko, U15 hoši (2 utkání) sport. hala SSK SK Basket. Tišnov

tenis Ne 26. 3.  9.00 Wilson Cup třídy C mladšího žactva hala Ostrovec SK Tenis Tišnov

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

KAm V TIŠNOVě za sportem

Datum Čas Akce Místo Organizuje

4. 3. 20.00–2.00 XVII. reprezentační ples města Tišnova Sokolovna Tišnov MěKS Tišnov

7. 3. 9.00–17.00 Jarní dětská burza – prodejní den Sokolovna Tišnov RC Studánka

7. 3. 19.00–22.00 Suren Lama Coffein MěKS Tišnov

10. 3. 19.00–3.00 Tišnov plesá Sokolovna Tišnov Tišnov plesá

20. 3. 16.30–18.00 Tuleni – hravý Mindfulness program pro rodiče s dětmi RC Studánka Tišnov RC Studánka

22. 3. 14.00–15.20 Písničky ze starých časů – Posezení v hospůdce Penzion, knihovna deTOX

22. 3. 19.30–21.00 Smetanovo trio – KPH MěKS Tišnov MěKS Tišnov

23. 3. 18.15–20.00 Předporodní příprava RC Studánka Tišnov RC Studánka

27. 3. 9.30–11.00 Nošení dětí RC Studánka Tišnov RC Studánka

28. 3. 17.00–18.30 Jak nevyhořet na mateřské RC Studánka Tišnov RRC Studánka

28. 3. 19.00–22.00 Jiří Smrž Coffein MěKS Tišnov

30. 3. 19.30–22.00 Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská Kino Svratka MěKS Tišnov

KAm V TIŠNOVě přehled akcí v Tišnově a okolí

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

1. 2. – 31. 3. 2023 Vymaluj si život Městská knihovna Tišnov, oddělení pro dospělé

18. 2. – 10. 5. 2023 Miloš Sláma, Jan Spěváček – NAD VODAMI Galerie Josefa Jambora

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:



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

březen
2023

PrOgrAm KINA

2.
čt

19.30 táR PREMIÉRA
USA/D | 157' | drama | 12+ | 150 Kč | tit. 

3.
pá

19.30 zatmění PREMIÉRA
ČR | 82' | komedie/thriller | 15+ | 150 Kč 

4.
so

17.00 ant-man a Wasp: Quantumania 3D
USA | 130' | dobrodružný/komedie | 170/150 Kč | dab. 

5.
ne

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

19.30 zatmění
ČR | 82' | komedie/thriller | 15+ | 150 Kč 

7.
út

17.00 přání K naRozeninám KINO ZA POLOVIC
ČR | 93'  | komedie | 70 Kč 

9.
čt

19.30 velRyBa PREMIÉRA
USA | 117' | drama | 12+ | 150 Kč | tit. 

10.
pá

19.30 vřísKot 6 PREMIÉRA
USA | 119' | horor | 15+ | 150 Kč | tit. 

11.
so

17.00 asteRiX a oBeliX: říše středu
FR | 111' | dobrodružný/komedie | 150 Kč | dab. 

20.00 zatmění
ČR | 82' | komedie/thriller | 15+ | 150 Kč 

12.
ne

17.00 Bella a seBastián: PREMIÉRA
nová GeneRace 
FR | 96' | rodinný | 150/130 Kč | dab. 

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

14.
út

17.00 avataR: the Way of WateR 3D
USA | 192' | sci-fi/dobrodružný | 170/150 Kč | dab. 

15.
st

17.00 Úžasný mauRic
VB/D | 90' | animovaný | 100 Kč | dab. 

19.30 Je mi ze seBe špatně FK
NOR/SWE | 98' | drama/komedie | 15+ | 100 Kč | tit. 

16.
čt

17.00 mumie
USA/E | 89' | animovaný | 100 Kč | dab. 

19.30 65 PREMIÉRA
USA | 110' | sci-fi/thriller | 12+ | 150 Kč | tit. 

17.
pá

18.00 shazam! hněv Bohů PREMIÉRA
USA | 131' | fantasy/komedie | 150/130 Kč | dab. 

18.
so

17.00 Bella a seBastián: nová GeneRace
FR | 96' | rodinný | 150/130 Kč | dab. 

19.30 služKa PREMIÉRA
ČR/SR | 110' | drama/historický | 12+ | 150 Kč 

19.
ne

18.00 shazam! hněv Bohů
USA | 131' | fantasy/komedie | 150/130 Kč | dab. 

21.
út

17.00 muž Jménem otto KINO ZA POLOVIC
USA/SWE | 126' | komedie/drama | 70 Kč | tit. 

23.
čt

19.30 BuĎ chlap! PREMIÉRA
ČR | 96' | komedie/dobrodružný | 150/130 Kč 

24.
pá

19.30 65
USA | 110' | sci-fi/thriller | 12+ | 150 Kč | tit. 

25.
so

18.00 John WicK: Kapitola 4 PREMIÉRA
USA | 169' | thriller/akční | 15+ | 150 Kč | tit. 

26.
ne

17.00 BuĎ chlap!
ČR | 96' | komedie/dobrodružný | 150/130 Kč 

19.30 služKa
ČR/SR | 110' | drama/historický | 12+ | 150 Kč 

29.
st

17.00 Whitney houston: KINO ZA POLOVIC
i Wanna dance With someBody
USA | 145' | hudební/životopisný | 12+ | 70 Kč | tit. 

31.
pá

18.00 dunGeons & dRaGons: PREMIÉRA
čest zloděJů
USA | 134' | fantasy/komedie | 150/130 Kč | dab. 

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

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





Park Na Hrádku
10.00–13.00 hod.

2. 4. 2023

velikonoční
slavnost
města
tišnova

Program na pódiu

10.15	 Slavnostní	zahájení	radní	Irenou	Ochrymčukovou	
	 a	kaplanem	Jiřím	Landou
10.20	 Velikonoční	lidové	pásmo	dětí	z	KVJ
10.45	 Divadlo	Šumafuk	
	 –	Dobrodružství	polštáře	Fredyho
11.45	 Koncert	skupiny	PŘÍSTAV

Program v celém parku	(10.00–13.00	hod.)

•	velikonoční	hrátky	se	Studánkou
•	tvorba	jarních	věnečků	z	vrbového	proutí	s	Inspirem
•	krásné	tradice	s	Muzeem	města	Tišnova
•	pletení	pomlázky	s	Františkem	Trnčákem
•	výroba	píšťalky	s	Jirkou	Ondrou
•	výstava	domácích	zvířátek	Svazu	chovatelů	Tišnov
•	skákací	hrady


