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Předložení Zprávy o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2016 vyplývá z plánu
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dětí a mládeže zmiňuje zpráva činnost Komise školské, pro děti mládež a rodinu. Součástí
zprávy je přehled dotací poskytnutých v oblasti volnočasových aktivit mládeže za rok 2016
z dotačního programu a v rámci mimořádných dotací.

ZPRÁVA O ČINNOSTI
MLÁDEŽNICKÝCH
ORGANIZACÍ V TIŠNOVĚ ZA
ROK 2016

Obsah
1

Úvod ...........................................................................................................................................................2

2

Přehled organizací a jejich činností působících v Tišnově v roce 2016 .....................................................4
Inspiro - středisko volného času .........................................................................................................4

2.1
2.1.1

Rekonstrukce v roce 2016 ..............................................................................................................4

2.1.2

Zájmové vzdělávání ........................................................................................................................4

2.1.3

Další činnost zájmového vzdělávání ..............................................................................................5

2.1.4

Příležitostná činnost zájmového vzdělávání ...................................................................................5

2.1.5

Táborová činnost ............................................................................................................................5

2.1.6

Personální informace ......................................................................................................................6

2.1.7

Hospodaření organizace..................................................................................................................6

2.2

Základní článek Hnutí Brontosaurus - 1. BRĎO TIŠNOV-GINGO ..................................................7

2.3

Tigal, z. s. – zapsaný spolek při Základní umělecké škole Tišnov .....................................................9

2.4

Klub přátel školy ZŠ Tišnov .............................................................................................................10

2.5

Sdružení rodičů a přátel gymnázia Tišnov .......................................................................................11

2.6

Rodinné centrum Studánka ...............................................................................................................12

2.7

Sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova ............................................................................14

2.8

96. šiška Z.H.K.Ž. BRĎO TIŠNOV .................................................................................................15

2.9

Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s. .......................................................................16

2.10

Spolek Odyssea Tišnov ....................................................................................................................19

2.11

Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání ......................................................................................20

2.12

Občanské sdružení Vinohrad ............................................................................................................21

1

1

Úvod
Volnočasovými aktivitami dětí a mládeže se v roce 2016 zabývala Komise školská pro děti, mládež
a rodinu, která je poradním orgánem Rady města Tišnova. Ta jednotlivé členy komise jmenuje a
odvolává. V roce 2016 se Komise školská pro děti, mládež a rodinu, sešla devětkrát, tj. dvakrát více
než v roce 2015. Poslední setkání proběhlo v prosinci. Počet členů komise se nezměnil. Bylo 13
členů a tajemnice komise. Funkci předsedkyně komise vykonávala PaedDr. Radmila Zhořová, která
se vystřídala s Mgr. Lucii Borkovou po dobu její rodičovské a mateřské dovolené. Paní Borková se
ujala funkce místopředsedkyně.
Komise na svých jednáních, která se konala v prostorách města, nebo v prostorách ZŠ nám. 28.
října, projednávala žádosti o řádné i mimořádné dotace, dále zápisy do MŠ a ZŠ, kapacity škol,
budoucnost budovy na ulici Riegrova, požadavky na rozpočet a vlastní rozpočet města Tišnova na
další účetní období, využití areálu letního kina, nový navrhovaný dotační titul „Podpora pracovníků
s dětmi a mládeží“, kritéria pro hodnocení žádostí o dotace apod.
V roce 2016 bylo z rozpočtu města v rámci dotací v oblasti volnočasových aktivit přiděleno z
dotačního programu v řádných dotacích 200.000,- (vráceno v rámci vyúčtování SRPG Tišnov
1 342,- Kč projektu „Spolupráce mezi Gymnáziem Tišnov gymnáziem Sereď). Žádost o řádné
dotace podalo devět organizací, finanční prostředky v celkové výši 200.000,- Kč obdrželo devět
z nich. Prostředky byly použity především na volnočasové aktivity a zájmovou činnosti dětí, ale
také např. na obnovu táborové základny či nákup materiálního vybavení.

Volnočasové aktivity mládeže 2016
žadatel:

celková výše
projektu

požadováno:

účel:

poskytnuto:

Spolek Vinohrad

21 900

15 100

Věnujeme se našim dětem

10 000

VICTORIUS SHŠ

86 000

15 000

8. Hradčanské šermování

15 000

Klub přátel školy ZŠ Tišnov

20 000

14 000

Podpora volnočasových aktivit mládeže - zájmové kroužky

14 000

ZČHB 1. BRĎO TIŠNOV - GINGO
Sdružení škola a rodina při ZŠ
Tišnov, Smíškova
Junák-český skaut, středisko
Květnice Tišnov, z.s.

25 000

17 500

Dovybavení táborové základny

17 000

40 000

15 000

Zkvalitnění volnočasových aktivit dětí

15 000

70 000

49 000

Nákup materiálového vybavení

44 000

Rodinné centrum Studánka, z.s.

90 000

60 000

Provoz v RC Studánka v roce 2016

60 000

Odyssea Tišnov
Sdružení rodičů a přátel gymnázia
Tišnov

28 100

19 300

S putovní 3D střelnicí do města i na vesnici

19 000

9 000

6 000

Spolupráce mezi Gymnáziem Tišnov a gymnáziem Sereď

6 000

Celkem:

390 000

210 900

200 000
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Žádosti podané v rámci mimořádných dotací měly charakter jak podpory volnočasových aktivit
mládeže, tak zasahovaly do jiných oblastí; nejčastěji do oblasti sportu a tělovýchovy. Proto
následující tabulka uvádí všechny mimořádné dotace poskytnuté v roce 2016 (šedě jsou zvýrazněny
poskytnuté dotace týkající se volnočasových aktivit mládeže).

Mimořádná finanční podpora 2016
žadatel:

celková výše
projektu

požadováno:

účel:

poskytnuto:

Dan Petrucha koordinátor
festivalu Jeden svět Tišnov

100 000

30 000

Jeden svět Tišnov 2016

30 000

Roman Koscelník

265 300

50 000

Rally team Tišnov

15 000

HNÍZDO - spolek pro
komunitní vzdělávání

14 778

9 990

Cvičení rodičů s dětmi (power yoga)

7 000

250 000

50 000

Podpora činnosti MAS Brána Vysočiny, z.s..

50 000

18 000

6 400

Mezinárodní konference "Škola otevřená všem"

6 400

65 300

45 700

Přísp. na start. žákům tanečního oboru v prestižních soutěžích

40 000

Místní akční skupina Brána
Vysočiny, z. s.
Klub přátel školy ZŠ Tišnov,
spolek
Základní umělecká škola
Tišnov, příspěvková
organizace
Sdružení škola a rodina při
ZŠ Tišnov, Smíškova 840
Ján Kútnik
Sdružení rodičů a přátel
gymnázia Tišnov
Sdružení sportovních klubů,
z.s.
Sdružení škola a rodina při
ZŠ Tišnov, Smíškova 840
Sdružení rodičů a přátel
gymnázia Tišnov
Klub přátel školy ZŠ Tišnov,
spolek

6 500

4 500

Basketbalový turnaj and 1 cup 2016

4 500

90 000

50 000

Příprava na olympijskou kvalifikaci

15 000

45 000

25 200

VIVAT VIVALDI

15 000

125 000

87 000

Vestavba WC ve sportovní hale SSK Tišnov

87 000

60 000

30 000

Oslavy 65. výročí založení školy

30 000

13 300

9 000

Spolupráce mezi Gymn. Tišnov a Gymn. Vojtecha Mihálika Sereď

9 000

32 000

22 000

Rozšíření stálé výstavy o Květnici na ZŠ Tišnov. nám. 28. října

22 000

TIŠNOVSKO DSO
Sdružení rodičů a přátel
gymnázia Tišnov

154 792

49 000

TyJáTr FEST

49 000

127 575

32 000

Podpora studentského projektu Jsme offline - Tišnov v pohybu

22 000

Z. O. ČSCH Tišnov

15 000

10 000

Přemístění a dovýbava výstavního fundusu

10 000

Hnutí Duha Brno, p. s.
Sportovní klub Tenis Tišnov,
z.s.

400 000

15 000

Komunikační kampaň Referendum 2016

62 000

20 000

Reprezentace na MČR družstev dorostu

20 000

TJ Sokol Tišnov

98 389

68 000

Zajištění dokončení sanačních prací

68 000

LOKOMOCE, z.s.

65 000

45 500

Olympiáda dětí a mládeže v Tišnově

4 000

10 000

Mezin. festival adv. a vánoč. hudby s cenou Petra Ebena, Praha

10 000

Sdružení rodičů a přátel
gymnázia v Tišnově
Dětský domov Tišnov,
příspěvková organizace
Celkem:

48 000

zpět vzetí

0

40 000

14 000

Charitativní koncert

10 000

2 095 934

683 290

Celkem nimořádná finanční podpora:

501 900
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Vráceno
3 133

dotace
vrácena

Přehled organizací a jejich činností působících v Tišnově v roce 2016
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2.1

Inspiro - středisko volného času

Poslání organizace
Osobním přístupem a přátelskou formou vzdělávání nabízíme aktivní trávení volného času v regionu
Tišnovska. Vytváříme pestrou nabídku kroužků, kurzů, akcí a táborů, ze které si mohou vybrat jednotlivci,
skupiny i rodiny. Ke každému jedinci přistupujeme individuálně s ohledem na jeho osobnost, upevňujeme
pocit jeho důležitosti a odpovědnosti. Odborným vedením rozvíjíme jeho schopnosti, dovednosti a postoje,
které často využije ve svém životě. Naší činností pomáháme předcházet patologickým jevům ve společnosti a
tím pozitivně působíme na její zdravý růst.
Středisko volného času Inspiro Tišnov je školskou příspěvkovou organizací města, která se zaměřuje na
zájmové vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, nabízí aktivní trávení volného času dětí i dospělých.

2.1.1 Rekonstrukce v roce 2016
V období letních prázdnin proběhla další část rekonstrukce na budově hasičky. V rámci ní byl opraven vnější
plášť budovy – vsazena nová okna, zateplení části budovy a půdy, fasáda, oprava věžičky .
Proběhla též úprava a vybavení nově svěřeného prostoru - bývalé šatny na budově Riegrova. Úprava
probíhala z velké části svépomocí a pomocí sponzorů.

2.1.2 Zájmové vzdělávání
Zájmové vzdělávání probíhá pravidelnou činností 1 - 2x týdně. Zájmové útvary pro děti a dospělé jsou
členěny dle zaměření do 3 oblastí (sportovní, přírodo – technické, kreativní). Každým rokem nabídku ZÚ
inovujeme a přidáváme novinky. V loňském roce jsme ZÚ rozšířili o řadu nových ( např. Taneční krok,
Experimentální kresba, Gymnastika či Tvůřčí psaní). Zájmové útvary jsou realizovány nejen v Tišnově, ale
také na našich pobočkách v Dolních Loučkách, Katově, Olší a Doubravníku. Zájmové útvary vedou interní a
externí pedagogové, kteří jsou proškoleni dle zákona o pedagogických pracovnících.
Pokračujeme v realizaci kroužků pro prvňáčky, s tím souvisí i služba odvodu z družiny a služba
„dohlídávání“ v naší nové klubovně, kde je vždy přítomen pedagog. Pedagog přivede dítě ze školní družiny
na kroužek, poté se již nevrací, přechází do klubovny, kde si jej rodič může vyzvednout kdykoli do 16.00.
Klubovna funguje pouze ve dny, kdy probíhají kroužky. Tuto službu si rodiče velmi pochvalují, protože
jejich pracovní možnosti časově neumožňují vodit děti z družiny na zájmový útvar a zpět.
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2.1.3 Další činnost zájmového vzdělávání
Výukových programů určené pro mateřské, základní a střední školy jsme za celý školní rok zrealizovali
celkem 45 pro 961 žáků ZŠ z regionu Tišnovska. Výukové programy máme rozděleny na přírodovědné,
vlastivědné, národopisné, sváteční, praktické a rozvojové, největší zájem je o programy přírodopisné a
rozvojové, které si s oblibou objednávají učitelé tříd nově vzniklých či personálně přeměněných. Nově jsme
zařadili do nabídky VP finanční gramotnost, o který je ze strany základních škol enormní zájem.
Mezi další činnost zájmového vzdělávání patří kurzy a semináře pro dospělé. Zejména kreativní kurzy –
tvořivý Freestyle, Cácora – kurz šití. Zahájili jsme též spolupráci s Tvořením LuKa na Velké jarní dílně.

2.1.4 Příležitostná činnost zájmového vzdělávání
Mezi příležitostnou činnost se řadí akce pro veřejnost, exkurze, soutěže a turnaje, vycházky a výlety.
Podílíme se na pořádání akcí pro tišnovskou veřejnost - na akcích jsme vždy zajišťovali program pro děti a
mládež (Trhové slavnosti, Hody, Memoriál Ivo Medka -jízda zručnosti; Rybářské slavnosti; Vánoční trhová
slavnost, Masopust). Mezi naše nejvýznamnější akce patří Karneval a Pohádkový les, kterého se zúčastnilo
přes šest set účastníků.
Tradičních 2 florbalových turnajů, na které se zvou i týmy z okolních obcí, se zúčastnilo přes 180 dětí.
Florbalová spolupráce s tišnovskými školami dala podnět ke vzniku TFL (tišnovské florbalové ligy), kterou
organizujeme ve spolupráci se ZŠ Smíškova, reagovali jsme tak na poptávku po florbalových turnajích
mládeže. Nově se TFL rozrostla o mládežnickou kategorii.
Pro rodiny s dětmi byla přichystána nová akce s názvem Den stromů, kde společně se ZŠ Zahrada a
Ekoporadnou byly nachystány dílny, informační panely a vystoupení pěveckého sboru. Na jaře 2016 byla
slavnostně otevřená bylinková zahrádka, která vznikla za velké podpory města Tišnova a ostatních sponzorů.
Tento prostor je volně přístupný všem, taktéž je využíván kroužky, výukovými programy.

2.1.5 Táborová činnost
V táborové činnosti jsme nabídli pestrou nabídku pobytových i příměstských táborů.
Nabídka pobytových táborů zahrnovala: Tábor pro rodiče s dětmi; Vltava - splutí řeky; Sportovní tábor s
cyklistikou; Vranice - stanový tábor a nově přírodovědný tábor Prospektoři, o kterých je ze strany dětí velký
zájem. Počet účastníků všech táborů činil 395.
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2.1.6 Personální informace
V roce 2016 se na činnosti Inspira podílelo 10 interních (z toho 1x z ÚP z projektu Společensky účelné
pracovní místo) a 70 externích spolupracovníků a 20 dobrovolníků.

2.1.7 Hospodaření organizace
Inspiro je příspěvková organizace města. Na svoji činnost získává finanční prostředky ze třech zdrojů – ze
státního rozpočtu, z příspěvku zřizovatele a z vlastních zdrojů.
Finanční zdroje ze státního rozpočtu jsou vázány na výkony (počty žáků a studentů v zájmových útvarech a
na táborech). Množství výkonů je pevně dáno a i když je počet žáků a studentů v zájmových útvarech vyšší,
finanční příspěvek je stále stejný – nenavyšuje se. Příspěvek od zřizovatele v roce 2016 činil 1 550 000 Kč.
Do vlastních zdrojů řadíme školné za zájmové útvary, poplatky za tábory, výnosy z akcí a prodeje zboží,
výnosy z pronájmů a půjčování věcí. Inspiro s finančními prostředky řádně hospodařilo a vykázalo
hospodářský výsledek ve výši 11 801,16 Kč.

Pravidelná činnost - kroužky během školního roku
2014/2015

2015/2016

2016/2017

Počet

Počet

Počet

Zájmové útvary

79

83

92

účastníci

803

844

913

Děti

18

6

65

Žáci

697

772

794

Studenti

71

55

43

ostatní

17

11

11

V tom

Další činnost zájmového vzdělávání - výukové programy, semináře, kurzy pro seniory

Osvětová a informační

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Počet účastníků

Počet účastníků

Počet účastníků

515

1222

1111
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Příležitostná činnost zájmového vzdělávání - akce pro rodiny s dětmi
2014/2015

Akce
z toho o
sobotách či
nedělích

2015/2016

2016/2017

celkem

Počet
účastníků

celkem

Počet
účastníků

Celkem

Počet
účastníků

22

2159

17

2269

38

4886

30

3496

15

1906

11

1805

Táborová činnost
2014/2015

Pobytové
tábory
Příměstské
tábory

Celkem

2015/2016

celkem

Počet
účastníků

5

169

8

171

13

340

2016/2017

celkem

Počet
účastníků

Celkem

Počet
účastníků

5

182

5

157

11

224

9

238

16

406

14

395

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

2.2

Základní článek Hnutí Brontosaurus - 1. BRĎO TIŠNOV-GINGO

V roce 2016 měl oddíl celkem 75 členů, z toho 59 členů do 15 let, 6 členů 15-18 let, 11 členů
starších 18 let, 37 chlapců a 27 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. I výlety
a víkendové akce nejsou izolované, ale navazují na činnost v týdnu. Děti se scházejí 1x týdně na 2
hodiny po družinách. Vyvrcholením činnosti je tábor, kterého se účastní téměř všichni členové
7

oddílu, menší děti se účastní týdenního tábora se svými rodiči. Tábor je vždy motivován
celotáborovou hrou (2016 – výcvik agentů – bojová umění, přežití v přírodě) . 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 a města Tišnova. V roce 2016 bylo zakoupeno vybavení nové venkovní umývárny na tábor
za podpory města Tišnova a bylo obnoveno opotřebované táborové vybavení. Oddíl má rovněž
nové webové stránky.

Věková struktura

Věk

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Do 15 let

41

55

62

62

60

59

15 – 18 let
Nad 18

4
17

10
14

8
12

8
12

4
11

6
11

Pohlaví

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mužské

28

44

47

47

44

43

Ženské

34

35

35

35

31

32

Přehled akcí:
- víkendovka Bystřice n.Pern 22. -24. 1. 2016 - víkendová výprava, účast: 28 dětí do 18 let, 4
vedoucí
-

výprava Žďár n.Sáz. 13. 2. 2016 - jednodenní výprava účast: 21 dětí do 18 let, 4 vedoucí

-

víkendovka Doubravník 11. - 13. 3. 2016 - víkendová výprava, účast: 26 dětí do 18 let, 4
vedoucí

-

víkendovka Mikulčice 22. - 24. 4. 2016 setkání BRĎO oddílů ke Dni Země, přírodovědná
soutěž pro děti, poznávání místních vykopávek, pořádal ZČ HB Vlkani Mikulčice účast: 34 dětí
do 18 let, 2 vedoucí

-

víkendovka Sýkoř 27. - 29. 5. 2016 vícedenní výprava účast: 20 dětí do 18 let, 4 vedoucí
víkendovka Níhov 24. – 26. 6. 2016 vícedenní výprava, účast: 21 dětí do 18 let, 4 vedoucí
akce Alík 16. 5. 2016 - celoroční akce – sběr hliníku – pro jednotlivce i kolektivy
výprava vedoucí – příprava tábora 17. -19. 6. 2016 - příprava tábora, účast 10 instruktorů a
vedoucích
8

-

hlídání a opravy táborové základny 2. - 9. 7. 2016 - bývalí členové oddílu, rodiče s dětmi
účast: 15 dětí do 15 let, 10 dospělých
třítýdenní tábor Jasenice 24. 7. - 13. 8. 2016 - celotáborová hra – výcvik agentů účast: 42 dětí
do 18 let, 8 vedoucích
výprava Rudice 14. - 16. 10. 2016 - vícedenní výprava, účast: 31 dětí do 18 let, 5 vedoucích
Drakiáda a promítání v klubovně 22. -23. 10. 2016 - účast: 18 dětí do 18 let, 6 vedoucích,
drakiáda – akce pro veřejnost – cca 50 lidí
víkendovka Kuřim 25. -27. 11. 2016 vícedenní výprava, účast: 30 dětí do 18 let, 3 vedoucí
výprava VIDA 10. 12. 2016 - zážitková výstava o technice v Brně, účast: 30 dětí do 18 let, 5
vedoucích
vánoční besídka 21. 12. 2016

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

2.3

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

Spolek Tigal byl registrován 1.12. 2010. Cílem spolku je:
• Vytvořit organizační a umělecké podmínky s cílem navázat na kulturní tradice města Tišnova a
tišnovského regionu, a to v oblasti hudební, osvětové a vzdělávací.
• Podporovat a motivovat žáky i absolventy Základní umělecké školy k dalšímu interpretačnímu
růstu.
• Postupně založit a podporovat umělecká tělesa nejrůznějších žánrů, otevřená pro všechny
zájemce z tišnovského regionu.
• Dát prostor méně nadaným, zejména mládeži, která se nedostala do základního hudebního
školství, k přiměřeným uměleckým činnostem.
• Navázat spolupráci s kulturními institucemi tišnovského regionu.
Po změně statusu z občanského sdružení na spolek byla změněna také evidence členů. Členové
sdružení jsou pouze organizátoři kurzů, učitelé a pracovníci sdružení. Cílem sdružení je podpora
ZUŠ a 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.

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. Jedná se o spolek rodičů, učitelů a občanů, kteří mají vztah k základní škole a
chtějí se podílet na činnosti školy.
Ve vztahu k volnočasovým aktivitám dětí sdružení finančně podporuje činnost zájmových kroužků,
tzn. volnočasové aktivity mládeže. Pro činnost zájmových kroužků jsou využívány prostory školy.
Zájmové kroužky navštěvují žáci školy, vedoucími jsou většinou učitelé základní školy.
V roce 2016 za finanční podpory KPŠ fungovaly následující kroužky:
počet
kroužek

náplň
děvčata

Knihovnický

5

chlapci

0

Obalování knih, oprava knih, pomoc mladším žákům
při orientaci v knihovně, vyrovnávání knih do polic,
vedení kartotéky, kontrola výpůjčních lístků

Matematický

6

29

Řešení netradičních matematických úloh, úloh
rozvíjející logické či kombinatorické myšlení, žáci se
také seznamují s dalšími možnými postupy při řešení
úloh

Rybářský

2

23

Příprava na získání rybářského lístku, rozvoj rybářské
zručnosti

10

Deskové hry, logopedické pexeso, sluchová syntéza a
analýza slov, nácvik problematických hlásek,
logopedické říkanky, cvičení, pracovní listy s logop.
námětem

Upovídaná
pastelka

6

Chemický

4

0

Příprava na olympiádu, reprezentace školy na
olympiádách, chemické pokusy (řezání a ohýbání skla,
stanovení teploty varu vody, hustota porcelánu,…atd.)

Biologický

5

7

Příprava na olympiádu, práce s mikroskopem –
zkoumání živé a neživé přírody, vycházky

AJ - YLE

31

38

Cílem kroužku je připravit děti na Cambridgeské
zkoušky (5 různých úrovní obtížnosti).

Přírodovědný

12

8

Poznávání a zkoumání přírody, pokusy a zajímavosti
z přírody, projekt Les ve škole

10

Pěvecký

Grafický

29

16

Muzikoterapie

Konzultace Čj
aM

7

7

6

Intonační a rytmické rozcvičky, dechová cvičení,
zpívání umělých a lidových písní, veřejná vystoupení

0

Práce s netradičními materiály, zajímavé výtvarné
techniky, malování na hedvábí, práce s enkaustickou
žehličkou, linoryt, papírotisk, suchá jehla a další…..

2

Využití netradičních hudebních nástrojů, výroba
některých nástrojů, zaměření na prožitek z hraného jak
individuálně, tak ve skupině.

14

Konzultace jsou určeny žákům 9. ročníku, kteří mají
zájem o studium na střední škole s maturitou. Náplní
kroužku je příprava k přijímacím zkouškám – testy a
úkoly z M a Čj.

KPŠ při ZŠ také poskytuje příspěvky na drobné dovybavení tříd, odměny žákům (soutěže, olympiády,
Mozek roku, Prima třída) a příspěvky žákům ze sociálně slabých rodin (výlety, plavání, ekologické
pobyty).
Více o činnosti: http://tisnov-zs28.cz/

2.5

Sdružení rodičů a přátel gymnázia Tišnov

Sdružení rodičů a přátel gymnázia zabezpečovalo v roce 2016 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.
Sdružení rodičů a přátel gymnázia Tišnov, které svou činnost zaměřuje především na finanční
pomoc při organizaci a financování těchto akcí:
- lyžařské výcvikové kurzy
- sportovní kurzy
- zahraniční zájezdy
- zájezdy na divadelní představení
- kurz tanečních
- ceny pro vítěze školních soutěží
- ocenění výborných žáků
- vybavení učebnicemi
SRP je prostředníkem mezi školou na straně jedné a studenty, jejich rodinami veřejností na straně
druhé. Snaží se seznamovat rodiče s výchovně vzdělávacími cíli školy a naopak vedení školy s
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podněty rodičů a podílí se na jejich řešení. Výbor SRP se schází zpravidla 1x za 2 měsíce, členem
výboru je i ředitel školy. Spolupráce vedení školy a Sdružení rodičů a přátel gymnázia v Tišnově
byla velmi dobrá.
Přestože zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj, je pro nás velmi významným partnerem i město
Tišnov, z jehož iniciativy bylo ostatně před 96 léty gymnázium založeno. Obě budovy školy byly
postaveny z městských prostředků, budovu, v níž je umístěno nižší gymnázium, máme pronajatu
bezplatně společně se ZŠ ZaHrada. Pomoc města se promítá v rovině materiální, společenské i
morální.

2.6

Rodinné centrum Studánka

RC 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 nabízíme v pravidelném týdenním programu.
Jedná se o pravidelné pohybové aktivity s kojenci a batolaty (kurzy o vývoji dítěte Broučci a Kulíšci), dále
Zpívánky a výtvarný kroužek Šikulkové. Mimo aktivit vedených lektory nabízíme rodičům s dětmi prostory
herny a tělocvičny. Děti tak mají možnost využít všech herních prvků, pomůcek a vybavení našeho centra.
V bezpečném a jejich věku přiměřeném prostředí se pomocí hry zcela přirozeně a dle vlastního tempa
rozvíjejí po stránce pohybové, smyslové i sociální (volná herna a volné hrátky v tělocvičně). Dále nabízíme
jednorázové akce pro nejmenší děti s rodiči. Jedná se především o tradiční akce jako Matinská slavnost,
oslava Dne dětí, oslava narozenin RC Studánka, Karnevalový týden, Mikulášská nadílka a také výtvarné
dílničky při různých příležitostech (Svatováclavské hody, Rybářské slavnosti, trhové slavnosti, Den hudby).
Rodiče s dětmi oceňují provázanost, pestrost a různorodost nabízených volnočasových aktivit
přizpůsobených různému věku dětí.

Cílem Rodinného centra Studánka je nabídnout nejmladším dětem odborné a věku přiměřené
aktivity, které jsou pro jejich zdravý, všestranný a přirozený vývoj přínosné. Chceme děti rozvíjet
rovnoměrně a dle jejich vlastního tempa. Snažíme se vytvářet přátelské, příjemné a podnětné
prostředí, které děti motivuje učit se neustále něčemu novému. Kroužky probíhají ve vybavených
prostorách herny a tělocvičny, která nabízí dětem dostatek prostoru, herních prvků a nářadí.
Program je přizpůsoben věku dětí tak, aby je rozvíjel po všech stránkách. Podporujeme nejmenší
děti ve zdárném psychomotorickém i osobnostním vývoji, rozvíjíme u nich především jemnou a
hrubou motoriku, vývoj smyslů a zdárný vývoj percepčních, kognitivních, řečových i sociálních
schopností.
Na financování pravidelného programu pro nejmenší děti se podílí i město Tišnov prostřednictvím dotačního
titulu na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Díky této podpoře mají děti do 6 let v Tišnově širokou nabídku
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kroužků a aktivit, které vedou odborní lektoři v podnětném, bezpečném a vybaveném prostředí. Aktivity
v RC Studánka jsou dostupné všem rodinám také díky dobrovolnické práci vedoucích kroužků.

NÁVŠTĚVNOST PRAVIDELNÝCH AKTIVIT

název aktivity

počet
dětských
návštěv

Broučci (pohyb. aktivity
pro děti od 4 měsíců do 1
roku)
Kulíšci mladší (pohybové
aktivity pro děti 1 - 2 roky)
Kulíšci starší (pohybové
aktivity pro děti od 2 let)

579

552

437

410

479

420

332

283

54

47

343

223

2 224

1 935

Zpívánky
Šikulkové (výtvarný
kroužek)
Opičárny, volné hrátky v
tělocvičně a volná herna
CELKEM:

počet
dospělých
návštěv

poznámka

probíhá
2x týdně
probíhá
1x týdně
probíhá
1x týdně
probíhá
1x týdně
probíhá
1x za
měsíc
probíhá
každý den

NÁVŠTĚVNOST JEDNORÁZOVÝCH AKCÍ
počet
dětských
návštěvníků

název akce
Karnevalový týden (2x karneval pro
děti 1 - 4 roky; 1,5 h)
Den dětí (dopoledne s programem
pro nejmenší děti s rodiči)
Narozeniny RC Studánka
(odpoledne s programem pro děti s
rodiči)
Martinský průvod (světýlkový
průvod městem zakončený
programem na náměstí)
Mikulášská nadílka (nebeská
návštěva s programem pro děti od 1
do 4 let; 1,5 h)
Jarní trhová slavnost, Den hudby,
Svatováclavské hody, Rybářské
slavnosti (aktivity pro děti)
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počet
dospělých
návštěvníků

35

26

42

30

42

38

250

250

22

20

200

200

Všechny Aktivity, které RC Studánka nabízí:

a) Aktivity pro děti s rodiči
•

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

•

volná herna a volná tělocvična – zázemí pro rodiny s dětmi

•

předškolní příprava, logopedie

•

tradiční akce – karnevalový týden, Den dětí, burza dětského oblečení, Martinská slavnost,

Mikuláš,
•

další akce – aktivity pro nejmenší děti na Václavských hodech, Rybářských slavnostech

b) Aktivity pro rodiče, prarodiče a širokou veřejnost
•
předporodní příprava, cvičení pro těhotné a poporodní péče
•

vzdělávání – přednášky, besedy, kurzy a semináře pro veřejnost (témata spojená

s výchovou, s posilováním rodičovských kompetencí, s partnerstvím a návratem rodičů do
práce, růst osobnosti)
•

jazykové kurzy (angličtina, němčina)

•

kurzy cvičení

•

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) Psychologické poradenství – individuální, párové, rodinné
d) Péče o děti – Jezírko - každodenní i příležitostná péče o nahlášené děti v prostorách RC i mimo ně,
vyzvedávání a doprovod dětí
Více informací:
http://www.studanka-tisnov.cz/
https://www.facebook.com/StudankaTisnov

2.7

Sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova

Při ZŠ Smíškova funguje sdružení rodičů, které, jak z názvu vyplývá, je především spolek rodičů.
Jeho náplní a činností je nejen řešení připomínek a námětů vznesených na třídních schůzkách a
snaha o jejich vyřešení., ale také finanční pomoc při některých akcích pro žáky školy. Jsou to již
tradiční zájezdy do divadel, kdy sdružení rodičů platí dopravu autobusy, mikulášská nadílka,
příspěvek na dopravu na lyžařský výchovně vzdělávací zájezd, na cyklo-kurz pro žáky 9. ročníků, či
14

finanční příspěvek na školu v přírodě pro žáky 4. ročníků. V posledním období rovněž financuje
nákup knih pro nejlepší žáky z každé třídy.
Sdružení rodičů také podporuje snahu učitelů o kvalitní využití volného času dětí. Na škole pracuje
velké množství kroužků různého zaměření. Získané dovednosti a znalosti děti potom uplatňují na
různých soutěžích – školních, okresních i krajských. Děti jsou průběžně za svoje výsledky
odměňovány, a tím také motivovány k další práci. Na financování těchto odměn se rovněž podílí
sdružení rodičů. Rovněž financuje cesty dětí na tyto soutěže.
Dále sdružení rodičů finančně podporuje také celoroční projekt „ Sportovec roku " a „Mozek
roku". Nejlepší sportovci a děti, které uspěly ve vědomostních soutěžích, jsou oceněni hodnotnými
cenami na slavnostním shromáždění na konci školního roku.
Jako každoročně byla podána žádost na město Tišnov o příspěvek z rozpočtu města na zkvalitnění
volnočasových aktivit dětí. Byl přiznán ve výši 15 000,- a využit na nákup odměn předávaných
nejúspěšnějším dětem na konci školního roku, na nákup medailí pro atletický přebor čarodějnice
Agáty a na spotřební materiál pro 1. turnus dětského tábora na Brumově, jehož je sdružení
provozovatelem. Zájem o pobyt na Brumově neustále roste a přihlášky bývají rozebrány během
několika dnů. Tábora se letos zúčastnilo 90 dětí.
Protože se basketbalistky probojovaly do celorepublikového finále soutěže And 1cup, požádalo
Sdružení škola a rodina při ZŠ Smíškova město Tišnov o mimořádnou dotaci na dopravu do Klatov,
kde se finále konalo. Město Tišnov přispělo částkou 4 500,-. Děvčata svou bojovností získala
historicky poprvé 3. místo a odnesla si bronzové medaile.
V loňském školním roce škola Smíškova slavila 65 let od svého otevření. Vedení školy se rozhodlo
pojmout tuto oslavu jako neformální zábavné odpoledne pro děti i jejich rodiče. Akce byla velmi
úspěšná a měla velmi kladný ohlas. I na tuto akci požádalo sdružení město Tišnov o mimořádnou
dotaci. Byla přiznána ve výši 30 000,-, z čehož bylo vyčerpáno 26 876,-.
Sdružení děkuje představitelům města a rodičům za podporu všech aktivit.
Více o činnosti: http://www.zssmiskova.cz/skola-rodina

2.8

96. šiška Z.H.K.Ž. BRĎO TIŠNOV

Hlavní aktivitou oddílu je už od založení oddílu periodická činnost ve formě oddílových schůzek,
které probíhají 1x týdně po dobu 2 hodin. V roce 2016 se jich uskutečnilo celkem 32 při průměrné
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obsazenosti cca 8 dětí. Od roku 2015 došlo k drobné výměně dětí a celkově oddíl co se týče počtu
členů mírně ztratil. Většina členů je stále mladšího školního věku, náplň schůzek tak tvoří spíše
drobné soutěživé hry přizpůsobené jejich věku a schopnostem.
I v roce 2016 se stal vrcholem činnosti letní tábor v katastru obce Jasenice u Velké Bíteše. Tábor
proběhl v termínu 10.23.7.2016 a zúčastnilo se ho 15 dětí, 6 instruktorů a 4 dospělí. Hlavní část
dětských účastníků tvoří členové oddílu, které doplňují děti z řad jejich kamarádů a známých,
přičemž většina jezdí na náš tábor pravidelně.
Celotáborová hra v roce 2016 byla na motivy fantasy ságy Zaklínač. Podstatnou součástí bylo hraní
"na živo", kdy děti se svým vlastním zaklínačským mečem, lektvary a kouzly musely ochránit
prosté vesničany před různými monstry a nestvůrami. Podle reakcí dětí šlo o jednu z nejlepších her
našeho oddílů, která se nám bude těžko překonávat.

Věková struktura členů:

2.9

VĚK
do 10 let
10 -15
15 - 18
Na 18 let

2011
0
7
0
2

CELKEM
chlapci
děvčata

POČET
4
3

2012
0
6
0
2
2012
3
3

2013
2
4
0
2
2013
5
1

2014
6
3
0
2
2014
3
6

2015
10
6
0
2
2015
4
12

2016
7
4
2
2
2016
5
8

Junák - český skaut, 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. Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět můžeme
zanechat lepší, než jsme jej poznali. Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých
lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností. Cílem je vychovat z nich dospělé, kteří
mají pevné hodnotové zakotvení, znají své místo ve společnosti, dokážou najít uplatnění, které je
bude naplňovat, a budou aktivně vstupovat do společenského dění.
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V současnosti naše skautské středisko sdružuje 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)
Roverský kmen Fénix je tvořen mladými lidmi nad 15 let. Jejich činnost sice již není tak pravidelná
jako u mladších dětí, zato je zajímavější. Roveři se vydávají na putovní tábory, skautské semináře, a
v roce 2016 i na vodáckou výpravu po Vltavě. Členové kmene Fénix se podílejí také na činnosti
jiných oddílu, kde vedou například schůzky. Kmen dospělých zvaný Šneci sdružuje dospělé členy
střediska.
Tišnovské oddíly mají celkem 101 členů, oddíl Robinsoni Doubravník má 45 členů. Členská
základna dlouhodobě spíše roste. Daří se většinou udržet odrůstající mládež pro vedení.
Vývoj počtu členské základny - aktuální stav k 31. 1. 2017 – viz následující tabulka.
Kategorie/rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Děti a
mládež
68
66
54
72
76
90
88
94
81
96
109
114
111
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Dospělí

Celkem

14
17
20
26
28
25
27
23
27
35
32
39
37

82
83
74
98
104
115
115
117
108
131
141
154
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,
schody na půdu.
• Pravidelné (družinové) schůzky: Pěti – až sedmičlenné skupiny (družiny) pracují v týmech a
společně připravují i realizují program. Družinu vede starší a zkušenější skaut či skautka.
Družiny mají každý týden pravidelné schůzky, které trvají 2 hodiny. Od roku 2014 probíhají
schůzky v rekonstruovaném skautském domě. Týdně proběhne sedm schůzek družin.
• Akce a výpravy: Během roku pořádáme o víkendu výpravy, kdy jezdíme do přírody, nebo do
kina. Výprava může být třídenní i třeba jen na jedno odpoledne. Každý rok se uskuteční
přibližně přes 40 výprav a výletů.
• Skautský ples: Skautský ples v Doubravníku je již tradiční akcí, v roce 2017 proběhl již 11.
ročník. Každý ročník plesu má jiné téma, letos například ČERNOBÍLÁ. Program chystají
členové střediska: ať už je to moderování či předtančení, o které se postaraly světlušky a
skautky z Doubravníka.
• Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů. Skautské tábory jsou specifické
tím, že se jich účastní většinou děti, které spolupracují i během roku. Tráví tak léto se svými
kamarády a vedoucími, které znají. Na chodu tábora se – přiměřeně svému věku – také
podílejí. V létě 2016 proběhly ve středisku hned tři tábory, kde dohromady tábořilo přes 100
dětí a mladých lidí. Letní tábor provází celotáborová hra, která pomáhá rozvíjet představivost a
tvořivost: děti mohly být součástí příběhu Mimoňů, Zaklínačů či Her o Trůny. Táboříme na
střediskovém tábořišti u Nového Města na Moravě, tábořiště leží na velké louce, spíme v
podsadových stanech a vaříme na polní kuchyni. Tábor je především místo, kde se člověk
může zaměřit na činnosti, které nejsou přes rok obvyklé: jako je sekání dříví či zapalování
ohně. Na táboře je hodně prostoru trávit čas s ostatními, naučit se spolupráci a práci v týmu.
Oddíl Marťánků táboří tradičně v tee-pee v oblasti Chytálek.
• Putovní tábor/vodácký tábor: Každoročně se roveři (starší členové od 15 let) vydávají na
putovní tábor či na vodu. Roveři (15+) se rozhodli místo obvyklého putovního tábora jet na
týden na řeku Vltavu, kde si chtěli vyzkoušet své schopnosti řídit loď, stanovat či vařit v
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kotlíku. Putovní/vodácký 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: Kromě již zmíněného Skautského plesu v Doubravníku, se skautské
středisko každoročně zapojuje do rozdávání Betlémského světla. Po vyzvednutí z vlaku bylo
možné si světlo odpálit o Vánocích po mši v kostele sv. Václava.
• Vzdělávání: Pravidelná setkávání s ostatními středisky v rámci republiky, účast vedoucích na
vzdělávacích kurzech. Středisko pořádá motivační setkávání pro vedoucí. Probíhá i další
vzdělávání, začlenění a zaučení nových vedoucích (v oblasti komunikace, organizace,
zdravovědy či 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 2016 jsme zrealizovali kolem 20 volnočasových akcí a tím jsme rozšířili povědomí o tomto
sportu mezi širokou veřejností převážně dětmi a mládeží; 12. kolo Českého 3D poháru v Tišnově na kopci
Klucanina, který potvrdil jedinečnost lokality pro lukostřelbu; příměstský lukostřelecký tábor ve
spolupráci se SVČ INSPIRO. Také spolupracujeme s Tišnovským Sokolem, kde funguje lukostřelecký
oddíl s více jak 50 členy.
Realizované akce projektu v roce 2016:
•

11.2.2016 – Střílení pro cyklotábor INSPIRA - Monravec

•

19.2.2016 – Střílení pro LT Brumov

•

25.3.2016 – Střílení na Dnu se Sentičanem - Sentice

•

3.4.2016 – Střelecké stanoviště - Zasaď si strom (MAS)

•

7.4.2016 – 12. kolo Českého 3D poháru v Tišnově na kopci Klucanina

•

10.4.2016 – 3D Lukostřelba Tišnov 2016 1

•

16.4.2016 – střílení na Klínku - Sokolské

•

27.5.2016 – Výročí 65 let - ZŠ Smíškova

•

4.6.2016 – Memoriál Ivo Medka

•

13.6.2016 – Střílení na (Radkově) ZŠ Úvoz

•

červen 2016 – Střílení pro RC Studánka

•

8.7.2016 – Střílení pro dětský tábor - Zubří
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•

12.7.2016 – Střílení na příměstském táboře - Sentice

•

červenec 2016 – Příměstský lukostřelecký tábor - INSPIRO

•

červenec 2016 – Střílení pro tábor Brďo - Jasenice

•

22.8. 2016 – Slavnost Lucemburkové v Tišnově 2016

•

16.10. 2016 – 3D střílení pro veřejnost v Tišnově

•

11-13.11. 2016 – střelecké stanoviště CVVZ - celostátní vzájemná výměna zkušeností Jihlava

•

Dětský den - Předklášteří

•

Hody Tišnov

•

Prezentace lukostřelby na Svátku hudby - Tišnov

Plánované akce projektu v roce 2017:
• Soutěž Českého 3D poháru (květen)
•

Realizace lukostřelnice u letního kina v Tišnově

•

A další tradiční akce – naše lukostřelecké stanoviště bude opět k dispozici pro spolky i jiné

organizace
Více informací k dispozici na: http://odyssea.tisnov.cz/ a fotky na: lukostrelbatisnov.rajce.idnes.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
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
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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.
Rok 2016 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.
Spolek vinohrad uspořádal tradiční akce jako pálení čarodějnic, dětský den, loučení s prázdninami,
maškarní karneval, dryádu, mikulášskou nadílku, setkání u kapličky, ale také po dlouhé době
masopustní průvod s masopustní zábavou, další ročník Hajáneckého kolečka s tratí okolo
Stanoviska a s novou kategorií Bromtonů – speciálních skládacích kolech; dále se spolku Vinohrad
podařilo uskutečnit celkem 8 dalších cyklovýletů.
http://www.hajanky.cz/spolky_viohrad.php

Zpracovala:
PaedDr. Radmila Zhořová
Ing. Daria Švecová
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