
 
STAŇTE SE PŘÁTELI ZST! 
Chcete‐li být informováni o další činnosti 
spolku prostřednictvím tohoto čtvrtletníku 
ZST, vyplňte a vraťte tuto část do schránky 
Ekoporadny, nám. 28.října 28 (v průjezdu 
Lékárny Arnica), nebo zašlete svoje údaje 
na e‐mail: sebevedome@tisnovsko.eu 
s předmětem „čtvrtletník“. 
Jméno a příjmení:............................................ 
Bydliště:.......................................................... 
email:.............................. tel.:.......................... 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
Činnost ZST můžete podporovat i vy a to  
následujícím způsobem:  

CHCI ČINNOST SPOLKU 
PODPOŘIT 
pravidelným nebo jednorázovým finančním 
darem ve výši: 
 
100 Kč        700 Kč   
300 Kč                            1000 Kč   
500 Kč                              jiná částka   
 
zasláním darované částky na účet spolku 
č.: 210347344/0300, jako variabilní symbol 
uveďte své telefonní číslo, do zprávy pro 
příjemce zadejte DAR‐ vaše PŘÍJMENÍ. 
V případě, že si budete chtít dar uvést do 
daňového přiznání, kontaktujte nás‐ viz  
1. strana čtvrtletníku. 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

UŽ SE DĚJE  ‐  PŘIPRAVUJEME  
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
Hledáme  dobrovolníky  na  pomoc  při 
sběru žab ve Štěpánovicích  
Můžete‐li  přijít  od  konce  března  do  zač. 
května  pomoci,  kontaktujte  koordinátorku 
Adélu Nešporovou: adla.c@seznam.cz 
Jedná se o sběr ropuchy obecné a skokana 
hnědého  při  migraci  přes  silnici  mezi 
starou a novou částí Štěpánovic. Žáby tudy 
migrují  z okolních  lesů  do  nově 
zbudovaného  rybníka  na  soukromém 
pozemku.  Více  se  dočtete  v jednom  z 
hlavních článků tohoto čísla a na  
www. ekoporadna.tisnovsko.eu. 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
DEN ZEMĚ 2014: ČIŠTĚNÍ OKOLÍ 
POTOKA BESÉNKU 12. DUBNA OD 14 h. 
Letošní čisticí akce se uskuteční v sobotu  
12.  dubna.  Sraz  všech  účastníků  je  ve  14 
hodin na náměstí  u  kašny. Odtud  se  půjde 
přes Kukýrnu směrem do Lomničky a již po 
cestě se budou čistit příkopy u silnice a od 
Lomničky břehy Besénku. Po ukončení celé 
akce  čeká  na  všechny  zúčastněné 
dobrovolníky  malé  občerstvení  v  podobě 
špekáčků,  které  si  opečeme  na 
připraveném ohništi u soutoku Besénku se 
Svratkou.  Je  třeba  si  s  sebou  vzít  pracovní 
rukavice  a  kdo  má  možnost,  tak  reflexní 
vestu.  Hlavní  součástí  vybavení  je  dobrá 
nálada! Pytle na odpad budou zajištěny. 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
19. dubna: první jarní trhy v Tišnově 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
www.sebevedome.tisnovsko.eu 
Adresa spolku: Majorova 1709 
66601 Tišnov 
email: sebevedome@tisnovsko.eu 
č. účtu: 210347344/0300 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 



 
DEN ZEMĚ V OKOLÍ TIŠNOVA 
Náš spolek ZST se již tradičně připojuje k 
oslavám mezinárodního Dne Země, který se 
každoročně koná 22. dubna. Jde o svátek 
upozorňující lidi již od r. 1970 na dopady 
neúcty k životnímu prostředí na Zemi. Od 
roku 2007 je součástí naší činnosti čištění 
místních toků. Řada dobrovolníků se zájmem 
o pomoc přírodě se aktivně podílela v prvním 
roce na čištění břehů řeky Svratky, v r. 2008 
se čistily břehy Závistky a okolí koupaliště, v 
roce 2009 a 2010 to byla opět řeka Svratka, v 
roce 2011 proběhlo čištění říčky Lubě, v roce 
2012 se čistily břehy Závistky a svahy 
Klucaniny a v loňském roce příkopy u silnice 
a břehy potoka Besénku. Těchto brigád se 
zúčastnili nejen dospělí jedinci, ale i děti z 
tišnovského Dětského domova, které jsou 
výbornými pomocníky. Městský úřad v 
Tišnově se finančně podílí na zajištění 
občerstvení a zařizuje odvoz pytlů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
Čtvrtletník ZST vychází: č.3‐ březen 2014,  
přispěly: Lenka Floriánová, Jana Koudelová.  
Příští číslo: červen 2014 

 
PODPORA A OCHRANA MIGRACE ŽAB  
VE ŠTĚPÁNOVICÍCH 
Od roku 2008-9 migrují chráněná ropucha 
obecná a skokan hnědý k páření a kladení 
vajíček z lesů 3-5km vzdálených přes silnici 
k soukromému rybníku a  kvůli projíždějícím 
vozidlům dochází k jejich velkému úhynu. 
Žáby ve směru k vodnímu zdroji putují ve 
dvojici – menší sameček sedí pevně na větší 
samičce, na které leží zodpovědnost za 
reprodukci. V rybniční vodě dochází k páření, 
pak se sameček odpojí a nechá oplodněnou 
samičku vyklást vajíčka. Samci snůšku 
několik dní hlídají a samičky se vrací 
jednotlivě zpět - do lesa, kde přirozeně žijí. Je 
tedy potřeba zajistit pomoc žábám v obou 
směrech. Možná vás napadá – proč? 
Rozježděné krvavé pozůstatky žab jsou 
dokladem toho, že došlo k chybě v lidském 
konání a tu se snažíme napravit. Navíc 
porušení druhové stability v oblasti může 
ovlivnit už tak křehkou rovnováhu v přírodě – 
stavy bodavého hmyzu, kterými se žáby živí a 
jejichž počty budou s oteplováním růst, jsou 
jednou z obav, které nás mohou vést 
k ochraně těchto nenápadných obyvatel našich 
lesů. Na zajištění migrace se v minulosti 
podíleli: manželé Macháčkovi z Křížovic, ZŠ 
Doubravník, o.s. Naša dědina ze Štěpánovic, 
Ekoporadna Tišnovsko, Obec Štěpánovice a 
řada jednotlivců. Každým rokem je třeba 
zbudovat zábrany po obou stranách silnice v 
délce asi 300m a zajistit sběr a přepravu žab 
za silnici a od rybníku zpět. Žáby během 
migrace nepřijímají potravu a potřebují urazit 

cestu k vodě a zpět co nejrychleji. Migrace 
začíná v závislosti na počasí v březnu  
a ukončuje se během května. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
EKOPORADNA TIŠNOVSKO  
je nyní opět otevřena, na nám.28.října č.28, ve dvoře 
za lékárnou Arnica.  
Poskytujeme: 

 poradenství v oblasti ekologie a životního 
prostředí 

 půjčování knih a časopisů environmentálního 
zaměření 

 letáky a brožury 
 prodej výrobků Fair Trade – především káva, 

kakao, čokoláda, čaj 
 možnost odevzdání vybraných druhů odpadu: 

monočlánky, hliník 
 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
 
 
 
Otevírací doba: STŘEDA 14 ‐ 18H  
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
www.ekoporadna.tisnovsko.eu 
email: ekoporadna@tisnovsko.eu 
Adresa: náměstí 28.října 28 


