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Vážení spoluobčané, čas ubíhá, 
ke konci se blíží doba letních dovole-
ných a prázdnin. Věřím, že všichni na-
čerpali za slunných dnů energii k další 
práci a sílu k dosahování vysněných cílů. 
V některých oborech letní měsíce zna-
menají naopak čilý ruch. Myslím tím 
konkrétně stavebnictví. Právě v době 
prázdnin je vhodná doba pro stavební 

úpravy ve školách. V mateřské ško-
le U Humpolky proběhla rekonstrukce 
sociálního zařízení. Největší investiční 
akce, přestavba školy na Smíškově ulici, 
se zdárně posunula do další fáze. Zven-
čí už škola vypadá „hotová“, ale čeká ji 
mnoho dokončovacích prací v nových 
prostorách. Ty by měly být pro děti při-
praveny podle harmonogramu začátkem 
jara 2015. Vzhledem k úpravám ve stra-
vovacím provozu a vynucené rekonstruk-
ci kanalizace někteří nevěřili, že školní 
rok 1. září opravdu začne. Pravda, školáci 
v to možná doufali. Jisté je, že díky úsilí 
všech je školní rok v celém Tišnově při-
praven ke startu. Dovoluji si tedy kole-
gům ve všech školách a školkách popřát 
vykročení do nového roku tou správ-
nou nohou. Rodičům pak, ať se jim spl-
ní jejich očekávání. Těm nejdůležitějším, 
dětem, aspoň kapku dobré nálady, opti-
mismu, chuti posunout se ve vzdělávání 
o kus dál. 

V kultuře čeká Tišnov bohatý podzim. 
Někteří zaznamenali přesun Tišnovských 
novin a Tišnovské televize pod Městské 
kulturní středisko, někteří si to ani neu-
vědomili. Čas ukáže, že tato změna byla 
změnou k lepšímu. V dalších měsících se 

má pod MěKS včlenit informační cent-
rum i městská knihovna. Možná má ně-
kdo obavy z toho, zda se nezmění tvář 
knihovny, vlídná pro čtenáře všech věko-
vých kategorií a neobvyklá svojí pestrou 
nabídkou aktivit. Je v zájmu nás všech, 
především současného vedení města, aby 
takto kvalitní instituce fungovala ve svém 
duchu i dále.

Nakonec pozvání na některé zajímavé 
akce. V září bude Tišnov reprezentovat 
v Seredi při naplňování projektu „Ume-
nie bez hraníc“ taneční kroužek KVJ, dět-
ský domov Tišnov a Ha-kapela. Součástí 
je vyhodnocení fotografické soutěže, kte-
rá proběhla v obou městech. S dnes už 
legendární Ha-kapelou se budete moci 
setkat při jejím koncertě počátkem září. 
Oslavíme Václavské hody – tradičně i ne-
tradičně. Tradičně se zvykoslovnými 
vystoupeními KVJ a hodovou zábavou, ne-
tradičně se skupinou Žlutý pes a s dalším 
překvapením. V jiném duchu, s vážnějším 
podtextem, položíme za laskavé záštity 
občanského sdružení CONTINUUN VITAE 
ojedinělé STOLPERSTEINY, kameny zmi-
zelých. Těšme se a užívejme si. 

PaedDr. Petra Kappelová

Úvodní slovo

V oblasti sociálních služeb město Tiš-
nov v uplynulých měsících pokračovalo 
ve spolupráci s Jihomoravským krajem 
v úkolech nastavování sítě sociálních 
služeb prevence a poradenství ve správ-
ním obvodu ORP Tišnov. K srpnu byla ze 
strany města Tišnova a obcí Skryje, Hor-
ní Loučky, Lomnička, Žďárec a Chudčice 
schválena pro rok 2015 finanční spolu-
účast na službě Sociální rehabilitace 
Skryje Oblastní charity Tišnov v celkové 
výši 225 000 Kč. Daří se tak realizovat 

závazky projednané na společné schůz-
ce starostů zainteresovaných obcí v dub-
nu 2014. Současně Zastupitelstvo města 
Tišnova schválilo finanční spoluúčast pro 
rok 2015 pro službu Nízkoprahové za-
řízení pro děti a mládež – Klub Čas Tiš-
nov Oblastní charity Tišnov ve výši 
300 000 Kč. Počátkem měsíce srpna pro-
běhla společná schůzka starostů obcí, 
do nichž dojíždějí terénní sociální služ-
by prevence. Jedná se především o služby 
rané péče a sociální rehabilitace rodinám 
s dětmi se specifickým druhem zdravot-
ního postižení (zrakové, sluchové, těles-
né, mentální postižení). Městu Tišnovu 
a dalším sedmi obcím, do nichž k červen-
ci 2014 dojíždějí tyto služby, byly dle me-
todiky Jihomoravského kraje vypočteny 
částky finanční spoluúčasti pro rok 2015. 
Jedná se o konkrétní adresnou podporu 
služeb pro rodiny s postiženými dětmi 
a zároveň systémové opatření Jihomo-
ravského kraje, jak zajistit financování 
těchto potřebných služeb do budoucna. 
To ovšem vyžaduje výraznější zapojení 
obecních rozpočtů než dosud, s ohledem 
na konec dříve využívaných evropských 
dotačních titulů. Nový kabát díky zatep-
lení dostalo Centrum sociálních služeb 
pod Květnicí, což by mělo jeho obyva-
telům zvýšit komfort bydlení i ušetřit 
peníze.

Kontrolní výbor, jehož jsem členem, se 
sešel počátkem srpna k řešení úkolu da-
ného zastupitelstvem. Měl zjistit, zda do-
šlo k porušení právních norem bývalým 
starostou Janem Schneiderem při užívání 
služebního vozidla, což naznačuje vnitř-
ní audit provedený na městském úřadu. 
K tomuto vozidlu jako jedinému nebyla 
vedena kniha jízd, bývalý starosta se hájí, 
že vnitřní směrnice tuto povinnost uklá-
dala pouze zaměstnancům úřadu. Zatím-
co pro řadového občana platí „co není 
zakázáno, je dovoleno“, pro člověka ve ve-
řejné sféře by to mělo být právě naopak! 
Za co by každému zaměstnanci městské-
ho úřadu hrozil minimálně finanční po-
stih, to neplatí pro starostu? Nepřetrvává 
v některých z nás marasmus myšlení bý-
valé éry, že lidé jsou si rovni, ale někteří 
jsou rovnější? Kupodivu knihu jízd ved-
li poctivě nejen všichni zaměstnanci, ale 
i místostarostové. Počty najetých kilome-
trů přitom svědčí o tom, že bývalý sta-
rosta je vášnivým řidičem, a to zejména 
v měsících, kdy čerpá dovolenou... 

S létem okurková sezóna zpravidla 
končí. Bude to jistě platit i letos. Vždyť 
už v říjnu si zvolíme novou reprezentaci 
města na příští čtyři roky. Přeji všem Tiš-
novanům, aby to byla volba moudrá, ku 
prospěchu nás všech.

Mgr. Karel Švábenský 
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Představení úřadu – Odbor živnostenský úřad

Vážení čtenáři, v tomto čísle Tišnov-
ských novin jsme pro Vás vybrali jeden 
z odborů, který je do počtu zaměst-
nanců menší, ovšem se širokým po-
lem působnosti, co do rozsahu výkonu 
na úseku státní správy. 

Jedná se o Odbor živnostenský úřad, 
v jehož čele stojí zkušená a dlouhole-
tá pracovnice odboru Mgr. Ing. Renata 
Loubalová (telefonní číslo 549 439 720, 
renata.loubalova@tisnov.cz).

Odbor živnostenský úřad se nachá-
zí v budově Městského úřadu Tišnov, 
nám. Míru 346, Tišnov, (budova nad po-
liklinikou), ve druhém patře. Odbor je 
rozdělen na dvě části, a to registrační 
a kontrolní. 

Celý odbor vykonává pouze státní sprá-
vu v rozsahu přenesené působnos-
ti obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností.

Registrace:
Vykonává státní správu obecního živ-
nostenského úřadu podle zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen živno-
stenský zákon) a zákona č. 570/1991 
Sb., o živnostenských úřadech, ve zně-
ní pozdějších předpisů, týkající se 
koncesovaných živností, živností ohla-
šovacích vázaných, řemeslných, vol-
ných, plní další úkoly stanovené 
zvláštními právními předpisy. Dále pů-
sobí jako centrální registrační místo 
pro podnikatele, a to tak, že
•	 přijímá přihlášky k registraci nebo 

oznámení na základě § 125 až 128 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění pozdějších předpisů, 
od osob podnikajících na základě 
živnostenského oprávnění, 

•	 přijímá oznámení a hlášení v oblasti 
sociálního zabezpečení od fyzických 
osob podnikajících na základě živ-
nostenského oprávnění, a to v roz-
sahu stanoveném v § 10a zákona č. 
582/1991 Sb., o organizaci a prová-
dění sociálního zabezpečení, ve zně-
ní pozdějších předpisů, 

•	 přijímá oznámení osob podnikajících 
na základě živnostenského oprávně-
ní o vzniku volných pracovních míst 
nebo jejich obsazení dle § 35 záko-
na č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, 

•	 přijímá oznámení a hlášení fyzic-
kých osob podnikajících na základě 
živnostenského oprávnění vůči zdra-
votním pojišťovnám v rozsahu sta-
noveném v § 10a zákona č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
a o změně a doplnění některých sou-
visejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Výše uvedená podání od podnikate-
lů předává ve lhůtě do 5 pracovních 
dnů příslušným správním úřadům, 
mezi které patří finanční úřad, okres-
ní správa sociálního zabezpečení, zdra-
votní pojišťovny a Úřad práce České 
republiky. 
Další činností je provozování živnos-
tenského rejstříku.

Na úseku registrace se můžete obracet 
na referentky:
Vladimíra Řepová – 549 439 734 
(vladimira.repova@tisnov.cz),
Mgr. Miroslava Strnadová – 549 439 760 
(miroslava.strnadova@tisnov.cz).

Kontrola:
•	 zajišťuje komplexní správní agendu 

spojenou s výkonem státní správy 
na úseku kontroly živnostenského 
podnikání jednak na základě vlastní-
ho plánu kontrolní činnosti, jednak 
z podnětu jiných orgánů a z podnětů 
právnických a fyzických osob,

•	 podle zákona č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění poz-
dějších předpisů, provádí dozor nad 
ochranou spotřebitele dle § 23 odst. 
5 tohoto zákona, včetně ukládání 
sankcí za jeho porušení, 

•	 podle zákona č. 202/1990 Sb., o lo-
teriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů, pro-
vádí dozor nad dodržováním toho-
to zákona, včetně ukládání sankcí 
za jeho porušení, 

•	 podle zákona č. 353/2003 Sb., o spo-
třebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů, provádí dozor nad dodržo-
váním tohoto zákona, včetně ukládá-
ní sankcí za jeho porušení, 

•	 podle zákona č. 252/1997 Sb., o ze-
mědělství, ve znění pozdějších před-
pisů, provádí kontrolu evidence 
zemědělského podnikatele, včetně 
ukládání sankcí za jeho porušení, 

•	 podle zákona č. 247/2006 Sb., 
o omezení provozu zastaváren 

a některých provozoven v noční 
době, ve znění pozdějších předpisů, 
provádí dozor nad dodržováním to-
hoto zákona, včetně ukládání sankcí 
za jeho porušení, 

•	 podle zákona č. 49/1997 Sb., o civil-
ním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání (živnostenský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, 
provádí dohled nad dodržováním to-
hoto zákona, 

•	 podle zákona č. 266/1994 Sb., o dra-
hách, ve znění pozdějších předpisů, 
provádí dozor nad dodržováním to-
hoto zákona, včetně ukládání sankcí 
za jeho porušení, 

•	 podle zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů, provádí dozor 
nad dodržováním tohoto zákona,

•	 na základě dohody provádí společ-
né kontroly právnických a fyzických 
podnikajících osob s inspektory Čes-
ké obchodní inspekce, Policie ČR 
a dalšími státními orgány.

Na úseku kontroly se můžete obracet 
na referenty:
Jaroslav Kopáček – 549 439 781
(jaroslav.kopacek@tisnov.cz),
Ladislav Pulkrábek – 549 439 782,
(ladislav.pulkrabek@tisnov.cz).

Další činností odboru živnostenský 
úřad je výkon státní správy podle záko-
na o loteriích a jiných podobných hrách 
a zákona o zemědělství, dále vykonává 
působnost obecního úřadu obce s pře-
nesenou působností podle § 24 zákona 
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochra-
ně před škodami působenými tabá-
kovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně sou-
visejících předpisů. Důležitou činnos-
tí tohoto odboru je i funkce poradny 
zapojené do systému „spotřebitelský 
ombudsman“.

Základní informace o všech podni-
kajících právnických i fyzických oso-
bách jsou dostupné na informačním 
portálu Ministerstva průmyslu a ob-
chodu www.rzp.cz a na informač-
ním portálu Ministerstva zemědělství 
eagri.cz/public/app/SZR/EZP.
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Projekt Rekonstrukce náměstí Míru
Projektová kancelář města Tišnova

Již v loňském roce projektová kancelář 
města Tišnova započala zpracovávat pro-
jekt „Rekonstrukce náměstí Míru“. Cílem 
tohoto projektu je revitalizace a regene-
race centra Tišnova a navrácení jeho pů-
vodní funkce historického a kulturního 
jádra města. Projekt se snaží lepšit kvali-
tu života a veřejných služeb pro obyvate-
le našeho města. Náměstí by mělo získat 
opět svůj přirozený střed, který se sta-
ne příjemným místem pro setkávání ob-
čanů, procházky a pořádání kulturních 
i společenských akcí. 

Nadace Partnerství, o. p. s., kterou pro-
jektový tým oslovil v tomto roce, zpraco-
vává odbornou analýzu náměstí Míru jako 
podklad pro zadání urbanisticko-archi-
tektonické soutěže. Odborná analýza má 
několik etap. Počáteční spočívala ve zkou-
mání fyzického prostředí, míry a způsobu 
využívání náměstí. Analýzou byly odha-
leny hlavní nedostatky a problémy, kte-
ré zároveň identifikovaly příležitosti pro 

zlepšení. V další etapě pracovníci nada-
ce uskutečnili rozhovory se zástupci sub-
jektů působících na náměstí, s obyvateli 
a návštěvníky náměstí. V současné chvíli 
probíhá zjištění názorů veřejnosti formou 
ankety. Tu je možno vyplnit na webových 
stránkách města www.tisnov.cz, v sekci 
„Aktuality z radnice“ nebo v tištěné po-
době, která je přílohou tohoto vydání Tiš-
novských novin.

Jedním z dalších způsobů zapojení ve-
řejnosti do zjištění představ a pohledů 
o užívání prostranství je veřejné setká-
ní. Tímto bychom Vás rádi pozvali na mo-
derovanou diskusi se zástupci Nadace 
Partnerství jako otevřenou a aktivní ko-
munikaci s občany města k této proble-
matice. Diskuse se uskuteční dne 24. září 
2014 v 17.30 hodin ve velkém sále MěKS 
Tišnov. Díky Vaší spolupráci a zapoje-
ní získáme cenné poznatky a nezbytnou 
zpětnou vazbu pro přípravu k rekon-
strukci našeho náměstí.

Informace 
ke komunálním 
volbám
Ivona Prášilová

Městský úřad Tišnov informuje, že 
v zákonném termínu dle ustanove-
ní § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů (do 16.00 
hod. 66 dnů přede dnem voleb, tj. 
do 16 hodin dne 5. 8. 2014), byly po-
dány pro volby do zastupitelstva města 
Tišnova kandidátní listiny těchto vo-
lebních stran (v abecedním pořadí): 

•	 ANO 2011 

•	 Česká strana sociálně demokratická 

•	 Komunistická strana Čech a Moravy 

•	 Křesťanská a demokratická unie – 
Československá strana lidová 

•	 Místní Občanský Spolek Tišnováků 
(MOST) 

•	 Občanská demokratická strana 

•	 Sdružení nestraníků 

•	 Správný Směr 

•	 Starostové a nezávislí

•	 Strana zelených 

•	 TOP 09 

Jmenný seznam kandidátů jednotli-
vých stran je zveřejněn na oficiálních 
webových stránkách města Tišnova 
(http://www.tisnov.cz/soubor/kandi-
datky_tisnov_souhrn.pdf).

Uzávěrka silnice z Černovic
Petra Vokáčová, referent Odboru dopravy

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu 
opravy silnice vedoucí z Černovic do Bed-
řichova bude v	 termínu	 od	 přibližně	
27.	8.	2014	do	30.	11.	2014 tato silnice 
v obci Bedřichov uzavřena. Objízdná tra-
sa povede přes Kunčinu Ves, Rašov, Žleby.

Další omezení
Dovolujeme si upozornit, že z dů-

vodu provádění vodovodní přípojky 
v obci Černvír bude v termínu od cca 

25. 8. 2014 do 1. 9. 2014 omezen provoz 
na silnici procházející Černvírem smě-
rem na městys Nedvědice.

Dále si dovolujeme upozornit, že 
v souvislosti s prováděním protlaku pro 
přípojku NN pod silnicí v obci Unín bude 
v termínu od cca 25. 8. 2014 do 3. 9. 2014 
třeba na silnici vedoucí směrem na Vše-
chovice dbát zvýšené pozornosti.

Uzavírka 
v Železném

Dovolujeme si upozornit, že z dů-
vodu provádění stavby kanalizace 
v obci Železné bude v termínu od cca 
27. 8. 2014 do 30. 10. 2014 na silni-
ci procházející obcí ve směru od Tiš-
nova omezen provoz. Ten bude veden 
jedním jízdním pruhem a bude řízen 
světelným signalizačním zařízením. 
Současně bude úplně uzavřena silnice 
vedoucí ze Železného do obce Lomnič-
ka. Objízdná trasa vede přes Tišnov.
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Rozhovor s lídrem hnutí ANO 2011 Ing. Václavem Šikulou
Na	radnici	jste	již	jako	tajemník	působil,	
nyní	se	chcete	vrátit,	co	Vás	k	tomu	vede?

Moje rozhodnutí aktivně vstoupit do tiš-
novské politiky na mé dřívější působení 
na úřadě nenavazuje. Rozhodl jsem se nestát 
již dále stranou, ale aktivně se zapojit do veš-
kerého dění a pomoci vytvořit tým, který by 
podporoval rozvoj města ve všech důležitých 
oblastech. Jako lídr hnutí ANO se mohu po-
dílet na vytváření férové politiky při vedení 
města. Vše, co jsem na MěÚ zažil, mě utvrdi-
lo v myšlence nenechat věci náhodě a nabíd-
nout své zkušenosti a schopnosti hnutí, jehož 
sympatizanti a členové jsou mi názorově 
blízcí a vidí věci podobně.

Co	vlastně	je	hnutí	ANO	2011?	
Je to hnutí, které vzniklo v roce 2011 

na celorepublikové úrovni. Málokdo ví, že 
ANO je zkratka „Akce nespokojených ob-
čanů“. Nespokojených s politikou, s vládou, 
s korupcí a řízením jednotlivých rezortů 
ve státě. Tento obraz se promítá samozřejmě 
také do života menších měst a obcí. 

Jak	 z	 nespokojených	 občanů	 udělat	
spokojené?

K tomu, aby byli občané spokojení, 

přispějí sami tím, že přijdou k volbám. V ko-
munální politice je situace trochu jiná. Je 
třeba vidět nejen politické strany, ale také 
místní známé a důvěryhodné osobnosti, volit 
rozum a zkušenost. Je třeba vytvořit pracovi-
tý tým, vyvarovat se individualismu a osob-
ních politických ambicí. A toto je mým cílem, 
vytvořit skupinu, která bude mít problémy 
Tišnova za prioritu, skupinu, která bude spo-
lupracovat více než politikařit.

Jaké	je	personální	složení	Vaší	kandidátky?
Při tvorbě skupiny na naši kandidát-

ku jsem se snažil oslovit široké spekt-
rum občanů, kteří nejen svým postojem, 
ale i zkušenostmi splňovali mé předsta-
vy o spolupráci. Mnozí z občanů města je 
znají a to je dobře. Každý z nich se před-
staví na www.anotisnov.cz a v materiálech 
k volbám.

Co	Váš	volební	program?
Myslím si, že žádný program nepůjde proti 

zájmům občanů. V těchto slibech a předsevze-
tích budeme hodně podobní. Naší prioritou 
bude čestné jednání, transparentnost a ote-
vřenost vůči občanům, zastupitelům i za-
městnancům MěÚ. Chceme navázat na dobré 

tradice, dokončit započaté investice a samo-
zřejmě vytvářet i nové hodnoty.

Ale abych nebyl zcela neurčitý. Občané 
města i celého regionu si jistě zaslouží rekon-
strukci náměstí Míru, řešení systému par-
kování, výstavbu rozlučkové místnosti. Rádi 
bychom umožnili občanům bezhotovostní 
platby na MěÚ. Podpoříme kulturní, sportov-
ní a zájmovou aktivitu, podnikání, zaměstna-
nost i sociální služby. 

Co	byste	popřál	Tišnovanům	na	závěr?
Aby v Tišnově chtěly žít i naše děti.
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Vážení přátelé, obracíme se na Vás s na-
bídkou volebního programu pro Tišnov 
a představujeme Vám tým lidí, kteří by tento 
program v příštích čtyřech letech chtěli na-
plňovat. Dnešní řádky využijeme k připome-
nutí působení KDU-ČSL v uplynulém období. 
V příštím čísle přineseme informace o našich 
představách, jak by město Tišnov mohlo žít 
v blízké budoucnosti.

Představovat stranu, která ve všech šesti 
dosavadních volebních obdobích po návratu 
k demokracii měla podíl na vedení města, se 
zdá být nadbytečné, přesto bychom rádi při-
pomněli některé důležité momenty. Vždy jsme 
chápali působení našich zástupců v komunál-
ní politice jako službu spoluobčanům a Vy jste 
si toho byli vědomi, neboť díky Vaší podpoře 
jsme se vždy mohli ucházet o pozice ve ve-
dení města. V každém dosavadním volebním 
období zástupce naší strany vykonával funk-
ci starosty nebo místostarosty. Proto se prá-
vem hlásíme ke všemu dobrému, co za ta léta 

v Tišnově vzniklo. Pro oživení paměti připomí-
náme: V období porevoluční transformace se 
Tišnov zodpovědně ujal svého majetku a kro-
mě úspěšných privatizačních projektů získal 
i první velkou státní dotaci na výstavbu pen-
zionu pro důchodce. Náročnou rekonstrukcí 
prošla ulice Brněnská a Dvořákova. Převedení 
bytů do osobního vlastnictví nájemníků umož-
nilo zmodernizovat bytový fond v rekordně 
krátké době. Nevzhledná paneláková sídliš-
tě „rozkvetla“, prostředky z prodeje pomoh-
ly městu realizovat další rozvojové projekty 
– generální rekonstrukci čistírny odpadních 
vod, propojení nádraží ČD a ulice Cáhlovské 
s vybudováním nového autobusového nádra-
ží, rekonstrukci ulice Janáčkovy, novou vý-
stavbu rodinných a bytových domů v Honech 
za Kukýrnou, další byty pro seniory či sociální 
bydlení, rekonstrukci městského úřadu a do-
stavbu radnice. Současně probíhala postupná 
rekonstrukce komunikací s důrazem na vytvo-
ření co největšího parkovacího prostoru pro 
automobily při respektování sídlištní zeleně – 
Mánesova, Jamborova, Smetanova, Bezručova, 
Mlýnská, Květnická… Rekonstrukce Jamboro-
va domu a výstavba nové knihovny dotvořily 
kulturní zázemí našeho města, záchranu chát-
rajícího Müllerova domu do podoby městské-
ho muzea jistě ocení zejména příští generace… 

Nebyly to však jen stavby. Prestiž a dob-
ré jméno Tišnova posílil zejména status 

pověřeného města s rozsáhlými pravomo-
cemi výkonu státní správy pro 59 obcí, za-
pojení Tišnova jako festivalového města 
Concentus Moraviae, celostátní ocenění čin-
nosti naší knihovny či udělení titulu „Město 
přátelské rodině“. Zvláštní podpoře se těšilo 
Mateřské centrum Studánka, Dům dětí a mlá-
deže, centrum Čas. Zeleň a životní prostředí 
považujeme za mimořádnou devízu Tišnova. 
Každou novou stavbu doprovázela výsadba 
stromů, keřů a zeleně, postupně se daří reali-
zovat i zřízení parku v centru města pod kos-
telem. Svými postoji a chováním jsme se vždy 
snažili o dobrou reprezentaci našeho města. 
Odměnou byla přátelská a tvůrčí atmosféra 
v městském zastupitelstvu i na městském úřa-
dě. Náš vztah k Tišnovu jako svému domovu 
dokládá i fakt, že jsme uchovali tradici Svato-
václavských hodů přes období nesvobody až 
do dnešních dnů. Podporujeme obnovenou 
tradici tišnovských trhů a trhových slavností 
na náměstí.

Na všechno dobré v dosavadním dění 
ve městě hodlají navázat naši kandidáti:

Ing. František Svoboda, PhDr. Irena Ochrym-
čuková, Ing. Juraj Kytner, Ing. Mgr. Marie Sen-
dlerová, Ing. Petra Kratochvílová, Zdeněk 
Kluska, Rudolf Vrzal, Ladislav Vyplašil, Jiří Ha-
louzka, Tomáš Suchomel, Ing. Pavel Chvalkov-
ský, Mgr. Marie Chalupová Veličková, Jaroslav 
Dvořáček, Jiřina Makovská, Marie Lázničková.

www.most-tisnov.cz

facebook.com/MOSTTisnov

Chcete v Tišnově MOST?
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vìtšina z nás kandidovala v minulých volbách s cílem zastavit 
výstavbu kafilerní bioplynové stanice a zmìnit tišnovskou politiku.

Bioplynku jsme na 5 let zastavili a mnohé jsme zmìnili. 
Na naši práci chceme navázat, proto znovu kandidujeme. 
Jsme jedni z Vás, nejsme závislí na žádné politické stranì

 ani propojeni s podnikatelskou sférou.  
Jsme na kandidátce Sdružení nestraníkù. Pøijïte nás podpoøit.Jednou už je odvolali

 a už jsou tu zase. 
To snad není pravda! 

Znovu nebudu mít klid?

Vážení obèané Tišnova,

 Více o nás a našich prioritách - www.NestraniciTisnov.cz
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Strana 
zelených Zelení – proč a s čím jdeme do voleb?

Strana Zelených v Tišnově jde opět do klání v komunálních 
volbách. Právě otevřenost, ať už radnice a  úřadů 
v  rozhodování i  směrem k občanům v  komunikaci, 
stejně jako otevřenost k  novým nápadům považujeme 
v Tišnově za zásadní. Chceme, aby kroky radnice byly 
pochopitelné a jasné každému. Do rozhodování o městě 
se snažíme zapojovat nejširší občanskou veřejnost. 
Věříme, že symbolické volby konající se po pětadvaceti 
letech od  listopadu 1989, pomohou vrátit správu 
veřejného prostoru zpět lidem. Jako etablovaná strana se 
dlouhodobě transparentně vymezujeme vůči záměrům 
jednotlivých zájmových skupin. V Tišnově žijeme, je 
to náš domov, a proto k  němu s láskou přistupujeme. 
Nejsme žádnou stranou na jedno použití a  nestojí 
za námi žádný komerční zájem. Jsme strana společensky 
aktivních lidí, kteří na Tišnovsku působí nejen v různých 
spolcích, ale pracují i  v  městských výborech, komisích 
a  v  zastupitelstvu. Společně máme zájem o utváření 
našeho domova, zlepšování kvality života a vytváření 
chytrých a  udržitelných řešení. Naším zájmem je 
zdravé město, ve kterém chceme žít bez obav o zdraví 
a bezpečnost.

Máme zájem i o Vaše podněty a nápady. Chceme 
slyšet Váš hlas. Budeme rádi, když nám necháte vzkaz 
v Ekoporadně, nebo na webu: tisnov.zeleni.cz

TIŠNOVE, OTEVŘI SE!
• OTEVŘENÁ RADNICE
• ČISTÉ A ZDRAVÉ MĚSTO
• KVALITNÍ BYDLENÍ
• DOMOV, KDE CHCEME ŽÍT

TVOŘÍME ZDRAVÝ DOMOV
• TRVALÁ ŘEŠENÍ – NE DEVELOPERSKÝM PLÁNŮM
• PODPORA MLADÝCH RODIN I SENIORŮ
• SOUSEDSKÁ SETKÁVÁNÍ, SPOLKOVÝ ŽIVOT
• CHYTRÁ HŘIŠTĚ, CYKLOSTOJANY

KVALITNÍ ŽIVOT V KAŽDÉ SITUACI!
• PODPORA MÍSTNÍHO HOSPODAŘENÍ
• VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST PŘED KOMERCÍ
• ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO ROZHODOVÁNÍ VE MĚSTĚ
• DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
• ŠETRNÁ DOPRAVA
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Problémy s rekonstrukcí koupelny
Antonín Beneš

Chtěl bych se s Vámi podělit o jednu 
špatnou zkušenost z jednání se součas-
ným vedením města, která nás s manžel-
kou hodně zasáhla. Je mi skoro osmdesát 
let a v Tišnově bydlím už 52 roků a po ce-
lou dobu řádně platím nájem za obecní 
byt. Díky podpoře rodiny jsme do něj po-
řídili hodně věcí na vlastní náklady, na-
posledy například novou kuchyňskou 
linku. Nikdy jsme neměli žádné zvlášt-
ní nároky. Ale roky přibývají a potřebo-
vali bychom byt lépe přizpůsobit našim 
potřebám. Před nějakou dobou jsme po-
žádali město, aby nám zrekonstruovalo 
koupelnu a místo vysoké vany umístilo 
sprchový kout, do kterého bychom měli 
lepší přístup. Zdraví tolik neslouží, dosta-
vují se problémy s klouby, a přece jen je 
to každodenně využívaná věc, která by 
nám hodně pomohla. Sousedka z vedlej-
šího domu si také zažádala a novou kou-
pelnu už užívá. Za „starého“ vedení před 
únorovou výměnou jsme nakonec dostali 

příslib s tím, že se bude rekonstruovat, 
jakmile se vyšetří nějaké peníze z jiných 
letošních stavebních akcí, a že by to moh-
lo být zhruba na podzim. Jakmile se ale 
změnilo vedení, opravy byly zamítnuty. 
Navštívil nás pan místostarosta Svoboda 
a jeho argumenty nám vyrazily dech. Po-
dle něj by se peníze na rekonstrukci na-
šly bez problémů, ale za několik let už tu 
nebudeme a noví nájemníci budou chtít 
třeba zase vanu. Prý můžeme změnit by-
dliště, pokud se nám to nelíbí. A nakonec 
dodal, že on sám svého otce taky koupe 
a nedělá mu to problém.

Jenže, vážený pane Svobodo, vykládat 
někomu, že za pár let už nebude, nabízet 
mu možnost změnit bydliště po padesáti 
letech, když chce člověk dožít tam, kde je 
zvyklý, a vnucovat nám, aby se o nás sta-
ral někdo jiný, to mi od člověka, který se 
veřejně hlásí ke křesťanské víře, nepři-
jde jako férové jednání! Zamyslete se nad 
svými slovy! 

Bydlíme s manželkou sami, jsme po-
řád soběstační a bezbariérová koupelna 
by nám usnadnila život. Nic víc nechce-
me a po tolika investicích z vlastních pe-
něz bychom si to snad zasloužili!

Jak je možné, že u jiných to jde, a u nás 
ne?! Jste voleni pro své občany, nebo pro 
vlastní koryta?

Názory občanů

SPOLEČNĚ
TO DOKÁŽEME

Tišnováci, přijďte 10. a 11. října k volbám.

TO DOKÁŽEME
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O šikaně, podvádění, lhaní a jiných věcech...
Pavel Trakal

Uprostřed horkého léta bohužel tro-
chu zapadly dvě závažné zprávy uveřejněné 
na stránkách města. První byla o výsledku 
genderového auditu na Městském úřadě Tiš-
nov, dokončeného v měsíci květnu t. r. (www.
tisnov.cz/cs/clanky/genderovy-audit-na-
-mestskem-urade-tisnov.html). Ve druhé 
závažné zprávě jsou pak zveřejněny výsled-
ky kontroly na Městském úřadě v Tišnově 
za první pololetí 2014 (www.tisnov.cz/cs/
clanky/mesto/kontroly-na-mestskem-ura-
de-v-tisnove-za-1-pololeti-2014.html).
Na	městském	úřadě	se	šikanovalo!

Někteří pracovníci/ice se ve svých odpo-
vědích vyjádřili, že šikana probíhala ze stra-
ny minulého vedení úřadu a nebylo ji možné 
ze strany zaměstnanců/kyň řešit kvůli stra-
chu ze ztráty zaměstnání a také s ohledem 
na nejasné postupy v situaci, kdy se nejed-
nalo o zaměstnance úřadu. Podle vyjádření 
zaměstnanců/kyň někteří pracovníci/ice ze 
zaměstnání kvůli šikaně podali výpověď. Pa-
nují obavy, zda je možné v minulosti dobré 
vztahy obnovit po této zkušenosti a s dědic-
tvím určitých rozhodnutí, která stále mohou 
ovlivňovat situaci na úřadu. Mezi zjištěné 
příklady takového chování patří zahlcová-
ni prací, SMS zprávy s pracovními úkoly jim 
byly zasílány o víkendech, čelili přehnaným 
výtkám, vulgárním narážkám, přivlastňování 
cizí práce apod. Závěr auditu pak vyznívá pro 
bývalé vedení radnice pod taktovkou Jana 
Schneidera velmi nelichotivě.

V souvislosti s analýzou pracovního pro-
středí bylo opakovaně uvedeno, že v obdo-
bí působení předchozího politického vedení 
města docházelo k výraznější fluktuaci za-
městnaných na úřadu. Tato skutečnost byla 
vnímána velmi negativně ve vztahu k fungo-
vání úřadu jako celku a také k jeho pracovní 
atmosféře. Jak kvantitativní, tak kvalitativní 
část šetření poukazuje na existenci jednání, 
které lze charakterizovat jako šikanu pracují-
cích na Městském úřadu Tišnov ze strany ně-
kterých volených představitelů města. Jedná 
se o závažné zjištění, které vybízí k nastavení 
preventivních mechanismů ochrany zaměst-
naných, a to nejen v kontextu možné šikany 
v rámci úřadu, ale i ze strany volených zastu-
pitelů a také ze strany klientů. Podobné au-
dity proběhly i v SIEMENS Drásov a Mikrop 
Čebín. Byly hrazeny z dotačních titulů EU, 
a ani MÚ Tišnov ani tyto firmy za to neplati-
ly ze svých prostředků vůbec nic. Z podjatosti 
tedy lze jen těžko někoho obviňovat.

Druhá zpráva kromě jiného hovoří o kontro-
le hospodárnosti využívání služebních vozidel 
a opět pro exstarostu Schneidera vyznívá kraj-
ně nepříznivě: ... služební vozidla MěÚ Tišnov 
byla využívána v souladu s právními a interními 

předpisy. Pouze u vozidla užívaného bývalým 
starostou Janem Schneiderem nelze konstato-
vat, zda byla řádně a úplně vedena evidence jízd 
u tohoto vozidla, zda bylo využíváno hospodár-
ně, neboť MěÚ Tišnov nedisponuje knihou jízd 
tohoto vozidla (SPZ 9B2 5000).
O	čem	zprávy	hovoří

Je evidentní (genderový audit byl prove-
den nezávislou organizací), že za působení 
členů Rady města Schneidera, Klusáka, Ba-
báka a Bábora docházelo k šikanování za-
městnanců Městského úřadu. Dařilo se jim 
vytvářet na „nepohodlné“ zaměstnance psy-
chický nátlak, až sami podali výpověď. V čer-
ném na bílém se tak objevil otřesný fakt, 
o kterém se již dlouho veřejně mluví.

Druhá zpráva se už týká samotného exsta-
rosty Schneidera. Ten prosadil v roce 2013 
nákup nového služebního vozidla, určeného 
výhradně jen pro něj. Na rozdíl od služební-
ho auta starosty z Kuřimi, kde toto auto po-
užívají i místostarostové, tajemník a někteří 
další zaměstnanci úřadu. Tišnovský starosta 
nejenže toto auto v době svého starostování 
používal výhradně sám, ale zjevně v rozporu 
s „Pravidly užívání motorových vozidel z roku 
2007“, kde se doslova říká:

Čl. 1. bod 4.: Každý uživatel je oprávněn 
užívat vozidlo města výhradně ke služebním 
účelům. A dále: Čl. 6. bod 1. Záznam o pro-
vozu vozidla slouží k záznamům o výkonech 
a spotřebě pohonných hmot a k záznamům 
o provozu vozidla. Vyhotovuje se pro každé 
vozidlo samostatně. Veškeré údaje uváděné 
v předepsané dokumentaci musí odpovídat 
skutečnosti a musí být vyplňované čitelně...

Bod 2. pak přesně popisuje, jak má tako-
vá evidence vypadat, včetně vykázaných ki-
lometrů, průměrné spotřeby, uvedeného 
konečného stavu tachometru atd. A jaká je 
skutečnost? Žádná evidence o služebních jíz-
dách (kniha jízd) vedena exstarostou Schnei-
derem neexistuje!

Na základě vyžádaných informací o vý-
dajích na služební automobil exstaros-
ty Schneidera, dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, se ob-
jevila překvapivá fakta. Vykazované spotřeby 
pohonných hmot na účtenkách a čerpáních 
prostřednictvím CCS karet dokládají spíše 
profesi obchodního cestujícího než práci sta-
rosty. Jen pro srovnání, starosta města Kuři-
mi vykazuje za rok počet najetých kilometrů 
kolem 10 000, tedy vyjádřeno finančně pro-
jetých asi 26 000 Kč, exstarosta Schnei-
der za rok 2012 vykazuje částku 77 213 Kč 
a za rok 2013 dokonce 100 463 Kč! Přitom 
nejde vůbec rozlišit, kolik z těchto částek ex-
starosta Schneider projel na služebních a ko-
lik na soukromých cestách!

Ovšem některé měsíční částky jako srpen 
2012 se sumou 11 555 Kč nebo srpen 2013 
dokonce s 12 576 Kč napovídají, že to byly 
měsíce na dovolené v zahraničí. A to se slu-
žebním autem a bez náležité smlouvy umož-
ňující jeho používání k soukromým účelům! 
Byl tak s největší pravděpodobností porušen 
i zákon o dani z příjmů (mzdy), kdy při použí-
vání služebního vozidla k soukromým jízdám 
je nutné zahrnout do zdanitelného základu 
i 1 % z pořizovací ceny vozidla, tedy v tomto 
případě svoji měsíční mzdu pro účely zdaně-
ní navýšit o částku asi 4 000 Kč. Jedná se tedy 
s největší pravděpodobností také o daňový 
podvod.
Home	office	ve	služebním	autě?
Najeté kilometry ve srovnání se starostou 

Kuřimi napovídají ještě o jedné věci: Který 
z těchto dvou starostů tu byl více pro obča-
ny a který se příliš nezdržoval ve své kance-
láři ani v úředních hodinách? Řídil snad úřad 
za jízdy z automobilu? Objevují se stížnos-
ti občanů, kteří s exstarostou Schneiderem 
chtěli projednat důležité věci, ale za tři roky 
neměli šanci se s ním potkat. Ani v ulicích 
města, protože je veřejným tajemstvím, že 
zde bývalý starosta už dlouho nebydlí a jeho 
trvalé bydliště v Tišnově je jen účelové.

V novém světle se pak jeví i neochota ex-
starosty Schneidera označit svůj služební vůz 
logem města Tišnova. Možná z obavy, že by se 
někdo dotazoval, jak je možné, že starostův 
vůz pravidelně přes noc parkuje v Brně nebo 
byl viděn při jízdách v dalekém zahraničí? 
Možná je nyní nejvyšší čas vyžadovat na tyto 
otázky odpověď. Jedná se totiž o peníze daňo-
vých poplatníků – nás všech.

Lhát občanům do očí se bohužel stalo běž-
nou politickou kulturou. Dvojí charakter po-
litiků je vidět na každém kroku. Na jedné 
straně se bijí do prsou ve jménu zamezení 
krádežím, tunelování a ochrany pracujících, 
ale na druhé straně všechny tyto proklamace 
ve vlastním profesním životě porušují.

Smutné je, že politická strana, která má 
slušnost a poctivost s ochranou pracujících 
jako hlavní ideový program, má exstaros-
tu Schneidera na své politické kandidátce 
do komunálních voleb.

Podle volně dostupných informací Kontrol-
ní výbor Zastupitelstva města Tišnova usta-
novil tříčlennou komisi, která má celou věc 
prošetřit. Jaká bude jejich schopnost a vůle 
předložit veřejnosti jasný důkaz před volbami, 
je nejasné. Jakékoli otálení v této věci nahrává 
tradičnímu českému zvyku – vše zamést pod 
stůl a kauzu nechat vyšumět do ztracena.

Vrátí se snad s osobou exstarosty Schnei-
dera šikana, lži a podvody znovu na Městský 
úřad v Tišnově?
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Čestné občanství a Cena města Tišnova
Petra Kappelová

Dne 28. října 2014, při příležitosti Dne 
vzniku samostatného československé-
ho státu, bude slavnostně jmenovat sta-
rosta města Tišnova, Ing. Tomáš Komprs, 
zastupitelstvem schválené čestné občany 
města a udělovat ceny města. V letošním 
roce vzešlo opět z řad Vás, občanů, něko-
lik návrhů na udělení těchto ocenění.
Čestné	 občanství města Tišnova je 

nejvyšší osobní vyznamenání udělova-
né Zastupitelstvem města Tišnova jako 
zvláštní projev úcty významným osob-
nostem, které se velkou měrou zasloužily 
o rozvoj města a propagaci jeho dobrého 
jména. Čestnými občany byli dosud jme-
nováni: T. G. Masaryk, E. Beneš, A. Král, 
J. Jambor, M. Pavlíková, E. Ranný, V. Sed-
lák, F. Kuthan, P. Fruhwirth, B. Sedlák, V. J. 
Procházka, K. Fic, K. Vachek a další.
Cena	města	Tišnova je výrazem po-

děkování osobnostem či kolektivům 
za činnost v oblasti vědy, kultury, sportu 
či jiné oblasti a za mimořádné činy spo-
jené s osobním hrdinstvím a statečností. 
Poprvé byla udělována v loňském roce 
a získaly ji tyto osobnosti: M. Pavlík, J. La-
cina, A. Sučko, K. Krejčí. 

Navrženi na jmenování čestnými ob-
čany města Tišnova pro rok 2014 byli:
MUDr.	 Stanislav	 Sedláček – za ce-

loživotní činnost při rozvoji zdravotnic-
tví v Tišnově a velký podíl při zakládání 
ambulantní zdravotnické péče ve městě. 
Dále také za osobní statečnost při prá-
ci v odbojové skupině Jermak a z toho 
plynoucí velmi nebezpečnou činnost při 
ošetřování a převozech partyzánů za 2. 
světové války. Jmenování in memoriam.
Doc.	ak.	sochař	Václav	Hynek	Mach 

za celoživotní sochařské dílo spjaté ze-
jména se sochařskou výzdobou brněn-
ské meziválečné architektury. Je autorem 
mnoha plastik, pomníků a pamětních de-
sek umístěných na různých místech Čech 
a Moravy, jeho díla nalézáme i v jižní Ev-
ropě. Pro město Tišnov vytvořil „Pomník 
obětem první světové války“ a „Pomník 
zemědělcům“. K jeho nejznámějším svě-
tovým dílům patří Sedm zastavení kří-
žové cesty v Jeruzalémě. Jmenování in 
memoriam.

Na cenu města Tišnova byli navrženi:
Ladislav	 Suchomel – za jeho celo-

životní zásadové postoje, statečnost 
a odhodlání v boji proti totalitě a pro ob-
novení demokracie. Dále také za obětavý 
život v křesťanské víře a v pravdě, který 
mu pomohl snášet dlouhodobou nespra-
vedlivou perzekuci ze strany komunistic-
kého režimu.

Zdeněk	Jílek – za dlouholetou kultur-
ní a vydavatelskou činnost při pořádání 
expozic výtvarných děl, výstav betlémů, 
vydávání kalendářů a spoluautorství 
a vydávání několika knih z tišnovského 
regionu. Touto svojí prací již mnoho let 
přispívá k propagaci Tišnova a autorů 
spjatých s naším městem i jeho okolím.
Jan	Schneider – za každoroční pořá-

dání charitativního festivalu na podporu 
dětského fondu UNICEF, který výraz-
ným způsobem propaguje město Tišnov 
v rámci celé republiky.

Komise kulturní a školská a Rada 
města Tišnova doporučily Zastupitel-
stvu města Tišnova jmenovat čestnými 
občany města Tišnova: MUDr.	 Stanisla-
va	Sedláčka a soc.	ak.	sochaře	Václava	
Hynka	Macha. Cenu města Tišnova pak 
udělit osobnostem Ladislavu	 Sucho-
melovi	 a	 Zdeňku	 Jílkovi. Dovolte ješ-
tě krátké výňatky z dopisů navrhovatelů 
k těmto významným, mnohdy opomíje-
ným osobnostem. 
MUDr.	 Stanislav	 Sedláček (11. 11. 

1909 – 6. 8. 1996), zemský zdravotní 
rada, zakladatel a první ředitel Polikli-
niky v Tišnově. Za jeho působení ve sfé-
ře péče o zdraví došlo ke sjednocení 
zdravotnictví a výstavbě zdravotního 
střediska, kterou prosadil na tehdejším 
ministerstvu. Ve druhé světové válce byl 
jedním ze statečných lékařů Tišnovska, 
kteří spolupracovali s partyzánskými 
skupinami. Jako bezpartijní byl ze své-
ho místa ředitele polikliniky v Tišnově 
tehdejším vedením města vyhozen. Udě-
lením čestného občanství v roce jeho 
nedožitých 105 let dojde alespoň tou-
to cestou k dodatečnému poděkování 
za jeho zásluhy pro město.
Doc.	ak.	sochař	Václav	Hynek	Mach 

(5. 2. 1882 – 24. 3. 1958) byl studen-
tem Uměleckoprůmyslové školy v Praze 
a Akademie výtvarných umění v Praze. 
Po studiích působil na fakultě architek-
tury VUT, tu musel v době totalitního re-
žimu opustit. Je tvůrcem asi stovky děl. 
K jeho nejvýznamnějším sochám vůbec 
patří socha T. G. Masaryka, která je na-
instalovaná mnoha místech v Brně a ob-
cích Moravy. Pro vytvoření této sochy byl 
osobně prezidentem jako jediný z uměl-
ců pozván na Pražský hrad. Tento výběr 
byl velmi vzácný, protože o T. G. Masary-
kovi bylo známo, že se nerad fotografo-
val nebo příliš zviditelňoval. V. H. Mach 
žil velmi skromně. Svůj prožitý a procítě-
ný život vnímal jako dar od Boha, podle 
kterého se také choval a žil. Konec svého 

života strávil v nedalekých Štěpánovi-
cích. Nikdy jej nezajímala vlastní kariéra, 
dokonce pod většinu své tvorby neuváděl 
signaturu. To je pravděpodobně jeden 
z důvodů, proč sochařovo dílo po jeho 
smrti upadlo v zapomnění.
Ladislav	 Suchomel, nar. 21. 7. 1930, 

občan Tišnova. Po únoru 1948 se zapojil 
do protikomunistických akcí skupiny Já-
nošíci, která působila zejména na Tišnov-
sku. Při přípravě odchodu do emigrace byl 
zatčen a odsouzen na 19 let. Byl sledován 
a šikanován Státní bezpečností po celý 
svůj život. V roce 1989 se stal členem Kon-
federace politických vězňů. Za jeho životní 
postoje mu byl v roce 2011 prezidentem 
republiky propůjčen Řád T. G. Masaryka 
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, 
humanity a lidská práva.
Zdeněk	 Jílek, nar. 2. 3. 1947, občan 

Tišnova a tišnovský patriot, který se již 
mnoho let zasluhuje o zviditelňování Tiš-
nova a celého regionu. Neziskové pro-
jekty, do kterých se každoročně pouští 
a které sám vymýšlí, z větší části financuje 
ze svých soukromých prostředků, menším 
dílem mu přispívají spřátelené regionální 
firmy. Pořádá výjimečné výtvarné výsta-
vy, je nadšeným betlémářem, vydavate-
lem známých a originálních kalendářů. 
Skromným a obětavým člověkem na kul-
turním poli v pravém slova smyslu.

Nic není na závěr tohoto malého shr-
nutí příhodnějšího než slova čestného 
občana města Tišnova K. Vachka. Před té-
měř rokem na otázku, co pro něj ocenění 
znamená, odpověděl v tomto smyslu: „Nic, 
žádný ocenění vlastně nemůže nikdy nic 
znamenat. Důležitá je jenom práce a práci 
dělá každej člověk. A někdo má štěstí, že 
dělá práci, která je víc vidět.“
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Den s vozíčkáři přinesl dětem mnoho zážitků
Uljana Bráchová

Zabavit děti o prázdninách je pro 
mnohé rodiče oříšek. Zvláště když chtě-
jí, aby si chlapci a děvčata užili co nejví-
ce zábavy a přitom se mnohému přiučili. 
Někteří využili nabídky Domu dětí a mlá-
deže v Tišnově a zapsali se do některého 
příměstského tábora. Jde o týdenní po-
byt dětí, které v kurzu tráví dobu od sed-
mi do šestnácti hodin a věnují se určité 
tematické linii. Odpoledne děti odcháze-
jí domů a pobývají s kamarády či rodiči. 
Kurzy pro menší děti tentokrát pracovní-
ci DDM zaměřili na pohádky, pro ty star-
ší na sportovní aktivity. V každém táboře 
byla asi dvacítka dětí. 

Jeden z táborů se jmenoval Byl jeden 
život. Už samotný název napovídá, že byl 
zaměřený na lidské tělo. Zatímco jeden 
den byl věnovaný zraku, kdy si děti vy-
zkoušely, jaké to je žít poslepu, a poznaly 

vše, co s očima souvisí, jindy se zaměři-
ly na sluch. I tentokrát byla přítomna 
odbornice a učila je například základy 
znakové abecedy.

V příměstském táboře Byl jeden ži-
vot se sešly děti z Tišnova, blízkého okolí 
i ze světa. Věk v rozmezí od šesti do je-
denácti let jim nebránil v komunikaci. 
A tak se tábora účastnil i Izmail, který 
se s rodiči přestěhoval z Francie na úpa-
tí Vysočiny, dva sourozenci z Innsbrucku, 
kteří prázdniny tráví u babičky a dědeč-
ka v Česku, anebo sourozenci Machálkovi 
z Pohořelic. A když za nimi v Den s vozíč-
káři přijeli Eva Šebestová a Pavel Kadlec, 
měli o zážitek postaráno. Oba se stali ter-
čem zvídavých otázek, jak a proč se ocitli 
na vozíku, jak se jim jezdí po Tišnově, jak 
jim lze pomoci a podobně. Poté děti used-
ly na ručně ovládané vozíky a projížděly 

se slalomem po hřišti. Snadné to pro ně 
nebylo ani odpoledne, kdy se vydaly 
na vozíku do ulic. Nejtěžší prý bylo najíž-
dění přes obrubníky na chodník. 

„Půjčili jsme dětem nájezdové lyžiny, 
takže to zvládli všichni,“ dodal Kadlec, 
předseda tišnovských vozíčkářů. „Prav-
dou je, že poté, co jsme se koncem škol-
ního roku zúčastnili akce DDM Sedím 
a jedu, se k nám děti hlásí,“ dodává pan 
Pavel Kadlec, který je v čele Tišnovského 
vozíčkáře. „Akce se tehdy zúčastnila polo-
vina tišnovských školáků. Díky programu 
Sedím a jedu vidíme výrazný posun v cho-
vání dětí vůči invalidním občanům,“ říká 
Miroslav Holec z DDM v Tišnově. A to byl 
i jeden z cílů akce. Děti se seznámily s pro-
blémy invalidů, ti jim zase věnovali svůj 
čas. Nyní se jim vše vrací v podobě pocho-
pení a pomoci ze strany dětí.

Virtuální univerzita 3. věku

Městská knihovna vyhlašuje pro blíží-
cí se zimní semestr (září–leden) nový cy-
klus přednášek.

Dějiny oděvní kultury I.
V novém cyklu přednášek se společně 

vydáme na dlouhou pouť módní histo-
rií. Nejprve se podíváme na pravěké lovce 
v dobách počátků odívání. Navštívíme sta-
rověké oblasti Sumeru a Babylonu. Zasta-
víme se u pyramid a prozkoumáme oděvy 
záhadného Egypta. Z Kréty vyplujeme 
k řecké pevnině a po zastávce v Mykénách 
společně odhalíme principy dokonalé 
souhry pěstěného těla a řasených oděvů 
starověkého Řecka. Po hedvábné stezce 
zabloudíme až do vzdálené Číny. Nezná-
mí Etruskové nám ukáží cestu k pyšné-
mu Římu a po jeho rozpadu uvidíme, co 
oděvní kultuře byzantské a raně křesťan-
ské přinesly kmeny Barbarů. Opustíme 

starověk a prozkoumáme oděvy doby 
románské. Pod gotickými lomenými ob-
louky si prohlédneme středověký šatník 
rytířů a dam evropských panovnických 
dvorů. Naši pouť zakončíme v době rene-
sanční, kdy se opět objevuje potřeba krá-
sy, kultivovanosti a antických ideálů.

Zájemci o přednášky UVČ a VU3V 
se mohou přihlásit osobně 26. 9. 2014 
v městské knihovně, kde obdrží podrob-
nější informace.

Bližší informace naleznete též na webu 
knihovny: www.tisnov.cz/knihovna (od 1. září 
na www.mktisnov.cz), (odkaz UVČ) nebo 
na telefonním čísle 549 121 001–2.

Tišnovská 
knihovna má 
nové webové 
stránky

Od 1. září připravila tišnovská knihov-
na nejen pro své klienty nový web. Je 
modernější, přehlednější a krom dů-
ležitých informací zde naleznete i fo-
todokumentaci z různých akcí, které 
knihovna pořádá. 
Od nového školního roku již tedy 
na staré adrese www.tisnov.cz/knihov-
na nenaleznete žádné nové informace. 
Veškeré dění knihovny se bude sou-
střeďovat na nových webových strán-
kách www.mktisnov.cz.

Městská knihovna Tišnov
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Senioři se vypravili na ranč Loučka za zvířaty
Anna Pavlosková (RHEA)

Každý člověk si rád pohladí pej-
ska, natož poníka nebo grošáka. Zvláš-
tě když jsou ještě vycvičení k tomu, aby 
měli trpělivost s lidmi všelijak postiže-
nými a pomáhali při canisterapii nebo 
hipoterapii. 

Nová pracovnice CSS Markéta Proko-
pová tuto možnost milovníkům zvířat 
zajistila. Paní ředitelka operativně pod-
pořila dopravu autem centra a vyrazilo 
se směrem Předklášteří, na ranč Loučka. 

Řeknete si, tam to znám, tam jsme byli. 
Ne každý však měl možnost zhlédnout 

drezuru fríského ebenového hřebce v po-
dání slečny Lady. Při akrobatických krea-
cích se nejen tajil dech, ale snadno jsme 
zapomínali i na své vleklé choroby. 

Odborný výklad paní majitelky pak 
jen doplňovala přívětivost zvířat, tří ko-
lií, dvou čínských prasat, koz, kolouška. 
Poník z cirkusu se neustále dožadoval 
krmení. Někteří z nás byli vybaveni tvr-
dými rohlíky a nadšeně koníky krmili. Až 
se jeden ze psů cítil dotčený, dopálil se 
a po tvrdém rohlíku také chňapl. 

Návštěva ranče se protáhla, a tak při 

cestě do cukrárny vzali někteří zavděk 
svezením na vozíčku, na kterém se pří-
tomný vozíčkář ochotně s potřebnými 
vystřídal, jakmile byl sám usazen u stolu. 
Mnozí pak při kávě zavzpomínali na své-
ho pejska či jiná zvířátka na hospodář-
ství, kde vyrůstali. 

Ti, co s námi tentokrát nestihli na ten-
to výlet vyrazit, se mohou zúčastnit dal-
ších výletů s CSS, například na Zelenou 
horu u Žďáru nad Sázavou.

Příště neváhejte a pojeďte s námi!

Historie

Sofie Spitzová 
Miloš Sysel

Na Dolním náměstí, jak se dříve jme-
novalo dnešní Komenského náměs-
tí, stával přes celou uliční frontu čelem 
k dnešnímu mariánskému sloupu dům 
a obchod židovské rodiny Emila Spitze. 
Dům dnes neexistuje, musel ustoupit 
megalomanským plánům socialistických 
plánovačů. V době před německou oku-
pací z rodiny žila už jen Sofie Spitzová. 
V roce 1896 jí bylo 29 let, když spatřila 
světlo světa kniha Židovský stát od Theo-
dora Herzla. Sem do Tišnova asi ani ne-
doputovaly myšlenky sionismu, jehož 
zakladatelem byl právě Theodor Herzl. 
Možná tišnovští Židé ani nezaznamenali 
kongresy Světové sionistické organizace, 
z nichž tři se konaly v létech 1921, 1923 
a 1933 dokonce v Československu.

K sionistickým nadějím se před de-
portacemi do koncentračních táborů 
upínali i mnozí Židé. Věřili, že transpor-
ty na východ znamenají jen krátkodobou 
zastávku někde na Ukrajině, kde se nau-
čí zemědělským dovednostem, aby moh-
li později v Palestině obdělávat vlastní 
půdu. Tuto víru podepřela i existence Vy-
stěhovaleckého fondu pro Čechy a Mora-
vu, jako pobočky Ústředny pro židovské 
vystěhovalectví (Zentralstelle für jü-
dische Auswanderung), která první po-
kus o vystěhování Židů zorganizovala již 
18. října 1939.

Paní Pavlíková (*1919), absolventka 
tišnovského gymnázia, studovala v době 
obsazování České republiky německou 
armádou Obchodní akademii v Brně.

„Moje spolužačka Čuhlová si v břez-
nu, těsně před příjezdem německé 

armády do Brna, vzala židovského chlap-
ce Ericha, příjmení si už nepamatuji, 
jeho rodina snad měla obchod se dřívím 
na Starém Brně. Pamatuji si, jak nám vy-
právěla, že prý Židovská obec organizuje 
odjezd do Palestiny. Měli mít s sebou jen 
lehké oblečení, prý je tam teplo. My jsme 
s nimi ještě vtipkovali, že alespoň uvi-
dí, kde se narodil Pán Ježíš. Nakupovali 
i zemědělské náčiní k obdělávání půdy. 
K žádnému organizovanému odjezdu 
do Palestiny však nakonec nedošlo..." 

K této zoufale falešné představě se 
pravděpodobně upínali i někteří tišnov-
ští Židé.

„V obchodě Spitzových se prodáva-
lo všechno možné, i nějaká ta semínka 
a osivo. To ostatní Židé před odvlečením 
hromadně skupovali, v domnění, že se 
jim semínka jednou budou hodit při ob-
dělávání půdy, snad v té Palestině…“ uka-
zuje do prázdného prostoru, kde stával 
dům rodiny Spitzů, pamětník Oldřich Ze-
linka (*1921).

Bůhví, jestli se v bývalém Spitzově 
obchodě tehdy prodaly zásoby semen. 
V dubnu 1942 odjíždí spolu s ostatní-
mi ve svých 78 letech do Terezína i So-
fie Spitzová. Stejně tak se nedozvíme, 
jestli ve svém věku ještě sdílela nějaké 
naděje o novém domově v Palestině. Ka-
ždopádně krutého vystřízlivění ze snu 
o zemi svých předků, jaké zažívali ostat-
ní Židé po vystoupení z vagonů na ram-
pě koncentračních táborů, se již nedožila. 
Zemřela pouhých sedm dní po svém pří-
jezdu do Terezína na společném pokoji 
č. 43.

Sen Theodora Herzla se nakonec spl-
nil. Samostatný židovský stát Izrael byl 
v roce 1948 založen.

„Přeji si být pohřben v hrobce vedle 
svého otce a ležet tam, dokud mé ostatky 
nepřenese židovský národ do Palestiny," 
napsal Herzl do své závěti. V roce 1949 
se jeho přání splnilo. Místu, kde je pocho-
ván, se říká Herzlova hora. 

Tělo mrtvé Sofie Spitzové z Tišnova je 
pohřbeno někde v Bohušovické kotlině 
jižně od Terezína, ze které vznikl později 
židovský hřbitov. Spolu s ní je tu pohřbe-
no dalších asi 10 000 lidí.
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Rozhovor

Tišnov a Josef Jambor
Josef Ondroušek

Před padesáti léty, 17. září 1964, zemřel 
v Tišnově akademický malíř Josef Jam-
bor, zasloužilý umělec, čestný občan města 
Tišnova. 

Josef Jambor se narodil 29. října 1887 
v Pohledci u Nového Města na Moravě. 
Po maturitě na novoměstské reálce studo-
val zeměměřičské inženýrství na brněnské 
technice. V roce 1914 složil příjímací zkouš-
ky na Akademii výtvarných umění v Pra-
ze a studoval ve speciálce profesora Maxe 
Švabinského. 

V roce 1931 se přestěhoval do Tiš-
nova a oženil se s Boženou Chlupovou. 

Na začátku války zakoupili chalupu ve ves-
ničce Blatiny na Českomoravské vysočině. 
Mistr svoji tvůrčí činnost dělí právě mezi 
tato dvě místa a jejich okolí.

Krátce před smrtí odkázal Josef Jambor 
městu Tišnovu čtyřicet obrazů ze své tvorby 
a sedm obrazů, jejichž autory jsou jeho přá-
telé. Tuto kolekci doplnilo ještě šest obrazů, 
které Tišnovu věnoval již dříve. Při výběru 
obrazů řekl svému synovi: „Ať si někdo ne-
myslí, že chci tímto odkazem postavit Jam-
borovi nějaký pomník. Věřím, že tento odkaz 
se stane základním kamenem galerie pro 
práce dosud žijících i pozdějších generací 

výtvarníků našeho domova. Tišnov pro pří-
chozí z celého světa je jakousi vstupní branou 
do Vysočiny a proti jiným horáckým městům 
nemá dosud vlastní stálou galérii. Musíme 
bojovat proti špatnostem ve změnách, které 
přináší technická civilizace, ne vždy pokro-
ková. Lidé by měli přicházet do domů umění 
s pokorou a nejhlubším citovým zamyšlením 
a úctou k tomuhle krásnému kusu země, kte-
rá je naším domovem a vlastí.“

Urny s ostatky Mistra i jeho manželky 
jsou uloženy na hrobě Antonína Řezáče ne-
daleko hlavní brány tišnovského hřbitova 
v ulici Na Hrádku. 

Nestor tišnovského sportu Tomáš Knecht starší 
Zdeněk Jílek, Art Periscope

Tomáš Knecht se narodil v roce 1934 
v Tišnově, v domku na Fifajdách (dnešní 
ulice Družstevní). Název této ulice byl obdo-
bou nejchudší čtvrti tehdejší Ostravy. Celé 
svoje dětství prožil „na ulici“ ve společnos-
ti kamarádů, kterých zde v roce 1937 bylo 
požehnaně. To je zřejmé z fotografie, kde se 
na nás usmívají děti, které byly i v chudých 
poměrech vždy hezky a čistě ustrojeny. 
V současné době jich žije pouze pět a rády 
na dětství na Fifajdách vzpomínají. 

Tak	 jsem	 se	 Tomáše	 Knechta	 zeptal	
na	jeho	vzpomínky	na	mládí	a	na	škol-
ní	docházku:	

Školní docházku jsem absolvoval v Tiš-
nově a ukončil ji na chlapecké škole, kte-
rá tehdy byla v budově u kostela (dnešní 
Bezručova ul.). Tam jsem dostával zákla-
dy tělovýchovy od samotného Járy Hudce. 
V Sokole to byli prof. Jindra Kocián, pozdější 
náčelník Antonín Jeřábek, prof. Jaromír Hejl 
a sportovec Pepa Kadlec. Mou touhou bylo 
být profesorem tělesné výchovy. Mé přání 
změnil tatínek: „Půjdeš do učení a kotrmel-
ce můžeš dělat u toho.“ Tak jsem celý život 
pracoval v oboru elektro a tělocvik se stal 
mým „koněm“. Byl jsem každý den po prá-
ci v sokolovně, na hřišti, v tělocvičně nebo 
na jevišti divadla, kde jsem pomáhal elek-
trikáři Miroslavu Zelinkovi. 

Rád vzpomínám na Miloše Kučeru, ve-
doucího spolku Junák Tišnov I. Byl pro nás, 
mladé hochy, vzorem a všichni jej plně re-
spektovali, protože se vrátil z koncentrač-
ního tábora. Můj největší zážitek z tohoto 
období padesátých let byl, když mně svěřil 

vést letní výcvikový tábor pod Vratisláv-
kou. V devatenácti letech to bylo neobvyklé. 
Velice jsem si této důvěry považoval a rád 
na tuto dobu vzpomínám. 

A	vztah	ke	sportu	Ti	zůstal	i	po	vyko-
nání	základní	vojenské	služby?	

Určitě ano. Hrál jsem v Tišnově háze-
nou, košíkovou, lední hokej, ale pořád mne 
to táhlo do tělocvičny. Vedl jsem základní 
tělesnou výchovu žáků, dorostenců a poz-
ději mužů. Tak jsem strávil v tělocvičně 
již 64 let. Jako náčelník jsem řídil tři tiš-
novské spartakiády, dále tři sokolské sle-
ty a desítky tělovýchovných akademií. 
A to již také ve spolupráci s JUDr. Karlem 
Seyfertem. Z jeho iniciativy a spolupráce 
s MěNV byla opravena sokolovna a posta-
vena sportovní hala. Ani v zimě jsem ne-
zahálel: 39 roků jsem jako cvičitel lyžování 
vedl výcvik na tišnovském gymnáziu a dal-
ších školách. Na tyto akce jsem čerpal svo-
ji řádnou dovolenou. Naučil jsem stovky 
dětí a mládeže lyžovat a mám radost, když 
se ke mně hlásí, poněvadž já již je po těch 
letech nepoznávám. A protože v blízkosti 
Tišnova chyběl lyžařský vlek, snažil jsem 
se přesvědčit vedení města, aby zařadi-
lo výstavbu vleku na Klínku v Předklášteří 
do akce Z. Dobrá věc se nakonec podařila 
a za vydatné pomoci Ing. Antonína Franke-
ho, Csc., vedoucího státního výboru cestov-
ního ruchu v Praze, se vlek v letech 1981 až 
1983 podařilo vybudovat. V dnešní době 
bych chtěl tomuto zařízení popřát, aby se 
kompetentní instituce konečně dohodly 
a zřídily přívod užitkové vody na Klínek, 

neboť jenom tak je možno zajistit jeho dal-
ší životaschopnost. 

Takže	Tvoje	životní	krédo	naplňuje	pří-
sloví	„Ve	zdravém	těle,	zdravý	duch"?

Celý svůj život jsem prožil v tělocvičně, 
na hřišti, v přírodě, v horách i na skalách, ale 
ani mně se nemoci nevyhýbaly. Po úspěšné 
výměně kyčelního kloubu ve Vojenské ne-
mocnici v Brně jsem musel ze svého pro-
gramu vyřadit doskoky, přemety a další, ale 
stále ještě mohu lyžovat, jezdit na kole, cvi-
čit a nadále vést svoje „Chlapáky“ v tišnov-
ské sokolovně. Přijďte se sami přesvědčit 
a navštivte naši sokolovnu při tělocvičných 
aktivitách. Je zde místo pro všechny věkové 
kategorie. 

Děkuji	 moc	 za	 poskytnutý	 rozhovor,	
přeji	 Ti	 vše	 nejlepší,	 hodně	 zdraví	
k	Tvému	letošnímu	životnímu	jubileu	
a	také	plnou	tělocvičnu	cvičenců.
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Jiří Pikous 
Veronika Jičínská

V Jamborově domě můžete 
od 13. září navštívit výstavu malíře 
a grafika Jiřího Pikouse, absolventa ate-
liéru figurálního malířství Fakulty vý-
tvarných umění VUT v Brně. Studium 
doplnil zahraničními stážemi na Uni-
versitatea de Arta si Design Cluj-Napo-
ca v Rumunsku a na Winchester School 
of Arts ve Velké Británii. Jiří Pikous po-
chází z Liberce ze známé fotografické 
rodiny, posledních několik let žije v Tiš-
nově a pracuje jako správce depozitáře 
na Špilberku. 

Přestože často vystavuje po celé Čes-
ké republice, v tišnovské galerii máte 
možnost spatřit jeho obrazy úplně 
poprvé. 

Tvoje	 poslední	 výstava	 byla	 skupi-
nová	výstava	žáků	prof.	Načeradské-
ho,	 která	 nedávno	 skončila	 v	 galerii	
v	Blansku.	Jaký	to	byl	pocit,	vystavo-
vat	po	boku	hvězd	současného	české-
ho	malířství,	třeba	Josefa	Bolfa	nebo	
Lubomíra	Typlta?

Ta poslední výstava v Blansku se 
opravdu povedla, byl jsem moc rád, že 
jsem mohl být její součástí. Výborná cit-
livá instalace, kdy k sobě obrazy „ladily“, 
což se na společných výstavách moc ne-
stává. Velmi příjemně mě to překvapilo.

Nezapomenutelný	Myslivec,	který	byl	
vystaven	v	Blansku,	stejně	jako	větši-
na	tvých	pláten	působí	velmi	expresi-
onisticky.	Dva	obrazy	z	poslední	doby	
dokonce	 připomínají	 slavný	 expre-
sionistický	 obraz	 Edvarda	 Muncha	

Výkřik,	je	v	tom	záměr?
Mám teď uvolněnější a divočejší ob-

dobí, kdy se snažím zobrazované věci co 
nejvíce zjednodušit.

Podobnost s Munchovým obrazem je 
ovšem čistě náhodná, protože kompozi-
ce obou obrazů vychází z letecké mapy 
meandru Lužnice u Soběslavi, kde řeka 
vykreslila siluetu postavy. Samozřejmě 
není možné, aby tuhle prvotní inspiraci 
někdo odhalil, ale vycházel jsem z čistě 
náhodné kresby.

Když	 přistupuješ	 k	 čistému	 plátnu,	
máš	 přesnou	 představu,	 jak	 bude	
obraz	 vypadat?	 Promýšlíš	 napří-
klad	 dopředu	 kompozici	 a	 malířské	
zpracování?

Na to, jak je konečné zpracování ex-
presivní a rychlé, vede k němu přes 
přípravné skici dlouhá a složitá cesta. 
Za poslední dva tři roky jsem nashro-
máždil hodně drobných akvarelů a kre-
seb, které mi teď slouží jako studie pro 
větší plátna. Takže ano, každému ob-
razu předchází docela dlouhá přípra-
va, což nakonec umožňuje nechat ruce 
volnost v intuitivní malbě, která hodně 
ovlivní výsledek. 

Myslíš	si,	že	existuje	něco	jako	ener-
gie	přenositelná	mezi	malířem	a	divá-	
kem?

Určitě ano, nazval bych to asi spíš ma-
gií, ale ani to není úplně přesné. Nejlíp 
jsou na tom s přenosy energií hudební-
ci. Já si dokonce myslím, že je napros-
to nutné, aby i malíř věřil, že existuje 

jakési kouzlo přenositelné na diváka, ji-
nak by umění snad ani nemělo smysl. Je 
to jako zážitek z jízdy na kolotoči, kdy 
jde o to, co se stane v hlavě a v bráni-
ci během jízdy. Přál bych si mít v kaž-
dém obraze jednu uvěřitelnou známou 
věc, která diváka navede na cestu, ale 
současně zbývá, aspoň doufám, i trochu 
té magie, která umožní každému vlast-
ní zážitek. Zároveň ale nechci divákovi 
předkládat všechno po lopatě, důležitá 
je i role jeho vlastní fantazie. Takže se 
opravdu nezlobím, pokud v mých obra-
zech vidí někdo i jiné věci, než mi takří-
kajíc stály modelem. 

Tvoje	obrazy	na	mě	působí,	s	nadsáz-
kou	 řečeno,	 trochu	 strašidelně,	 ale	
zároveň	 v	 nich	 cítím	 velkou	 dávku	
ironie,	je	to	tak?	Kde	bereš	inspiraci?

Co se týče humoru a ironie v mých 
obrazech, vidím možnou spojitost s čes-
kou groteskou, snad jen s temnějším 
pohledem. Prostě když už se mi zdá, že 
je to moc vážný, namaluji třeba Kašpár-
ka v Porsche. No a strašidelné jsou asi 
vjemy, které doluji z podvědomí. Ale 
v podstatě mi jde o to, abych zachytil 
atmosféru určitého okamžiku. Každý 
den jezdím brzy ráno vlakem a doce-
la často tam nacházím témata, dělám 
si proto rychlé skici ještě za jízdy. Rána 
ve vlaku bývají sice depresivní, ale sta-
ne se třeba, že naproti mně sedí trochu 
nedospalá paní v broskvovém přísvitu 
ranního slunce, najednou vnímám její 
krásnou šíji a současně zrovna míjíme 
kouřící komíny tepláren… 

Zvuk v nejvyšší kvalitě 
… a další novinky v kině

Ondřej Kaláb, vedoucí Kina Svratka

Kino Svratka prošlo v červenci posled-
ní fází rekonstrukce kinosálu, betonové 
stěny za plátnem byly obloženy akustic-
kou vatou. Díky ní mají nyní projekce do-
konalý zvuk bez ozvěn (lehká echa mohla 
dříve soustředěné ucho rušit při náhlých 
efektech, jako jsou výkřiky, výstřely či vý-
buchy). Digitalizovaná Svratka tak učini-
la poslední krůček k tomu, aby se hrdě 
mohla hlásit ke své špičkové výbavě: roz-
lišení obrazu 4K, technologie 3D, osmika-
nálová soustava reproduktorů Dolby 7.1 
a v neposlední řadě pohodlné sedačky. 

To vše si užijete za výrazně nižší ceny 
než v multiplexech, přitom v premié-
rových datech uvedení a v příjemné at-
mosféře a se speciálními akcemi kolem. 
Nabízíme také kiosek včetně popcor-
nu, tak proč váhat? Nejdůležitější jsou 
samozřejmě kvalitní filmy. Na podzim 
proto chystáme bohatou nadílku nej-
různorodějších titulů. Mezi ty nejočeká-
vanější budou patřit komediální drama 
Alice Nellis Andělé všedního dne, kri-
mi Davida Finchera Zmizelá nebo sci-
-fi Interstellar Christophera Nolana. 

Budou také pokračovat pravidelné cyk-
ly Filmového klubu s úvody, Bio senior 
za pouhých 60 Kč i Baby kino s dětským 
koutkem ve spolupráci s RC Studánka.

A jaké větší úpravy se na kině chystají 
do budoucna? Budeme usilovat o novější 
technologii do letního kina a o klimatiza-
ci kinosálu. V nejbližší době byste se měli 
dočkat nové fasády a neonového nápisu. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Krajinou Josefa Jambora
Tomáš Rybníček

Letos uplyne padesát let od úmrtí Jose-
fa Jambora, významného malíře a čestného 
občana Tišnova. Při této příležitosti při-
pravili pracovníci Galerie Jamborův dům 
a Muzea města Tišnova výstavní projekt 
Jaro ve znamení Josefa Jambora. V uplynu-
lých měsících zhlédli návštěvníci dvě jedi-
nečné výstavy Vcházení do obrazů v Galerii 
Jamborův dům (připravenou ve spoluprá-
ci s doc. Janem Lacinou) a Čtyři roční ob-
dobí v Muzeu města Tišnova (připravenou 
ve spolupráci s Františkem Vejpustkem). 

Hlavním cílem výstavy bylo znovu- 

objevení malíře Josefa Jambora a popu-
larizace jeho díla. Zájem o jeho osobu se 
v řadách široké veřejnosti značně zvý-
šil. Vernisáže obou výstav se zúčastnilo 
celkem 204 návštěvníků. Výstavy trvaly 
osm týdnů, během této doby je navštívi-
lo celkem 834 lidí. Četné byly také ohlasy 
na webu a sociálních sítích, odkazy na vý-
stavu navštívilo celkem 1 623 uživatelů 
internetu, reportážní videa z komentova-
né prohlídky výstavy Vcházení do obrazů 
zhlédlo celkem 232 uživatelů Facebooku. 

Na tento úspěšný výstavní projekt 

navázala dlouhodobá výstava obrazů z od-
kazu Josefa Jambora městu Tišnovu v mu-
zeu. Jamborův odkaz neobsahuje pouze 
jeho autorská díla, ale také obrazy dalších 
významných umělců. Po mnoha letech byl 
znovu vystaven nejcennější z nich, zrestau-
rovaný obraz Joži Uprky Žena z Vlčnova. 

Na podzim letošního roku se příznivci 
výtvarného umění mohou těšit na vydání 
souboru pohlednic Krajinou Josefa Jam-
bora. Věříme, že Vám nové pohlednice při-
nesou radost a možná se stanou i milým 
dárkem. 

Diecézní charita Brno
Vážení občané, oznamujeme Vám, 

že na parkovišti za kostelem sv. Václa-
va v Tišnově je od srpna k dispozici kon-
tejner na sběr šatstva pro humanitární 
účely. Pravidelný sběr, třídění a následný 
výdej šatstva a bot lidem v nouzi zajišťují 

zaměstnanci Diecézní charity Brno ve spo-
lupráci s firmou ASA. Pokud máte doma pro 
Vás již nepotřebný textil nebo zachovalou 
obuv, můžete je darovat vhozením do to-
hoto kontejneru. Prosíme o čistý a pokud 
možno do plastových obalů naskládaný 

textil, boty nejlépe opět v obalu nebo ales-
poň svázané v páru, aby se při transportu 
neztratily. Vaše dary poslouží k zásobování 
textilní banky, ze které poskytujeme pomoc 
sociálně slabším a lidem v nouzi. 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Svazy a sdružení
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Taneční soubor KVJ Tišnov má letos 20 let
Irena Ochrymčuková, vedoucí tanečního souboru

Je to těžko uvěřitelné, ale některé sny 
se plní. V lednu 1994 za mnou přišla 
do ZUŠ v Tišnově skupina mladých s tím, 
že by potřebovali bleskově nacvičit před-
tančení na ples. Tak jsme to stihli s pás-
mem americké country. Když pak přišli 
před hody znovu, naskytla se příležitost 
zkusit obnovit v Tišnově taneční kro-
jovaný soubor. Protože mladí tanečníci 
a tanečnice byli vesměs z okruhu chrá-
mového pěveckého sboru a z věřících 
rodin, převzala nad souborem záštitu 
Katolická vzdělávací jednota v Tišnově. 
Mohli jsme zkoušet v sále Městského kul-
turního střediska pod kinem, neboť po-
dle dohody a později smlouvy mezi KVJ 
a Tišnovem byly ujednány podmínky pro 
činnost KVJ v budově bývalého Katolic-
kého domu. KVJ se budovy vzdala ve pro-
spěch města, sídlí a pracuje zde MěKS.

Po založení jsme se chtěli vyhnout ná-
zvu národopisného souboru Besének, 
který v Tišnově pracoval před lety. Máme 
jiný repertoár a jiný provoz, a tak soubor 
i kvůli jisté mé opatrnosti oficiální vzlet-
né jméno nemá, až na sekci irských tan-
ců, ta nese název Éirigh.

Měli jsme a máme převážně členy z Tiš-
nova, ale i odjinud. Z prvních tanečníků si 
dnes mnozí přijdou zatancovat a popoví-
dat na hody, mají většinou už své rodiny. 
S některými se vídám, s jinými vůbec ne. 
Rodinnou podobu objevuji ve tváři no-
vých mladých a malých, kteří přicházejí. 
Na hody nám tančí po několik let kolona 
„ženáčská“. Tanečnice a tanečníci totiž 
v sobě nalézají takové zalíbení, že jsme 
v souboru slavili už několik svateb. 

S podporou města, která je pro pro-
voz souboru základem, se rozvinula pes-
trá činnost. Zájem mládeže o taneční 
souborovou činnost je podstatně odliš-
ný než před pětatřiceti léty. Tišnov má 
jiné prostředí pro předvádění folklóru 
a folklorismu než regiony na jihu Mora-
vy, je veliká konkurence v náplni volné-
ho času. S krojovanými pásmy bychom 
se těžko uplatnili a zájem tanečníků o ně 
je přesně na hranici několika vystoupení 
do roka. Náhradou za to se můžeme těšit 
z úspěchů jiných žánrů. Vytvořilo se pra-
covní schéma nácviků na plesy a na hody, 
do kterého se vkládají další podle akcí 
v průběhu roku a podle poptávky. 

Začínali jsme americkou country, pak 
byly několik let v kurzu standardní tan-
ce. Cíleně ke konkrétní akci nacvičuje-
me historické kousky, v loňském roce se 
s nimi vystupovalo čtyřikrát. O největší 
část prezentace se poslední dobou dělí 

především tance irské a písně lidové, kde 
se snažíme držet přímo regionu Tišnov-
ska. Často jsou žádané i tance zlidovělé, 
například obě besedy. Spolupracujeme 
s tišnovskými kulturními a sociálními 
organizacemi a mimo Tišnov s obecními 
úřady a institucemi.

Příležitostí k produkci je hodně: ple-
sy tišnovské, přespolní i na Brněnsku, 
tišnovské hody, slavnosti v okolních ob-
cích, svátky hudby v Tišnově, muzejní 
noci v Předklášteří, trhové slavnosti, ve-
čery u cimbálu, jednou ročně se snažíme 
objíždět domovy důchodců s tanci a zpě-
vy. Každý rok absolvujeme nejméně de-
set vystoupení. Ve druhé polovině roku 
soubor zaměřuje veškeré úsilí k nácvi-
ku tanců na hody a vytváření mírně po-
změněného hodového scénáře programu 
na náměstí a v sokolovně. Hudbu, zpěv 
a tanec doplňuje každý rok dramatic-
ká scénka, kdy jsou někteří kostýmo-
vaní účinkující hosté. Taneční soubor 
a na zkoušky nově příchozí jsou v repli-
kách původního místního kroje z Tišnov-
ska, tance a písně jsou lidové a zlidovělé. 
Samozřejmostí se stalo vystoupení dětí 
na hodech i na trzích. V tradiční části 
hodů aktivita členů dosáhla samostat-
nosti autentické mladé chasy, která se 
o organizační záležitosti dokáže posta-
rat a jen v technických bodech se spoléhá 
na spolupořadatele. Pomáhali jsme při 
obnovování hodů v několika obcích, ne-
mluvě o rekonstrukci lidového oděvu. 

K doprovodu používáme převážně 
reprodukovanou hudbu, na hodech ži-
vou dechovou kapelu, k lidovým tancům 
nás doprovází harmonikář František 

Hofírek. Bohužel tradiční muzika pro 
místní tance už roky v Tišnově nehraje. 
Choreografií máme za sebou celou řadu, 
v lidových a historických tancích to bývá 
na mně, někdy dotvoříme až při nácviku. 
V irských tancích, pohybově náročném 
a v provedení tolik efektním tanečním 
žánru, choreografii chystá vedoucí této 
sekce Míša Králíková. 

Postupem času se ukázala zvýšená po-
třeba pěvecké sekce, která se rozvinula 
kromě oblasti lidových písní i v možnos-
ti využití historického repertoáru. Ně-
kdy se práce sekcí i kombinuje, jak tomu 
bývá u krojového vystoupení se zpěvá-
ky, u pásma s historickým námětem se 
zpěváky nebo u dramatického pásma 
o Keltech s jednoduchou formou irského 
tance. 

Znovu se našli zájemci o standardní 
tanec, jejichž sekce je v současnosti nej-
novější, vede ji Lukáš Šimáček.

Za těch uplynulých dvacet let jsme 
v souboru bohatší o přátele a mnoho 
zkušeností, převážně kladných. Snaží-
me se rozdávat potěšení lidem, kteří se 
na tanec a zpěv přijdou podívat. Mož-
ná se splnily i sny tanečnic a tanečníků 
v řadě vystoupení, která by se jinak jen 
těžko uskutečnila. 

Začala jsem počítat bývalé členy a je to 
oříšek, taky už mají hodně dětí. Co kdy-
bychom se sešli? Není třeba oficiálních 
oslav. Byla bych ráda, aby ti, kteří znají 
heslo tfuj, tfuj a lehké rychlé poklepání 
na rameno, přišli na letošní hody, probe-
reme, jak ten život jde, a dojdeme snad 
k nějakému přesnějšímu počtu.

Darujte nepotřebné 
Karolina Krátká a Hana Ondrušková

Spolek Za sebevědomé Tišnovsko vy-
hlašuje sbírku na podporu své činnos-
ti, a to prostřednictvím předmětů, které 
doma již nepotřebujete. Nashromážděné 
dary budou nabídnuty na Bleších trzích 
13. září od 8 do 11 hodin v Tišnově. Výtě-
žek bude využit na realizaci projektů Eko-
poradny Tišnovsko a Lesního rodinného 
klubu na Tišnovsku. Vše cenné a neproda-
né bude následně věnováno Oblastní cha-
ritě Tišnov nebo Diakonii Broumov.

Konkrétně můžete darovat starožit-
nosti, domácí potřeby, hračky, knihy, 

nevhodné dárky, bytové doplňky, obno-
šené, ale přitom stále zachovalé oblečení, 
obuv apod. Pořadatelé sbírky si vyhrazují 
právo nepřijmout elektroniku či objem-
né předměty. Předávka je možná v Eko-
poradně Tišnovsko, a to ve středu 3., 10. 
a v pátek 12. září, vždy od 14 do 18 hodin. 

Kontakt: Ekoporadna Tišnovsko, 
nám. 28. října, číslo popisné 28, telefon: 
723 543 910 nebo 608 461 655, e-mail: 
lesniklub@tisnovsko.eu. 

Více na sebevedome.tisnovsko.eu. 
Za případnou podporu děkujeme!
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Prďolka šmraďolka aneb Něco o předškolácích 
skautského střediska Květnice Tišnov
Martin Bublan

Před lety jsem na jedné skautské výpravě 
v parku připravoval hru pro vlčata a přitou-
lal se ke mně z pískoviště asi čtyřletý chla-
peček a oslovil mne: „Co ty tady, prďolko 
šmraďolko?“ Překvapen otázkou, nezmohl 
jsem se kromě úsměvu na žádnou odušev-
nělou odpověď. Jen mě pak v mysli děsila 
představa, co jednou budu dělat, až budu 
otcem tak malého dítěte. Co si s ním budu 
hrát, co mu povídat, jak budu schopen s tak 
malým jedincem vyplnit tolik volného času? 
Netušil jsem, že tuto myšlenku budu moci 
později v takovém měřítku rozvinout.

V současnosti máme ve skautském stře-
disku Tišnov dvě družinky předškoláků. 
Piškuntálci jsou ve věku 5 až 7 let a fungují 
dva roky. Druhá družinka funguje jeden rok 
a je ve věku od 3 do 5 let. Při výběru názvu 
družinky zvítězili Cvrčci, kteří jsou výstižní, 
mají však jen jednu legrační vadu, většina 
dětí neumí název srozumitelně vyslovit.

Jak vlastně skautování Piškuntálků 
a Cvrčků vypadá? Každý pátek mají schůz-
ky ve skautském domě v Klášterské ulici. 
Obě skupinky ve stejný čas v jiné místnos-
ti. O program pro Piškuntálky se stará Bub-
linka a Žanda, schůzky probíhají bez účasti 
rodičů. Cvrčky vede Jana s Gustou, který je 
proslulý svými krabicemi plnými překva-
pivých aktivit. Cvrčci mají možnost mít 
na schůzce přítomné i rodiče, ale postupem 

času, jak si děti zvykají a osamostatňují se, 
počet rodičů nutných ke zvládnutí schůzky 
ubývá.

Na schůzkách se hrají hry sportovní, tvo-
řivé, přemýšlivé i společenské. Je tu snaha 
o co nejpestřejší program, který by děti po-
bavil i v něčem posunul o kousek dále. 

Po ukončení schůzky nastane obrovský 
mumraj. Ve stejný okamžik se snaží zhruba 
čtrnáct Piškuntálků a deset Cvrčků najít ně-
jaké botky, co by mu pasovaly na nohy, a ně-
jakého šikovného rodiče, co by si jej odvedl 
domů. Zatím naštěstí vždy na každého něja-
ké botky i nějaký ten rodič zbyl a nikdo ne-
musel ani bosky ani sám jít domů.

O víkendech pořádáme jednodenní vý-
lety většinou po okolí Tišnovska, výletů se 
účastní Piškuntálci a Cvrčci i celé jejich ro-
diny, takže by šlo hovořit o rodinných vý-
letech. Na plánování výletů se významně 
podílejí i ostatní tatínci, což má za následek, 
že stále objevujeme nová krásná místa v na-
šem blízkém okolí.

V létě se již podruhé konal o prázdni-
nách tábor pro předškoláky. Tábořili jsme 
u Chytálek, spali jsme v indiánských teep-
ee. Celý týden jsme s napětím očekávali, co 
dobrého nám Žanda uvaří, co Bublinka, Jana 
a Gusta připraví za program s tematikou 
Včelích medvídků a hlavně jaké překvapení 
nám připraví dětičky, které si tábor užívaly 

po svém. Jestli má někdo obavy, zda mohou 
tak malé děti zvládnout táboření ve volné 
přírodě, tak by měl vědět, že to jsou jen oba-
vy rodičů a děti o nich vůbec neví. O hlad-
ký průběh tábora se postarali vedoucí, ale 
i ostatní aktivní rodiče, díky nimž vznikla 
na táboře rodinná pohoda.

Když jsem s Wondrem (vůdcem středis-
ka Květnice Tišnov, který nás byl na táboře 
navštívit) večer polemizoval o skautování 
předškoláků a přitom ze stanu vyběhl Gusta 
v podivném kostýmku, kterým předstíral, 
že je Jožin z Bažin, a na kterého se hned 
všechny děti vrhly, uvědomili jsme si více 
než kdy jindy, že nejen děti si potřebují hrát 
a že skautování má obrovský význam i pro 
nás starší, kteří se vlastně od našich dětí li-
šíme hlavně tím, že jsme vyšší a je nám více 
roků. Nemusíme se tedy obávat, co s dět-
mi budeme hrát, co si budeme povídat, co 
podnikat. Stačí, když budeme dělat to, co 
nás baví, a naše děti to budou dělat s námi. 
Skautování předškoláků ve skautském stře-
disku Tišnov již není jen skautingem před-
školáků, ale spíš rodinným skautingem, což 
je pro nás i velká výzva do let budoucích.

Příště až mě osloví zas nějaká prďolka 
šmraďolka: „Co ty tady?“, tak odpovím: „Já 
nic, ale co ty? Nechceš se k nám přidat?“

Každá věc má svou cenu
Karolina Krátká a Irena Pálková, Za sebevědomé Tišnovsko

Žijeme v době, kdy si můžeme větši-
nu běžných věcí snadno pořídit. Nové 
oblečení, boty, hračky, potřeby pro do-
mácnost, výrobky pro zábavu a další. Zá-
leží jen, v jaké kvalitě a s jakou životností. 
Pokud se nám zdá náročné věc opravit 
nebo ji přestaneme potřebovat, odloží-
me ji. A nechceme-li žít zavaleni, rozhod-
neme se jí zbavit. Výroba každé věci však 
v sobě obsahuje náklady na suroviny, 
energii i lidskou práci. Nemá-li vše přijít 
nazmar, je dobré zvážit, jak dát pro nás 
nepotřebné věci ještě šanci. 

Nejjednodušší je vše zanést do třídě-
ného odpadu, čímž se umožní maximální 
možné využití vložených surovin. Navíc 
použité oblečení, hračky a obuv se již 
několik let mohou vhodit do speciální-
ho kontejneru, který je umístěn na sběr-
ném dvoře, stejně jako na sedmi místech 
přímo ve městě. Co není použito pro 

charitativní účely, putuje k průmyslové-
mu zpracování či do zemí třetího světa. 
Město Tišnov navíc dvakrát ročně pořádá 
sbírky určené pro konkrétní charitativ-
ní organizaci, od letošního podzimu to je 
Diecézní charita Brno. Na jaře a na pod-
zim jsou také pořádány Bleší trhy. Tam 
může každá věc najít nového majitele. Co 
se jednomu zdá bezcenné, může být pro 
jiného pokladem. Tady nehraje roli cena 
ani reklama ve stylu „kupte náš produkt, 
nutně jej potřebujete, je nejlepší a nej-
kvalitnější!“. Tady se věci nabízejí tak, 
jak jsou. Vedle sebe najdete umělecké 
předměty i běžné spotřební zboží. Důle-
žité je, jestli se nám věc líbí a jestli ji po-
třebujeme a budeme ji používat anebo 
alespoň mít rádi. Jestli nám osobně při-
padá cenná. Je zde šance získat věc, kte-
rá nám připomíná babičku a mládí, nebo 
naopak věc, kterou bychom si moc rádi 

vyzkoušeli, ale nikdy bychom za ni ne-
dali peníze, za jaké se prodávala nová. 
Šance objevit věc, která má přesně tu 
barvu, kterou potřebujeme. Věc, která je 
přece neuvěřitelně praktická. Anebo ne-
uvěřitelně krásná. Tady nejde o obchod, 
tady jde o radost z krásných a užitečných 
předmětů, které dostaly novou šanci. 

Další možnosti, jak najít pro věci nové 
uplatnění, nabízí internet. Kategorii 
„za odvoz“ či „daruji“ najdeme na většině 
internetových bazarů a inzertních novin. 
Na tento typ anonce se navíc specializu-
jí webové stránky www.nevyhazujto.cz 
a www.vsezaodvoz.cz. Dostat nebo daro-
vat tam můžete skoro cokoliv. 

Jakkoli je příjemné věci nakupovat, čas-
to by bylo dobré si již před jejich poříze-
ním položit otázku: skutečně to potřebuji? 

(Děkujeme za laskavou konzultaci 
Ing. V. Drhlíkovi z MěÚ Tišnov.) 
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Tišnov žije: plány do konce roku
Miroslav Pálka a Radim Kučera

Iniciativa Tišnov žije existuje od za-
čátku letošního roku. Proč vznikla? Co se 
jí podařilo už udělat a co chystá do konce 
roku?

Iniciativa vznikla ze snahy o pochope-
ní problémů překotného a chaotického 
vývoje naší společnosti. Chceme, aby tyto 
problémy komentovaly osobnosti s nad-
hledem, chceme uvádět pozitivní příběhy, 
kreativní přístupy, sociální změny. Učit se 
mít odpovědnost z pozice sebevědomé-
ho občana, podnikatele. Uvědomovat si 
sílu regionální pospolitosti, možnosti lo-
kální ekonomiky, přínosy spolupráce na-
příč generacemi, překonávání sousedské 
nevraživosti…
Jak	jsme	začali?

Do rozběhu se nám podařilo získat fi-
nanční podporu od Místní akční skupiny 
Brána Vysočiny a města Tišnov. Použili 
jsme ji na festivalu o lidských právech Je-
den svět pořádaném společností Člověk 
v tísni. Kromě marketingové a organi-
zační pomoci jsme sponzorovali besedy 

probíhající po promítnutí každého festiva-
lového filmu. První samostatnou akcí byla 
přednáška a beseda o dalším osudu vzdě-
lávání a školství s Ondřejem Štefflem „Je 
škola budoucnost vzdělávání?“. Následo-
vala beseda s kandidátkou na prezidentku 
Táňou Fischerovou na téma sociální troj-
člennosti. A první pololetí jsme zakonči-
li besedou s Jaroslavem Homolkou „Úvod 
do života podle principů“. 
A	co	dál?

Přednáška s humorným vystoupením 
na téma svoboda, božství a vnímání času 
Jaroslava Duška se přesunula z konce září 
na listopad. Uvolněné místo naplní beseda 
na téma komunální volby s účastí voleb-
ních stran. Doufáme, že pomůže k zod-
povědnému výběru kandidátů. Volební 
programy jsou občas velmi podobné a nej-
lépe se rozhodnete v živém porovnání jed-
notlivých stran.

S Naďou Johanisovou, ekologickou eko-
nomkou a environmentalistkou, budeme 
besedovat na téma „Příroda, peníze a my“ 

koncem října. Začátkem listopadu při-
vítáme Tomáše Hajzlera s tématem „Jak 
na svobodě a zodpovědnosti jednotlivce 
postavit udržitelnou a prosperující firmu“. 
Konec listopadu zbývá pro již zmíněného 
Jaroslav Duška a besedu Lokální média – 
o příležitostech a hrozbách.

Zkuste si věci, ke kterým se jen tak nedo-
stanete. Budeme rádi za každou pomocnou 
ruku, která u systematické práce vydrží.
Jak	nám	můžete	pomoci?
•	 Vytvoření pozvánek a jejich publiková-

ní v regionálních médiích – www, FB, 
G+, plakáty, články

•	 Pomoc se samotnou produkcí besedy –  
úprava sálu, pokladna, šatna, 
občerstvení

•	 Fotografování, videozáznam besedy 
a jejich publikování na internetu

•	 Hledání sponzorů

Pište, prosím, na info@tisnovzije.cz.
Další informace facebook.com/tisnovzije 
nebo www.tisnovzije.cz.

U kávy tentokrát 
bez bariér
Uljana Bráchová

Členové sdružení Tišnovský vo-
zíčkář se jednoho červencového od-
poledne rozhodli společně posedět, 
popovídat si a spojit tak příjemné s uži-
tečným. Vstříc jim vyšli v Kavárně Po-
hoda, která má bezbariérový přístup. 
Povídání o tom, kde a jak se káva pěs-
tuje, sbírá a nakonec praží, než se 
dostane ke spotřebiteli, byla velice po-
učná. O to více si pak zúčastnění užili 
následující ochutnávky. 

Ohlédnutí za včelařským rokem 2013/14
Josef Permedla

Pro úspěšný chov včel je rozhodující, 
aby včelař považoval včelstvo za biolo-
gickou jednotku a naučil se mu rozumět. 
Z lidského hlediska mají včely „převráce-
ný“ rok. Některé nováčky to může pře-
kvapit, protože začali včelařit na jaře, 
životní cyklus včelstva ale začíná jindy. 
Bude lepší, když zapomeneme na náš ka-
lendář a podíváme se na ten právě uply-
nulý včelařský rok. Dostatek krmiva 
na zimu, to je základ pro zdárné přezi-
mování. Včelstvům byly doplněny cuker-
né zásoby v srpnu 2013. Pro včely, které 
bez problémů přezimovaly, je velmi vý-
hodné, jestliže mají hned zjara v plástech 
ještě dostatek potravy. 

Podzim byl teplotně příznivý, a tak do-
cházelo k proletům včel v měsíci listopa-
du a prosinci, což je důležité pro jejich 
zdárné přezimování. Počasí bylo vhodné 
pro ošetření včelstev proti roztoči, které 
nebylo podceněno.

Leden a únor byly teplotně nadprů-
měrné s nedostatkem slunečního svi-
tu. Matky začaly klást vajíčka. V druhé 
polovině ledna měla včelstva asi 1 deci-
metr krychlový zavíčkovaného plodu. Je 
to o šest týdnů dříve než za normálního 
průběhu zimy. Při slunném dni 19. ledna 
a 23. února 2014 teplota vystoupila nad 

10 stupňů Celsia a došlo k proletu včel. 
Dne 2. března 2014 nastal velký prolet. 
Včely intenzivněji plodovaly a byly bez 
parazita. Informace o množení roztoče 
po mírné zimě se na včelnici nepotvrdily. 
Díky dobře provedenému podzimnímu 
ošetření nebyl na jaře ve včelstvech žád-
ný nežádoucí vetřelec. 

Předjaří a jarní období. Kvetly javo-
ry, olše, jívy, vrby a rozkvětem ovocných 
stromů včely uvítaly jaro v plné své krá-
se. Při jarní prohlídce jsme zjistili pří-
tomnost matky, plodu a zásob. Vše bylo 
v pořádku, a tak se včelstva mohla sou-
středit na bouřlivé plodování a sběr 
surovin a jejich správné zpracovává-
ní. V důsledku rozmaru počasí bylo tře-
ba nasadit medník o tři týdny dříve než 
v předchozích letech. Nástupem měsí-
ce května nastalo mírné ochlazení, a tak 
matky nakladly vajíčka do nového díla. 

Chov matek započal 3. května. Vče-
lařům na Tišnovsku bylo nabídnuto 
251 matečníků, neoplozených a oploze-
ných matek kmene Vigor. Letošní snůško-
vé období skončilo po letním slunovratu 
21. června. Včely reagovaly rušením ma-
tečníků v založených sériích a také začaly 
na počátku července vyhánět trubce. O co 
dříve nastal rozvoj včelstev, tím dříve také 

skončil. V medném výnosu převažovaly 
květové medy. Staré matky byly nahraze-
ny mladými, a tak je to dobrý start do no-
vého včelařského roku 2014/15.

Včela je od nepaměti symbolem praco-
vitosti a píle. A tak jim popřejme zdárné 
přezimování, aby se mohly dobře zhos-
tit úlohy opylovače, které jim právem 
přísluší.
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Genderový audit na Městském úřadu Tišnov
Od března do června letošního roku se 

konal na Městském úřadu Tišnov v rám-
ci „Jsme si opravdu rovni a rovny?“ gen-
derový audit. Celkový výsledek zhodnotil 
pracovní prostředí na městském úřadu 
převážně pozitivně. 

79 zaměstnanců a zaměstnankyň úřa-
du se zúčastnilo dotazníkového šetření 
a s 20 byly provedeny individuální rozho-
vory. Výsledky auditu ukázaly, že většina 
dotazovaných se domnívá, že zaměstnan-
ci i zaměstnankyně mají na úřadu srov-
natelné podmínky. Bylo zjištěno, že při 
výběru uchazečů nedochází k upřednost-
ňování žen či mužů a ani přístup ke vzdě-
lávání zaměstnanců/kyň úřadu není 
negativně zatížen. Analýza mzdových 
statistik dále prokázala, že neexistuje vý-
znamný rozdíl v platovém ohodnocení 
mužů a žen, což je velmi dobré zjištění, 
které se ne vždy přes všechna očekává-
ní prokáže. Městský úřad Tišnov před-
kládá i další příklad dobré praxe – žena 
zastává nejvyšší post na městském úřadu 

a celkový poměr mezi vedoucími muži 
a ženami je poměrně vyrovnaný. V otázce 
slaďování soukromého a pracovního ži-
vota tři čtvrtiny dotazovaných uvedly, že 
jim úřad vychází vstříc. 

Na druhé straně se objevily návrhy 
na lepší spolupráci s rodiči na mateřské 
a rodičovské dovolené. Z šetření vyplývá, 
že problematika managementu mateřské 
a rodičovské dovolené není zatím úřa-
dem komplexněji ošetřena. Negativním 
zjištěním byla také výraznější fluktuace, 
která odkazovala k působení předchozí-
ho politického vedení města. Tato situa-
ce podle zaměstnanců a zaměstnankyň 
úřadu nepříznivě ovlivnila chod úřadu 
i pracovní atmosféru. V tomto období se 
objevilo jednání, které lze charakterizo-
vat jako šikanu.

Výsledkem auditu jsou doporuče-
ní, která slouží k prevenci i k lepším 
pracovním podmínkám všech zaměst-
nanců a zaměstnankyň. Doporučení se 
orientovala na ještě propracovanější 

podporu zaměstnavatele při mateř-
ské a rodičovské dovolené a po návratu 
do zaměstnání, dále transparentní sys-
tém (nefinančního) hodnocení, prevenci 
šikany a negativního pracovního chová-
ní, rozšíření nabídky flexibilních forem 
práce nebo důraz na věkovou diverzi-
tu zaměstnaných a její pozitivní využití. 
Konkrétní výsledky auditu a jednotlivá 
doporučení si můžete přečíst v auditní 
zprávě www.tisnov.cz/cs/clanky/gende-
rovy-audit-na-mestskem-urade-tisnov.
html. 

Děkujeme Městskému úřadu v Tišno-
vě za vstřícnost při celém auditu. 

Starosta města Ing. Tomáš Komprs 
k auditu dodal: „Spolupráci města s Ro-
dinným centrem Studánka hodnotím vel-
mi kladně a děkuji tímto auditorskému 
týmu za profesionální přístup a kvalitní 
a rychlé zpracování výsledků. Doufám, že 
se nám podaří odstranit určitá bílá místa, 
která z auditu vyplynula.“ 

Audit byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze stát-
ního rozpočtu ČR. Genderový audit zajistila organizace Genderové informační centrum NORA, o. p. s., ve spolupráci s Rodinným cent-
rem Studánka o. s. v Tišnově. 

Oslava studánkových narozenin 
Lenka Knechtová

RC Studánka Vás srdečně zve na osla-
vu 10. studánkových narozenin, která se 
bude konat v pátek 5. září od 15 hodin. 
Pro děti připravujeme skákací hrad, ma-
lování na obličej, tvoření a divadlo. Pře-
dáme ocenění Řád dětského úsměvu, 
pochutnáme si na narozeninovém dortu, 
setkáme se s bývalými koordinátorkami 
Studánky a čeká nás i hudební program. 
Více na www.studanka-tisnov.cz.

Za deset let studánkové činnosti se 
nám podařilo připravit a uskutečnit ne-
jeden úspěšný projekt. Mezi ty stálé, 
které připravujeme každoročně a které 
slouží k podpoře provozu a činnosti ro-
dinného centra, patří projekty podávané 
na Ministerstvo práce a sociálních věcí 
a žádosti o finanční podporu na Jihomo-
ravský kraj a město Tišnov. Přednášky, 
besedy, workshopy a poradenská čin-
nost se staly neodmyslitelnou součástí 
naší nabídky. Vybíráme kvalitní lektory 

s praxí a zkušenostmi, snažíme se vidět 
svět z více úhlů a stran, pochopit rodi-
nu a její život i v návaznosti na historii 
a budoucnost rodinných vazeb. Tou nej-
známější a světově nejproslulejší lek-
torkou byla loni paní Jiřina Prekopová 
s programem lásky v rodinách. Dále na-
bízíme ucelený cyklus přednášek na té-
mata, která podporují rodinu, rozvíjí 
mezilidské vztahy, vysvětlují a objasňu-
jí podstatu rodinného soužití. Snažíme 
se nabídnout možnosti řešení mnohdy 
složitých situací v rodině, ve vztazích 
a v životě.

V rámci vylepšení okolního prostředí 
pro rodiny jsme uskutečnili projekty vy-
budování dětského hřiště u DDM (her-
ní prvky jsou dnes v MŠ U Humpolky), 
dětského hřiště v ulici Květnická, dět-
ského hřiště přímo v areálu rodinného 
centra a Naučné stezky pro nejmenší děti 
na Klucanině.

Nezapomínáme také na druhé a sami 
se aktivně snažíme přispět ke zlepše-
ní života ostatních, organizujeme sbír-
ku dárků pod vánoční stromeček pro 
děti do dvou dětských domovů, dvakrát 
do roka pořádáme burzu dětského oble-
čení (odložené oblečení slouží k dalším 
sociálním účelům), podporujeme třídění 
odpadů, přátelské prostředí, bezbariéro-
vost veřejných prostranství, budov a pro-
vozoven v rámci ocenění Řád dětského 
úsměvu.

Všechny naše projekty vyžadují po-
ctivou přípravu, analýzu a vyhodnocení 
zvoleného tématu, nastudování podmí-
nek dotačních titulů a hledání možnos-
tí financování. Na projektech průběžně 
spolupracujeme s aktivními rodiči. Ka-
ždoroční finanční podpora rodičů, pod-
nikatelů, sponzorů a dárců nám v tomto 
velice pomáhá. Velké díky všem!
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Kurz byl hrazen z dotace Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze stát-
ního rozpočtu ČR.

V rodinném centru Studánka se konal rekvalifikační 
kurz Pečovatelka o děti do 15 let

Rodinné centrum Studánka a spolek 
Vesna pořádaly od 30. 6. do 1. 8. 2014 
kvalifikační kurz s akreditací MPSV po-
dle paragrafu 112 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách ve specializaci 
Pracovník v sociálních službách – Pečo-
vatel/ka o děti od 0 do do 15 let (včetně 
handicapovaných).

Kurz se konal v RC Studánka a tr-
val 160 hodin, z čehož bylo 120 hodin 
věnováno teorii a 40 hodin praxi. Kur-
zem bylo vyškoleno celkem 24 osob, 
které splňovaly monitorovací indikáto-
ry, kterými jsou ohroženost nezaměst-
naností nebo evidence na úřadu práce 
v Tišnově.

Úspěšní absolventi obdrželi certifi-
káty s platností v České republice, které 
mohou uplatnit pro firemní a soukromé 
školky, v organizacích nabízejících domá-
cí hlídání a péči o děti nebo samostatně 
na živnostenský list. Kurz byl též vhod-
ný jako příprava k národní kvalifikační 
zkoušce Chůva.

Poděkování
Monika Krištofová, koordinátorka
RC Studánka děkuje pracovníkům 
Podhoráckého muzea v Předklášte-
ří, Muzeu města Tišnova a dětskému 
oddělení městské knihovny Tišnov 

za spolupodílení se na programu pro 
děti na příměstském táboru v RC 
Studánka.

Informujeme
Volná herna bude otevřena od pondělí 
1. 9. 2014 v čase od 9.30 do 12 hodin 
a od 15 do 18 hodin. Kroužky začnou 
v pondělí 8. 9. 2014. Více o programu 
naleznete na www.studanka-tisnov.cz.

+ Značkový reflexní  
obojek zdarma!

NÍZKÉ CENY
KRMIV

BOREKO s.r.o.
Kuřimské Jestřabí 52
594 55 Kuřimské Jestřabí    
tel. objednávky: 776 860 970

Výdejní místo Tišnov:
Veterinární ordinace MVDr. Karel Bořek
Brněnská 1569

Otevírací doba:
úterý + pátek  16-18 hod.

Centrální sklad, distribuční centrum  
a výdejní místo Kuřimské Jestřabí  
(za Dolními Loučkami):
areál bývalého JZD Kuřimské Jestřabí

www.svetkrmiv.cz  
e-mail: info@svetkrmiv.cz

776 860 970 www.svetkrmiv.cz

PROCT-DOG Adult COMPLET 18kg

515,- Kč

Platnost letáku od 18.8.2014 do vyprodání zásob.

COUNTRY DOG MAINTENANCE 15 kg

Prémiové krmivo  
s vysokým podílem  
masa vhodné pro 

dospělé psy v běžné 
zátěži. Vysoký obsah 

červeného masa a živin.

439,- Kč

BRIT CARE DOG JUNIOR LARGE 
BREED 12 kg 

1 034,- Kč

+ 3 kg ZDARMA 

BRIT CARE DOG ADULT SMALL 
BREED 7,5 kg

Hypoalergenní super-
prémiové krmivo pro 
dospělé psy (1–8 let) 
malých a trpasličích 
 plemen (do 10 kg). 

681,- Kč

EMINENT DOG ADULT LARGE BREED 
15 kg

Kompletní kvalitní  
krmivo pro dospělé  

psy velkých  
a obřích plemen.

643,- Kč

BRIT CARE CAT CASTRATE 7,5 kg

675,- Kč

+ 2 kg ZDARMA

BRIT PREMIUM CAT ADULT CHICKEN 
8 kg

429,- Kč

HILLS FELINE C/D MULTICARE 10 kg 
(KUŘECÍ PŘÍCHUŤ)

1 275,- Kč

PODESTÝLKA MAGIC PEARLS 7,6L 
(3,7 kg)

168,- Kč

SLEVA 18 %

OBJEDNEJ V E-SHOPU ZA INTERNETOVÉ CENY,  
VYZVEDNI ZDARMA V TIŠNOVĚ!

Kompletní krmivo 
s kuřecím masem 

pro dospělé kočky. 
Receptura bez obsahu 

pšenice.

+ KAPSIČKA ZDARMA

+ KAPSIČKA ZDARMA SLEVA 19 %

Dieta pro kočky 
při diagnózách: 

onemocnění  
urologické,  
struvitovitá 

i oxalátová urolitiasis.

SLEVA 17 % SLEVA 17 %

KOMPLETNÍ VÝŽIVA PRO 
DOSPĚLÉ PSY S NORMÁLNÍ 

FYZICKOU ZÁTĚŽÍ s býčím 
masem. Perfektní poměr 

cena/kvalita!

Hypoalergenní super-
prémiové velmi kvalitní 

krmivo pro štěňata  
(3 měsíce - 2,5 roku) 

velkých a obřích plemen 
(25 kg a více).

Superprémiové krmivo 
pro kastrované kocoury  

a kastorvané kočky.

Podestýlka kompletně  
a okamžitě adsorbuje  

tekutý odpad, zamezuje 
bujení bakterií  
a zanechává  

podestýlku bez zápachu  
a suchou na dotek.

+ DOPRAVA POŠTOU ZDARMA

tisnovsko 14082014.indd   1 17. 8. 2014   1:34:04

INZERCE
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Bronzový Moravský Ultra Maraton
Josef Cacek

První týden prázdnin (29. 6. – 5. 7.) se 
v okolí Tišnova opět pohybovalo nemalé 
množství běhajících šílenců, jejichž spo-
lečným jmenovatelem byl Moravský Ul-
tra Maraton (MUM). Tento sedmidenní 
závod nabízí účastníkům každý den mož-
nost radovat se z uběhnutého maratonu. 
MUM je také vyhlášen jako Mistrovství 
České republiky v atletice 2014 v etapo-
vém ultramaratonu. Trasy jednotlivých 
etap jsou naplánovány z měst našeho re-
gionu a cíl je vždy v areálu základní školy 
v Lomnici.

Loni jsem si vyzkoušel čtyři etapy zá-
vodu a letos jsem běžel závod celý. Má 
účast dopadla nad očekávání dobře – zís-
kal jsem 3. místo za mistrovským „br-
něnským démonem“ Danielem Orálkem 
a druhým Michalem Kovářem.

Mezi ženami jasně kralovala Zdeňka 
Komárková, následovaná Sigrid Hoffmann 
z Německa a Justynou Grzelak z Polska.

Domácí tišnovskou etapu jsem běžel 
už potřetí, takže jsem věděl, co od ní če-
kat. Na start etapy před radnicí se po-
stavil i pan starosta Komprs, který vedl 
balík běžců první dva kilometry přes Tiš-
nov. V cíli jsem byl tentokrát po Danovi 
Orálkovi, takže tišnovské stříbro zůstalo 
v Tišnově. Třetí doběhl Ivan Šarlinger.

Čas při maratonu je strašně proměnli-
vá veličina, chvíli pádí a jindy se nesku-
tečně vleče. Při běhu máte čas nemyslet 
na nic, dívat se okolo sebe, modlit se, 
popovídat si se soupeři, rozjímat, pře-
mýšlet, nahlas si zanadávat, potkávat se 
s úžasnými lidmi, bojovat s rozmary po-
časí i sám se sebou.

Závod letos absolvovaly i legendy ma-
ratonu z Německa, které patří do první 
světové pětky s největším počtem uběh-
nutých maratonů na světě. Jmenovitě to 
byla Sigrid Eichner (74 let) a Hans Jo-
achim Meyer (75 let). Nejen německé 
hvězdy zářily na všech etapách, ale také 
bývalý hejtman Stanislav Juránek nebo 
propagátor svobodného běhu (Run Free) 
Milan Daněk pokořili celých 301 km.

Letošních 172 startujících jednotliv-
ců uběhlo při závodu dohromady přes 
22 tisíc kilometrů. Celý MUM dokončilo 
41 běžců.

Co říct na závěr? Nebojte se a zkuste si 
maraton taky – je to návykové. Těším se 
na shledanou na startu tišnovské etapy 
MUMu 2015.

Házenkáři chtějí navázat na úspěšnou historii
Jan Schneider

Obnova mládežnických kategorií a tre-
nér s extraligovými zkušenosti. Velké změ-
ny čekají tišnovské házenkáře v roce, kdy 
tento sport v Tišnově oslaví 75 let své his-
torie. Po několika letech útlumu, kdy v klu-
bu zůstala aktivní pouze mužská složka, 
by se oddíl chtěl vrátit do ligových soutěží.

Změny spustil příchod Aleše Kořínka. 
Bývalý brankář pochází z nedaleké Kuřimi 
a ve své trenérské kariéře už zvládl půso-
bit u mládežnických týmů i extraligového 
„áčka“ několikanásobného mistra ze Zub-
ří a mezinárodní ženskou interligu si zase 
vyzkoušel při ročním angažmá na lavičce 
Zlína. „Aleš se z rodinných důvodů vra-
cí zpět na jižní Moravu, proto jsme se už 
v lednu letošního roku začali bavit o mož-
né spolupráci s naším klubem,“ vysvět-
luje manažer klubu Jan Schneider, jak se 

podařilo do Tišnova úspěšného trenéra 
přilákat. 

Kromě trenérského vedení mužské-
ho týmu se bude Kořínek na chodu klubu 
podílet i manažersky. Pro znovuzavádě-
ní mládežnických kategorií chce využít 
i svých zkušeností ze Sportovního centra 
mládeže v Zubří. „V první sezóně bychom 
chtěli klub personálně a organizačně sta-
bilizovat a vytvořit družstvo minižáků. 
Rádi bychom zpět do klubu přivedli býva-
lé hráče a ty, co dříve v klubu vykonávali 
nějakou činnost,“ plánuje nový tišnovský 
šéftrenér.

Právě nedostatek trenérů byl v minu-
losti hlavní příčinou postupného záni-
ku mládežnických družstev. „V současné 
chvíli, kdy se mládežnická družstva bu-
dou teprve nově tvořit, budeme trenérské 

obsazení řešit v rámci členů výboru. 
Do budoucna plánujeme, že pozice trené-
ra mládeže bude funkce na plný úvazek,“ 
dodal Schneider.

Družstvo mužů už na začátku srpna 
začalo s letní přípravou. Na konci prázd-
nin tým odjede na soustředění a před 
sezónou odehraje i několik přípravných 
zápasů. První postupný cíl je nastaven 
jednoznačně – hned v této sezóně po-
stoupit zpět do druhé ligy. „V současném 
týmu je několik kvalitních hráčů, kte-
ří mohou pomoci klubu ke splnění jeho 
cílů. Zároveň také plánujeme kádr posí-
lit,“ naznačil trenér Kořínek, kudy povede 
cesta k úspěchu.

První soutěžní zápas čeká tišnovské 
házenkáře 21. září, kdy v domácí hale při-
vítají celek Nových Bránic.

Třetí místo z mistrovství Evropy získal jezdec 
na minibiku z Dolních Louček

O víkendu od 8. do 10. srpna se na zá-
vodním motokárovém okruhu v chebské 
Kartareně Ypsilonka uskutečnila ojedi-
nělá motoristická akce. Mladí talentovaní 
jezdci zde bojovali o evropské tituly v ka-
tegoriích Mini Moto a Mini GP.

Skvělé třetí místo zde ve své kategorii 
Junior A (7–10 let) v mezinárodní kon-
kurenci šampionů z Itálie, Holandska, 

Španělska a Slovinska vybojoval Jonáš 
Kocourek. Rodák z Dolních Louček a žák 
třetí třídy ZŠ Smíškova jezdí na minibiku 
od svých tří let a letos má, kromě tohoto 
úspěchu z ME, nakročeno k zisku titulu 
mistra republiky. Vede také seriál Brněn-
ská liga.

Přejeme tedy hodně úspěchů a hlavně 
žádné úrazy.
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43. mezinárodní muškařské závody se budou konat v září
Jiří Malásek

Blíží se začátek září a to je období, 
kdy se již od roku 1967 každoročně ko-
nají v revíru Moravského rybářského 
svazu, Místní organizace Tišnov, Mezi-
národní muškařské závody Svratecký li-
pan, v lovu ryb udicí na umělou mušku. 
I letos budou MMZ součástí Rybářských 
slavností organizovaných Městským kul-
turním střediskem Tišnov.

Dle celorepublikového kalendáře byl 
tomuto pohárovému závodu přidělen 
termín na druhý zářijový víkend. Slav-
nostní zahájení závodu bude v pátek 12. 
září ve 20 hodin v rekreačním středisku 
na Prudké. Vlastní tříhodinové závody se 
budou konat v sobotu 13. září dopoledne 
a odpoledne a závěrečná zkrácená dvou-
hodinová kola v neděli 14. září do 13.30 
hodin.

Závodů se zúčastní 20 čtyřčlenných 
družstev, přičemž vždy budou chytat 

dva členové a další budou dělat rozhod-
čí soupeřům. Prostor závodu je vytyčen 
na řece Svratce na dvou sektorech, A a B, 
od Doubravníku po Borač. Každý závod-
ník má k dispozici alespoň 50 metrů řeky 
a závodí se dle platného Soutěžního a zá-
vodního řádu pro lov ryb udicí – muš-
ka 2014. Tento závod je velmi atraktivní 
také pro diváky, rybáře i nerybáře. Řeka 
Svratka je dobře zarybněná a soutěžící 
jsou zkušení rybáři, což zaručuje, že se 
nachytá hodně ryb. Je mezi nimi i několik 
mistrů světa, mistrů republiky a účast-
níků ligových soutěží v této náročné dis-
ciplíně. Však přijďte a uvidíte, nebudete 
zklamaní.

Podle závodního řádu chytají účastníci 
na maximálně tři umělé mušky na návaz-
ci s háčky bez protihrotů, aby se ulovené 
ryby poranily co nejméně. Rybáři musí 
ryby podebírat do podběráku, takže se 

jich rukou vůbec nedotknou, pouze je 
v podběráku položí na plastové korýtko, 
ve kterém se změří její délka a šetrně je 
pustí zpět do řeky. Vyhrává rybář nebo 
družstvo, kteří mají nejvíce nachytaných 
ryb a nejvyšší součet naměřených délek 
ryb.

Po sečtení a vyhodnocení celého závo-
du komisí rozhodčích a bodovací komisí 
bude v 15.30 slavnostní vyhlášení celko-
vých výsledků a hlavně vítězů 43.  roč-
níku MMZ, a to v rámci Rybářských 
slavností, které se budou konat v neděli 
14. září opět na louce na břehu Svratky 
při soutoku s Besénkem v Předklášteří.

Přijďte se pobavit, poučit a užít si pře-
krásného prostředí kolem řeky Svratky. 
Zvou Vás organizátoři: sekretariát Mo-
ravského rybářského svazu, o. s., odbor 
LRU muška MRS, o.s., Městské kulturní 
středisko Tišnov a MRS MO Tišnov. 

Sokol Karate Tišnov o prázdninách
Petr Jůza

Každoročně se členové Sokola Kara-
te Tišnov scházejí na pravidelný trénink 
na hřišti u ZŠ náměstí 28. října i o letních 
prázdninách. I když není trénování v tuto 
dobu povinné, vždy se sejdou lidé, kteří 
chtějí svoje tělo potrápit na oválu a pro-
cvičit dovednosti, na které nebyl během 
roku čas.

Letní příprava vrcholí tradičním sou-
středěním na Prudké. Letos se ho zúčast-
nilo 18 karatistů. Cvičebním cílem bylo 
posílení fyzické kondice, rozvoj vytrva-
losti a rychlosti. Takže se hodně běha-
lo, dynamicky i vytrvalostně. Posilovali 
jsme s činkami, vlastní vahou a využívali 
jsme přírodu jako přirozenou tělocvičnu. 
Karatisté se naučili novou kata (soubor-
né cvičení) a tradičně jsme se věnova-
li sportovnímu zápasu kumite. Na závěr 
tréninkových bloků jsme si zahráli fotbal 
a baseball. Soustředění bylo zpestřeno 
soutěží v kata a ve vrhu koulí a medicim-
balem. I když nám letos občas nepřálo po-
časí, splnili jsme všechny stanovené cíle. 
Všichni odjížděli unavení, ale spokojení.

Chtěl bych také připomenout zájem-
cům o kurz sebeobrany, že začínáme 
ve středu 10. září v 18.30 v sokolovně. 
Kurz je svým obsahem určen především 
dospělým. Pro děti mladší 15 let začíná 

nový nábor do karate v pátek 19. září v 17 
hodin.

Závěrem ještě pohled na soustředě-
ní očima přímé účastnice Martiny 
Stránské:

Zveme Vás 
do sokolovny
•	 Cvičení	předškolních	dětí	–	čtvrtek	
od	16	do	17	hodin
Cvičení je vhodné pro děti od 4 do 7 
let. Hrajeme hry, učíme se základy 
gymnastiky, atletiky, míčových her 
i florbalu. Těší se na Vás Hela a Tom.

•	 Cvičení	rodičů	s	dětmi	–	čtvrtek	
od	17	do	18	hodin
Cvičení je vhodné pro děti přibližně 
od 2 let, je ideální aktivitou, děti se 
těší společné činnosti s rodiči či pra-
rodiči, postupně se začínají zajímat 
o vrstevníky a nenásilně si zvykají 
na cizí prostředí. Těší se na Vás Deni-
sa, Irena a Lenka.

•	 Taneční	kroužek	Tygříci	–	čtvrtek	
od	16	do	18	hodin
Cvičení je vhodné pro děti od 3 do 6 
let, vede děti k pohybu, správnému 
držení těla a vnímání hudby. Cílem je 
spojit pohyb a hudbu hravou formou. 
Těší se na Vás Lenka.

•	 Cvičení	pro	zdraví	–	čtvrtek	od	19	
do	20	hodin
Cvičení na protažení a posílení celé-
ho organismu, které pozitivně půso-
bí na psychiku a zlepšuje držení těla. 
Těší se na Vás Lucka.

V novém školním roce se těšíme 
na setkání s Vámi. Více informací 
na www.sokol-tisnov.cz.

Prudké soustředění
Každé ráno v sedm hodin
sebou ven z postele hodím. 
Běžím na louku k ostatním, 
nechtějí věřit, že ještě spím. 
Hned běžíme jako chrti, 
jsem už na pokraji smrti. 
Pak musíme na rozcvičku, 
tu má trenér v malíčku. 
Potom se jde na snídani a je hoďka klidu 
a já už přemýšlím, co bude dál k jídlu. 
Dopolední trénink je až do oběda, 
kdo pořádně nesportuje, volá běda, běda. 
Po obědě můžeme tři hodinky dřímat 
anebo se na pohádku v počítači dívat. 
Odpolední trénink je taky velká dřina, 
ale pak je večeře, což je strašně prima. 
Do desíti zábava, potom spánek tvrdý, 
to všechno já přežiju, jsem karatista hrdý.
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In memoriam P. Antonína Láníka
„Takového kněze byste mezi ostatními hle-
dali lucernou.“ 
Prof. PhDr. Mgr. et MgA. Zdeněk Zouhar

V úterý 10. června 2014 zemřel v Do-
mově sv. Alžběty na Žernůvce kněz, člen 
III. řádu premonstrátů v Nové Říši, orga-
nizátor hudebního života, znalec varhan, 
houslista, violista, varhaník a sbormistr 
P. Antonín Láník. Narodil se v sobotu 7. 
května 1921 v bývalém Kounicově paláci 
na náměstí Svobody v Brně, pokřtěn byl 
14. května téhož roku ve farním měst-
ském kostele sv. Jakuba kaplanem Kalli-
nou, svátost biřmování přijal 4. června 
1934 v Brně. Otec František (* 27. břez-
na 1891, Myslibořice č. 31, † 8. května 
1976, Myslibořice č. 2, zámek) pocházel 
ze zchudlého selského rodu Láníků z My-
slibořic u Třebíče, měl dvojí vyučení: byl 
strojním zámečníkem a elektromontérem 
u Západomoravských elektráren v Brně 
– transformovně v Černovicích. Matka 
Antonína, roz. Vilímková (* 31. prosince 
1889, Sosnowiecz, Polsko, † 26. června 
1956, Brno), měla původ ve sklářské větvi 
Vilímků z Brumova u Vlárského průsmy-
ku, pracovala jako kuchařka v několika 
panských domech. Z obou rodů Antonín 
podědil dar zpěvu a hudebnosti.

Základní vzdělání získal na obecné 
chlapecké škole (Brno, Zvonařka; 1927 až 
1932), hru na housle a violu studoval osm 
let u Oldřicha Hladíka (žáka mistra Fran-
tiška Kudláčka, osobního známého Leoše 
Janáčka), varhany a dirigování u Huberta 
Padrty. Na českém klasickém gymnáziu 
(Brno, třída Kapitána Jaroše č. 14; 1932 
až 1940) byl žákem muzikologa prof. Bo-
humíra Štědroně. Zde založil a řídil muž-
ský sbor Brněnská šestnáctka. Jelikož 
od útlého věku denně ministroval v kos-
tele eucharistiánů u sv. Máří Magdalény, 
od devíti let pak v kostele Neposkvrně-
ného Početí Panny Marie v ulici Křenové 
a rodina byla v přátelském styku s mno-
ha kněžími tehdejšího Brna, rozhodl se 
po maturitě pro studium Brněnského te-
ologického učiliště (Brno, Antonínská č. 2; 
1940–1942, 1945–1947), kde jej ovlivni-
li regenschori alumnátu P. Ladislav Špolc 
a Antonín Hromádka (dómský varhaník). 
V průběhu II. světové války byl stejně jako 
většina bohoslovců odveden na nuce-
né práce do Německa (20. října 1942 až 
9. května 1945). Měl však štěstí v tom, že 
se dostal do katolické vesnice Sankt Lo-
renzen im Mürztal v Severním Štýrsku, 
zde hrával při liturgii na královský nástroj 
a vedl smíšený pěvecký sbor, neboť míst-
ní varhaník byl odveden na frontu a kůr 
po jeho odchodu osiřel. V alumnátu pů-
sobil jako violista smyčcového kvarteta, 

dirigent čtyřicetiosmičlenného sboru a re-
genschori (po návratu z nuceného exilu). 
Dne 2. března 1947 byl v alumnátní kap-
li vysvěcen na jáhna. Po dokončení studia 
přijal 5. července 1947 na Petrově z ru-
kou brněnského biskupa Karla Skoupého 
kněžské svěcení. Nejprve působil v Jaro-
měřicích nad Rokytnou (1. srpna 1947 až 
31. srpna 1949), kde byl nejen II. kooperá-
torem, ale též hráčem na kontrabas a ve-
doucím mužského pěveckého sboru. 

Poté sloužil jako kaplan (od 1. září 
1949) a později farář (od 1. ledna 1952) 
v Šaraticích a zároveň excurendo admi-
nistrátor ve Vážanech nad Litavou. Místo 
bylo značně pracovně náročné, na základ-
ních školách učil 31 hodin náboženství 
týdně (Šaratice 17 h, Hostěrádky-Rešov 
6 h, Zbýšov 4 h, Vážany nad Litavou 4 h). 
Přirozenou autoritou a osobním charis-
matem získal obdiv místní mládeže, a tak 
na podzim 1949 založil dětský sbor, který 
měl úctyhodných sto osmnáct zpěváčků! 
S tímto ansámblem provedl o Vánocích 
téhož roku Koledy Karla Steckera. Láník 
ale zformoval v Šaraticích i smíšený sbor, 
se kterým interpretoval i těžké mše figu-
rální. Zpěváky doprovázel početný orche-
str tvořený také z členů místního štrajchu 
a dechové kapely. Pro orchestr Láník vy-
chovával dorost. Nadané děti učil na hous-
le a violu. Kromě tradičních smyčcových, 
dřevěných a žesťových nástrojů měl an-
sámbl i tympány, serpent a alpský roh! 
Těleso bylo činné především při slavení li-
turgie v Šaraticích, účinkovalo ale i při či-
nohrách a operetách místních ochotníků. 
Na šaratické faře pravidelně muzicírovalo 
smyčcové kvarteto, jež mělo na repertoá-
ru především skladby vídeňských klasiků, 
mimo jiné i šestnáct smyčcových kvartetů 
W. A. Mozarta. Láník také velmi pečoval 
o lidový duchovní zpěv: své farníky nau-
čil novým písním, baroknímu poutnímu 
ceremoniálu, který je dodnes uplatňován 
při zásvětné pouti do Žarošic a také sedmi 
svým ordináriím (Septem ordinaria. Brno: 
Salve Regina, 2003) – Lidové ordinárium 
poutníků moravských získalo v celostát-
ní soutěži ordinárií čestné uznání České 
liturgické komise (Praha, 1976), Ordina-
rium Cyrillo-Methodianum hráli povinně 
u zkoušek žáci 6. ročníku ZUŠ se zaměře-
ním na církevní hudbu v Brně. Zharmoni-
zoval a na varhanách doprovodil jedenáct 
písní ze zpěvníku Radostná cesta k Sta-
ré Matce Boží Žarošské (Brno, 1942), jež 
vyšly na hudebním nosiči Pouť & Vánoce 
v Žarošicích (Antiphona, 1996). 

Aktivity Antonína Láníka však přesa-
hovaly rámec šaraticko-vážanské farnos-
ti. Jako expert v oboru organologie byl 

z pověření kapitulního ordinariátu zván 
ke stavbě a k opravě mnoha varhan (od r. 
1965). Navrhl několik desítek varhanních 
dispozic, mimo jiné i pro třímanuálový 
nástroj v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích 
(1956). V hudební sekci Diecézní litur-
gické komise napomáhal P. Františku Ho-
líkovi zavádět zpěvní části do obnovené 
liturgie (od 1. ledna 1965). Stál v čele 
komise, která realizovala v Brně na Pe-
trově č. 2 Instruktáže pro varhaníky 
(1967–1974), podílel se také na organi-
zaci měsíčních varhanních kurzů v koste-
le Neposkvrněného Početí Panny Marie 
v Brně na Křenové spolu s P. Karlem Cikr-
lem (od 16. dubna 1983) či autobusových 
zájezdů pro varhaníky s prof. Jiřím Sehna-
lem. Zasedal také několikrát u kardiná-
la Františka Tomáška v ústřední hudební 
sekci liturgické komise, kde inicioval ce-
lostátní soutěž ordinárií. Z podnětu Ka-
pitulního ordinariátu napsal studii Kněží 
hudebníci brněnské diecéze 1777 až 1977 
(Šaratice, 1975). Coby prosynodální exa-
minátor zkoušel kněze z liturgického 
zpěvu a ritu, zastával také post hudeb-
ního referenta slavkovského děkanství 
(od 1. dubna 1991). Udržoval vřelé vztahy 
s velkým okruhem našich předních varha-
níků, ředitelů kůrů, varhanářů, skladatelů 
hudebních historiků či muzikologů.

Při příležitosti osmdesátých naroze-
nin ocenili vděční farníci filiálního kostela 
Vážan nad Litavou jeho význam a přínos 
udělením čestného občanství (7. květ-
na 2001). S odchodem R. D. Antonína Lá-
níka ze Šaratic do Domova sv. Alžběty 
na Žernůvce u Tišnova se změnilo i jeho 
ustanovení na farního vikáře v Deblíně 
(1. března 2005 až 28. února 2006), poté 
na duchovního správce sester františká-
nek (1. ledna 2006 až 31. prosince 2008). 
Za 60 let věrné kněžské služby (5. červen-
ce 1947 až 5. července 2007) mu z vděč-
nosti udělil apoštolské požehnání papež 
Benedikt XVI. 

Vážanská farnost se s otcem Antonínem 
rozloučila při mši svaté v úterý 17. červ-
na v 19.00 hodin ve farním kostele sv. 
Bartoloměje. Pohřební mši svaté ve stře-
du 18. června sloužil v 16.00 hodin ve far-
ním kostele sv. Mikuláše pomocný biskup 
českobudějovický Mons. Pavel Posád spo-
lu s třemi desítkami kněží. Ve smutečních 
projevech vyjádřili poděkování představi-
telé čtyř obecních úřadů: Šaratic, Hostěrá-
dek-Rešova, Vážan nad Litavou a Zbýšova. 
Pohřební obřady v kostele a na hřbitově 
v Šaraticích vykonal novoříšský opat Ma-
rian Rudolf Kosík. Requiescat in pace.

Karol Frydrych
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Inzerce

	° Prodám	byt	2+1,	Tišnov	
774 310 292.

	° Prodám	byt	1+kk,	Tišnov	
732 235 533.

	° Pronajmu	25 m2	nebytového	prostoru	
v Tišnově, ul. Koráb. Tel.: 603 474 607.

	° Pronájem	zařízeného	nového	bytu	
3+kk v Tišnově, 3. patro, balkon, 
sklep. Nájem 9 000 Kč + inkaso. Volný 
od 1. 9. 2014. Tel. 724 025 983.

	° Pronajmu	byt	2+1,	Tišnov,	Květnická.	
Cena 10 000 Kč + inkaso. Tel. 
731 914 881.

	° Hledám	paní	na	výpomoc	
v domácnosti 1x týdně. Úklid, žeh-
lení apod. Nutná spolehlivost, trest-
ní bezúhonnost, pečlivost. Kontakt 
na e-mail: verasj@seznam.cz.

	° Koupím	malotraktor	VARI-TERA	
za rozumnou cenu.Tel:777 428 234.

NA TOMTO MíSTě MOHL BýT I VáŠ INZERáT
Inzerci lze podávat v úřední hodiny na Městském kulturním středisku Tišnov, Mlýnská 152, tel. 
č. 777 706 714, e-mail: noviny@kulturatisnov.cz. Platba fakturou je možná na základě písemné 

objednávky. Inzerce osobního charakteru (blahopřání, vzpomínky apod. – kromě básní a obrázků) je pro 
občany Tišnova bezplatná.

Dne 26. srpna by se dožila 90 let paní 
JOSEfA	KUNEšOVá. Kdo jste ji znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami.

Dne 29. září uplynou dva roky, kdy zemřel 
pan OLDřICH	LINHARD. Kdo jste ho zna-
li, vzpomeňte s námi.
Manželka a synové s rodinami.

„Nic z toho krásného a dobrého, cos učinil, 
se neztratí. Všechno zůstane. Kdo v srdcích 
žije, neumírá!“
Dne 3. srpna by se dožil 82 let pan  
ANTONíN	 PAROLEK, věrný Tišnovák, 
velký sportovec a vězeň svědomí. Ze-
mřel 4. června 2014… 
Za vzpomínku všem děkuje manželka 
a děti s rodinami.

Kytičku květu na tvůj hrob dáme, se slzami 
v očích stále vzpomínáme.
Dne 6. září uplyne první smutný rok, 
kdy nás navždy opustila naše milova-
ná maminka, babička a prababička paní 
fRANTIšKA	VáLKOVá. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Děti s rodinami.

Dne 5. září a 19. září vzpomeneme 4. výročí 
úmrtí našich rodičů, paní MARIE a pana OTy	
MAgDOVýCH. S láskou vzpomínáme.
Dcery s rodinami. 

Dne 30. září 2014 uplyne osm roků, kdy 
zemřel pan JAN	VýROSTA.
Vzpomíná manželka.

2. září uplynuly pro nás velmi smutné dva 
roky, kdy od nás navždy odešla milovaná 
obětavá maminka, manželka a dcera paní 
gABRIELA	 LEIfEROVá. Kdo jste ji znali, 
prosíme, vzpomeňte s námi.
Manžel, synové a maminka.



Milokraj 
Foto: Michal Beneš

Ranč Loučka 
Foto: Markéta Prokopová
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