
Kvíz k výstavě Dobrovolnictví na Tišnovsku  

– slosování všech vyplněných kvízových lístků proběhne v Muzeu města Tišnova dne 

2. listopadu 2011 při příležitosti konání kulatého stolu na téma dobrovolnictví. 

 

 

1. Dobrovolník je člověk, který za svou činnost  

a) pobírá pravidelnou finanční odměnu, která je symbolická 

b) pobírá nepravidelnou finanční odměnu 

c) nezískává ţádnou finanční odměnu, ale zastřešující organizace mu můţe proplatit některé 

náklady, např. cestovné, pouţitý materiál, pojištění apod.  

 

2. Činnost tišnovských turistů je zaznamenána jiţ na konci 19. století. V té době byla např. 

vyznačena turistická cesta z Tišnova přes Štěpánovice, Borač a Veselský chlum do Lomnice.  

Výsledkem turistických aktivit v Tišnově na přelomu 19. století bylo zřízení studentské noclehárny.  

Kde se nacházela?  

a) v sokolovně 

b) na radnici 

c) v tehdejším sanatoriu (dnešní nemocnice) 

 

3. Co skrývala za První republiky zkratka AFK Tišnov? 

a) Automobilový fanda klub Tišnov 

b) Atleticko-fotbalový klub Tišnov 

c) Amatérský fotbalový klub Tišnov 

 

4. Jak se začalo budovat Městské kulturní středisko? 

a) na zakázku tišnovského městského úřadu 

b) svépomocí členů Katolické vzdělávací jednoty  

c) v rámci tzv. akcí Z v padesátých letech 20. století  

 

5. Domov sv. Alţběty v Ţernůvce u Tišnova poskytuje pobytové sluţby osobám, které se v důsledku 

svého věku ocitly v nepříznivé zdravotní a sociální situaci. Zařízení spolupracuje s dobrovolníky, 

kteří se věnují zejména méně mobilním nebo imobilním seniorům. V současné době s domovem 

spolupracuje 

a) 10 dobrovolníků 

b) 30 dobrovolníků 

c) 60 dobrovolníků 

 

6. Kdyţ se v Tišnově ozve siréna, znamená to, ţe k poţáru či technickému zásahu co nejrychleji 

vyjíţdí profesionální hasiči. Jak je to s výpomocí dobrovolných hasičů? 

a) v Tišnově uţ dobrovolní hasiči nejsou, jejich činnost byla ukončena se zaloţením profesionálního 

sboru 

b) přidají se, pokud zrovna mohou a sirénu slyší 

c) vţdy musí k zásahu vyjet alespoň jedno záchranné vozidlo dobrovolných hasičů 

 

7. Obnova rozhledny na Klucanině, kterou zrealizovalo občanské sdruţení Rozhled na Tišnov, byla 

finančně podpořena Městem Tišnov, Ministerstvem pro místní rozvoj a dary firem a občanů  

v celkové hodnotě přesahující 

a) 250 000 Kč 

b) 600 000 Kč 

c) 1 000 000 Kč 



8. Co spojuje dobrovolné spolky P.A.T.R.O.N. z Nedvědice a LSDa z Lomnice? 

a) sportovní aktivity 

b) sborový zpěv  

c) osvěta v oblasti zdraví 

 

  

 

Chcete-li být zařazeni do výherního losování a informováni o případné výhře, vyplňte zde prosím 

jméno a kontakt na Vás:  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Slosování všech vyplněných lístků kvízu proběhne 2. listopadu v rámci kulatého stolu na téma 

dobrovolnictví. Na výherce čekají dárkové balíčky s Fair trade výrobky. 

Více na http:sebevedome.tisnovsko.eu.  

 

Výstavu Dobrovolnictví na Tišnovsku pořádá u příležitosti Evropského roku dobrovolných činností 

na podporu aktivního občanství 2011 Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, poslankyně Evropského 

parlamentu, ve spolupráci s občanským sdružením Za sebevědomé Tišnovsko, o.s. a Muzeem města 

Tišnova.  

 

http://sebevedome.tisnovsko.eu/

