
 

Zpráva o činnosti Spolku Vinohrad za rok 2017 

       

    Loňský rok 2017 začal opět Masopustem ( 25.2.2017). Do únorového průvodu v čele s koňským 

povozem Honze Víta z Jamného a při doprovodu naší statečné harmonikářky Katky Kolačné a nové 

posily houslisty Oty Štelcla se nás vydalo bezmála 40 maškarád. Společně jsme navštívili obyvatele 

Hájku, Hajánek a Jamného, kteří nás všichni srdečně přijali, nabídli nám občerstvení a přidali i nějakou 

korunku do pokladničky na večerní zábavu. Při večerní zábavě sál praskal ve švech a při pohřbívání 

basy nezůstalo jedno oko suché. K tanci a poslechu hrála místní skupina Mix Hajánky, která to v sále 

rozjela a všichni se skvěle bavili. Každý příchozí dostal výborný guláš, který navařila Marcelka 

Dvořáková.  

          Výroční členská schůze Spolku Vinohrad ( 11.3.2017), kde se naše řady rozrostly o 6 nových 

členů se konala v březnu. Výbor zrekapituloval činnost a hospodaření spolku za předchozí rok a 

společně jsme rozplánovali akce a brigády na rok nastávající.  Ženy obdržely květiny ke svátku MDŽ, 

v udírně byly připravené cigára na občerstvení a pro zpestření jsme mohli shlédnou výstavku obrázků 

Františka Strnada, jehož inspirací se stal výlet po Evropě, který podnikli společně s panem Píchem.  

       Tímto jsme plynule navázali na večerní očekávanou besedu pana Píchy  Putování s Bromptonem 4  

s názvem „Z Hajánek až na konec světa“ . Tentokrát se společně vydali na svých kolech přes 

Provance, po stopách Tour de France, podél kanálu MIDI  až na nejzápadnější místo pevninského 

Španělska mys Finisterra, nazývaný konec světa. Španělské víno a jednohubky byly výborným 

zakončením vydařené besedy, na kterou se přišlo podívat okolo 25 lidí. Tímto jim ještě jednou moc 

děkujeme. 

          Na jaře jsme opět zorganizovali Jarní brigádu (15.4.2017) a vyrazili do ulic, uklidit odpadky 

v dědině na Stanoviskách a pod Hajánkami. I když se sešlo jen okolo 27 dobrovolníků podělalo se i 

mnoho jiné práce, svozili jsme haluze z hajánského kopce, které jsme tam nashromáždili při 

podzimním čištění, upravili jsme část turistické trasy u hajánské studny a svozili velkou hromadu 

železného šrotu, který nám místní obyvatelé Hájku, Hajánek a Stanoviska opět připravili před své 

domy. Touto cestou ještě jednou všem moc děkujeme, a také všem brigádníkům a těm, kteří neváhali 

a nastartovali svoje stroje, abychom všechno zvládli posvážet. Za odměnu jsme si opekli klobásky, 

dostali osvěžující nápoj a zkonstatovali, že tyhle akce mají velký smysl. 

           Koncem dubna se po Hajánkách ozývá vrčení motorové pily, a to my zase vyjíždíme do lesa na 

dřevo pro přípravu vatry na upálení  čarodějnice (30.4.2017), které má na Hajánkách dlouholetou 

tradici.  Zatímco rodiče na hřišti sekají dřevo a nosí haluze, děti doma připravují krásné čarodějnice, 

které potom s velkou slávou na ohni upálíme. Po náročném dni večer (asi 45 lidí) společně u ohně 

opečeme buřty, posedíme a při prvním Máji se mnozí z nás rozchází do svých domovů. Loni nám 

manželé Maláškovi upekli na pochutnání velkého berana, za což jim děkujeme. Děkujeme také všem 

dobrovolníkům za chystání dřeva a zapůjčení vlastních pil a čtyřkolek. 

          I v loni jsme společně s Pavlem Klepárníkem odstartovali další - 2. ročník cyklozávodu pro děti    

„ Hajánecké kolečko“ (12.5.2017). Díky sponzorům, kteří nás finančně podpořili a díky perfektní 

organizaci a profesionální pomoci, jsme na zelené louce na Stanoviskách, postavili na start 70 dětí 

v pěti kategoriích, 13 soutěžících v kategorii pořadatelé, sponzoři a hosté a 8 soutěžících v maskách na           



kolech Brompton, tedy celkem 91 závodníků. Celý závod perfektně řídil Pavel Klepárník, kdy společně 

s jeho týmem poctivě zapisovali výsledky a povzbuzovali děti, jak při startu tak i v cílové rovince. Náš 

spolkový tým pořadatelů mu pomáhal s organizací závodníků na trati a zajištěním bezpečnosti. 

          Zorganizovat a zabezpečit takový závod dá mnoho práce, ale velkou odměnou za to, je 

každoročně se zvyšující účast soutěžících, ale i sponzorů, bez kterých by nebylo možné, závod 

zorganizovat. Díky panu Píchovi jsme pro děti zapůjčili skákací hrad, Cyklosport Klepárník, firma 

Salewa, Cyklospeciality a Elit věnovaly ceny do tomboly, hlavní cenou v tombole bylo dětské kolo 

Author, které věnoval Cyklosport Klepárník. 

         Řeznictví Steinhauser, pekárna Tišnov, paní Jarka Nejezová a Ludvík Hodinář věnovali všem 

soutěžícím občerstvení, a abychom tam mohli vůbec fungovat, Martin Nejez napojil centrály, zapojil 

aparaturu a zapůjčil vojenský stan, který nám slouží jako zázemí.  Jelikož se snažíme závod posouvat 

neustále dopředu, a snažíme se mu dát formu a podobu, začali jsme od Startu a Vašek Pospíšil navrhl 

a nechal vyrobit novou Startovní bránu, jako další překvapení pro soutěžící, byly originální medaile a 

diplomy, typické pro Hajánecké kolečko z dílny Františka Strnada a jeho dcery Martiny. Medaile a 

poháry pro děti, které nedosáhly na stupínek vítězů věnovala firma Garko. Finančně se na akci podílela 

firma Elkov Brno, Bednář Interier, firma Balák a Ludvík Hodinář. Za drobný materiál, jako jsou kolíky, 

plakáty, startovní čísla, tácky, kelímky ... děkujeme Pile Kupka, Besénku Tišnov, Pavlíně Pospíšilové a 

Ak signal Brno.  

Poctivou práci si dáváme také s reklamou, roznášíme plakáty po okolních vesnicích, dáváme je do škol, 

obchodů a Petr Malášek napsal i vtipnou upoutávku do Tišnovských novin. Pozvali jsme i Tišnovskou 

televizi, která vše natočila a svůj medailonek ze závodu vysílala na svém kanálu. Děkujeme celému 

týmu pořadatelů a lidí, kteří do akce vložili svoji práci u občerstvení, vyznačování tratě, u zápisu 

závodníků, pořizování fotografií a v neposlední řadě panu Andrlíkovi a Meikreiterovi za zapůjčení 

louky. 

       Po úspěšném závodu Hajánecké kolečko jsme vyjeli na několik společných cyklovýletů, z  nichž 

stojí určitě za zmínku víkendový na Baťův kanál ( 16.6.-18.6.2017) spojený s prohlídkou hřebčína 

v Napajedlech, plavbou parníkem po Baťově kanálu a kempování v Ostrožské Nové Vsi v kempu 

Slovácký Dvůr, který pro nás skvěle zorganizoval pan Boris Pícha. Počasí nám skvěle vyšlo, nikomu se 

nic nestalo ani se nikdo neutopil. A velkou pochvalu, musíme udělit Valince Kolačné a Adélce 

Girszewske, které s námi vyrazily poprvé na svých velkých kolech a ujely hned rovných 50 km. Jsme 

rádi, že děti z Hajánek a Hájku cyklistika baví a i na Hajáneckém kolečku se umísťují na stupínku vítězů, 

i když konkurence je veliká. 

          Na Dětský den (2.6.2017) jsme se na chvíli přenesli do Afriky, tentokrát si Anička a Pepa 

Dvořákovi připravili pro děti soutěže v africkém stylu.  Děti sbíraly různé druhy exotického ovoce, ale 

musely si hlídat, aby je přitom nenapadl tygr nebo lev, bubnovaly na africké bubny, házely oštěpem 

nebo musely hmatem poznávat cizokrajná zvířátka. Ty velké si zahrály s Petrem Maláškem a Vaškem 

Pospíšilem svoji oblíbenou hru červený a černý. Nejvíce se dětem, kterých přišlo přes 20, líbilo lovit lva 

a tygra házením balónku s napuštěnou vodou. Samozřejmě nechyběl ani tentokrát náš kovář Matěj, 

který trávil s dětmi čas u kovárny. Na grilu Jarda Girszewski s Jitkou Maláškovou  přichystali  všem 

občerstvení o pití pro dospělé se postaral Petr Kolačný a děti dostaly ovocné pitíčka, které nám zařídila 

Marcelka Dvořáková od firmy Vitar. Za odměnu jsme nakonec rozdali ceny, které nakoupila Pavlína 

Pospíšilová díky finančnímu daru Zahrádkářů a města Tišnova. 



        S koncem prázdnin, jsme chtěli s dětmi přenocovat venku pod širým nebem na zřícenině Trmačov, 

ale počasí nebylo zrovna příznivé, proto jsme zorganizovali na hřišti Sportovní den ( 2.9.2017) se 

soutěžemi, jak pro děti tak i pro dospělé. Nakonec se nás sešlo přes 30 a s prázdninami jsme se   

krásně rozloučili, zasportovali si, opekli buřty a poseděli u ohně na Hajánkách.  

         I celý loňský rok Miladka Běhounková s kytičkou v ruce, malým dárkem a originálním přáníčkem 

navštěvovala poctivě 13 naši starších spoluobčanů, aby jim za Spolek Vinohrad a Osadní výbor 

popřála vše nejlepší k narozeninám, aby věděli, že jsme ani na ně nezapomněli.  

         A začal podzim a my mohli konečně vytáhnout kotlíky z půdy a draky ze skříní a vyrazit na 

Stanoviska na oblíbené Pouštění draků (15.10.2017). Loni nám počasí přálo, podzimní sluníčko hřálo, 

vítr krásně foukal, a tak vytáhlo ze svých domovů přes 40 lidí, kteří se na Stanoviska přišli provětrat. 

Všichni dostali kotlíkový guláš a teplý čaj, který jsme na ohni společnými silami připravili a než jsme 

pobalili a odvezli stoly a lavičky zpátky na Hajánky byl už večer.  

         Museli jsme se tam ale ještě jednou vrátit, podzim byl stále hezký, a tak jsme na Stanoviska 

tentokrát vyrazili s lampiony (4.11.2017). U kulturního domu v Hajánkách se nás v podvečer sešlo 

bezmála 40 a společně jsme vyrazili potmě za světla lampionů pěšky na Stanoviska, kde už na nás 

čekal zapálený oheň, o který se tam starali Hanička a Radek Kotoučkovi. Opekli jsme buřty a tradičně 

vypustili s dětmi lampiony štěstí. Domů se nám nechtělo, ale museli jsme.  

          Hojně navštěvovaný Maškarní karneval (25.11.2017), nemohl chybět ani v roce 2017. Děti a 

rodiče v kostýmech (asi 40 masek) zvířátek zaplnili sál v kulturním domě a za rytmu Dj Oňky a Dj Toma 

jsme soutěžili, tancovali a vyhrávali ceny v tombole, které nakoupila Pavča Pospíšilová. Sálem se 

proháněly kočičky, včelky, zajíčci, motýlci, srnečky i spiderMani, dokonce přišly i ohrožené druhy 

papoušek Ara a mořský ďas. Všichni si však museli dávat pozor, protože se mezi nás dostali i lovci 

zvířat a dokonce i vězeň Kájínek, toho si však hlídali dva Mikuláši a tak jsme mohli v klidu skotačit. 

Vašek Pospíšil s Radkem Kotoučkem za barem podávali žíznivým dětem i rodičům pití, Martin a Ziťula 

Nejezovi dětem nasmažili hranolky a Jarek Kupka pro všechny připravil výborný guláš. Celý karneval 

uváděla Beruška od Ferdy Mravence alias „blbá blondýna“ (Petr Malášek), která však skvěle 

organizovala soutěže a všichni (přes 60 lidí) jsme se dobře pobavili …. A jestli nevěříte, můžete se 

podívat na fotografiích, které Pavča se Ziťulou nafotily. Aparaturu zapůjčil Martin Nejez a kulturní dům 

vytopil Jarda Girszewski. 

        Jistě si ještě vzpomínáte na stromeček u kapličky a čas vánoc. Ten nám letos věnovala paní Hanka 

Chromá. Poprvé jsme se u něho sešli (9.12.2017), abychom ho společně s dětmi nazdobili a přivítali 

Mikuláše, který je i loni navštívil v kulturním domě v Hajánkách. Dva čertíci a dva andělé s Mikulášem 

přišli s košem plným balíčků, které za pěknou básničku nebo písničku rozdali 33 dětem. Až Mikuláš a 

hlavně čerti odešli děti se podívaly na krátkou pohádku, dostaly občerstvení a všichni jsme si společně 

zatancovali. Děkujeme Irence Žáčkové za půjčení divadelních kostýmů a Mikuláši ( Milan Žáček), 

andělům (Karolína Vašková, Radka Pospíšilová) a čertíkům (Matěj Žáček, Klára Zavadilová) za pěknou 

besídku a městu Tišnov za finanční podporu. 

          Podruhé jsme se ke stromečku vydali na Štědrý den (24.12.2017), abychom zde společně oslavili 

již po sedmé Vánoce. Maláškovi , Žáčkovi a Jarda Girszewski nám opět připravili výborný svařák, na 

který se každý rok moc těšíme, pro děti Pavča Pospíšilová uvařila teplý čaj a zabalila malé dárečky. 

Rodina muzikantů Hoderových, která se letos rozrostla o dalšího člena nám zahrála vánoční koledy, 



které jsme si všichni s radostí zazpívali, popřáli jsme si hezké Vánoce a rozešli se do svých domovů. 

Sešlo se nás zde přes 90 lidí a koník Staník.  

           Celý rok se Pavlína Pospíšilová pro Vás snažila zdokumentovat a veškeré fotografie a pozvánky 

naleznete na našich webových stránkách www.hajanky.cz, které pro Vás během roku aktualizuje 

Vašek Pospíšil. S fotografováním také pomáhá Zita Nejezová a Ludvík Hodinář. 

         Celý rok věnujeme našim projektům spoustu času, úsilí a mnozí i vlastní investice, jako výbor 

pracujeme neustále na organizaci a zajištění naplánovaných akcí, Jitka Malášková se stará vzorně o 

pokladnu a žádosti o dotace, Pavlína Pospíšilová vytváří pozvánky stará se o veškerou propagaci a 

komunikaci mezi členy, společně s Jardem Girszewskim zajišťujeme nákupy občerstvení, věcné ceny 

pro děti i dospělé, vymýšlíme soutěže a zabezpečujeme vytápění kulturního domu a úklid. Velkou 

pomoc při přípravě všech akcí věnují i mnozí naši členové, především Martin Nejez, Laďa Kotouček, 

Petr Malášek, Marcelka Dvořáková, Vašek Pospíšil, Matěj Žáček, Miladka Běhounková, Anička a Pepa 

Dvořákovi, Katka Kolačná, Petr Kolačný, Boris Pícha, František Strnad, Jarek Kupka, Zdeněk Henzl, 

Marie Filipi, Radek Kotouček, Zuzana Formanová, Ludvík Hodinář a také nečlenové Zita Nejezová a 

Ivana Skoupá. 

 

                                                                                           Zapsala: 24.února 2018 - Pavlína Pospíšilová  

 


