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Anotace
Předložení Zprávy o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2015 vyplývá z plánu
činnosti Rady a Zastupitelstva města Tišnova. Kromě organizací zabývajících se volným časem
dětí a mládeže zmiňuje zpráva činnost Komise školské, pro děti mládež a rodinu. Součástí
zprávy je přehled vyúčtování dotací poskytnutých v oblasti volnočasových aktivit mládeže za
rok 2015 z dotačního programu a v rámci mimořádných dotací.
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1

Úvod
Volnočasovými aktivitami dětí a mládeže se v roce 2015 zabývala Komise školská pro děti,
mládež a rodinu, která je poradním orgánem Rady města Tišnova. Ta jednotlivé členy komise
jmenuje a odvolává. V roce 2015 se Komise školská pro děti, mládež a rodinu, sešla sedmkrát,
naposledy v prosinci. Počet členů komise bylo třináct. Funkci předsedkyně komise vykonávala
Mgr. Lucie Borková, místopředsedkyně byla PaedDr. Radmila Zhořová.
Komise na svých jednáních, která se konala v prostorách města, kanceláře spolku
psychologických služeb, projednávala anketu pojmenování ulic v Tišnově, činnosti v souvislosti
se zápisy do MŠ a ZŠ, rozpočet města 2015, návrh rozpočtu města na rok 2016, projednávala
žádosti o řádné dotace z dotačního programu pro rok 2015 a mimořádné dotace, návrhy pozemků
na vznik sportovišť, koncepci vzdělávání v Tišnově, žádost spolku Hnízdo o vyjádření stanoviska
k záměru navýšení kapacity školy a další.
V roce 2015 bylo v rozpočtu města v rámci dotací v oblasti volnočasových aktivit přiděleno
celkem 249.000,- Kč, z toho z dotačního programu (v řádných dotacích) 192.000,-

a z

mimořádných 57.000,- Kč. Žádost o řádné dotace podalo devět organizací, finanční prostředky
v celkové výši 192.000,- Kč obdrželo osm z nich. Prostředky byly použity především na
volnočasové aktivity a zájmovou činnosti dětí, ale také např. na obnovu táborové základny či
nákup materiálního vybavení. Žádost o mimořádné dotace podalo šest organizací v celkové výši
92.200,- Kč z toho obdrželo mimořádné dotace na volnočasové aktivity pět organizací v celkové
výši 57.000,- Kč. Podrobný přehled poskytnutých dotací viz Příloha č. 1.

Přehled organizací a jejich činností působících v Tišnově v roce 2015
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2.1

Inspiro - středisko volného času

Osobním přístupem a přátelskou formou vzdělávání nabízí DDM Tišnov aktivní trávení volného
času v regionu Tišnovska. Vytváří pestrou nabídku kroužků, kurzů, akcí a táborů, ze které si
mohou vybrat jednotlivci, skupiny i rodiny. Ke každému jedinci přistupují pedagogové
individuálně s ohledem na jeho osobnost, upevňují pocit jeho důležitosti a odpovědnosti.
Odborným vedením rozvíjí jeho schopnosti, dovednosti a postoje, které často využije ve svém
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životě. Svou činností pomáhají předcházet patologickým jevům ve společnosti a tím pozitivně
působí na její zdravý růst.
Středisko volného času Inspiro je školskou příspěvkovou organizací města, která se zaměřuje na
zájmové vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, nabízí aktivní trávení volného času dětí i
dospělých.
Na jaře 2015 došlo k přejmenování organizace z Domů dětí a mládeže Tišnov na Inspiro –
středisko volného času.
V červnu až říjnu proběhla rekonstrukce budovy na Riegrově ulici (objekt bývalé hasičky).
V rámci oprav byla zrekonstruována všechna sociální zařízení; dále došlo k výměně topení a
kotle; byla provedena sanace vnějšího zdiva a zdiva ve Slunečním sále.
Zájmové vzdělávání probíhá pravidelnou činností 1x týdně – zájmové útvary pro děti a dospělé
jsou členěny do tří oblastí – sportovní, přírodo – technické a kreativní. V loňském roce byly
zájmové útvary rozšířeny o Badminton, Mažoretky, Volejbal, Švihadlování, Mineralogii, Včelaře
a Šachy. Zájmové útvary realizuje Inspiro nejen v Tišnově, ale také v Dolních Loučkách, Katově,
Olší, Doubravníku a Železném.
V roce 2015 reagoval na vyšší počet žáků prvních tříd a připravil kroužky speciálně pro
prvňáčky. S tím souvisí i nabízená aktivita, kdy pedagog vyzvedl žáky v družině, dovedl je do
střediska volného času na zájmový útvar a po té je opět odvedl zpět do družiny. Tuto službu
si rodiče velmi pochvalují, protože jejich časově pracovní možnosti neumožňují vodit děti z
družiny na zájmový útvar a zpět.
Kromě hlavní činnosti vyvíjí středisko volného času i další a příležitostnou činnost zájmového
vzdělávání. Další činností zájmového vzdělávání je především osvětová a informační činnost.
Do této kategorie patří výukové programy pro mateřské, základní a střední školy, které byly
zařazeny do nabídky Inspira již v předloňském roce. Na základě analýzy potřeb se zjistilo, že o
výukové programy je mezi pedagogy na tišnovských škol značný zájem, což se projevilo i v
poptávce tohoto produktu. Dále mezi další činnosti zájmového vzdělávání patří kurzy a semináře
pro dospělé - PC kurzy pro seniory; série seminářů o Zdravé výživě; Kreativní kurzy pro dospělé
apod.
Příležitostnou činností se rozumí akce pro veřejnost, exkurze, soutěže a turnaje, vycházky a
výlety. Inspiro se stalo partnerem Města Tišnova při pořádání akcí pro tišnovskou veřejnost - na
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akcích zajišťovalo program pro děti a mládež (trhové slavnosti, hody; Memoriál Ivo Medka jízda zručnosti; Rybářské slavnosti; Vánoční trhová slavnost). Mezi nejvýznamnější akce patřil
Pohádkový les, kterého se zúčastnilo přes 600 účastníků. Pro účastníky z kroužku Bowlingu,
který se kvůli zájmu každým rokem rozšiřuje, byla zorganizována řada bowlingových turnajů.
Dále proběhly dva florbalové turnaje, kterých se zúčastnily týmy z Tišnova i okolí (přes 120
dětí). Spolupráce s tišnovskými školami dala vzniknout TFL – tišnovské florbalové lize.
V Tišnově je historicky první florbalová liga dětí a mládeže přichystána na 2. pololetí 2015/
2016.
V táborové činnosti středisko volného času nabídlo pestrou nabídku pobytových i příměstských
táborů. Příměstské tábory probíhaly nejen o letních prázdninách, ale také o jarních a podzimních
prázdninách. Jednalo se o příměstský tábor s bowlingovou tématikou, s tématem Sherocka
Holmese, zaměřením na zumbu. Nabídka pobytových táborů časově pokryla celé letní prázdniny
(Tábor pro rodiče s dětmi Podmitrov; Vltava - splutí řeky; Sportovní tábor s cyklistikou; Vranice
- stanový tábor). Počet účastníků všech táborů činil 406.
V roce 2015 se na činnosti střediska volného času podílelo 10 interních zaměstnanců, 70
externích spolupracovníků a 20 dobrovolníků. Inspiro se zaměřilo v roce 2015 na problematiku
BOZP na táborech pobytových i příměstských; všichni vedoucí a instruktoři absolvovali tří denní
seminář na téma „Řízení kvality a rizika na táborech“ pod vedením lektorky Lucie Borkové.
Středisko volného času je v našem městě významnou institucí, která se podílí jak na vzdělávání
dětí, žáků i dospělých, tak i na společenském životě jednotlivců, skupin a rodin.

Pravidelná činnost
2014/2015

2015/2016

Počet účastníků

Počet účastníků

Zájmové útvary

79

83

Účastníci

803

844

Děti

18

6

Žáci

697

772

Studenti

71

55

Ostatní

17

11

V tom
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Další činnost zájmového vzdělávání
2014/2015

2015/2016

Počet účastníků

Počet účastníků

515

1222

Osvětová a informační

Příležitostná činnost zájmového vzdělávání – akce pro rodiny s dětmi
2014/2015

2015/2016

Celkem

Počet
účastníků

Celkem

Počet
účastníků

Akce

22

2 159

17

2269

z toho o sobotách či
nedělích

15

1 906

11

1805

Táborová činnost
2014/2015

2015/2016

celkem

Počet
účastníků

celkem

Počet
účastníků

Pobytové tábory

5

169

5

182

Příměstské tábory

8

171

11

224

Více o činnosti: http://www.svcinspiro.cz/

2.2

Základní článek Hnutí Brontosaurus - 1. BRĎO TIŠNOV-GINGO

V roce 2015 měl oddíl celkem 75 členů, z toho 60 členů do 15 let, 4 členy 15-18 let, 11 členů
starších 18 let, 38 chlapců a 26 děvčat, 6 mužů a 5 žen. Většina členů je z Tišnova, ostatní mají
bydliště ve spádovém obvodu tišnovských škol. Těžiště práce oddílu je v celoroční činnosti.
Výlety a víkendové akce nejsou izolované, ale navazují na činnost v týdnu. Děti se scházejí 1x
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týdně na 2 hodiny po družinách. Vyvrcholením činnosti je tábor, kterého se účastní téměř všichni
členové oddílu, menší děti se účastní týdenního tábora se svými rodiči. Tábor je vždy motivován
celotáborovou hrou (2015 Škola čar a kouzel v Bradavicích – na motivy legendárního Harryho
Pottera, rodiče s dětmi – s Ferdou se děti učili život hmyzu). Vedoucí na táboře jsou ti, kteří s
dětmi celý rok pracují a nepobírají žádnou mzdu, ani odměnu. Většinou si vybírají na tábor
řádnou dovolenou. Akce oddílu jsou určeny pro členy, sběr hliníku Alík, podzimní Drakiáda byly
pořádány pro veřejnost.
Financování činnosti je z čl. příspěvků, účastnických poplatků na jednotlivé akce, darů, dotací z
MŠMT, JMK a města Tišnova. V roce 2015 bylo obnoveno táborové vybavení, celty, lavičky a
horolezecké potřeby za finanční podpory JMK a města Tišnova.

Věk

2011

2012

2013

2014

2015

Do 15 let

41

55

62

62

60

15 – 18 let

4

10

8

8

4

Nad 18

17

14

12

12

11

Pohlaví

2011

2012

2013

2014

2015

Mužské

28

44

47

47

44

Ženské

34

35

35

35

31

Věková struktura

Přehled akcí:
-

-

Víkendovka Blansko 23.-25.1.2015 - víkendová výprava, účast: 27 dětí do 18 let, 3 vedoucí
Dolní Loučky 15.2.2015 - jednodenní výprava, účast: 20 dětí do 18 let, 4 vedoucí
Kuřim- plavání 26.2.2015 - jednodenní výprava, účast: 9 dětí do 18 let, 4 vedoucí
Víkendovka Bystřice 13.-15.3.2015 - vícedenní výprava, účast: 28 dětí do 18 let, 6
vedoucích
Víkendovka Mikulčice 24.-26.4.2015, setkání BRĎO oddílů ke Dni Země, přírodovědná
soutěž pro děti, poznávání místních vykopávek, pořádal ZČ HB Vlkani Mikulčice, účast: 29
dětí do 18 let, 4 vedoucí
Víkendovka Templštejn 22.-24.5.2015, vícedenní výprava, účast: 8 dětí do 18 let, 2 vedoucí
Víkendovka Veveří 22.-24.5.2015, vícedenní výprava, účast: 15 dětí do 18 let, 1 vedoucí
Akce Alík 18.5.2015 - celoroční akce – sběr hliníku – pro jednotlivce i kolektivy
Výprava vedoucí – příprava tábora 5.-7.6.2015 - příprava tábora, účast 10 instruktorů a
vedoucích
Víkendovka Vickov 20.-22.6.2015 - vícedenní výprava, účast: 18 dětí do 18 let, 3 vedoucí
Týdenní tábor pro rodiče s dětmi Jasenice - 6.-11.7.2015 - tábor určený pro rodiče s dětmi
– Ferda Mravenec, účast: 15 dětí do 10 let, 10 rodičů
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-

Ttřítýdenní tábor Jasenice 26.7.-15.8.2015 - celotáborová hra – Škola čar a kouzel
v Bradavicích, účast: 42 dětí do 18 let, 8 vedoucích
Výprava pro vedoucí 25.-28.9.2015 - vícedenní výprava pro vedoucí a instruktory účast: 4
vedoucí, 3 instruktoři
Drakiáda a promítání v klubovně 10.-11.10.2015 - účast: 18 dětí do 18 let, 7 vedoucích,
drakiáda – akce pro veřejnost – cca 50 lidí
Vvíkendovka Rosice 23.-25.10.2015 - vícedenní výprava, účast: 28 dětí do 18 let, 3 vedoucí
Víkendovka Kuřim 20.-22.11.2015 - vícedenní výprava, účast: 26 dětí do 18 let, 4 vedoucí
Výprava Tišnov+ tvořivá dílna 13.12.2015 - vycházka po Tišnova spojená s dílničkami
v klubovně, účast: 36 dětí do 18 let, 3 vedoucí
Výprava Pasohlávky 20.12.2015 - účast: 14 dětí, 3 vedoucí

Více o činnosti: http://www.brdo-gingo.wz.cz/

2.3

Tigal, z. s. – zapsaný spolek při Základní umělecké škole Tišnov

Spolek Tigal mělo v roce 2015 celkem 37 členů. Po změně statusu z občanského sdružení na
spolek jsme změnili také evidenci členů. Členové sdružení jsou pouze organizátoři kurzů, učitelé
a pracovníci sdružení. Cílem sdružení je podpora ZUŠ a jejích žáků v jejich aktivitách a podpora
kultury v tišnovském regionu. Tohoto cíle dosahují členové sdružení svými pravidelnými
aktivitami – organizováním kurzů hry na hudební nástroje, kurzu Pilates či FIT Dance. Pod
hlavičkou sdružení pracuje Tišnovský pěvecký sbor, sdružení podporuje v aktivitách HaKapelu.
Dále spolupracuje s Městským kulturním střediskem na trhových slavnostech a připravuje
výchovné koncerty pro žáky tišnovských škol.

Věková struktura členů sdružení

Věk

15 – 26 let

Pohlaví

2015

ženy

3

muži

4

Nad 26 let

30

Celkem

37

Více o činnosti: http://www.tigal.cz/
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2.4

Klub přátel školy ZŠ Tišnov

Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek, působí v příspěvkové organizaci Základní škola Tišnov, nám.
28. října 1708, Tišnov. Ve vztahu k volnočasovým aktivitám dětí sdružení finančně podporuje
činnost zájmových kroužků. Pro činnost zájmových kroužků jsou využívány prostory školy.
Zájmové kroužky navštěvují žáci školy, vedoucími jsou učitelé.

Více o činnosti: http://tisnov-zs28.cz/
Počet
Kroužek

Náplň
děvčata

chlapci

knihovnický

7

0

matematický

15

10

rybářský

1

16

logopedický

4

8

chemický

3

4

biologický

5

10

florbal

0

15

přírodovědný

8

2

pěvecký

26

6

grafický

16

0

Obalování knih, oprava knih, pomoc mladším žákům
při orientaci v knihovně, vyrovnávání knih do polic,
vedení kartotéky, kontrola výpůjčních lístků
Řešení netradičních matematických úloh, úloh
rozvíjející logické či kombinatorické myšlení, žáci se
také seznamují s dalšími možnými postupy při řešení
úloh
Příprava na získání rybářského lístku, rozvoj rybářské
zručnosti
Deskové hry, logopedické pexeso, sluchová syntéza a
analýza slov, nácvik problematických hlásek,
logopedické říkanky, cvičení, pracovní listy s logop.
námětem
Příprava na olympiádu, reprezentace školy na
olympiádách, chemické pokusy (řezání a ohýbání skla,
stanovení teploty varu vody, hustota porcelánu,…atd.)
Příprava na olympiádu, práce s mikroskopem –
zkoumání živé a neživé přírody, vycházky
Pravidla hry florbal, zvyšování fyzické zdatnosti, řešení
situací při hře
Poznávání a zkoumání přírody, pokusy a zajímavosti
z přírody, projekt Les ve škole
Intonační a rytmické rozcvičky, dechová cvičení,
zpívání umělých a lidových písní, veřejná vystoupení
Práce s netradičními materiály, zajímavé výtvarné
techniky, malování na hedvábí, práce s enkaustickou
žehličkou, linoryt, papírotisk, suchá jehla a další…..
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2.5

Sdružení rodičů a přátel gymnázia Tišnov

Sdružení rodičů a přátel gymnázia zabezpečovalo v roce 2015 pomoc škole při zajišťování
kulturních, sportovních a společenských akcí. Jednalo se zejména o finanční pomoc při
zabezpečení lyžařského výcviku, sportovního a vodáckého kurzu, divadelních představení,
různých exkurzí, sportovních turnajů a soutěží regionálního charakteru.
Jako každý rok udělilo nejlepším maturantům finanční odměnu 1000,- Kč. Dále sdružení
zakoupilo knižní odměny pro studenty, kteří ukončili studium s vyznamenáním. Tyto odměny
byly studentům předány na tišnovské radnici při příležitosti slavnostního předávání maturitních
vysvědčení.
Ve spolupráci s vedením školy byly 3x do roka organizovány třídní schůzky rodičů, na kterých
byli rodiče prostřednictvím třídních důvěrníků informováni o záležitostech projednávaných na
výborových schůzích.
V oblasti kulturně-společenské činnosti organizoval výbor ve spolupráci s vedením školy taneční
kurzy pro studenty včetně pořadatelského zajištění prodloužené a dokončené. Dále spolek
uspořádal spolu s vedením školy stužkovací ples 9. 1. 2015 a ples gymnázia 7. 2. 2015. Konání
plesu již patří ke společensko-kulturním tradicím školy i města Tišnova. Přípravě plesu byla
věnována mimořádnou pozornost také proto, že čistý zisk tvořil vždy významnou část příjmů
sdružení.
V roce 2015 obdrželo sdružení od města Tišnova mimořádnou finanční podporu ve výši 15.000,Kč na projekt škol družebních měst Moldavy a Tišnova s názvem "Umění bez hranic". Projektu
se zúčastnilo 12 žáků a výstupem je kalendář prezentovaný i na významných akcích (Košický
maratón).

2.6

Rodinné centrum Studánka

Rodinné centrum Studánka je jedinou organizací v ORP Tišnov, která nabízí aktivity pro děti již
od čtyř měsíců. Rodiče si pro své děti mohou vybrat z široké nabídky kroužků, které se nabízí v
pravidelném týdenním programu. Jedná se o pohybové aktivity s kojenci a batolaty, dále kroužky
Zpívánky, Šikulkové (výtvarný kroužek), Volné hrátky v tělocvičně, Jógové hry, Přírodovědný
kroužek, S tátou do tělocvičny, Tanečky. Dále se jednalo o jednorázové akce v průběhu celého
roku 2015 při různých příležitostech (např. karneval, Martinská slavnost, mikulášská nadílka,
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vánoční tvoření). Díky podpoře města Tišnova mají děti do 6 let širokou nabídku kroužků a
aktivit, které vedou odborní lektoři v podnětném, bezpečném a vybaveném prostředí.
V kroužcích se v roce 2015 uskutečnilo 2556 návštěv dětí a 2169 návštěv dospělých. Akcí se
zúčastnilo 966 dětí a 1758 dospělých. Klienti oceňují provázanost, pestrost a různorodost
nabízených aktivit přizpůsobených různému věku dětí.
Aktivity, které RC Studánka nabízí:
a) Aktivity pro děti s rodiči
•

aktivity pro rodiče s dětmi ve věku od 0 do 6 let (pohybové, hudební, tvoření)

•

volná herna – zázemí pro rodiny s dětmi, jazykové kurzy pro rodiče s dětmi (angličtina)

•

předškolní příprava, logopedie

•

tradiční akce – karneval, burza dětského oblečení, Martinská slavnost, Mikuláš, Vánoční
slavnost

•

další akce – podílení se na festivalu „Hudbou pro UNICEF“, Václavských hodech,
Rybářských slavnostech

b) Aktivity pro rodiče, prarodiče a širokou veřejnost
•

tvořivé a jazykové kurzy (angličtina, němčina)

•

cvičení pro těhotné, předporodní příprava, poporodní péče

•

vzdělávání – přednášky, besedy, kurzy a semináře pro veřejnost (témata spojená
s rodičovstvím, s posilováním rodičovských kompetencí, s partnerstvím a návratem rodičů
do práce, finanční gramotnost)

•

osvětové akce - aktivity k „Národnímu týdnu manželství“, „Týdnu respektu k porodu“,
„Týden opravdových plen“, „Míle pro mámu“

•

prorodinné aktivity na regionální, krajské i celonárodní úrovni

c) Poradenství
•

psychologické poradenství (individuální, párové, rodinné), relaxace a imaginace

•

gender poradenství – v rámci ESF projektu

d) Péče o děti
•

Ptáčata – předškolka, každodenní péče o přihlášené děti ve věku 2 - 4 roky
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•

Jezírko – každodenní a příležitostná péče o nahlášené děti v prostorách RC i mimo ně,
vyzvedávání a doprovod dětí

•

2.7

Více o činnosti: http://www.studanka-tisnov.cz/

Sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova

Sdružení pracuje při Základní škole Tišnov, Smíškova. Členy sdružení jsou žáci základní školy a
rodiče žáků. Toto sdružení spolupracuje se školou především při organizaci nejrůznějších
školních akcí.
Sdružení pomáhá finančně realizovat velké množství akcí a aktivit, které pro děti organizují
učitelé či školní parlament, který ve škole velmi aktivně pracuje pod vedením paní učitelky
Dvořáčkové a snaží se dětem zpříjemnit školní docházku. Školní parlament se již několikátý rok
věnuje pravidelně dvěma charitativním projektům, jako je každoroční vánoční příspěvek nadaci
Krtek (3000 Kč hrazeno ze sběru papíru) a pátým rokem byl zaslán příspěvek na adopci
indického chlapce (4 900 Kč hrazeno z finanční sbírky žáků). Sdružení finančně přispívá žákům
na školní akce typu LVZ, škola v přírodě, plavecký kurz, nákup papírů ke kopírování apod.
Jako každoročně podalo sdružení žádost na MÚ Tišnov o finanční podporu z rozpočtu města na
svoje akce. Žádosti bylo opět vyhověno a obdrželi příspěvek 15 000 Kč. Z této částky byl
financován atletický přebor čarodějnice Agáty, Sportovec roku, Mozek roku (celoroční
soutěž pro všechny žáky), dramatický kroužek a tábor Brumov.
Sdružení je organizátorem 1. a 4. turnusu letního tábora na Brumově. O pobyt je velký zájem a
přihlášky byly v loňském roce rozebrány již za 2 týdny. Tohoto pobytu se každoročně účastní
velké množství žáků školy, kteří s ostatními účastníky zcela zaplňují 86 místnou kapacitu tábora.
Město Tišnov vyhovělo i žádosti o mimořádnou dotaci 9.000,- Kč. Tým 12 žáků se zúčastnil
pod vedením paní učitelky Dvořáčkové projektu „Z místa, ve kterém žijeme˝ a vytvořil
dokumentární film „Porta Coeli za doby komunismu˝. Tato skupina dětí odjela prezentovat film
do Prahy mezi ostatní školy. Dotace byla použita na dopravu a ubytování žáků a dvou učitelek.
Kroužky:
-

Florbal, Art – ateliér, Atletický kroužek, Sportík, Basketbal, Dramatická výchova, Gymnastika,
Hand-made
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Kurzy:
-

Cambridge

Více o činnosti: http://www.zssmiskova.cz/

2.8

96. šiška Z.H.K.Ž. BRĎO TIŠNOV

96. šiška Z.H.K.Ž. je druhým oddílem celorepublikového Hnutí Brontosaurus působícím v
Tišnově. Hlavní aktivitou oddílu stále zůstává periodická činnost ve formě oddílových schůzek.
Schůzky probíhají 1x týdně po dobu 2 hodin. Během roku 2015 se uskutečnilo 36 schůzek. Náplň
každé schůzky je přizpůsobována okamžité situaci, počtu dětí účastnících se schůzky a hlavně
počasí. Od září došlo k věkové obměně členů oddílu, kdy přibylo více menších dětí ve věku
kolem 7 - 8 let. Proto je nutné náplň schůzek přizpůsobovat hlavně jejich schopnostem a
dovednostem.
V roce 2015 se opět podařilo uskutečnit pro děti letní tábor v katastru obce Jasenice u Velké
Bíteše. Tábor se uskutečnil 12. – 25. července. Celotáborová hra byla na motivy cesty kolem
světa. Tábora se zúčastnilo 16 dětí, 1 instruktor a 7 vedoucích střídajících se v průběhu tábora (ne
všem poskytne zaměstnavatel volno na tábor). Tábora se kromě členů oddílu zúčastňuje i řada
dětí, které se nemohou z různých důvodů zúčastňovat pravidelné roční činnosti, ale jsou
pravidelnými účastníky tábora.

Věková struktura členů:
VĚK
do 10 let
10 -15
15 - 18
Na 18 let

2011
0
7
0
2

2012
0
6
0
2

2013
2
4
0
2

2014
6
3
0
2

2015
10
6
0
2

CELKEM
chlapci
děvčata

POČET
4
3

2012
3
3

2013
5
1

2014
3
6

2015
4
12
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2.9

Junák - český skautů, středisko Květnice Tišnov, z. s.

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož posláním a účelem
je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí. Skautská výchova ctí především tyto hodnoty: hrát
fér, spolupracovat s ostatními, být ohleduplný k okolnímu prostředí, mít vztah k přírodě. Skauting
všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a
dalších činností. O děti se starají kvalifikovaní vedoucí, kteří mají zodpovědnost za fungování
oddílu.
Do září 2015 v středisku Květnice Tišnov fungovaly tyto oddíly:
1. oddíl Robinsoni (Doubravník)
1. oddíl Marťánci (Tišnov)
2. dívčí oddíl Jiřičky (Tišnov)
2. chlapecký oddíl Blahoslaveného Hroznaty (Tišnov)
Od září 2015 se některé oddíly přeskupily dle věkových kategorií, v současnosti funguje
6 oddílů:
1. oddíl Robinsoni (Doubravník)
1. oddíl Marťánci (Tišnov, předškolní děti a mladší školní děti)
2. Bobův oddíl (Tišnov, skauti a skautky, 10 - 15 let)
3. oddíl Půlčíci (Tišnov, vlčata a světlušky, 6 - 10 let)
4. oddíl RS Fénix (Tišnov, roveři, 15 - 20 let)
5. kmen dospělých (Tišnov, 20 let a výše)
V roce 2015 vznikla roverská skupina (15-20 let), která se zaměřuje na program pro dospívající,
kromě samotných akcí proběhl v létě putovní tábor v Beskydech. Nově vytvořený Kmen
dospělých sdružuje dospělé členy střediska. Tišnovské oddíly mají celkem 106 členů, oddíl
Robinsoni Doubravník má 42 členů. Středisko Květnice Tišnov se dlouhodobě řadí k rychle
rostoucím střediskům v okresu Brno – venkov.
Členská základna dlouhodobě roste. Daří se udržet odrůstající mládež pro vedení.
Vývoj počtu členů základny - aktuální stav k 31. 1. 2016 – viz následující tabulka.
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Kategorie/rok

děti a mládež

dospělí

Celkem

2004

68

14

82

2005

66

17

83

2006

54

20

74

2007

72

26

98

2008

76

28

104

2009

90

25

115

2010

88

27

115

2011

94

23

117

2012

81

27

108

2013

96

35

131

2014

109

32

141

2015

114

39

154

2016

111

37

148

Aktivity:
● Projekty: V roce 2014 byla dokončena hlavní fáze rekonstrukce skautského domu
(Klášterská 283). V současnosti stále probíhají menší práce, především co se týče
vybavenosti skautského domu: domontování polic a úložných prostor, vybavení kuchyně,
dokončení úpravy dvorku (dlažba, lavice na sezení aj).
● Pravidelné schůzky: Od roku 2014 probíhají schůzky již v rekonstruovaném skautském
domě. Skautské schůzky trvají většinou 2 hodiny, probíhají ve skautském domě či za
dobrého počasí venku. Týdně proběhne sedm schůzek družin.
● Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů. Skautské tábory jsou specifické
tím, že se jich účastní většinou děti, které spolu pracují i během roku. Tráví tak léto se svými
kamarády a vedoucími, které znají. Na chodu tábora se – přiměřeně svému věku – také
podílejí. V létě 2015 proběhly čtyři letní stanové tábory, na kterých tábořilo přes 100 našich
členů. Letní tábor provází celotáborová hra, která pomáhá rozvíjet představivost a tvořivost:
letos naše tábory měly témata jako Mafie, Středozemě, Hvězdná brána. Naše nejmladší
předškolní děti zavítaly do příběhu Indiánů.
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● Putovní tábor: Každoročně se roveři (starší členové od 15 let) vydávají na putovní tábor,
letos do Beskyd. Putovní tábor je trochu jiný než ten klasický, účastníci si sami vytváří
program, podílí se na celém chodu akce. Tímto se cvičí v samostatnosti a týmové práci.
● Akce pro veřejnost: V lednu proběhl již 9. ročník Skautského plesu v Doubravníku,
tématem byla Amerika. Skautské středisko se podílelo na organizaci Skautské výstavy k 80.
výročí skautingu v Tišnově společně s Muzeem města Tišnova. V září proběhl Setonův
dětský den (herní odpoledne pro děti), na akci se středisko podílelo společně s Muzeem
města Tišnov a Odysseou. V prosinci si lidé mohli zpříjemnit Vánoce napálením
Betlémského světla v naší klubovně či na Štědrý den přímo na náměstí v Tišnově.
● Prospěšnost společnosti, sbírky: Tříkrálová sbírka (účast), Návštěva domova pro seniory
na Žernůvce (zpívání o Vánocích).
● Vzdělávání: Pravidelná setkávání s ostatními středisky v rámci republiky, účast vedoucích
na vzdělávacích kurzech. Středisko pořádalo pro vedoucí rádcovský kurs, zaměřený
především na mladší vedoucí. Probíhá i další vzdělávání, začlenění a zaučení nových
vedoucích (v oblasti komunikace, organizace, zdravověda, spolupráce).
● Skautská pouť: Probíhá vždy v dubnu u příležitosti svátku patrona skautů sv. Jiří. Skautské
poutě se účastní přibližně 500 skautů z Jihomoravského kraje.

Více o činnosti: www: kvetnice.skauting.cz a facebook.com/skauttisnov

2.10 Spolek Odyssea Tišnov
Během roku 2015 zrealizoval spoleki přes 20 volnočasových akcí, odbornou přednášku vícemistra Evropy v
3D lukostřelbě Tomáše Hanuše, víkendový kurz vedený tímto odborníkem. Byl uspořádán zkušební závod
na kopci Klucanina, který ověřil naši připravenost na květnové 13. kolo Českého 3D poháru, který se
uskuteční v Tišnově. Ve spolupráci se SVČ INSPIRO jsme zrealizovali příměstský lukostřelecký tábor - z
důvodu velké poptávky jsme navýšili počet zapsaných dětí na dvojnásobek. Lukostřelecké stanoviště spolku
budou i v roce 2016 nadále k dispozici pro jiné organizace.
Přehled akcí v roce 2015:

• 27.3.2015 – Kurz lukostřelby „Víkend s ARNIM“, Tišnov
• 28. 3. 2015 – Přednáška O instinktivní a 3D lukostřelbě (vícenásobný mistr evropy Tomáš Hanuš
- ARNI) – ve spolupráci s Tišnov žije, Tišnov
• 12. 4. 2015 – Střílení u hřiště ZŠ nám. 28. října pro občany, Tišnov
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• 18. 4. 2015 – Střelecké stanoviště pro vzdělávání INSPIRA, Rosice
• 19. 4. 2015 – Střelecké stanoviště pro děti ze zálesáckého závodu zručnosti (TJ Sokol Tišnov),
Předklášteří
• 10. 5. 2015 – Amorovy šípy – Vzdělávací akce pro rozšíření povědomosti o tradiční lukostřelbě,
Kamenice nad Lipou
• 16. 5. 2015 – Sokolské odpoledne – střelecké stanoviště, Čebín
• 24. 5. 2015 – Střelecké stanoviště na Den dětí, Předklášteří
• 30. 5. 2015 – Střelecké stanoviště na Den dětí, Lomnička
• 2. 6. 2015 – Prezentace lukostřelby pro Univerzitu obrany, Brno
• 2. 6. 2015 – Střelecké stanoviště na Setkání externistů SVČ INSPIRO, Tišnov
• 14. 6. 2015 – Memoriál Medka – střelecké stanoviště + exhibice, Tišnov
• 22. 6. 2015 – Střelecké stanoviště na rodinném táboře, Podmitrov
• 1. 7. 2015 – Střelecké stanoviště na cyklo-táboře, Moravec
• 13. 7. 2015 – Střelecké stanoviště na rodinném táboře, Borač
• 14. 7. 2015 – Příměstský lukostřelecký tábor ve spolupráci s SVČ INSPIRO, Tišnov
• 21. 7. 2015 – Střelecké stanoviště na soustředění karatistů, Prudká
• 6. 9. 2015 – Střílení u hřiště ZŠ nám. 28. října pro občany, Tišnov
• 13. 9. 2015 – Setonův den, akce ve spolupráci s Muzeem města Tišnova, Tišnov
• 19. 9. 2015 – Střelecké stanoviště na Dětském dni, Předklášteří
• 26. 9. 2015 – Akce pro děti na Zlobici ve spolupráci s Hiporehabilitace Brno z. s., Kuřim
• 2. 10. 2015 – Střílení pro podporovatele nové ZŠ ZaHRAda, Tišnov
• 4. 10. 2015 – 0. ročník soutěže 3D soutěže na Klucanině (28ks 3D terčů zvířat), Tišnov
Plánované akce projektu v roce 2016:
• 10. 4. 2016 – Střílení u hřiště ZŠ nám. 28. října pro občany a kolemjdoucí, Tišnov
• 7. 5. 2016 – 13. kolo Českého 3D poháru na Klucanině, Tišnov

Více o činnosti: http://odyssea.tisnov.cz/
2.11 Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání
Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání vznikl v říjnu 2014. Účelem spolku je vytváření
podnětného prostoru pro vzdělávání dětí i dospělých na Tišnovsku. V rámci svého účelu spolek
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zřídil komunitní základní školu a přispívá k jejímu rozvoji a trvání. Mimo vlastní školu podporuje
iniciativy směřující k reformě školství a budování alternativních vzdělávacích projektů. Dále
podporuje a organizuje vzdělávací, tvořivé, zážitkové, sebezkušenostní a jiné aktivity za účelem
rozvoje osobnostního růstu (tělesného i duševního) dětí, mladých lidí i dospělých a podpory
harmonického soužití s přírodou.
Cíle a hlavní činnosti spolku jsou:
a) sdružování členů v souladu s účelem spolku
b) zřízení komunitní základní školy na Tišnovsku
c) poskytování podpory při fungování školy, naplňování práv a povinností zřizovatele školy
(volit, jmenovat a odvolávat členy rady školy, jmenovat a odvolávat ředitele)
d) podpora alternativních vzdělávacích projektů, účast na veřejných debatách o vzdělávání,
e) provozování lesního rodinného klubu
f) organizování přednášek, besed, filmových projekcí
g) podpora plnohodnotné integrace znevýhodněných dětí a dospělých
h) podpora všestranné a komplexní výchovy dětí a mládeže
i) organizování sportovních, vzdělávacích, zážitkových, sebezkušenostních a kulturních akcí
j) organizování pobytů pro děti, mládež a rodiny s dětmi
k) tvorba a vydávání učebních a metodických materiálů pro potřeby svých programů
l) spolupráce s jinými organizacemi (domácími i zahraničními) v souladu s účelem a činností
spolku
m) ochrana přírody a krajiny a podpora dobrého vztahu k životnímu prostředí.

V roce 2015 obdržel spolek od města Tišnova dotace z oblasti Prorodinné aktivity – částka
13.610,- na projekt „Propojování rodinného a školního života“ a finanční příspěvek 10.000,z dotační oblasti Ostatní zájmová činnost na projekt „Hnízdo - klub komunitních aktivit“

2.12 Občanské sdružení Vinohrad
Občanské sdružení sdružuje občany místních částí Tišnova Hájek – Hajánky – Stanoviska a
Jamné. Vzniklo v roce 2011. Od té doby jsou jeho akce stále populárnější. Vzhledem k tomu, že
se tyto části nachází v překrásné krajině poblíž Tišnova, má sdružení možnost organizovat
spoustu akcí přímo v přírodě, jak už na hřišti v Hajánkách, tak na blízkých Stanoviskách. OS
Vinohrad má 31 aktivních členů.
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Rok 2015 byl, i díky finanční dotaci od města Tišnova na projekty „Věnujeme se našim dětem“
(10.000,- Kč) a „Poznej lépe svého souseda“ (10.000,- Kč), na akce velmi bohatý.
První jarní akcí byl společný úklid obce a čištění okolních remízků. Při úklidu město Tišnov
poskytlo igelitové pytle a pomohlo s odvozem odpadků. V březnu se uskutečnila výroční členská
schůze spolu s besedou Putování s Bromptonem, na které MUDr. Boris Pícha popsal svůj výlet
napříč Evropou a zúčastnil se závodů v Holandsku a Belgii na speciálních skládacích kolech.
Následovalo každoroční pálení čarodějnic, na které se těšily zejména děti; dále sportovní akce
Hajánecké kolečko se soutěžemi k Dětskému dni, za které byly děti odměněny krásnými
výhrami. S prázdninami se obyvatelé místních částí obvykle loučí Sportovním dnem, který byl
v roce 2015 vynechán kvůli vysokým teplotám. Mezi podzimní akce spolek zařadil Drakiádu,
setkání kytaristů muzikantů a přátel hudby, maškarní karneval, na kterém se letos sešla nejen
spousta dětských masek, ale i většina dospělých převlečených do legračních či strašidelných
obleků. Předvečer 25. výročí 17. listopadu Vinohrad zorganizoval večerní Lampionový pochod
z Hajánek na Stanoviska. Předposlední akcí tohoto roku bylo zdobení stromečku u kapličky
v Hajánkách a Mikulášská nadílka. Celý rok zakončilo tradiční setkání místních občanů na
Štědrý den u vánočního stromečku u kapličky v Hajánkách.
Více o činnosti: https://sites.google.com/site/osvinohrad/home
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Příloha č. 1

Vyúčtování dotací poskytnutých v oblasti volnočasových aktivit mládeže
za rok 2015
Dotační program 2015
Žadatel

Sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov,
Smíškova
Spolek Vinohrad
Rodinné centrum Studánka, o.s.
Za sebevědomé Tišnovsko, o.s.
Odyssea Tišnov
Junák-český skaut, středisko Květnice, z.s.
SHŠ Victorius
ZČ HB 1. BRĎO Tišnov-Gingo
Klub přátel školy ZŚ Tišnov, spolek
Celkem:

Požadováno

Účel

Poskytnuto

Podpora volnočasových aktivit dětí
Věnujeme se našim dětem
Provoz RC Studánka o.s. v roce 2015
Příměstské tábory pro děti od 4 let
S putovní 3D lukostřelnicí do města i na vesnici
Nákup materiálního vybavení
7. Hradčanské šermování
Obnova táborové základny
Volnočasové aktivity mládeže

15 000
25 400
50 000
49 500
25 410
35 000
15 000
22 000
20 000
257 310

15 000
10 000
50 000
neposkytnuto
25 000
35 000
15 000
22 000
20 000
192 000

Vyúčtování

vyúčtováno
vyúčtováno
vyúčtováno
x
vyúčtováno
vyúčtováno
vyúčtováno
vyúčtováno
vyúčtováno

Publicita

ano
ano
ano
x
ano
ano
ano
ano
ano

Mimořádné dotace 2015
Žadatel

Gymnázium Tišnov
Klub přátel šloly ZŠ Tišnov, spolek
SRPŠ při Gymnáziu, Tišnov
Sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov,
Smíškova
Pavel Had, TVM produkce
Dětský domov Tišnov

Celkem:

Požadováno

12 200
15 000
15 000
10 000
30 000
10 000

92 200

Účel

Spolupr. mezi Gymn.Tišnov a Gymnáziem Vojtěcha
Mihálika Sereď
Vlastivědná exkurze u příležitosti 70. výročí osvobození ČR
"Umění bez hranic" - projekt škol družeb. měst Moldavy a
Tišnova
Prezentace projektu v Praze na celorepub. akci "Z místa,
kde žiju"
den dětí "Bacha četníci"

Poskytnuto

8 000
15 000
15 000
9 000
neposkytnuto

Adventní charitativní koncert
Celkem mimořádná finanční podpora v oblasti
volnočasové aktivity mládeže

10 000

Celkem mimořádná finanční podpora

657 000

57 000

Vyúčtování

Publicita

vyúčtováno

ano

vyúčtováno

ano

vyúčtováno

ano

vyúčtováno

ano

x
vyúčtováno

x
ano

