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1. Složení sportovní komise
Sportovní komise města Tišnova pracovala v roce 2014 ve složení:
Předseda
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Místopředseda Jan Schneider
Ing. Daria Švecová /
Tajemnice
Ing. Božena Veselá
Mgr. Marek Babák
Mgr. Věra Dvořáčková
Mgr. Petr Jůza
MUDr. Michaela Krupková
Zdeněk Kunický
Mgr. Lucie Mácová
Členové
Veronika Patzelová
Štěpán Pilný
Karel Pohanka
Mgr. Karel Švábenský
Martin Volena
Jiřina Zezulová

Komise se během roku 2015 sešla celkem 6x.
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2. Přehled sportovních subjektů
Přehled sportovních subjektů
web
Subjekt
www.kvetnice.tisnov.cz
1. FC Květnice Tišnov
www.afktisnov.cz
AFK Tišnov
www.annasmidova.cz
Anna Šmídová-cyklistika
www.aktisnov.wz.cz
Atletický klub Tišnov
www.posilovna-tisnov.cz
Fit Centrum Olympia
www.facebook.com/group.php?gid=117087718342791&v=wall
Florbal Tišnov
Klub českých turistů Tišnov kcttisnov.webnode.cz
www.facebook.com/pages/Kynologický-klubKynologický klub Tišnov
Tišnov/320082344203
odyssea.tisnov.cz
Lukostřelba
basket.tisnov.cz
SK Basketbal Tišnov
www.hazenatisnov.cz
SK HC Tišnov
www.tenis-tisnov.cz
SK Tenis Tišnov
sokolkaratetisnov.xf.cz
Sokol Karate Tišnov
www.ssktisnov.estranky.cz
SSK Tišnov
www.kvzametyst.cz
Střelecký klub Tišnov
Šachový klub Sokol Tišnov
www.titri.wz.cz
Tišnovský triatlon
www.sokol-tisnov.cz
TJ Sokol Tišnov
pingpong.tisnov.cz
TTC Koral Tišnov
147.229.135.10/tisnov
Volejbalový klub Tišnov
www.tisnovbikers.cz
Ycnega Bikers Tišnov

Podrobný popis
1. FC Květnice Tišnov
www.kvetnice.tisnov.cz
Květnická 1636, Tišnov
činnost od roku 1995
Počet členů: 40, z toho 27 občanů města Tišnova
Počet družstev: 1 mužské
Mládež (<18 let): 0
Sportovní činnost ve sportovní hale, tělocvičnách ZŠ, veřejných sportovištích (umělá tráva)
Výkonnost: Jihomoravská Divize futsalu, 3. nejvyšší soutěží v ČR
*********************************
AFK Tišnov
www.afktisnov.ic.cz
Riegrova 274, Tišnov
činnost od roku 1912
Počet členů: 202, z toho 182 občanů města Tišnova
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Počet družstev: 1 muži; 1 dorost; 2 žáci; 3 přípravka;
Mládež (<18 let): 115
Sportovní činnost, provoz fotbalového areálu na Ostrovci.
Výkonnost: v pravidelných soutěžích má oddíl zařazeno 7 družstev. Muži, dorost, starší a
mladší žáci v krajských soutěžích, 3 družstva přípravky v okresních soutěžích.
*********************************
Anna Šmídová-cyklistika
www.annasmidova.cz
Jiráskova 609, Tišnov
Závodní tým: Nilfisk - ALTO pro cycling
závody horských kol, především půlmaratony a maratony
Výkonnost: Mistrovství ČR do 5. místa, Český pohár do 3. místa, ostatní závody na
republikové a krajské úrovni do 2. místa, závody na okresní úrovni do 1. místa
*********************************
Atletický klub Tišnov
www.aktisnov.wz.cz
Alšova 976, Tišnov
činnost od roku 2002
Počet členů: 170, z toho 122 občanů města Tišnova
Počet družstev: 0
Mládež (<18 let): 155
Sportovní činnost na hřištích a tělocvičnách ZŠ nám. 28. října a ZŠ Smíškova
Výkonnost: jednotlivci 8. a 7. na ME masters v Toruni (Doležal, Sebera), český rekord Iva
Jíchová na 100 m př. masters W45, v soutěži družstev 2. liga za AHA Vyškov
Pravidelné akce (mimo soutěže):
• 2x ročně – červen a září: Atletický čtyřboj pro mládež pro registrované i
neregistrované děti,
• v září dále Skokanský trojboj družstev (dálka, výška, trojskok).
• Běhání pro laickou veřejnost (3 měsíční kurz)
*********************************
Fit Centrum Olympia
www.posilovna-tisnov.cz
Osvobození 1650, Tišnov
Činnost od roku 1992
Posilovna a rehabilitační cvičení, prodej sportovní výživy, poradenství v oblasti sportu,
Pravidelné akce: Ocelový muž-silově atletický pětiboj
*********************************
Klub českých turistů Tišnov
kcttisnov.webnode.cz
Na Rybníčku 585, Tišnov
Činnost od roku 1929
Počet členů: 46
Zpráva o sportu v roce 2015

Stránka 3 z 19

Počet družstev: 0
Mládež (<18 let): 4
Sportovní činnost v přírodě
Pravidelné akce: Novoroční procházka, První jarní výšlap, týdenní cyklozájezd po Evropě,
dálkový a turistický pochod Tišnovská padesátka (v roce 2014 se jedná o 44. ročník)
*********************************
Kynologický klub Tišnov
www.kktisnov.ic.cz
Brněnská 727, Tišnov
Počet účastníků: 68
Počet družstev: 0
Mládež (<18 let): 11
Výkonnost: ve sportovní kynologii soutěží jednotlivci v soutěžích jednotlivých plemen
(pokud soutěž chovatelský klub pořádá, týká se pouze psů s průkazem původu)
Pravidelné akce (mimo soutěže): 4x do roka všestranné zkoušky z výkonu, 2x do roka
Kombinační závod (poslušnost, obrana a poslušnost a stopa), závod Grádo, závod o
Vodníkovu pentli, 3x do roka klubový závod v poslušnosti
*********************************
Tišnovský triatlon –Ing. Jana Růžičková
www.titri.wz.cz
Halasova 995, Tišnov
Tišnovský triatlon - 7. ročník
Amatérský závod v terénním triatlonu pro širokou veřejnost.
*********************************
SSK Tišnov
http://www.ssktisnov.estranky.cz/
Riegrova 274, Tišnov
Počet členů: 765
Počet družstev: 8 sdružených klubů
Mládež (<18 let): 335
Provoz sportovní haly
*********************************
SK Basketbal Tišnov
basket.tisnov.cz
Riegrova 274, Tišnov
činnost od roku 1938
Počet členů: 153
Počet družstev: 2 dospělí, 5 mládež, družstva přípravky
Mládež (<18 let): 122
Sportovní činnost ve sportovní hale a na ZŠ Smíškova
Výkonnost: minižákyně – 2. místo krajský přebor; žákyně – 1. místo JM, SM; dorostenky
U17 – kvalifikace do žákovské ligy; ženy a muži – krajská soutěž
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Pravidelné akce (mimo soutěže): turnaje mládeže 5x ročně, sportovní den
*********************************
SK HC Tišnov
www.hazenatisnov.cz
Riegrova 274, Tišnov
činnost od roku 1939
Počet členů: 44, z toho 29 občanů města Tišnova
Počet družstev: 1 mužské v Jihomoravské lize
Mládež (<18 let): 12
Sportovní činnost ve sportovní hale a tělocvičnách ZŠ
*********************************
SK Tenis Tišnov
www.tenis-tisnov.cz
Ostrovec 1987, Tišnov
činnost od roku 1922
Počet členů: 130, z toho 72 občanů města Tišnova
Počet družstev: 2 dospělých, 9 mládeže
Mládež (<18 let): 109
Sportovní činnost na tenisových kurtech na Ostrovci
Výkonnost:
Dospělí A- I. třída, 2. nejvyšší soutěž JM, 2014 - 8. místo (sestup z divize)
Dospělí B- II. třída, 4. nejvyšší soutěž JM, 2014 - 1. místo (postup z III. třídy do II.
třídy)
Dorost A - liga, 1. nejvyšší soutěž JM, 2014 - 1. místo (postup z I. třídy do ligy)
Dorost B - I. třída, 3. nejvyšší soutěž JM, 2014 - 4 . místo
Starší žactvo A - Liga JTS, nejvyšší soutěž v ČR, 2014- 7. místo
Mladší žactvo A - I. třída, 2. nejvyšší soutěž JM, 2014 - 6. místo
Babvtenis A - I. třída, 2. nejvyšší soutěž JM, 2014 - 2. místo
Minitenis - l. třída, 2. nejvyšší soutěž JM, 2014- 3. místo
Družstvo dospělých, dorostu a žáků hrají ve skupinách po 8 družstvech. V sestavě
nastupují 4 muži a 2 ženy. Minitenis a babytenis hrají ve složení 4 děti.
Pravidelné akce (mimo soutěže): SK Tenis Tišnov pořádá každý rok přes 20 turnajů všech
věkových kategorií. Jeden turnaj zpravidla trvá 2 - 3 dny. V zimní sezóně uspořádal
klub halový Pořádání pravidelných akcí turnaj dorostu kategorie B, které jsou v zimě
pouze dva v Jihomoravském kraji
*********************************
TJ Sokol Tišnov
www.sokol-tisnov.cz
Drbalova 274, Tišnov
činnost od roku 1892
Počet členů: 657, z toho 657 občanů města Tišnova
Počet družstev: 14 oddílů sokolské všestrannosti, sportovní soutěže: karate, šachy, odbíjená,
košíková, taneční oddíl, badminton a lukostřelba
Mládež (<18 let): 265
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Sportovní činnost v areálu sokolovny, sportovní hale, venkovním hřišti, tělocvičnách ZŠ
Pravidelné akce (mimo soutěže): Turnaj Tišnovská věž.
*********************************
TTC Koral Tišnov
pingpong.tisnov.cz
Riegrova 274, Tišnov
činnost od roku 1930
Počet členů: 70, z toho 55 občanů města Tišnova
Počet družstev: 3 dospělých
Mládež (<18 let): 41
Sportovní činnost v tělocvičnách ZŠ, výjimečně ve sportovní hale
Výkonnost:
"A"-mužstvo - 3. liga; "B"-mužstvo – divize JmK; Pros René účast na MČR dospělých
Pravidelné akce (mimo soutěže): pořádání Velkých cen veteránů ČR (300 účastníků), Turnaj
o pohár starosty města (100 účastníků), pořádání okresního přeboru mužů (70
účastníků), bodovací turnaj žáků Jihomoravského kraje
*********************************
Volejbalový klub Tišnov
147.229.135.10/tisnov
Riegrova 274, Tišnov
činnost od roku 2003
Počet členů: 51, z toho 45 občanů města Tišnova
Počet družstev: 3 dospělých, 1 mládeže
Mládež (<18 let): 7
Sportovní činnost ve sportovní hale a tělocvičnách ZŠ
Výkonnost: krajský přebor 1. tř., krajský přebor smíšených družstev, krajská soutěž veteránů
*********************************
Ycnega Bikers Tišnov
www.tisnovbikers.cz
Na Zahrádkách 239, Tišnov
činnost od roku 2002
Počet členů: 11, z toho 7 občanů města Tišnova
Počet družstev: 1 mužské
Mládež (<18 let): 0
Výkonnost: MTB cyklistika - hobby úroveň, volně přístupné závody v regionu JMK. V rámci
oddílu není vedený závodník s licencí na účast v českém poháru. Silově-atletický
pětiboj "Ocelový muž" - seriál závodu v ČR (není děleno na menší územní kategorie).
Historicky nejlepší výkon Jaromír Hejl v roce 2013 celkově 3.
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3. Sportovní zařízení
Venkovní hřiště
•

Workoutové hřiště

https://mapy.cz/letecka?x=16.4363275&y=49.3511847&z=19
Dne 14. června 2015 proběhlo slavnostní otevření workoutového hřiště u nového hřbitova
v Tišnově. Na tomto typu hřišť se posiluje za využití váhy vlastního těla. Otevření se uskutečnilo
u příležitosti IX. ročníku závodu horských kol Memoriál Ivo Medka. Namísto klasického stříhání pásky
zahájili provoz starosta Tišnova Jiří Dospíšil a radní pro sport Martin Sebera poměrně netradičně. Oba
se nezalekli přítomnosti profesionálů ze skupiny Workout Brno a před jejich zraky i očima desítek
přihlížejících předvedli něco málo ze sportovních dovedností. Hned poté se ujali prezentace pozvaní
profesionálové, kteří ukázali přítomným, jakými způsoby lze nově vybudované hřiště využít. Hřiště je
tedy otevřeno široké veřejnosti a věříme, že pomůže zvyšovat fyzickou kondici nejen mladé generace,
ale všech věkových skupin

• Sídliště Pod Klucaninou
https://mapy.cz/letecka?x=16.4347278&y=49.3415649&z=19
Venkovní sportoviště

- asfaltové hřiště pro volejbal, nohejbal s basketbalovým košem
- antukové hřiště na malou kopanou, pétanque, v zimě kluziště
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• Sídliště Pod Květnicí
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4234129&y=49.3546283&z=19
Venkovní sportoviště

- hřiště na malou kopanou, v zimě kluziště
- hřiště na volejbal, nohejbal s basketbalovým košem

• Trnec
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4401335&y=49.3372458&z=19
Venkovní sportoviště - antukové hřiště na volejbal a nohejbal, v zimě kluziště

• Hřiště TJ SOKOL Tišnov
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4270247&y=49.3500059&z=19
Venkovní sportoviště – malý běžecký ovál s umělým povrchem, hřiště na házenou
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• Koupaliště - provozované městem, lokalita Za Mlýnem
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4208701&y=49.3384205&z=19
– 50 m bazén, dětský bazén, plážový volejbal, petanque, stolní tenis, ruské kuželky

Plochy využívané pro zimní kluziště:
- Květnice - na konci ul. Osvobození: město zajišťuje údržbu, stavění a demontáž mantinelů,
vodu, osvětlení. Údržbu ledu provádějí dobrovolníci z řad občanů.
- Klucanina – hřiště: 2 plochy, město zajišťuje údržbu, stavění a demontáž mantinelů, vodu,
osvětlení. Údržba ledu zpočátku město, nyní dobrovolníci z řad občanů.
- Trnec - na okraji lesa: město zajišťuje pouze osvětlení, jinak přes léto i údržbu hřiště, vše
ostatní si zajišťují občané Trnce.

Školská zařízení
ZŠ nám. 28. října
Venkovní sportoviště

- víceúčelové atletické hřiště s běžeckou dráhou a umělým povrchem
- hřiště pro volejbal, basketbal, házenou, malou kopanou (umělá tráva)

https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4223740&y=49.3504970&z=19
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Vnitřní sportoviště

- dvě víceúčelové tělocvičny s dřevěnými parketami

ZŠ Smíškova
Venkovní sportoviště

- víceúčelové atletické hřiště s běžeckou dráhou s umělým povrchem

https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4311020&y=49.3463770&z=19

Vnitřní sportoviště
- sportovní hala s umělým povrchem pro volejbal, basketbal aj.
- víceúčelová tělocvična s dřevěnými parketami

ZŠ Riegrova
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4248077&y=49.3495050&z=19
Venkovní sportoviště

- víceúčelové sportovní hřiště pro volejbal, basketbal, házenou, malou
kopanou (umělá tráva)

Vnitřní sportoviště

- malá tělocvična s dřevěnými parketami pro potřeby ZŠ a DDM Tišnov

• Gymnázium Tišnov
Venkovní sportoviště - 2x volejbalový kurt s umělým povrchem, sektor pro skok daleký a pro skok
do výšky
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https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4261840&y=49.3494040&z=19
Vnitřní sportoviště

- sauna, posilovna

Ostatní zařízení
• Sportovní hala Tišnov – provozovatel SSK Tišnov, ul. Riegrova
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4266520&y=49.3503250&z=19
- víceúčelová sportovní hala (házená, basketbal, volejbal, florbal, futsal), povrch parkety.

• Tenisové kurty a tenisová hala – provozovatel SK Tenis Tišnov, ul. Ostrovec
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4173580&y=49.3444910&z=19
- 4 tenisové antukové dvorce a zázemí v majetku SK Tenis Tišnov
- v nafukovací tenisové hale v zimních měsících dva tenisové dvorce

• Fotbalové hřiště – provozovatel AFK Tišnov, ul. Ostrovec
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4185160&y=49.3445130&z=19
- travnaté hřiště na kopanou, areál celkem 10666 m2

• Tělocvična TJ Sokol Tišnov – ul. Riegrova
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4258851&y=49.3501062&z=19
- tělocvična 12 x 17 m, povrch parkety

• Volejbalové hřiště TJ Sokol Tišnov - ul. Riegrova
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4263302&y=49.3506218&z=19
- antukové hřiště 15 x 25 m
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• Relax centrum Tišnov – provozováno komerčně, ul. Koráb
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4206375&y=49.3475709&z=19
– spinning, solárium, klasické a sportovní masáže, rekondiční a reflexní terapie.

• Fit centrum Olympia – provozováno komerčně, ul. Koráb
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4255890&y=49.3499534&z=19
– posilovna, prodej sportovní výživy, poradenský servis v oblasti fitness, 38 stanovišť, kompletní
vybavení posilovacími stroji GymPro, aerobní stroje Kettler a Sport Racing. Plocha 138 m2.

• Fit centrum Olympia – provozováno komerčně, ul. Koráb
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4255890&y=49.3499534&z=19
– posilovna, prodej sportovní výživy, poradenský servis v oblasti fitness, 38 stanovišť, kompletní v
•

Fit4Fun, Centrum zdravého sportu

https://mapy.cz/letecka?x=16.4243059&y=49.3466706&z=19
- sportovní centrum v Tišnově zaměřené na mnoho druhů cvičení (T.R.X., bosu, pilates, zdravá záda,
HEAT)

•

Yvein fitklub Tišnov pro ženy

https://www.facebook.com/yveintisnov/

-

Brněnská 488

• Paintball Jamné - provozováno komerčně, Jamné
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4678194&y=49.3761404&z=19
- paintballové hřiště s umělými i přírodními překážkami (90x40 m)

Dětská hřiště
Osvobození – pískoviště, kolébačka, kreslící tabule s počítadlem, kolotoč
Dřínová - věž se skluzavkou, pískoviště, kolébačka, kreslící tabule s počítadlem
Květnická - věž se skluzavkou a šplhacími prvky, pískoviště, kreslící tabule s počítadlem, kolébačka
Polní – kolébačky, pískoviště, kolotoč, věž se skluzavkou a šplhacími prvky
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Rodinné centrum Studánka - loď se skluzavkou, kolébačka, pískoviště
https://mapy.cz/letecka?x=16.4273870&y=49.3490860&z=19

Tyršova - věže se skluzavkami a řetězovou houpačkou, kolébačka, pískoviště
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4293034&y=49.3490587&z=19

U Humpolky – skluzavka s řetězovou houpačkou, kolébačka, vahadlové houpačky, pískoviště, kolotoč
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4243020&y=49.3450201&z=19

Jamborova 1 – pískoviště, kolébačka
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&l=1&x=16.434433&y=49.340685&z=19

Jamborova 2 - věž se skluzavkou a šplhacími prvky, věž se skluzavkou, šplhací sestava, lanová
pyramida, kolébačka, pískoviště, vahadlová houpačka, řetězová houpačka, lanovka, kreslící tabule
s počítadlem, jezevčík, kolébačka krokodýl
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4342646&y=49.3415336&z=19

Halasova – kolébačka, pískoviště, pneumatiky
Zpráva o sportu v roce 2015

Stránka 13 z 19

Trnec – pískoviště, kolébačka, trojhoupačka – kohouti, labuť, kolotoč, čtyřhoupačka, dvouhoupačka

Dlouhá - lanová pyramida, sestava se skluzavkou, herní prvek na pružinách, kolébačka, pískoviště

Smíškova - šplhací sestava, kolébačka, vahadlová houpačka 1, vahadlová houpačka 2, minigolf
Formánkova - věž se skluzavkou, kolébačka, kolotoč, houpačka hnízdo, vahadlová houpačka, lanová
síť, pískoviště
Králova - věž se skluzavkou

ZŠ nám. 28. října
- asfaltové hřiště – dříve s překážkami pro skateboard ()
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4. Koncepce sportu
Dokument byl v roce 2015 inovován, předložen bude v dubnu 2016 na jednání
sportovní komise.

5. Dotace
Podpora trenérů mládeže
1. 1. – 30. 6. 1. 7. – 30. 9. 1. 10. – 7. 12.

2015

Název klubu

Částka

Částka

Částka

Celkem

SK Basketbal Tišnov
SK Tenis Tišnov
Atletický klub AK Tišnov
TJ Sokol Tišnov

37 900,22 700,19 200,38 600,-

18 400,- Kč
7 800,- Kč
-

14 800,- Kč
5 600,- Kč
8 400,- Kč
14 650,- Kč

71 100,- Kč
36 100,- Kč
27 600,- Kč
53 250,- Kč

TTC Koral Tišnov
AFK Tišnov

14 000,-

15 000,- Kč

6 000,- Kč
10 000,- Kč

20 000,- Kč
25 000,- Kč

Celkem za kluby/oddíly

132 400,-

41 200,- Kč

59 450,- Kč 233 050,- Kč

Dotace na činnost
Kritéria rozdělování dotací na činnost zůstala v roce 2015 shodná s předchozími roky.
Rozdělovaná částka na rok 2015 byla 800.000,- Kč.
Žadatel:
Požadováno:
Název projektu:
Poskytnuto:
Sportovní klub
Podpora a rozvoj
280 000 Kč
134 600 Kč
Basketbal Tišnov
basketbalové mládeže
YCNEGA Bikers Tišnov
15 000 Kč Podpora členů týmu v sezóně 2015
7 000 Kč
Klub českých turistů Tišnov
7.000,Tišnovská padesátka
7 000 Kč
Sportovní klub
Sportovní činnost
204 000 Kč
126 700 Kč
Tenis Tišnov
tenisového klubu
Volejbalový klub Tišnov
75 000 Kč
Činnost VK Tišnov 2015
33 200 Kč
1. FC Květnice Tišnov
65 000 Kč
Sport a tělovýchova - činnost
29 500 Kč
Atletický klub
Podpora činnosti Atletického klubu
130 000 Kč
114 400 Kč
AK Tišnov
AK Tišnov v roce 2015
Amatérský fotbalový
Příspěvek na činnost
120 000 Kč
116 800 Kč
klub Tišnov
družstev kopané
Závodní činnost a reprezentace
Anna Šmídová
49 000 Kč
5 000 Kč
v horské a silniční cyklistice
Ing. Jana Růžičková
7 500 Kč
Tišnovský triatlon - 7. ročník
5 000 Kč
TTC KORAL Tišnov
120 000 Kč
Sportovní činnost - stolní tenis
78 100 Kč
Tělocvičná jednota
Příspěvek na činnost
100 000 Kč
100 000 Kč
Sokol Tišnov
21 oddílů
Činnost sportovního klubu
Házená Tišnov z.s.
80 000 Kč
26 700 Kč
Házená Tišnov v roce 2015
Kynologický klub Tišnov
21 100 Kč Mobilní plátěný přístřešek pro výuku
16 000 Kč
Celkem
800 000 Kč
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Dotace na provoz
Dotace na provoz byly rozděleny na základě předložených výkazů zisků a ztrát za rok
2015 do následujících zařízení. Rozdělovaná částka 700.000,- Kč.

Žadatel:
Sportovní klub
Tenis Tišnov
Amatérský fotbalový
klub Tišnov
Sdružení sportovních
klubů Tišnov
Tělocvičná jednota
Sokol Tišnov
Kynologický klub Tišnov

Požadováno:
284 000 Kč
45 000 Kč

Název projektu:
Provoz a údržba
tenisového areálu
Provoz hřiště kopané

Provoz sportovní haly
SSK Tišnov
Příspěvek na provoz sokolovny
250 000 Kč
k zajištění činnosti 21 oddílů
Sečení travnatých ploch patřících
11 000 Kč
klubu a pravidelná údržba traktůrku
420 000 Kč

Celkem

Poskytnuto:
140 000 Kč
35 000 Kč
420 000 Kč
100 000 Kč
5 000 Kč
700 000 Kč

Mimořádné dotace
Žadatel:
Požadováno:
Tělocvičná jednota
32 000
Sokol Tišnov
Ing. Gabriel Greguš
10 000
Sdružení sportovních
107 000
klubů Tišnov
Házená Tišnov z. s.

30 000

Gymnázium Tišnov

7 000

SK Tenis Tišnov

100 000

TTC Koral Tišnov

10 000

SK Basketbal Tišnov
Celkem:

20 000
316 000
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Název projektu:
Poskytnuto:
Příspěvek na účast na
32 000
XV. Světové gymnaestrádě
Ocelový muž - ocelová žena 2015
5 000
Renovace podlahy
107 000
ve sportovní hale SSK Tišnov
Účast družstva mužů v
20 000
II. liize házené ČR 2015/2016
Vánoční laťka, činnost
7 000
sportovního klubu školy
Modernizace osvětlení
100 000
nafukovací haly SK Tenis Tišnov
Účast na XXX. ročníku Mezinárodního
10 000
turnaje ve francouzském Avionu
Účast v žákovské lize U14 2015/2016
20 000
Celkem mimořádné dotace - sport:
301 000
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6. Vývoj mládežnické členské základny
Ze žádostí na činnost jednotlivých sportovních klubů a oddílů lze vypozorovat vývoj
mládežnické členské základny.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
basketbal
113 100
60
83
70
70
57
88
95 126
12
házená
83 101
71
72
57
57
40
29
2
115
fotbal
83 115 108 106 112 112
97 101 113
atletika
65
88
89
72
97
97 109 135 149 155
tenis
39
66
79
78
74
74
89
92 106 109
41
stolní tenis
25
19
18
18
16
16
20
34
41
8
volejbal
11
10
7
3
1
1
0
9
7
0
futsal
1
1
16
18
0
0
sokol
233
225 262 257 265

Vývoj mládežnické členské základny
300
250
200
150
100
50
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

basketbal

házená

fotbal

atletika

stolní tenis

volejbal

futsal

sokol

2013

2014

2015

tenis

7. Vyhlášení nejlepších sportovců
Sportovní komise v roce 2015 pokračovala ve vyhlašování nejlepších sportovců
Tišnova a to formou setkání zástupců klubů s vedením města Tišnova. Jednotlivé kluby sami
nominují 2 sportovce nebo 1 sportovce a 1 činovníka (funkcionář či trenér). Vyhlášení
proběhlo dne 21. 4. 2015 v obřadní síni tišnovské radnice.
Kynologický klub: Michal Hajda, Stanislav Klouda
TJ Sokol Tišnov - Lukostřelecký oddíl: Tomáš Borek
Atletický klub AK Tišnov: Vojtěch Zhoř; Michaela Jurčáková
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AFK Tišnov: Martin Koloc, Libor Dřevěný
1. FC Květnice: Tomáš Marvan
Volejbalový klub Tišnov: Martin Trojánek, Ondřej Liška
SK Tenis Tišnov: družstvo dorostu „A“
TJ Sokol Tišnov: Eva Brázdová
TTC Koral Tišnov: René Pros, Rudolf Cvrkal ml.
Házená Tišnov: Michal Švehla, Jiří Havlát
SK Basketbal Tišnov: Petra Knoflíčková, Ester Sedláčková

8. Memoriál Ivo Medka
Město Tišnov uspořádalo 14. 6. 2015 IX. ročník Memoriálu Ivo Medka, závod
horských kol. Akce se koná na parkovišti za městem u začátku cyklostezky Tišnov-Železné,
ve spolupráci s DDM Tišnov, tišnovskými policisty a hasiči. Součástí je
• závod pro děti i dospělé regionálního charakteru, jehož se účastní cca 100 závodníků
v hlavních kategoriích, cca 50 dětí na horských kolech, cca 200 dětí v jízdě zručnosti
a cca 100 účastníků nezávodní vyjížďky. Kromě toho je akce díky bohatému
kulturnímu programu hojně navštívena diváky v počtu cca 300-500 osob.

9. Zhodnocení roku 2015 a výhled do roku 2016
•

•

•

•

Modernizace tišnovského koupaliště: proběhla oprava čerpadel a filtrů, byl doplněn
písek na volejbalovém hřišti, zakoupeny nové ochranné sítě. Povrch dětského
brouzdaliště byl nově natřen, byly nakoupeny a nainstalovány dva nové dětské hrací
prvky, bylo vybudováno nové vedení elektřiny a vody od vrtu a studny k úpravně
vody. Na plot okolo koupaliště byla nainstalována neprůhledná síť, čímž se zvýšila
intimita a soukromí areálu, při vstupu fungoval elektronický pokladní a odbavovací
systém. Na sezónu 2016 je v plánu zhotovení přípojek na nově budovanou kanalizaci,
což by se mělo promítnout ve snížení nákladů na odpadní vody, nebo např. instalace
zamykatelných schránek na cennosti a stojany na jízdní kola. V rámci III. etapy
rekonstrukce koupaliště proběhnou projekční práce a výběr dodavatele na opravy
dětského brouzdaliště.
Realizace dotačního titulu „Podpora trenérů mládeže“, kdy město začalo finance
směřovat i přímo těm nejdůležitějším stavebním kamenům každé sportovní
organizace, na kterých mnohdy sportovní kluby, oddíly a spolky stojí, a to konkrétně
přímo trenérům mládeže.
Rozvoj sportovního areálu Ostrovec. Město zakoupilo pozemky Českých drah
a Amatérský fotbalový klub Tišnov podal žádost o dotaci na modernizaci celého
areálu spočívající ve vytvoření druhého tréninkového fotbalového hřiště, výstavbě
tribuny, kabin a sociálního zařízení a rozšíření tenisového areálu o dva kurty. Město se
pak bude na cca třiatřicetimilionové investici podílet dalšími pěti miliony korun spolu
s dotací MŠMT, Jihomoravského kraje a Fotbalové asociace České republiky.
Projektově je připravena rekonstrukce víceúčelového sportoviště u ZŠ Smíškova. Po
plánované modernizaci bude sportoviště nabízet opravené víceúčelové hřiště
s umělým trávníkem, které bude v létě sloužit pro malou kopanou, volejbal, basketbal
a tenis a v zimě jako umělé kluziště s mobilními mantinely a skrytým systémem
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zemního chlazení, dále malé víceúčelové hřiště s umělým trávníkem pro volejbal
a basketbal, atletickou rovinku pro sprint a doskočiště pro skok do dálky.
Rekonstrukce zahrnuje i vybudování provozních objektů pro technické zázemí
chlazení kluziště, zázemí pro obsluhu a stání rolby, sklad nářadí a převlékárnu.
Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši cca 14 mil. Kč, z toho částka
cca 6 mil. Kč by byla finanční spoluúčast města Tišnova v rámci dotace.

V Tišnově, 30. 3. 2016
Zpracoval: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Zpráva o sportu v roce 2015

Stránka 19 z 19

