
13/2
2 0 1 9





1.          Příspěvky či dotazy zasílejte na: predklasteri-zivot@post.cz 

OBSAH

Pár slov na začátek............................ 1
Slovo starosty.................................... 2 
Z jednání zastupitelstva obce...............3
Zprávy z naší školy.............................4
Zajímavosti.......................................14
Kultura v obci - co se událo...............19
Kultura v obci -  co nás čeká.............26
Obecní knihovna..............................27
Sport v obci......................................28
Společenská rubrika.........................32
Akce - pozvánky................................33

PÁR SLOV NA ZAČÁTEK

 Život obce Předklášteří   Život obce Předklášteří   Život obce Předklášteří   Život obce Předklášteří   Život obce Předklášteří   Život obce Předklášteří   Život obce Předklášteří  Život obce Předklášteří

Milí čtenáři, 
máme tu letní číslo časopisu Život obce 

Předklášteří, který Vás provede děním  
v obci za poslední tři měsíce. 

Rubrika uskutečněných kulturních i spor-
tovních akcí je tentokrát opravdu bohatá. 
Paní Kulhánková nás opět obohatila dal-
ší zajímavostí v podobě příspěvku o ThDr. 
Janu Evangelistu Bílém a přidal se i vedoucí 
muzea pan doktor Zacpal, který se zaměřil 
na 90. narozeniny Podhoráckého muzea. 
Nováčkem v této rubrice je pan Blaha, ketrý 
Vás seznámí blíže s děním v klášterských 
sadech a zahradách.

Nezapomeňte na pozvánky akcí, hlavně 
na světový pohár v travním lyžování, ketrý 
bude probíhat o víkendu. 

Přeji Vám příjemné počtení a pěkné pro-
sluněné dny.     

Petra Bendová 



Milí spoluobčané, 
pokusím se v krátkosti shrnout uplynulé tři měsíce a trochu Vás informovat  

o dění v obci. Některé projekty se již rozběhly, jiné jsou stále ve fázi příprav. 
Jedna z věcí, která se z mého pohledu podařila, je úprava webových stránek obce. 

Tyto jsou obsahově ještě ve fázi doplňování. Ale určitě už jsou v tomto okamžiku více 
přehledné a potřebné informace nalezne každý.

Všimli jste si, že se na webových stránkách objevil odkaz Mobilního rozhlasu? Je 
to informační kanál pro občany, ketrý má zjednodušit komunikaci mezi Vámi a námi  
z obce tak, abyste byli co nejrychleji informováni o dění v obci. Ať se informace týkají 
různých společenských, sportovních akcí, krizových událostí nebo např. podnětů smě-
rem k údržbě obce apod. 

Jsou dva způsoby, jak se stát součástí Mobilního rozhlasu. Ten, kdo má chytrý te-
lefon, si může stáhnout aplikaci do telefonu a zaregistrovat se přímo. Ti, kteří takový 
přístroj nemají, mohou využít leták, který v příštích dnech naleznete ve Vašich schrán-
kách, pomocí kterého se můžete zaregistrovat. Vyplňte jej, doneste prosím na poda-
telnu a my Vás zaregistrujeme do systému. Zprávy Vám budou chodit buď přímo do 
aplikace, nebo do mailu a těm, kteří nemají chytrý telefon nebo mail, tak v podobě 
sms zpráv a popřípadě lze využít i zpráv hlasových. Krizové zprávy chodí pomocí sms 
zpráv všem. Služba je pro Vás bezplatná. I Vy sami můžete do mobilní aplikace vkládat 
připomínky nebo upozornění, třeba na černou skládku apod. 

Další zpráva se týká řešení dopravní obslužnosti mateřské školy. Ve fázi zpracování 
je projekt na parkovací a odstavné stání, jako podklad pro podání žádosti o stavební 
povolení. Tomuto bude předcházet vybudování jednosměrné ulice Na Stráňově. Mnozí 
z nás se jistě shodnou na tom, že tato ulice není pro děti příliš bezpečná a několikrát 
za den tam vznikají chaotické až nebezpečné situace při parkování. 

Jeden z projektů, který je téměř uzavřený, je " Rekultivace skládky Kalovská". Ta je 
ve fázi předávání díla obci. Celá akce probíhala bez větších problémů a ty drobné se 
právě dolazují.

Velkým "soustem" pro obec bude vrácení budovy bývalé zvláštní školy v parku zpět 
do majetku obce. Přibližně před dvěma měsíci byl na programu jednání Rady Jiho-
moravského kraje zařazen bod, ve kterém se projednával zmařený záměr vybudování 
depozitáře pro Muzeum Brněnska. Jedním z hlavních důvodů byl velký finanční nárůst 
na rekonstrukci budovy pro potřeby depozitáře a JMK od záměru ustoupil. Jediný účel, 
pro který by si budovu kraj ponechal, bylo dočasné uložení depozitárních předmětů 
bez investic do budovy. Po pěti letech chátrání a devastování budovy a okolí vandaly, 
jsme požádali o navrácení zpět do majetku obce. Kraj vyhověl a podniká k tomuto ad-
ministrativní kroky. Bude důležité dobře zvážit, pro jaký účel budovu využít, nicméně 
právě její neutěšený a soustavně se zhoršující stav nás přiměl k podání žádosti o její 
navrácení.

Pro toho, kdo se zajímá o územní plán, bude jistě zajímavá informace, že v průběhu 
srpna proběhne druhé veřejné projednání. Přesné datum bude vyvěšeno i s podklady 
na úředních deskách obce.

Na poště Partner se co nevidět dočkáte služby Sazky. Pravda, trochu to celé trvalo, 
ale je k tomu potřeba zřízení živnosti pro obec, jež musí být schválená Zastupitelstvem 
obce. 

Nyní zpracováváme podklady pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na rekon-
strukci bytů na ulici Uhrova 1003. 
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SLOVO STAROSTY
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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Zastupitelstvo obce Předklášteří ze dne 6. dubna 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje Individuální dotaci Sokolu Předklášteří na podporu sportování 
dětí a mládeže v Předklášteří pro jednotlivé oddíly ve výši 100.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce schvaluje Individuální dotaci Sokolu Předklášteří na údržbu a rekonstruk-
ci sportovního areálu TJ Sokol ve výši 40.000,- Kč po prověření, zda je možné čerpat dotaci od 
obce na uvedený titul.  
Zastupitelstvo obce schvaluje Individuální dotaci Sokolu Předklášteří na Světový pohár  
v lyžování na trávě ve výši 80.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce  schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Předklášteří,  pří-
spěvkové organizace obce Předklášteří. Dodatek se týká změny vymezení majetku ve vlastnic-
tví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření . 
Zastupitelstvo obce Předklášteří bere na vědomí Rozpočtová opatření č.1 a 2, která byla 
schválena Radou obce. 
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 50.000,- Kč na dofinancování cyklotrasy 
Lomnička - Štěpánovice. 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na Rekultivaci 
skládky TKO Kalovská Předklášteří ve výši 2.905.868,65 Kč. 

S rekonstrukcí všech bytů začneme na podzim. Po zhodnocení situace, hlavně z tech-
nických důvodů, nebudeme rekonstruovat objekt po částech, ale celý. Po konzultaci  
s obyvateli těchto bytů, budou na dobu rekonstrukce přesunuti do náhradního bydlení.  
Za tento vstřícný krok jim patří můj dík.

Na dalších projektech se i nadále pracuje. Jedná se o lokalitu Pod Horkou, veřejné 
osvětlení, oprava komunikací, dětské hřiště a mnoho dalších. 

V minulých měsících proběhlo hned několik pěkných akcí, ať obecních nebo ve spolu-
práci s TJ Sokol, které se opravdu vydařily. Akcí „narychlo upečenou“ bylo Pálení čaro-
dějnic, které se uskutečnilo na hřišti a setkalo se opravdu s velkým zájmem veřejnosti. 
Trošku menší návštěvnost jsme zaznamenali na Jarní výstavě, ale doufám, že časem 
si i tato pěkná akce najde větší podíl příznivců. Tradiční sportovní akce Klášterská míle 
přivítala opravdu spoustu běžců a v letošním roce byla dokonce rozšířena i pro kategorii 
dospělých běžců – tzv. Kláštersý kros, který byl osmikilometrovou výzvou pro zdatné 
běžce. Poslední akcí, která se vydařila a byla milým setkáním na náměstí, byla pouť. 
Členky kulturní komise oděné v krojích, ale i čtveřice mladých tanečních párů se snažili  
o první obnovení tradic v obci. Pokulhávalo sice množství prodejních stánků na Trávníkách 
u atrakcí, ale to se nám do příštího roku jistě podaří vyřešit.

Děkuji všem komisím a těm, kteří se na přípravách akcí a projektů podílejí. Jakoukoliv 
pomoc z řad občanů směrem ke kulturním, sportovním i stavebním akcím rádi uvítáme  
i nadále. 

Chtěla bych Vás občany pozvat na obecní Zastupitelstva, ať jste informovaní jak o roz-
pracovaných projektech, tak o těch nových. Přijďte říct, např. co vám vadí, co vás štve, 
poukázat na něco, co nefunguje. Pokud to bude v našich silách, rádi se na to zaměříme. 

Přeji vám všem příjemné dovolené, prázdniny a nádherný letní čas. Buďte opatrní na 
cestách a na podzim na shledanou.

       Petra Bendová, starostka
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Ukončení I. stupně ZŠ

V letošním školním roce 2018/2019 z páté třídy odchází celkem 23 žáků. Do studijní 
třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů na ZŠ 28. října  
v Tišnově bylo přijato 5 žáků. Ke studiu osmiletého gymnázia v Tišnově byla přijata  
1 žákyně a v Bystřici nad Pernštejnem také 1 žákyně. Ostatní žáci budou na II. stupni 
ZŠ pokračovat ve třech základních školách - v ZŠ 28. října v Tišnově, v ZŠ Smíškova 
v Tišnově a v ZŠ Žďárec. Přejeme všem našim páťákům, aby našli v nových kolekti-
vech dobré kamarády, a v dalším studiu mnoho úspěchů.

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY
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Fotbalový turnaj ve Žďárci

Hasiči v parku
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Srovnávací testy KALIBRO pro 5. ročník

I když celoplošné testování zavedené MŠMT už nepokračuje, na naší škole v rám-
ci ověření výsledků naší pedagogické práce provádíme každoročně výstupní testo-
vání žáků 5. ročníku. Téměř všichni žáci se po celou dobu studia na prvním stupni 
vzdělávali na naší škole, proto jsou výsledky testování pro naši práci velmi důležitým 
evaluačním činitelem. Při testování už několik roků spolupracujeme se společnos-
tí KALIBRO.  Zadání testů a jejich zpracování škola hradí sama. Žáci jsou testováni 
v těchto oblastech – humanitní základ, přírodovědný základ, matematika, český jazyk, 
anglický jazyk a ekonomické dovednosti. Zájem o testování letos mezi školami opět 
vzrostl, protože bylo testováno asi 5100 žáků 5. tříd ZŠ v celé ČR. Každá testovaná 
úloha měla jednu ze 4 podob: Jednalo se buď o otevřenou úlohu s číselnou odpovědí, 
o výběrovou úlohu s jedinou správnou odpovědí v nabídce, o tzv. part s možností více 
správných odpovědí v nabídce nebo o úlohu na pořadí. Otevřené úlohy se používají  
v projektu KALIBRO především tam, kde mají žáci něco spočítat, případně odpovědět 
číselnou hodnotou. Nejvíce otevřených úloh bývá v matematickém testu, ale občas 
se vyskytují také v dalších testech. Formálně tedy vedou k činnostem žáků, které jsou 
nejblíže například běžným kontrolním písemným pracím. Ve výpočtech úspěšnosti 
žáků v libovolném testu bylo možné získat za každou úlohu nejvýše 100 %. Úspěš-
nost žáka je potom součtem těchto dílčích ocenění. Je ovšem možný také velmi 
přísný pohled na odpověď žáka: jestliže získal méně než 100 % (tj. neodpověděl zcela 
správně), lze říci, že jeho tzv. redukovaná úspěšnost v této úloze je 0 %. Redukovaná 
úspěšnost má značnou vypovídací hodnotu, pokud počítáme její průměr za určitou 
skupinu žáků. Výsledkem výpočtu je totiž procento žáků, kteří odpověděli zcela správ-
ně. Logicky vzato, podíl žáků, kteří odpovídají bezchybně, je často výrazně nižší než 
úspěšnost „prostá“. Ale pro nás má významnou vypovídací hodnotu. Výběrové úlohy 
směrují žáky a jejich práci nabídkou, ze které žáci vybírají svou odpověď – tou je vždy 
jedno z čísel označujících nabízené položky.  Žák musí dokázat vyloučit faktory, které 
v dané situaci nemají význam, byť z nějakého důvodu přitahují pozornost. Hodnocení 
je zřejmé a jednoduché: vybere-li žák položku vyhovující zadání, započítává se mu 100 
%, vybere-li jinou, nezapočítává se mu nic. Part je nejčastěji používaným typem úlohy 
v testech KALIBRO. Může mít v nabídce několik položek, které vyhovují zadání. Ně-
kdy mu však vyhovují dokonce všechny položky nabídky, nebo naopak žádná z nich. 
Pokud se žáci domnívají, že v nabídce není žádná správná položka, musí odpovědět 
přeškrtnutím celého rámečku. Tím je jejich odpověď jasně odlišena od případu, kdy 
žák ponechá úlohu bez odpovědi. Skutečnost, že počet položek vyhovujících zadání 
žáci předem neznají, výrazně ztěžuje úspěšné hádání. Většina žáků obvykle dokáže 
alespoň jednu nabízenou položku posoudit správně – o to větší význam pak mívá 
při posuzování úspěšnosti údaj o počtu žáků, kteří part vyhodnotili bez jediné chyby 
(tzv. redukovaná úspěšnost). Part žáky obvykle zaměstná na delší dobu než výběrová 
úloha. U úlohy na pořadí žáci neposuzují u položek nabídky správnost – ty zde často 
ani nemívají formu výroku. Cílem úlohy je uspořádat očíslované prvky nabídky tak, 
aby pořadí vyhovovalo požadavkům uvedeným v zadání. Logika uspořádání se přitom 
může případ od případu lišit. Žáci mají často za úkol uspořádat uvedené události chro-
nologicky nebo seřadit nabízené objekty třeba podle velikosti. V jazykových testech 
bývá zařazena úloha, v níž žáci řadí nabízené věty tak, aby vzniklo krátké vypravování, 
dialog nebo třeba stručná osnova životopisu.
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Bohatostí těchto rozličných úloh se projekt KALIBRO odlišuje od jiných společností. 
Tomu také odpovídá hodnota výsledků skutečné vzdělanosti žáků. V letošním školním 
roce více uspěli žáci, jejichž rodiče dosáhli vyššího vzdělání. V porovnání s ostatními 
zúčastněnými školami jsme ve všech oblastech dosáhli nadprůměrných výsledků. Vy-
hodnocením výsledků mezi hochy a dívkami jsme zjistili, že letos byli úspěšnější hoši 
a to v oblastech Aj, Hz, Přz a Ek. dovednosti, v Čj byly výsledky srovnatelné, v M byly 
úspěšnější dívky. 
Výsledky testování jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou. Úspěch či neúspěch ře-
šení jednotlivých typů úloh nám ukazuje, kterým směrem posouvat schopnosti a do-
vednosti našich žáků. Ve výuce čtenářské gramotnosti ve 4. a 5. ročníku jsme se 
v uplynulých 2 letech zaměřili nejenom na hodiny čtení, ale i na ostatní předměty, 
kde pravidelně a cíleně práci s texty zařazujeme. Potýkáme se však neustále s nízkou 
úrovní čtenářských dovedností. Tuto úroveň pozvedne až rozhodnutí žáků a jejich ro-
dičů připravovat se na přijímací zkoušky, kde je vysoká úroveň čtenářské gramotnosti 
základním předpokladem úspěchu.
Testováno bylo celkem 21 žáků. Dva žáci byli testovaní nově vytvořenými testy pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Denně vypracovávali žáci jeden test bě-
hem jedné vyučovací hodiny. Do testování však zasáhla chřipková epidemie, a tak se 
testování protáhlo na 3 týdny. S výsledky testů a výsledkovými tabulkami byli na třídní 
schůzce 25. 4. 2019 seznámeni všichni přítomní rodiče. 

Tabulka úspěšnosti žáků 5. třídy v %

   Žáci ZŠ Předklášteří Průměr 5. roč. v ČR
Český jazyk              67,7             62,9
Anglický jazyk              60,8             55,1
Humanitní základ             60,7             56,6
Přírodovědný základ             65,4             61,5
Matematika              60,9             54,0
Ekonomické dovednosti             53,4             51,4

Eva Bauerová

Atletický souboj v Tišnově
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Ze školní družiny

Jaro jsme v naší družince zahájili soutěživou hrou s názvem "Slet čarodějinic". 
Děti hledaly informace ukryté po parku. Podle získaných indicií sestavovaly popis  
a určovaly ježibaby.

Při této hře musely zapojit postřeh, hbitost, šikovnost i myšlení.
V květnovém měsíci jsme závodili v běhu na 200m. Z každé třídy byli vyhodnoceni 

nejlepší závodníci. Sladkou odměnu si ale zasloužily všechny děti za svoji snahu. 
Koncem měsíce jsme besedovali na téma "Volby" a snažili jsme se dětem přiblížit 
tématiku našeho státu. Poznávaly barvy naší vlajky, státní znaky, připomněly si státní 
svátky atd....

Další akcí byl projekt "Finanční gramotnost", kde se dětem hravou formou vysvět-
lilo vše, co se týká peněz, bankovnictví a obchodu.

Ke Dni dětí jsme se společně se školou zúčastnili výletu do ZOO a zámku Lešná.
V posledním měsíci školního roku jsme si zaskákali do dálky a zasoutěžili v přesko-

cích přes švihadlo jako "Švihadlové princezny a princové". 
Krom těchto příležitostných akcí, které pro děti připravujeme, s nimi vyrábíme 

různé výrobky, šijeme z plsti, tvoříme kreativní stavby, malujeme a pravidelně spor-
tujeme. Několikrát jsme již navštívili workoutové hřiště ve zdejším parku.

Při školní družině pracuje též výtvarný kroužek, který navštěvují starší děti. Vytvá-
říme zde složitější výrobky, kterými si zkrášlují svůj domov.
V závěrečném týdnu je už na dětech znát, že se blíží konec školního roku a všichni 
se těší na prázdniny.  
          Marcela Šebková
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Výlet k MDD

Ve středu 29. května se naše škola vypravila na výlet do ZOO Zlín – Lešná. Hned po 
příjezdu se nás ujali zkušení průvodci, kteří nás rozdělili na skupiny, a program mohl 
začít. 
Na komentované prohlídce u tučňáků, lachtanů a rejnoků se děti dozvěděly spoustu 
zajímavých informací, ale největším zážitkem pro nás všechny bylo především hla-
zení a krmení rejnoků.
Další zážitky na nás čekaly v krásném interiéru zámku Lešná. Děti zde neslyšely 
klasický historický výklad, ale s průvodkyní luštily zámeckou šifru. V zámeckých in-
teriérech pátraly po indiciích a hledaly klíč, který otevře dveře zpět do zoologické 
zahrady. Děti tak zábavnou formou poznaly něco z historie tohoto zámku.
Zbytek času jsme využili k prohlídce dalších tematicky zaměřených expozic. Po ne-
zbytném nákupu suvenýrů a zastávek u stánků s občerstvením jsme vyrazili spoko-
jeni zpět k domovu.
          

Hana Müllerová
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Projektový týden na téma Povolání ve spolupráci s MAP Tišnov

V červnu se uskutečnil na naší základní škole projektový týden na téma Povolání. 
Vždy jedno dopoledne v každé třídě si děti hravou a zábavnou formou mapovaly své 
silné stránky, zjišťovaly, jaké existují profese, hrály si na přijímací pohovor a pátraly 
v rodině po tom, čím jsou a chtěli být jejich nebližší. 

Cílem bylo, aby se děti o výběr budoucí profese a pracovní život zajímaly přimě-
řeně jejich věku už od prvního stupně základní školy. Aby, až přijdou rozhodování  
o další vzdělávací a profesní dráze, byly na tyto situace připravenější. Vždyť někteří 
si už v 5. třídě volí víceleté gymnázium, matematickou třídu atp.

Na přípravě i realizaci každého projektového dne spolupracovaly v tandemu třídní 
učitelka a kariérová poradkyně Petra Šnepfenbergová. Jedná se o aktivitu v rámci 
projektu MAP rozvoje vzdělávání Tišnovska – sdílený kariérový poradce – na pod-
poru kariérového poradenství ve školách v ORP Tišnov. Ještě nás čeká společná 
reflexe a vyhodnocení, jak akci příp. upravit a doplnit tak, aby mohla škola kariérové 
vzdělávání realizovat i v příštím školním roce. 

Petra Šnepfenbergová a Lenka Novotná

A takto to vidí děti

1
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Fotbalový turnaj McDONALD’S CUP

Vybraní žáci z 3. – 5. třídy se ve čtvrtek 25. dubna 2019 zúčastnili okrskového kola 
největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol, McDonald’s cupu. Letos to 
byl již 22. ročník. 

Žáci naší školy se na tento turnaj nadšeně a poctivě připravovali, a tím naplnili i zá-
měr tohoto projektu, což je nabídnout dětem pozitivní program využití volného času.

O postup do okresního kola se utkalo celkem pět týmů z okolních základních škol. 
Kromě našich chlapců se do turnaje zapojili žáci ZŠ Náměstí 28. října, ZŠ Smíškovy, ZŠ 
Lomnice a ZŠ Dolní Loučky. Zápasy byly velmi vyrovnané a na gólové šance bohaté. 

Žáci ZŠ Předklášteří nakonec vybojovali 4. místo. Děkujeme, že reprezentovali naši 
školu svým zapálením a obětavou hrou. 

Kariérová poradenství
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Atletický trojboj v Tišnově

Ve čtvrtek 23. května 2019 se konalo okresní kolo v atletickém trojboji na ZŠ Ná-
městí 28. října v Tišnově. Sešlo se zde celkem sedmnáct družstev z devíti škol. Zá-
vodilo se v běhu na 50 m, ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a ve smíše-
né štafetě 4 x 60 m. Za ZŠ Předklášteří byla přihlášena dvě družstva složená z žáků  
4. a 5. ročníku. Ačkoli se tentokrát naši závodníci neumístili na stupních vítězů, repre-
zentovali naši školu velmi dobře a s plným nasazením. 
   Jarmila Cvrkalová
Slavnostní pasování na čtenáře

I letošní školní rok naši prvňáčci zakončili svou cestu za čtenářskými dovednostmi 
slavnostním  pasováním na čtenáře v městské knihovně v Tišnově. Na již desátém 
ročníku si naši čerství čtenáři poslechli hudební pohádku O Budulínkovi, kterou jim 
zazpíval Nedvědický pěvecký sbor Petry Glosr Cvrkalové Cvrčci. Prvňáčkům byl pře-
dán památný Pohádkový list, nově přihlášeným i čtenářský průkaz do knihovny, a také 
kniha z projektu SKIP "Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka". Cílem projektu je rozvoj 
čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Za přípravu celé akce 
bych chtěla poděkovat paní Marii Šikolové a jejím spolupracovnicím z dětského oddě-
lení MěKS Tišnov. Všem žáčkům tak přejeme hodně pěkných chvilek se zajímavými 
knížkami!
     Marcela Šebková, vedoucí vychovatelka ŠD
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Projekt "Zdraví dětem"

Během měsíce května se naše škola zapojila do projektu "Zdraví dětem". Hlavním 
bodem tohoto programu je boj s dětskou obezitou. Téma, které je aktuální na všech 
školách po České republice. Tento projekt probíhal ve všech třídách během celého 
dopoledního vyučování pod vedením zkušené lektorky. Pro žáky 1. a 2. třídy byl 
připraven příběh “Jak Zdravím s Jedlíkem uzdravili Betynku”, který poukázal na pro-
blémy, týkající se poruchy příjmu potravy u dětí mladšího školního věku, rizika hla-
dovění ve škole, základy zdravého stravování, rozdělení potravin na zdravé a nezdra-
vé. Během dopoledního programu se žáci dozvěděli také informace o pravidelnosti  
a pestrosti stravy během dne, o důležitosti sportování a výhodách sportu, půvo-
du potravin, rozeznávání kvalitních výrobků. Na konci hodiny žáci dostali tematický  
diplom a omalovánky.
Žáci vyšších ročníků se dozvěděli také základní informace o složkách potravy, co sle-
dovat na obalech výrobků, jaká jsou základní pravidla zdravého stravování.  V praktic-
ké části hodiny si vytvořili potravinovou pyramidu a zdravý talíř. Část hodiny věnovali 
také diskusi na téma sport, obezita a nebezpečí diet a hladovění. 
Věříme, že si žáci získané vědomosti dostatečně osvojili a budou je i dále používat.

   Jaroslava Pohanková
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Mateřská škola

Ve čtvrtek 4. dubna jsme v mateřské škole nabídli rodičům možnost společného tvo-
ření s dětmi. Přijel za námi drátkař pan Drahomír Verner z Kuřimi, který přivezl spoustu 
ukázek své práce. Děti s rodiči si pak mohli obmotáváním jemného drátku a korálků 
ozdobit různé kytičky, srdíčka nebo zvířátka ze silného drátu. Dále byla připravena 
výroba papírových kytiček, přívěsků na klíče a zdobení květináčků.
Na výlet k Mezinárodnímu dni dětí jsme se vydali ve středu 29. května do zábavního 
a poznávacího centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem. Hned po vystoupení z auto-
busu nás přivítalo svěží „vysočinské“ povětří, hodila se mikina i bunda, ale naštěstí 
nepršelo. Každá třída měla svého průvodce. Myšky a Koťátka si užili téma „Putování 
za zvířátky" a Medvídci „Příběh čaje“.

Pořadatelem letošních 11. Sportovních her Mikroregionu Porta byla Mateřská ško-
la Borač. Kromě tradičních sportovních disciplín jako je hod do dálky, skoky v pytli, 
překážkový běh, pětiskok a štafeta, byly pro děti připraveny i jiné zajímavé aktivity. 
Děti si mohly vyzkoušet přenášení vody, když jsou obuty v dospěláckých holínkách. 
Dále tajemné pytlíčky, ve kterých poznávaly předměty podle hmatu. Byl tu i koutek 
Technických školek, kde mohly zatloukat hřebíky. Atmosféra byla jako vždy báječná  
a hlavní je, že si zasportovali a vyhráli všichni. 
Do první třídy odchází v letošním roce 17 dětí. Přejeme jim hodně radosti, spokoje-
nosti a úspěchů.
   Hana Kolaříková
Zápis do 1. třídy

K zápisu do 1. třídy základní školy pro školní rok 2019/2020 se dostavilo celkem 19 
dětí – 14 z Předklášteří, 2 ze Štěpánovic, 2 z Borače a 1 z Tišnova. O odložení povinné 
školní docházky o 1 rok požádaly 3 děti, takže do 1. třídy by mělo nastoupit 16 nových 
žáků.

Zápis do mateřské školy

K zápisu do mateřské školy pro stejný školní rok přišlo 32 dětí. Přijali jsme všechny 
děti, které do 31. 12. 2019 dovrší 3 let věku. 
Před nadcházejícími prázdninami mi dovolte popřát všem našim dětem a žákům, je-
jich rodičům a především zaměstnancům obou našich škol krásnou a zaslouženou 
dovolenou, hodně slunce, aktivity k načerpání nových sil do dalšího školního roku  
a v září se zase budeme těšit se všemi na shledanou.
    Ilona Krausová
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200 let od narození ThDr. Jana Evangelisty Bílého

Duchovní, kteří spravovali římskokatolickou farnost v Předklášteří, patřili vždy k nejvíce 
vzdělaným a váženým občanům obce. Poskytovali obyvatelům nejen služby v oblasti cír-
kevní, ale zajímali se i o jejich každodenní problémy, podporovali vzdělávání, péči o staré  
a nemocné občany, kulturu, společenské dění a další oblasti života obce.

Jedním z nich byl Jan Evangelista Bílý, který se farářem v Předklášteří stal před 160 lety. 
Jako vlastenecký kněz, spisovatel a politik byl osobností, která svým významem přerostla 
náš region.

Jan Evangelista Bílý se narodil 9. 12. 1819 v Dolních Kounicích, od roku 1831 studoval 
v Brně na gymnáziu, ve filozofickém ústavu a poté vstoupil do biskupského alumnátu. 
Vysvěcen na kněze byl v roce 1843 a o deset let později dosáhl hodnosti doktora teologie 
na pražské univerzitě.

Stal se nejprve kaplanem v Židlochovicích, potom u sv. Jakuba v Brně a v roce 1953 
v Tišnově. Na podzim roku 1859 byl jmenován farářem v Předklášteří, kde působil téměř 
13 let. V  roce 1872 nastoupil do svého posledního působiště na faru v Dolních Loučkách.

Slovanská myšlenka ho zaujala už jako studenta alumnátu. Horlivě učil češtině své spo-
lužáky. Silně ho ovlivnil profesor František Sušil, známý sběratel moravských písní.

Veřejná činnost Dr. Bílého vyvrcholila v šedesátých letech. V roce 1861 byl zvolen za 
poslance moravského zemského sněmu a byl vyslán do říšské rady. V roce 1863 byl 
hlavním organizátorem velehradských slavností u příležitosti 1000letého výročí pokřes-
ťanštění Moravy.

Pro své vlastenectví zažil mnoho ústrků. Jeho rodina byla pod dohledem policej-
ních orgánů. Za sepsání a vydání knihy Církev a společnost byli spolu s vydavatelem  
B. M. Kuldou vyslýcháni v Tišnově a v Praze. Nakonec byli zproštěni viny. Ale pro tento 
incident se Dr. Bílému nikdy nesplnil sen stát se profesorem.

Dr. Bílý se zaměřoval i na osvětu a výchovu prostého lidu. Byl také členem c. k. hospo-
dářské společnosti v Brně a tajemníkem okresní jednoty hospodářské v Tišnově.

Své vlastenecky zaměřené články publikoval zejména v bohosloveckých časopisech.
Je autorem řady knih. Vydal několik svazků svých kázání, Dějiny katolické církve, Dějiny 

sv. apoštolů slovanských Cyrila a Metoděje, Legendy nebo 
čtení o milých a svatých božích, Život pána našeho Ježíše 
Krista a další.

Byl členem a dopisovatelem Moravského zemského archi-
vu. Sepsal Paměti zábrdovické a spis Posvátné místo Vranov 
na Moravě.

V roce 1888 ThDr. Jan Evangelista Bílý ve svém posledním 
působišti v Dolních Loučkách zemřel na zápal plic. V obci si 
dodnes připomínají jeho památku. V roce 1997 dal OÚ Dolní 
Loučky restaurovat kříž na jeho hrobě.

(Zpracováno s využitím článku PhDr. Karla Fice, Tišnov foto-
revue, 1998 a knihy Jos. Fr. Urbánka Tišnov a Tišnovsko)

M. Kulhánková

ZAJÍMAVOSTI
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Podhorácké muzeum slaví 90. narozeniny

Podhorácké muzeum bylo založeno v Tišnově 26. června 1929. Ustavující schůze 
muzejního kuratoria se konala v zasedacím sále městského zastupitelstva, dnešní ob-
řadní síni. Paměťová instituce tohoto zaměření Tišnovu, na rozdíl od mnoha podobných 
měst, tehdy ještě chyběla. Úplně první snahy z posledního desetiletí 19. století z období 
starostování Františka Müllera, ovlivněné přípravami celonárodní Národopisné výstavy 
českoslovanské v Praze, se totiž bohužel nepovedly. O to více je třeba vyzdvihnout 
počin před devadesáti lety. Spojili se tehdy osvícení vládcové města a stejnojmenného 
politického okresu a spolu s odborníky, především z řad učitelské inteligence, založili 
instituci od samého počátku regionální, což tehdy nebylo zase tak běžné. Zásluhou 
úřadujícího starosty Aloise Řezáče bylo odsouhlaseno muzeum na širších základech, 
které mělo sloužit nejen potřebám města, ale i okresu a dokonce celému Podhorácku.  
Zakladatelem bylo město Tišnov a spolu s ním se na správě podílel také okresní úřad. 
Tomu odpovídala i sběrná oblast, která se shodovala s územím okresu. 

Podhorácké muzeum získalo zázemí v budově radnice a ve velmi krátké době je-
diného desetiletí bylo srovnatelné s obdobnými, třeba i staršími zařízeními v jiných 
městech. Četnost sbírek a jejich prezentaci brzdily jen narůstající prostorové pro-
blémy. Úspěšný rozvoj ale záhy zastavila druhá světová válka, jejíž důsledky se ne-
návratně podepsaly na samé existenci muzea. Rozhodnutím protektorátních úřadů 
bylo uzavřeno a postupně vyklizeno z radnice. Sbírkový fond postihla četná stěho-
vání a ukládání na nevhodných a nezajištěných místech. V současném depozitáři je 
jen nepatrný zlomek prvorepublikového bohatství a inventáře se nedochovaly žádné.                                                                                                         
Neutěšený stav muzea pokračoval i v poválečných letech, jednak se řešily mnohem 
důležitější potřeby a jednak se opět nenašly důstojné prostory jak pro činnost, tak  
i pro ukládání sbírek. Několikaletou stagnaci úspěšně vyřešila až složitá jednání o pře-
stěhování muzea do uvolněných prostor v budově bývalého proboštství v areálu tehdy 
státem násilně zrušeného ženského cisterciáckého kláštera Porta coeli v sousedním 
Předklášteří. Muzeum mělo být tímto rozhodnutím vystěhováno z domovské obce, ale 
administrativním připojením Předklášteří k Tišnovu v roce 1953 zůstalo na území města. 
Stěhování bylo zahájeno v roce 1954 a v následujícím roce 15. května 1955 bylo s no-
vým názvem „Okresní vlastivědné museum v Tišnově“ otevřeno pro veřejnost. Odpo-
vědnost za jeho řízení přešla na tehdejší okresní národní výbor. Svůj původní název do-
stalo Podhorácké muzeum zpět po správní reformě v roce 1960, kdy byl politický okres 
Tišnov zrušen a jeho území rozděleno do nově vytvořených umělých okresů Blansko, 
Brno-venkov a Žďár nad Sázavou. Muzeum se vrátilo pod správu města, ale zachovalo 
si svůj široký regionální charakter  v hranicích obcí bývalého okresu Tišnov. 

Zatím poslední velkou organizační změnu přinesl rok 1967, kdy Podhorácké muzeum 
přestalo být samostatným subjektem a od 1. ledna se stalo jedním z pracovišť Okres-
ního muzea Brno-venkov, řízeného tehdejším Okresním národním výborem Brno-ven-
kov. Prvořadým úkolem 50., 60. a 70. let bylo obnovení sbírkového fondu formou sbě-
rů, darů i organizovaných akcí v Tišnově a v okolních obcích. Součástí fondu se staly  
i přírodovědné sbírky ze zrušeného kláštera, které spolu s torzem sbírek předválečného 
muzea a kolekcemi ze zrušených měšťanských škol tvořily první stálou expozici. 

Další výstavy a expozice vznikaly od roku 1963 již v duchu tehdejšího společenského 
klimatu s důrazem na dělnické hnutí, odboj a partyzánské hnutí na Tišnovsku.
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Od roku 1976 probíhala generální rekonstrukce muzejní budovy, která postupně ovliv-
ňovala výstavní možnosti až do úplného uzavření v letech 1987 až 1990. V průběhu  
80. let se stalo Podhorácké muzeum největším pracovištěm Okresního muzea Brno-
-venkov se čtyřmi specializovanými vysokoškolsky vzdělanými odbornými pracovníky, 
archeologem, historikem, přírodovědcem a historičkou umění, a s nově vybudovanými 
specializovanými dílnami pro fotografa (výtvarníka), konzervátora a pro stolařské práce.

Po událostech v listopadu 1989 a obnovení kláštera Porta coeli zůstalo Podhorácké 
muzeum v budově proboštství. Jedinou změnu přinesly první svobodné komunální volby, 
po kterých se obec Předklášteří osamostatnila a muzeum se tak poprvé ve své historii 
ocitlo mimo území svého zakladatele. Organizačně zůstalo pobočkou Okresního muzea 
Brno-venkov,  přejmenovaného k 1. 1. 2003 na Muzeum Brněnska. Novým zřizovatelem 
se totiž k tomuto datu stal Jihomoravský kraj. V muzejní budově v areálu kláštera má od 
roku 1999 sídlo také  ředitelství Muzea Brněnska a do března roku 2019 zde pracoval 
jeho ekonomický útvar. V současnosti je Podhorácké muzeum jednou ze šesti poboček 
Muzea Brněnska a pracuje v něm v různých funkcích 15 zaměstnanců. 

Po uzavření na konci 80. let byla budova znovu zpřístupněna veřejnosti 23. září 1990. 
Za uplynulých téměř třicet let bylo pracovníky muzea realizováno 7 stálých expozic a ve 
dvou výstavních prostorách 244 krátkodobých výstav nejrůznějšího zaměření. Celkový 
obraz prezentace před veřejností doplňují doprovodné akce k probíhajícím výstavám, 
přednášky, programy pro děti, adventní zastavení a od roku 2006 pravidelně v květno-
vém termínu zapojení do programu Muzejních nocí. Méně viditelné širokou veřejností 
jsou odborné jednodenní semináře k tématům některých mimořádně významných vý-
stav, spolupráce s institucemi v regionu, především se školami, práce s badateli, studen-
ty a kronikáři a v neposlední řadě i zapojení muzea jako celku nebo konkrétních pracov-
níků do kulturních akcí a projektů v městě Tišnově a podle zájmu a možností i v dalších 
obcích regionu včetně Předklášteří. Sbírkotvorná a odborná činnost plynule navazuje 
na práci předešlých generací, již ale bez ideologických omezení a příkazů. Více než 30 
tisíc sbírkových předmětů je od roku 2002 zapsáno jako samostatný celek pod názvem 
„Sbírka Podhoráckého muzea“ v Centrální evidenci sbírek na Ministerstvu kultury. Ne-
dílnou součástí sbírkového fondu je klasický fotoarchiv s téměř 14 tisíci negativy a na 
něho od roku 2006 navazující digitální fotoarchiv, dále muzejní archiv a odborná knihovna 
se specializovaným fondem výhradně na regionální literaturu k regionu Tišnovska a ke 
klášteru Porta coeli.

Kulaté výročí 90 let je ideální příležitostí vzpomenout na zakladatele a budovatele, kteří 
muzeum v uplynulých desetiletích s elánem a nadšením, ale často i s velkými obtížemi 
a za těžkých společenských podmínek, posouvali vpřed. Není možné na tomto místě 
uvést všechny, tak alespoň několik jmen, která už nenávratně patří historii. Jsou to za-
kladatelé odborný učitel Jan Šmarda, historik umění Karel Krejčí a válečný veterán Bohu-
mil Mareš, správcové muzea Vilém Máca, Jaromír Zemina a František Štěpán, ředitelka  
a později vedoucí Anna Christová, archivář Jan Hájek, přírodovědec Jiří Šmarda, konzer-
vátor a fotograf Pavel Smékal, průvodci Božena Hasieberová a Antonín Švancara, mistr 
stavební čety Antonín Babák a člen této čety Miloslav Běloch, stolař Josef Štourač, uklí-
zečka Marie Parysová. Muzeum ale žije hlavně současností, proto patří velké poděkování 
také současným zaměstnancům, mým kolegyním a kolegům, kteří muzeum posouvají 
dále svojí každodenní prací. 

Josef Zacpal
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Dobrovolníci pro Porta coeli.

Obec Předklášteří byla v minulosti proslavená svými ovocnými sady. Už v prvore-
publikových pomologiích bývá zmiňovaný pan Šícha z Předklášteří jako odborník na 
určování odrůd ovoce. Ovoc-
nářská tradice se v obci udržela 
po celé dvacáté století, rozsáh-
lé sady táhnoucí se od rybníka 
za klášterem až ke Klínku tvořily 
vedle kláštera jednu z přiroze-
ným dominant obce. S počát-
kem století jedenadvacátého 
ovšem většina sadů na pozem-
cích kláštera začala s ohledem 
na nedořešené vlastnické vzta-
hy pustnout a zarůstat náleto-
vými dřevinami. A to se nyní 
snaží změnit skupinka dobro-
volníků, kteří ve spolupráci se 
spolkem Hojnost a jedním cho-
vatelem ovcí a s požehnáním 
sester cisterciaček z kláštera Porta coeli začali sady od náletových dřevin čistit. Snaží 
se zde obnovit  vysokokmenný ovocný sad, dnes ohrožený biotop, dříve tak typický 
pro venkovskou krajinu Podhorácka. Na vyřezání náletových dřevin je navázaná pastva 
ovcí, která umožní v sadech opět vykvést vzácným druhům bylin a naláká sem ohro-
žený hmyz i motýly (možno aj motýle), kteří v dnešní monokulturní zemědělské krajině 
ztrácejí květnaté louky a tím i obživu. Od ledna do června proběhlo v klášterních sa-
dech a zahradách 13 dobrovolnických brigád, kterých se dohromady účastnilo více než 
200 dobrovolníků a to jak předklášterských sousedů, tak i těch z končin vzdálenějších 
(rekord ve vzálenosti zatím drží Joao z Portugalska). Dobrovolnické brigády se mohou 
konat i díky finanční podpoře 
v rámci programu Evropské 
sbory solidarity, který zřizuje 
Evropská komise s cílem po-
máhat rozvoji dobrovolnictví  
a zlepšování života ve ven-
kovských lokalitách. Díky 
finančnímu grantu bylo mož-
no nakoupit nástroje a pra-
covní prostředky, stejně tak i 
zajistit jídlo pro dobrovolníky. 
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Děkujeme všem našim 
dobrovolníkům a souse-
dům, kteří nám drží palce 
a oceňují naše úsilí zvelebit 
poněkud zapomenutý kout 
naší obce. A co se chystá  
v klášterních sadech a za-
hradách dále? 

V červenci nám přijede 
pomoci několik skupin bel-
gických skautů, kteří se 
snaží v roverském věku 
vyjet do zahraničí a tam 
dobrovolnicky pomáhat, 
můžete se tedy těšit, že 
na obci uslyšíte švitořivou 
francouzštinu, v měsíci srp-
nu pak budeme v klášteře 
hostit dobrovolnický tábor 
organizace INEX, jeho účastníci přijedou do Předklášteří z celého světa (Francie, Itálie, 
Mexiko, Spojené státy, Rusko a další). Tímto bychom vás chtěli co nejsrdečněji pozvat 
na Hody kultur - v neděli 18. srpna od 17 hodin tak budete moci ochutnat speciality 
světové kuchyně, které pro vás uvaří účastníci tábora. Hody kultur budou v dobrovol-
nickém centru Bauorden v klášteře (brána z Uhrovy ulice). Pro více informací o našich 
dobrovolnických aktivitách můžete sledovat naši facebookovou stránku Dobrovolníci 
pro Porta coeli.

Jménem kolektivu dobrovolníků Tomáš Blaha a Markéta Horáková-Lazarová

Zajímavá výstava komiksu a ilustrace pro děti

Až do 8. 9. 2019 nabízí Galerie Jamborova domu v Tišnově poutavou výstavu prací pedago-
gů, absolventů a studentů Ateliéru komiksu a ilustrace pro děti doc. Barbary Šalamounové 
z Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Barbara Ša-
lamounová pojímá ve svém tvůrčím uvažování ilustraci a komiks jako nezávislý umělecký 
počin, a tak každé z vystavených dílek je opravdu originálním vhledem do současného tvůr-
čího prostoru bez omezení, prostoru prolínání uměleckých oborů. Prohlídka výstavy zachy-
cující nejen papírové knihy, interaktivní skládanky, objekty, taktilní artefakty, ale i skříňové 
světy a  velkoformátové práce zve přímo dovnitř díla…
A tak si hravou výstavu mají prostor užít nejen děti, ale i dospělí, kteří si ještě umí hrát.

	 	 	 	 	 	 	  Dana Veselá
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Jarní velikonoční prodejní výstava

Obec Předklášteří a Spolek Dobromysl uspořádali 13. a 14. 4. 2019 ve společenském 
sále Obecního úřadu Předklášteří „Jarní velikonoční prodejní výstavu.“

Vystavujícími byli:
Jana Svobodová (Drásov), Alena Brodecká (Železné), Ladislava Rašovská (Drásov), Naďa 

Parmová (Blansko), Dagmar Spurná a paní Jurigová (malérečky z Kyjova), Ivan Soška (Ku-
řim), Jana Pařízková (Tišnov), Zdeňka Ivanisková (Předklášteří), Olívie Veselá (Deblín), Spo-
lek Dobromysl, Domov pro seniory Předklášteří, Zahradnictví Litava.

K poslechu zahrála Moravská muzika Petra Mikulky s Jiřím Helánem a Hankou Cvrkalovou.
Děti si vyrobily kytičky a motýly z pedigu.
Děkuji všem, kdo se na přípravě výstavy podíleli.

Za kulturní komisi Andrea Špačková

Čarodějnice

Obec Předklášteří ve spolupráci s TJ Sokol Předklášteří uspořádali společně pro všech-
ny občany „pálení čarodějnic“. Akce se uskutečnila 30. 4. 2019 na výletišti Na hřišti. Pro 
všechny byl připraven oheň na opékání přinesených špekáčků. K zakoupení bylo pivo  
a limonáda pro děti. V 19 hodin paní starostka Petra Bendová zapálila za asistence dětí 
hranici i se slaměnou čarodějnicí. Děti si v průběhu večera zahrály několik her a po setmění 
prošly malou stezku odvahy v parku, kterou následně přichystaly i pro dospělé. Celý večer 
provázela příjemná nálada. 

Eva Šebková

KULTURA V OBCI          CO SE UDÁLO
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V. ročník Klášterské míle a I. ročník Klášterského krosu

V sobotu 27.4.2019 se v parku obce konal již V. ročník Klášterské míle aneb běhu pro 
všechny věkové kategorie včetně rodičů s kočárky. Zároveň proběhl I. ročník Klášterského 
krosu, což byl 9 km okruh terénem – viz přiložená mapka.

 Troufnu si říci, že Klášterská Míle se již stala tradicí zejména pro dětské kategorie a ně-
kteří závodníci se pravidelně zúčastňují a posouvají se jednotlivými věkovými kategoriemi. 
Letos se na start Klášterské míle postavilo celkem 68 závodníků od nejmladší kategorie ba-
tolat (ročníky narození 2017 a 2018) až po kategorii kadetů (ročník narození 2006). Výsledky 
z jednotlivých kategorií jsou uvedeny v tabulce. 

Na start I. ročníku Klášterského krosu se postavilo celkem 12 mužů, někteří z nich ještě 
ale juniorského věku (ročníky narození 2005), a 3 ženy. Nejrychlejší z mužů absolvoval tento 
okruh v čase 37 minut a 33 vteřin, nejrychlejší žena v čase 46 minut a 52 vteřin. 

Všichni zúčastnění dostali v cíli pamětní list, sladkou odměnu a první tři z každé kate-
gorie medaili, věcnou cenu a ovoce. Za sponzorské dary děkujeme paní Petře Kudláčové.  
O občerstvení se nám jako na všech sportovních akcích postaral pan Réman s manželkou.

Děkuji také všem členům i nečlenům sportovní komise za organizaci a přípravu závodu  
a pracovníkům OÚ Předklášteří za technickou pomoc.

Na shledanou na další sportovní akci!
Za sportovní komisi Eva Šebková 
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Vítání občánků

V sobotu 11. května 2019 jsme v sále obecního úřadu přivítali 13 nových občánků, kteří 
přibyli do naší obce v uplynulém období. 

Slavnost zahájila paní starostka Petra Bendová, po ní k přítomným promluvila předsedky-
ně sociální komise Hana Kolaříková. O kulturní program se postaraly žákyně místní základ-
ní školy pod vedením paní učitelek Evy Bauerové a Jaroslavy Pohankové. Poté maminky 
obdržely květinu a pamětní list. Na závěr se děti se svými rodinami fotografovaly u krásné 
kolébky.

Za sociální komisi Hana Kolaříková

Výsledky	V.	ročníku	Klášterské	míle

Výsledky	V.	ročníku	Kláštersk0ho	krosu
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Muzejní noc v Předklášteří

Díky umístění pobočky Muzea Brněnska – Podhoráckého muzea v areálu Porta Co-
eli konala se Brněnská muzejní noc 18. 5. 2019 i v naší obci. Vedle stálých expozic 
mohli návštěvníci akce zhlédnout i aktuální výstavy Co všechno je muzeum a Cesty 
do pravěku, ale hlavně mohli využít bohatý doprovodný program. Tento byl připraven 
v rozsahu intenzivní hodinky v pěti smyčkách. Program zahajovala malou krojovou ko-
mentovanou přehlídkou poutavě vyprávějící PhDr. Ochrymčuková, k poslechu zahrálo 
HaTrio repertoár situovaný do 30. let 20. století, taneční vystoupení (tanec na keltské 
melodie) si připravila Katolická vzdělávací jednota Tišnov, ve venkovních prostorách byl 
představen hudební nástroj didgeridoo a vystoupil s tancem v pravěkém rytmu dívčí 
soubor nacvičující pod Inspirem Tišnov. 

I když jsou prostory kláštera uzavřeny z důvodu rekonstrukce, na své si přišli i ná-
vštěvníci, kteří přijeli do Předklášteří právě kvůli klášteru. Těmto byla nabízena video-
nahrávka prohlídky kláštera, ale i patnáctiminutový výklad před portálem, ve kterém se 
průvodkyně v roce letošním soustředila právě na specifika výzdoby portálu.

Doprovodný program byl zajištěn i díky vznikajícímu Klášternímu pivovaru, jehož am-
bicí je obnovit tradici vaření piva v cisterciáckém klášteře. Návštěvníky po zrekonstru-
ovaných a varnou technikou vybavených prostorách bývalé konírny provázeli majitelé 
i sládek, kteří přislíbili, že v okamžiku zprovoznění plynové přípojky se začne na místě 
pivo i přímo vařit. 

Tato akce příjemně obohatila kulturní život obyvatel obce, ale přilákala i řadu ná-
vštěvníků a pro mnohé se stala milým večerním zastavením.

Dana Veselá 
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Pouť v Předklášteří

V neděli 16. 6. 2019 se na náměstí 5. května konala pouť. Kulturní komise obce 
Předklášteří připravila pro návštěvníky výzdobu náměstí, příjemné posezení, výborné 
koláčky od paní kuchařek z mateřské školy, dobré víno a pivo z pivovaru Květnice. 

Členky komise a některé děti byly v krojích. V krojích byli i tanečníci, kteří vystoupili 
s Moravskou besedou. Ta se jim podařila a sklidili za ni patřičný potlesk. 

K poslechu hrála dechová hudba Bludověnka, ve které hraje na trombon náš „kláš-
terák“ Adam Kolář.

Bylo to velice příjemně strávené odpoledne a doufám, že to do budoucna bude tradi-
ce, kterou budeme rozšiřovat o řady tanečníků Moravské besedy. 

Všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci této akce, děkuji.

Za kulturní komisi Andrea Špačková
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KULTURA A SPORT V OBCI          CO	NÁS	ČEKÁ

Na začátek října 2019 připravuje 
sociální komise zájezd pro seniory. 
Vypravíme se do Brna, kde nejprve  
s průvodcem absolvujeme vyhlídkovou 
jízdu po zajímavých stavbách. Potom 
bude následovat pěší vycházka cen-
trem města, kde se i naobědváme. 
Zájezd zakončíme prohlídkou nově zre-
konstruovaného Janáčkova divadla. 

Za sociální komisi Hana Kolaříková

ZAHRADNÍ SLAVNOST K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Kdy: v pátek 28. 6. 2019 od 17 h 
Kde: na zahradě mateřské školy

Na	co	se	můžete	těšit:

malování na obličej
skákací hrad
k poslechu bude hrát skupina Prakl
oheň k opékání špekáčků
drobné občerstvení
ohňostroj

6. - 9. 8. 2019

Malé	občerstvení	zajištěno

DOŽÍNKY
 ve Štěpánovicích

24. 8. 2019

6. - 8. 9. 2019
4. ROČNÍK KULTURNÍHO FESTIVALU

AMATÉRSKÝCH DIVADEL, HUDEBNÍCH, TANEČNÍCH A PĚVECKÝCH SOUBORŮ

SOBOTA – OBEC BOROVNÍK

PÁTEK – MĚSTYS NEDVĚDICE

Inspiro Tišnov • Karasovo divadlo Tišnov • Ha-Kapela         
• KVJ Tišnov • Fe-MINA Železné • J-Band Lažánky 

KVJ Tišnov • ZUŠ Tišnov • Pompony Osová Bítýška
 • divadlo NaVlnce • Duoceli Železné • Stream Dance Dolní 

Loučky  • Hr. Ladies Hradčany  •  Motýlí Defekt Kuřim 
•  ochotníci Osová Bítýška • Klapela Štěpánovice

LOTA Lomnice  • Latino Kids – Inspiro Tišnov – Ropeskipping      
• divadlo Paravánek • J.G.Wild Tišnov • Slovani Čebín

    •  TOM Band Tišnov

změna programu vyhrazena

NEDĚLE – OBEC LAŽÁNKY
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 název knihy         autor

Pražská noc     Jonathan Allen 

Dívka, 16. Čokoládové SOS   Sue Limb 

Čtyři děti a skřítek   Jacgueline Wilsonová 

Dovolená s moderním fotrem  Dominik Landsman, Nataša Landsmanová

Gustíkovy patálie    Claudine Desmarteauová 

Holka na útěku    Barbora Robošová

Ilustrovaná bible    COR JESU

Jako můry za světlem   Viktorie Veselá

Král Vrkú    Adam Stower

Nepřítel     Erich Maria Remarque

Otrokyně lásky     Zuzana Francková

Rebelka     Jana Pronská

Teď mlč     Emily Elgarová

Smrt přijde s úsvitem   Louis L'Amour

Zakouzlená škola     Petr Šulc

Zimní moře    Susanna Kearsleyová 

Zmizelý : psychothriller    C. L. Taylor

Pastýř     James Patterson & Maxine Paetro 



SPORT V OBCI
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Lyžařský oddíl TJ Sokol Předklášteří

Rekreační skupina lyžařského oddílu trénovala od začátku dubna pravidelně každé 
pondělí na asfaltové ploše za školou jízdu na kolečkových bruslích. Na první společné 
hodině jsme se rozdělili do dvou skupin. Předškoláčci a začátečníci, které vedly Eva 
Šebková a Lucie Mácová, a pokročilí bruslaři, kterým se věnovaly Alena Ivánková a Nela 
Gajdůšková. Cílem první skupiny bylo zvládnout jízdu kolem kuželů, naučit se bezpečně 
zabrzdit a pohybovat se na kolečkových bruslích bez větších potíží. Pokročilejší trénovali 
různé cviky jako je slalom mezi kuželky, přešlapování, jízda pozpátku s cílem zdokonalit 
se v jízdě a naučit se různým trikům.

V letošním roce jsme měli několik dětí, které se v dubnu postavily na kolečkové brusle 
poprvé. Všichni byli moc šikovní a do prázdnin se zvládli naučit jednoduché obloučky 
kolem kuželů.

Za všechny cvičitelky přeji dětem a rodičům hezké prázdniny!
Eva Šebková

Travní lyžaři zahájili tradičně svou sezónu tréninkovými kempy

Jako každou sezónu absolvovali naši travní lyžaři zimní pohybovou a kondiční přípravu 
v tělocvičně, po níž odstartovali závěrečnou část přípravy čtyřmi tréninkovými kempy. 
První soustředění bylo čtyřdenní a konalo se ve Štítné nad Vláří, kde jsme se věnovali 
zdokonalování lyžařské techniky a tréninku obřího slalomu a super obřího slalomu. 

Na druhém v Českých Petrovicích už došlo i na slalom, kterému se věnovali hlavně 
dospělí. Žáci ještě zdokonalovali techniku a obří slalom. Na závěr si i oni vyzkoušeli svoje 
schopnosti ve slalomu. Pro zpestření tréninku jsme zařadili i dovednostní přípravu na 
umělých překážkách a skocích. 

Na třetím a čtvrtém kempu ve Štítné a Olešnici v O.H. se závodníci věnovali hlavně jízdě 
v branách ve všech disciplínách.

Součástí posledního soustředění byl i první závod Českého poháru. Martin Soltík zvítězil 
v obřím i superobřím slalomu. Anna Ježová vybojovala druhé místo v sobotním slalomu. 

[Anna Ježová - ČP Olešnice], [Alexandr Havlík, Anna Ježová, Pavel Ivánek]
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Do Předklášteří se vrací Světový pohár v travním lyžování

Nejlepší travní lyžaři, špičkové výkony a dva dny plné sportu a zábavy: to vše před-
stavuje tradiční Světový pohár v travním lyžování. Vrcholná soutěž travních lyžařů se na 
Klínek vrací v tradičním letním termínu od 28. do 30 června. 

Celý víkend odstartuje v pátek slavnostním zahájením a veřejným losováním s kon-
certem skupiny SMARAGD na náměstí 5. května. V sobotu se lyžaři postaví na start 
obřího slalomu a v neděli program pokračuje slalomem speciál. 

Na startu nebude chybět většina světové špičky včetně českých želízek Martina Bar-
táka, Adély Kettnerové nebo Šárky Abrahamové. Čeští závodníci za sebou mají více 
než úspěšný start Světového poháru v rakouském Rettenbachu. Martin Barták dokázal 
v úvodním obřím slalomu zvítězit. Šárka Abrahamová vybojovala mezi ženami druhé 
místo a připsala si tak na svoje konto první stupně vítězů mezi elitou.

Z domácích borců se na start samozřejmě postaví Martin Soltík, Martin Máca, Martina 
Bílá a Pavel Ivánek… a možná se budou vracet i legendy. 

Přijďte o prvním prázdninovém víkendu podpořit český tým a především domácí zá-
vodníky. Těšíme se na vás od 28. do 30. června na Klínku. 
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PROGRAM SVĚTOVÉHO POHÁRU V TRAVNÍM LYŽOVÁNÍ
Ski areál Klínek

Pátek 28. 6. 2019
20:00 Slavnostní zahájení + koncert skupiny SMARAGD - náměstí 5. května

Sobota 29. 6. 2019
13:00 Start prvního kola obřího slalomu
16:00 Start druhého kola obřího slalomu
20:00 Slavnostní vyhlášení - areál Na hřišti

Neděle 30. 6. 2019
10:30 Start prvního kola slalomu
12:45 Start druhého kola slalomu



31.    Příspěvky či dotazy zasílejte na: predklasteri-zivot@post.cz 

 Život obce Předklášteří   Život obce Předklášteří   Život obce Předklášteří   Život obce Předklášteří   Život obce Předklášteří   Život obce Předklášteří   Život obce Předklášteří  Život obce Předklášteří

Sokol Předklášteří – volejbal

Činnost volejbalového oddílu v letošním roce pokračuje podle plánu, který jsme si 
stanovili na začátku roku. Juniorky ukončily loňskou sezónu v krajské soutěži na šestém 
místě. Následovala krátká tréninková pauza a hned přešly do rytmu venkovní přípravy 
na další sezónu. Přípravka přešla z tréninků v tělocvičně bez přestávky k tréninkům na 
hřišti.

Na začátku dubna jsme zprovoznili společně s nohejbalovým oddílem po zimě antu-
kové hřiště. Tréninkový proces trochu komplikovalo počasí v květnu s častými dešti, ale 
to k venkovnímu sportu patří. 

S malými dětmi jsme uspořádali v sobotu 8.6. malý turnaj se zapojením rodičů,  
rodinných příslušníků nebo přátel. Počasí vyšlo a všichni po celém dopoledni stráveném 
pohybem odešli spokojeni. Turnaj vyhrál Radim Havlík.

Pro juniorky jsme uspořádali turnaj v sobotu 15.6. za účasti čtyř družstev – Drásova, 
Vyškova, Bystřice n. Pernštejnem a našich holek. V úmorném vedru holky skončily na 
druhém místě za vítězným Drásovem.

Plán na další období bude zahrnovat týdenní soustředění juniorek na našem hřišti na 
začátku července a celooddílové soustředění na konci srpna v areálu rekreačního stře-
diska Českých drah na Prudké.

Děti z přípravky budou mít přes prázdniny pauzu a sejdou se v předposledním týdnu 
srpna před odjezdem na soustředění.  

Všem přeji příjemné prožití prázdnin a těšíme se po prázdninách na další společné 
setkávání na hřišti nebo v tělocvičně.

Za Sokol Předklášteří, oddíl volejbalu
Zdeněk Dvořák

Foto po skončeném turnaji.
Nahoře zleva: Míša Horká, Lucie Oharková, Katka Kolaříková, Martina Vašulínová, Katka Šátková
Dole zleva: Karolína Mrázová, Katka Valentová, Jana Machová, Adéla Štěpánková 
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Dne 29. 7. 2019 uplyne rok od úmrtí pana Vlastimila Smejkala. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka s rodinou.



PODHORÁCEKÉ MUZEUM
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AKCE - POZVÁNKY

19. 5. 2019 - 20.10. 2019
Co všechno je muzeum…
Výstava připomínající 90. výročí založení Podhoráckého muzea

12.11. 2019 - 12. 1. 2020
Sametová revoluce
Výstava k 30. výročí událostí v listopadu 1989 s důrazem na situaci 
na Tišnovsku.

03.12. 2019 - 16. 2. 2020
Jííídlo aneb Dobrodružné příběhy našich snídaní, obědů a večeří!
Interaktivní výstava o rozličných aspektech stravování v Evropě od 
pravěku po současnost.

27. 11. 2018 – 10. 03. 2019
Život v měšťanské domácnosti po první světové válce
Pohled do jedné z významných tišnovských rodin.

28. 6. 2019 od 17 h  - Zahradní slavnost v MŠ

28. 6. 2019 Světový pohár v travním lyžování

6. - 9. 8. 2019 - Kinematograf bratří Čadíků

24. 8. 2019 - Dožínky Mikroregionu Porta

6. - 8. 10. 2019 Tyjátr fest

začátek října - zájezd seniorů



SVĚTOVÝ 
POHÁR
V TRAVNÍM 
LYŽOVÁNÍ
28. - 30. 6. 2019
PŘEDKLÁŠTEŘÍ

pr
og

ra
m

 u
vn

itř

Vychází 4x ročně
13. ročník/2/2019

Vydává Obec Předklášteří, náměstí 5. května 1390
666 02 Předklášteří

Kontakt:  www.predklasteri.cz
 email: obec@predklasteri.cz 
 tel/fax: 549 410 170

Uzávěrka 13. ročníku/2/2019 byla 15. 6. 2019
Uzávěrka 13. ročníku/3/2019 bude 10. 9. 2019

Rodinám s trvalým pobytem v obci 1 číslo zdarma
Náklad 600 výtisků.
Tisk Reakce Kuřim.
Ev. číslo MK ČR E 17438
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