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Únorové slovo starosty
Tak už je tady. Neobvykle teplý "španělský" průběh počasí při-

nášel v lednu rozpaky, ale i obavy, jak letos asi zima začne. Orkán
Kirill, který se přehnal Evropou, a následné kalamitní sněžení byly
odpovědí dostatečně výmluvnou a krutou. Téměř  nedotčen, takřka
v závětří, přežil Tišnov podivný nástup zimy bez větších problémů.
Opět se potvrdilo, že je to jedno z nejlepších míst k životu.

K dobrým zprávám jistě patří informace o pokračování lékařské
služby první pomoci ve stejném režimu jako v předchozím roce,
tedy v tišnovské nemocnici a se stejnou ordinační dobou.

Příjemnou zprávou jistě byly i v minulém čísle zveřejněné
výsledky Tříkrálové sbírky. Neskutečných 222 tisíc korun,
nasbíraných v našich farnostech pro charitní potřeby, je nádherný
rekord dosavadní mimořádně úspěšné bilance. Budu se opakovat,
ale opravdu v takovýchto okamžicích je radost být v Tišnově
starostou - žijí zde lidé dobrého srdce s porozuměním pro potřebné
a trpící. Děkuji vám, kteří jste přispěli!

Schválený státní rozpočet obsahuje i dotační částku 5 mil. Kč na
rekonstrukci náměstí 28. října. V současné době připravujeme
dokumentaci pro územní řízení. Zpracovávaný návrh respektuje
současné rozmístění ploch parku a vzrostlých stromů i uspořádání
prostranství u pomníku legionáře, soustřeďuje se hlavně na vyřešení
rekonstrukcí inženýrských sítí a komunikací se snahou vyřešit
stávající nevhodné parkování vozidel v městské zeleni či na
chodníku. Informace  najdete na dalších stranách tohoto zpravodaje
a v Tišnovské televizi. V březnu hodláme diskusi na toto téma
zařadit i do živé besedy v TTV.

V připravovaném návrhu rozpočtu Tišnova jsou kromě velkých
položek do provozu města, jeho škol a organizací připraveny i ne-
malé částky do nových investic, zejména do dopravních staveb.
Bližší informace o připravovaných akcích budeme po schválení
rozpočtu postupně přinášet v příštích vydáních TN, TTV a na
internetových stránkách města.

V polovině února čekají naše školáky a jejich rodiče jarní
prázdniny. Vzhledem k vývoji počasí to vypadá, že se děti konečně
dočkají i zimních radovánek. 

Přeji jim i nám příjemnou únorovou zimu s více radostmi než
těžkostmi.

Váš
Ing. František Svoboda



Záměry města
Rada města Tišnova vyhlašuje následu-

jící záměry města Tišnova:
1. Pronájem, příp. prodej objektu bez čísla

popisného - bývalé kotelny K 16 na ulici
Osvobození v Tišnově s pozemkem parc.
č.st. 1586 o výměře 176 m2.

2. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov parc.č.
786/30 podle GP nově označených parc.č.
786/107 o výměře  6 m2,  parc.č. 786/108
o výměře 7 m2, parc.č. 786/109 o výměře
4 m2 a parc.č. 786/110 o výměře 3 m2

Společenství vlastníků pro dům sestávající
z čp. 1638, 1639, 1640 na ulici Květnické
v Tišnově.
Bližší informace lze obdržet v úředních

hodinách na odboru správy majetku a investic
MěÚ Tišnov. Občané se mohou k uvedeným
záměrům vyjadřovat ve lhůtě 15 dnů ode dne
vyvěšení, tj. do 2. 2. 2007 včetně.

Ing. František Svoboda
starosta města Tišnova

   MĚSTO TIŠNOV 
   nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
   VYHLAŠUJE

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce
ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Mateřské školy Tišnov, U Humpolky 1686,
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace.

POŽADAVKY:
1. Předpoklady pro výkon funkce ředitele

školy, stanovené § 5 zák. č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, tzn.:
a)odborná kvalifikace odpovídající § 6

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a změně některých
zákonů,

b) délka praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm.
b) zákona 563/2004 Sb., tj. 3 roky,

c) občanská a morální bezúhonnost,
d) zdravotní způsobilost.

2. Znalost školské problematiky a předpisů.
3. Organizační a řídící schopnosti.

K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽTE:
1. Ověřené doklady osvědčující kvalifikační

předpoklady.
2. Ověřené kopie dokladů o průběhu zaměst-

nání a délce pedagogické praxe.
3. Strukturovaný životopis.
4. Koncepci rozvoje školy (maximální rozsah

5 stran strojopisu).
5. Originál, popřípadě ověřenou kopie výpisu

z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo
doklad o jeho vyžádání.

6. Čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č.
451/1991 Sb., v znění pozdějších předpisů

7. Originál, popřípadě ověřená kopie lékař-
ského potvrzení o způsobilosti k výkonu
funkce (ne starší 3 měsíců).

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 4. 2007
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do

8. 2. 2007 do 15 hodin na podatelnu MěÚ
Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov.
Obálku označte slovy: KONKURZ MŠ
HUMPOLKA - NEOTVÍRAT!

Opět se jedeme koupat
Odbor sociálního zabezpečení Městského

úřadu v Tišnově uspořádá pro důchodce města
dne 20. 2.  2007 zájezd do termálních lázní do
maďarského Mošonu. Cena zájezdu je 200 Kč

(vstupné do termálních lázní + průvodce).
Stravování  není  zajištěno, je možné zakoupit
v objektu lázní.

Odjezd je v 6 hodin od budovy radnice. Co
je třeba vzít s sebou? Platný cestovní pas nebo
nejnovější vydání OP (zelený), plavky,
přezůvky, ponožky, osušku, koupací plášť.
Přihlásit se můžete od 5. 2. 2007 v 8 hodin  na
odboru sociálních věcí  MěÚ u p. Trnčákové
nebo p. Majzlíkové. Telefonické rezervace
nebudou přijímány. Peníze na úhradu zájezdu
vezměte s sebou.

Emilie Trn čáková,
vedoucí odboru
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Únor v MìKS Tišnov
Neděle 4. února v 15 hod., sokolovna Tišnov

KARNEVAL   
S DIVADÝLKEM  MRAK
Dětským odpolednem, které je seskládáno

ze soutěží a her - děti provází dva klauni - ráda
cvičící, tančící a s dětmi si hrající klaunka Yfča
a pomalejší a pohodlnější klaun Pepča.
Součástí je průvod masek, soutěž o nejlepšího
tanečníka, zpěváka a o nejlepší masku.

KRUH PŘÁTEL HUDBY TIŠNOV  
6. koncert sezóny 2006/07
Středa 14. února, 19.30 hod., velký sál MěKS 

GRAFFOVO KVARTETO
Štěpán Graffe - housle
Lukáš Bednařík - housle
Lukáš Cybulski - viola
Michal Hreňo - violoncello
Program:
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):
Smyčcový kvartet B dur, KV 458 "Lovecký"
(Allegro vivace assai; Menuetto; Adagio;
Allegro assai)
Viktor Ullmann (1899-1944): Smyčcový kvar-
tet č. 3, op. 46 (Allegro moderato. Presto.
Largo; Allegro vivace) 
Ludvig van Beethoven (1770-1827): Smyč-
cový kvartet F dur, op. 135 Allegretto  Vivace
Lento assai Grave-Allegro.

27. února, 8,45 a 10 hod., sál kina Svratka
Divadýlko Kuba Plzeň
NARODIL SE KLAUN

Divadýlko KUBA odehrálo kolem 3200
představení v Plzni i na mnoha místech naší
republiky.   Zúčastnilo  se  několika  přehlídek
a festivalů. Hra je inscenována jako činoherní
klauniáda s kouzelnickými a pantomimickými
výstupy.

28. února v 19.30 hod., sál kina Svratka 
Divadelní společnost Háta Praha
KLÍ ČE NA NEDĚLI

Komedie je o tom, že dva manželské páry
se sejdou na nepovedeném mejdanu. Prozradí
se,  že  všichni   čtyři   nejsou  příliš   spokojeni
s tím, čeho dosáhli, a jejich manželské soužití
trpí stereotypem. V opilosti se partneři pro-
hodí, vymění si klíče od bytu a po kratičké
radosti z něčeho nového se z této záměny
roztočí kolotoč potíží. Ze Švýcarska přijede
bohatá tetička, na oběd přijde nepříjemná
tchýně, podvedený manžel přijde potrestat
nevěru své ženy, manželka vlivného funkcio-
náře přijde zachraňovat svoji propadající
dceru. Vrší se trapasy a nedorozumění.
Hrdinové jsou fyzicky i duševně týráni, dos-
távají se do choulostivých situací, a tak brzy
zatouží po jediném - dostat se zase domů ke
svému zákonitému partnerovi. 
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K připravované rekonstrukci náměstí 28. října
Vážení občané, chtěli bychom vás seznámit se záměrem města Tišnova provést v letošním

roce stavební úpravy náměstí 28. října. V rámci rekonstrukce povrchů chodníků a komunikací
bude realizována nová kanalizace a vodovod u přilehlých nemovitostí. Dále bude vybudováno
nové osvětlení, budou provedeny stavební úpravy kolem sochy legionáře, včetně výsadby nové
zeleně a obnovy městského mobiliáře. Rozsah stavebních úprav je znázorněn v kopii situačního
výkresu projektu, který vidíte na vedlejší straně. 

Město Tišnov má na tuto akci přislíbenu dotaci z Ministerstva financí ve výši 6 mil. Kč. 
Na téma stavebních úprav náměstí 28. října proběhne dne 1. března 2007, v obvyklém čase,

beseda v Tišnovské televizi.
Ing. František Šanca, oddělení investic MěÚ Tišnov



Hrají:
Luisa Puckailerová - Milena Dvorská /

Jana Šulcová, Ing. Jinřich Dostál - Zbyšek
Pantůček / Viktor Limr, MUDr. Irena Dostá-
lová - Ivana Andrlová / Olga Želenská, Karel
Kartouch - Vladislav Beneš / Libor Hruška /
Antonín Procházka, Dana Kartouchová - Jana
Zenáhlíková / Mahulena Bočanová / Lucie
Benešová, matka Jindřicha - Ludmila Molíno-
vá / Marcela Nohýnková, modelka - Jana
Zenáhlíková / Eva Janoušková, milenka -
Veronika Jeníková / Lucie Svobodová, manžel
- Pavel Vondra / Martin Sobotka, Urbanová -
Jana Zenáhlíková / Eva Janoušková / Jiřina
Pachlová.

Předprodej vstupenek od 28. ledna v knih-
kupectví paní Raškové, tel. 549 410 022.

Jamborův dům - GALERIE
Tišnov, Brněnská 475,  tel.: 549 410 211

Výstava obrazů Evy Juračkové 
Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12 a 14

- 17 hodin.

Jazykové kurzy v MěKS Tišnov
Italský jazyk - mírně pokročilí 
pondělí 18.00 - 19.30 hod.
Italský jazyk -  začátečníci   
úterý 18.00 - 19.30 hod.
Německý jazyk - začátečníci  
úterý 16.00 - 17.30 hod.
Anglický jazyk -  začátečníci   
středa 17.00 - 18.30 hod.
Anglický jazyk - mírně pokročilí 
čtvrtek 17.00 - 18.30 hod.
Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu
Osobně pondělí - pátek 8 - 12 a 13 - 16 hod.,
telefonicky 549 410 082, nebo na e-mailové
adrese mekstisnov@volny.cz. Kurz probíhá od
října do května lx týdně 2 vyučovací hodiny.

Cvičení v MěKS
Pondělí   19.30 - 20.30  KALANETIKA 
Úterý      18.30 - 19.50  BŘIŠNÍ TANCE 

Úterý 20.00 - 21.00  
KONDIČNÍ CVIČENÍ, AEROBIK

Středa    19.00 - 20.30  REIKI
Čtvrtek  18.15 - 19.45  JÓGA V POHYBU 
Čtvrtek  20.00 - 21.00  KALANETIKA
Pátek     19.30 - 21.00  STEP AEROBIK 

Více na internetových stránkách
//www.mekstisnov.profitux.cz/

Galerie Diana představuje 
FRANTIŠEK JUREK - obrazy 
PAVEL TASOVSKÝ  - kované objekty.

Všechny, kteří mají rádi něco neobvyklého,
zve Galerie Diana na výstavu dvou shora
jmenovaných umělců. Vernisáž výstavy se
uskuteční v neděli 4. února v 10 hodin.
Výstava potrvá do 2. března tohoto roku.

V anonci na novou
atypickou výstavu v Galerii
Diana si dovolujeme (se
svolením obou vystavujících)
přiblížit jejich tvorbu slovy
jejich přátel.

FRANTIŠEK JUREK
Rodák z Nového Města na Moravě odešel

za prací ale i za malováním svých „tančících"
obrazů v roce 1989 do Rakouska. Téměř po
deseti letech se vrací a v roce 1998 prezentuje
poprvé své obrazy v České republice. V ná-
sledujícím roce pořádá dvě samostatné výstavy
v Brně a ve Vídni. Účastní se i tří kolektivních
republikových výstav. V témže roce se stává
„kmenovým autorem" Galerie Otto se zastou-
pením ve Vídni, Badgasteinu, Mnichově a Lon-
dýně. Dnes žije a tvoří nedaleko Tišnova, který
ve svém díle mnohokrát ztvárnil. Příznivci
Galerie Diana mohli jeho obrazy shlédnout na
výstavě Tišnov očima malířů. 

A jak vidět jeho obrazy? Malíř František
Jurek se otočil zády k budoucnosti a upřel svůj
pohled do zašlých dob přelomu století. Ta
doba má pro mnohé velké kouzlo. Domy ani
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lidé na obrazech nevrhají stín, i když počasí je
letně slunečné. Problém světla a stínu vyřešil
malíř po svém. Světelný zdroj umístil uvnitř
objektů jako zapálenou svíčku v lampiónu.
Tak vzniká lampiónový efekt, který propůjčuje
jeho obrazům typickou barevnou zářivost.
Domy, které s chutí obléká do barevných fasád,
jsou frajersky rozkročené a některé téměř
tančí. Plochy zdí, příhodně natočené k našemu
uchu, slabě odrážejí tóny vzdáleného flašinetu.
To však neruší zobákovité ptactvo, kočky ani
psy, kteří pospávají v letním horku. Čas se
zastavil a malíř se rozhodl s ním nehýbat.

PAVEL TASOVSKÝ
V malebné Náměšti nad Oslavou žije a tvo-

ří umělecký kovář Pavel Tasovský. Absolvent
pražské Mistrovské školy uměleckých řemesel
i konzervátorských kurzů. V roce 1989 se
usazuje a zakládá vlastní kovářskou dílnu. Zde
se začíná rozvíjet i jeho vlastní volná tvorba.

Dá se říci, že stejně jako mnozí další z jeho
branže dělí svůj čas do dvou, vzájemně se
prostupujících částí. Pod údery kovářova
perlíku vznikají architektonické doplňky
interiérů a exteriérů soukromých a veřejných
budov a památkových objektů. Mříže, brány
nebo schodiště v jejich historické nebo moder-
ní podobě. Tasovského realizace nalezneme
mimo jiné v Moravském zemském muzeu na
brněnském Zelném rynku, v prostorách hradu
Špilberka, v  poutním  kostele  ve  Křtinách či
v Malovaném domě na třebíčském náměstí.
Jeho volná tvorba se programově vyvíjela od
kovaných soch s výrazně protáhlými liniemi,
ve kterých dominovaly motivy křesel a židlí,
ženské akty a inspirace čitelnými podtexty. 

V měkkých tvarech a surrealisticky
laděných formách uplatňoval Tasovský smysl
pro přirozenou a estetickou hravost, finální
úpravu - patina, voskování. V další fázi
dominuje záměrná syrovost zpracovaných

materiálů. Zúžila
se i šíře autorova
tematického zá-
běru a zjednodu-
šení formy.
Kombinace kovu
s hrubě opraco-
vaným lomovým
kamenem a rzi-
vých povrchů
dává kovaným
sochám i objek-
tům i jistý časový

rozměr se znalostí odkazu minulosti i sou-
časných výtvarných trendů. Lze říci, že
Tasovský má svůj prst na tepu toho, co se dnes
v kovařině děje.

S použitím textů Josefa Bendy a PhDr.
Karla Křivánka připravila                             (pf)

GALERIE DIANA , Tišnov, Koráb 133, tel.:
549 410 100; otevřeno úterý - pátek 12 - 17,
sobota a neděle 10 -16 hodin.
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Reprodukce Pavel Smékal



Libušina galerie
Obecní dům Malhostovice zve dne 2. února
2007 v 17 hodin na vernisáž výstavy 

HELENA PUCHÝ ŘOVÁ - obrazy
JIŘÍ DOLINA - d řevěné plastiky
Kulturní program: Mgr. Giovanna Spáči-

lová - klávesy, úvodní slovo: doc. PhDr.
Ludvík Štěpán, CSc. Tombola od vystavu-
jících autorů.

Otevřeno denně kromě pondělí 14 - 18 hod.

Nezapomenutelný 
Josef Sobotka

8. února uplyne 100 let od narození pana
Josefa Sobotky, rodáka z Matějova na
Vysočině, který přišel do našeho města jako
mladý vyučený stolař. Pracoval nejprve u tiš-
novských soukromníků, až se pak později stal
vedoucím stolařského družstva JAVOR.
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Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas organizuje

  2.2. Praní bez fosfátů, ale… knihovna 17.00 MěK+ekoporadna
  3.2. Country bál sokolovna 20.00 Sokol
  4.2. Maškarní karneval s divadýlkem Mrak sokolovna 15.00 MěKS
14.2. KPH - Graffovo kvarteto - Na druhý pokus sál MěKS 19.30 MěKS
23.2. KEŇA - africké dobrodružství - M. Stiller - cestovatel 18.00 knihovna
24.2. Ples gymnázia sokolovna 20.00 gymnázium
24.2. Vernisáž v galerii Jamborův dům galerie 10.00 MěKS
27.2. Narodil se klaun kino Svratka   8.45, 10.00 MěKS
28.2. Klíče na neděli - divadelní společnost Háta kino Svratka 19.30 MěKS

Výstavy
27. 1. - 22. 2. Juračková Eva - obrazy galerie Jamborův dům MěKS
24. 2. - 22. 3. Tejkal Dušan - dřevěné plastiky galerie Jamborův dům MěKS
leden, únor Výstava panenek v dobovém oblečení knihovna
7. 1. - 2. 2. Zeithammel-Zahořanský - obrazy Galerie Diana
4. 2. - 2. 3. Jurek - obrazy, Tasovský - umělecký kovář Galerie Diana
11. 2. - 25. 3. Setkávání s minulostí - výtvarný obor ZUŠ Podhorácké muzeum



Brzy po příchodu do Tišnova se zapojil do
kulturního dění: byl členem pěveckého muž-
ského sboru Květnice a jednou z nejvýznam-
nějších osobností ochotnického divadla. Na
tišnovských jevištích působil téměř šedesát let.
Na postavy nerůznějších charakterů, které na
jevišti vytvořil - lépe řečeno prožil - se nedá
ani po létech zapomenout. Pamětníkům
zůstane navždy znít zoufalý nářek jeho "otce",
pokořený křik hejtmana v Revizoru, skvěle
podaný maršál v Bílé nemoci, stejně jako další
osudy desítek postav i drobných postaviček. 

Nic pro něj nebylo těžké. Na jeviště
přicházel vždy dokonale připraven s perfektní
znalostí textu nejen své postavy, ale i postav
ostatních. Jeho úspěšná divadelní činnost byla
právem oceněna zlatým odznakem J. K. Tyla.

Josef Sobotka nebyl ale jen vynikající
herec, byl to i výborný řemeslník a především
dobrý člověk. Nikdo si nepamatuje, že by
někdy někoho zarmoutil, že by někomu
nevyhověl a nepomohl. Jediný zármutek, který
způsobil své rodině, přátelům i pamětníkům,
byl jeho odchod ze života i z prken, která pro
něj neznamenala sice svět, ale určitě lásku na
celý život. 

Zemřel tiše dne 12. 2. 1991, čtyři dny po
svých 84. narozeninách.

Nezapomínáme.  
(MaK)

Opět noc s Andersenem
Městská knihovna Tišnov se již potřetí

zapojila do celonárodní akce Noc s Anderse-
nem. Letošní noc proběhne ze 30. na 31. 3.
2007 a užijí si ji dětští čtenáři, kteří správně
vyplní africký kvíz. 

Připravenou soutěž si mohou  děti  ve  věku
8  – 10  let  vyzvednout v dětském oddělení
knihovny od 1. února do 9. března 2007.

(kn)

Okénko ekoporadny
POMOZTE NÁM CHRÁNIT VÝRA!

Máte chuť se aktivně zapojit do ochrany
životního prostředí a nevíte zatím jak? Zkuste
spolupracovat s námi, s tišnovskou ekoporad-
nou. Můžete se zúčastnit jak tradičních akcí,
jako je jarní čištění řeky Svratky nebo Den
Země a na podzim pomoci s organizací dalšího
ročníku Dne stromů. Můžete se podílet se i na
nových akcích, které bychom s dobrovolníky,
dětmi, studenty i dospělými rádi podnikli:
například exkurzi do brněnských ekocenter
nebo do sběrného dvora. 

Jeden úkol je ale aktuální už nyní: chceme
přispět k ochraně výra velkého na Tišnovsku.
V okolí Tišnova hnízdí několik párů těchto
silně ohrožených živočichů. Jejich lov je zaká-
zán, ale přesto se najdou lidé, kteří tyto ptáky
bezohledně ruší při hnízdění, vybírají jejich
hnízda nebo se je dokonce snaží chytat do
želez. Proto se jihomoravská pobočka České
společnosti ornitologické rozhodla hnízda výrů
elektronicky  sledovat.  Ekoporadna   by  spolu
s dobrovolníky chtěla pomoci s pořádáním
sbírky na zakoupení kamery i se samotnou
instalací kamery. 

Pokud vás tento projekt nebo jiné aktivity
ekoporadny zajímají (přivítáme i vaše vlastní
nápady!), můžete zavolat na číslo 549 210 805,
napsat na e-mail ekoporadna@yahoogroups.
com nebo se s námi sejít osobně - buď
kdykoliv v otvírací době ekoporadny (po 8-12,
st, čt 13-17), nebo na informační schůzce, jejíž
termín upřesníme podle vašeho zájmu.

Beseda o ekologickém praní
Připomínáme, že už tento pátek se v před-

náškovém sále knihovny uskuteční beseda jak
prát s ohledem na životní prostředí a jaký vliv
měl zákaz fosfátových pracích prášků na
čistotu vod. Přednáška v podání Ing. Miloše
Rozkošného (Výzkumný ústav vodohospo-
dářský TGM) se uskuteční 2. února v 17 hod.
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Zveme do mateřského centra
V pátek 3. února začíná Karnevalový týden.

Vyzdobená Studánka bude až do dalšího pátku
9. února vítat děti v maskách a všechny krouž-
ky svůj program přizpůsobí a naladí na toto
dětmi  tak  oblíbené  téma.  Tak  nezapomeňte
a už do pátečních Zpívánek vyčarujte ze svých
dětí princezny, rytíře, Karkulky, víly, kouzel-
níky... Moc se na vás všechny těšíme!

V úterý 6. února startují po delší pauze
kursy  hipoterapie  pro  nejmenší  děti  "Pojďte
s námi za koníky". Díky laskavé podpoře
Nadace VIA v programu Procter and Gamble
pro mateřská centra máme možnost nakoupit
bezpečné praktické pomůcky, které zlepší
podmínky pro bezpečnou a léčivou jízdu
vašich dětí. Na Ranči Loučka v Předklášteří se
na vás každé úterý dopoledne a čtvrtek
odpoledne těší fyzioterapeutka Míša Neča-
sová. Na kursy je nutné se předem přihlásit na
telefonu paní Nečasové (603 142 391).

 O jarních prázdninách bude v mateřském
centru normálně otevřeno. Chystáme i malý
výlet do brněnského Dětského muzea, kam se
vypravíme jako správní dobrodružní cestova-
telé vláčkem. Podrobnější informace o prázd-
ninovém výletě najdete na našich www
stránkách, nebo na letáčcích v centru.

Prázdninové úterý (13. 2. 2007 od 15:30 h)
osvěží odpolední povídání s ing. arch. Rad-
milou Peškovou na téma "Toužíte po útulném
bydlení?" (2. díl). V pokračování této úspěšné
besedy se podrobněji dozvíte, jak postupovat
při zařizování dětského a obývacího pokoje.
Jak účelně tyto místnosti vybavit, efektivně
dispozičně uspořádat a celkově designově
vyřešit. Děti pohlídáme!

Připomínáme také, že v pátek 23. 2. v 16.00
začíná Kurz efektivního rodičovství, o kterém
jsme podrobněji informovali v minulých
Tišnovských novinách. Máme ještě několik
volných míst, můžete se přihlásit na telefonu
602 703 848.

Více informací najdete na 
www.studanka.webzdarma.cz     (HB)

Z aktivit
DDM
LET´S DANCE TOGETHER 2007
24. února v 11:00, tělocvična ZŠ 28. října.

Přijďte se podívat na přehlídku tance,
dokonalých pohybů, pohody, krásy a úsměvů.
Divácké vstupné je 20 Kč

Papírové království
V sobotu 24. února v době od 8 do 17 hod.

pojedeme do Brna, kde ve SVČ v Lužánkách
navštívíme 7. ročník tradičního setkání
stavitelů a příznivců papírových modelů
Papírové království 2007. K vidění budou zají-
mavé modely aut, letadel, lodí, bojové tech-
niky, kosmické techniky, postaviček i architek-
tonických památek. 

Program zahrnuje i řadu doplňkových akcí.
Souběžně s výstavou proběhne i burza staveb-
nic modelů a modelářských potřeb. V odpoled-
ních hodinách pak, stejně jako loni, navštívíme
Technické muzeum v Brně. Cena: 50 Kč pro
děti, které navštěvují jakýkoliv kroužek v
DDM Tišnov a 100 Kč pro ostatní. V ceně je
zahrnuto vstupné na výstavu modelů a do
Technického  muzea  a  cestovné včetně MHD
v Brně.

JARNÍ PRÁZDNINY
Blíží se jarní prázdniny a s tím i starost

mnoha rodičů - jak zajistit program a "hlídání"
jejich  dětí.  DDM  Tišnov  vám  nabízí  řešení
v podobě příměstského tábora.

Prázdniny se skřítkem Květníčkem
Na příměstský tábor děti přicházejí každý

den ráno a odpoledne po programu odcházejí
zase domů. Bude pro ně připravena
celotýdenní hra a pestrý program. 

Termín: 12. - 16. 2. 2007, doporučený věk:
1.  -  5.  třída.  Děti  je  nutné  přihlásit  předem
a vyplnit přihlášku.  

Bližší informace: Dagmar Lazarová tel.:
776 550 330, mail: lazarová@ddm-tisnov.cz
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Lyžování v Krkonoších
Přišel sníh a ještě stále je možné si objednat

lyžařský pobyt v Peci pod Sněžkou. Odjíždí se
11. 2. a návrat je stanovený na 18. 2. 2007.
Poslední volná místa!

Projekt "Holocaust" podruhé
Dne 9. ledna 2007 se na ZŠ nám. 28. října

konal již podruhé den zaměřený na téma
holocaust. Projekt byl určen žákům 9. tříd,
kteří se měli takto nejen teoreticky, ale i na
základě vlastních prožitků,  připravit na blížící
se exkurzi do Terezína. Jednotlivé třídy
pracovaly s osudy konkrétních lidí, kteří prošli
koncentračními tábory, dále s pracovními listy
o Terezíně a s židovskými zákazy. Žáci se
seznámili s autentickými materiály, využili
počítače v nové učebně informatiky a zhlédli
projekci se židovskými zákazy v multimediální
učebně přírodopisu. 

Věřím, že si žáci i po více než 60 letech
uvědomili, že počet obětí holocaustu byl
obrovský - hovoříme-li však o 6 miliónech
zavražděných, neměli bychom nikdy zapomí-
nat, že se jednalo o 6 miliónů jednotlivých
mužů, žen a dětí, z nichž každý měl vlastní
tvář, zvyky, názory a samozřejmě právo na
život.   

EXKURZE DO TEREZÍNA
V pondělí 15. ledna a úterý 16. ledna 2007

se  žáci  devátého ročníku naší školy zúčastnili
v rámci probírání holocaustu exkurze do Tere-
zína. Cesta trvala přes tři hodiny, a proto se
odjíždělo již v 6.30 hod. od Základní školy
náměstí 28. října. Po příjezdu do Terezína
začal velmi zajímavý šestihodinový program.
V Muzeu ghetta proběhla úvodní beseda,
zhlédli jsme nacisty natočený propagandistický
film o Terezíně, následovala prohlídka býva-
lého terezínského ghetta (expozice Muzea
ghetta, město Terezín, krematorium, márnice,
kolumbárium, atd.) pod vedením lektora
vzdělávacího oddělení. 

Prohlídka  města  byla  zakončena expozicí
a obědem v Magdeburských kasárnách. Po
krátké přestávce jsme se přesunuli na pro-
hlídku bývalé policejní věznice gestapa v Malé
pevnosti, kde jsme návštěvu Terezína ukončili.

Žáci se na tuto exkurzi pečlivě připravili jak
v hodinách literární výchovy (literární ukázky,
videa), tak i v hodinách dějepisu (projektové
vyučování o holocaustu). 

Málo se ví, že právě Terezín byl nacisty
zneužit jako vzorové ghetto, kterým chtěli
dokázat západním zemím, jak se "dobře" stará
Vůdce o Židy v Evropě. Přestože nebyl
Terezín koncentračním táborem s plynovými
komorami, ale táborem se sběrnou, decimační,
alibistickou a propagandistickou funkcí, nelze
zapomenout, že i zde zemřelo v hrozných
životních podmínkách velké množství lidí,
kteří se provinili jen tím, že nevyhovovali ne-
smyslně vymyšleným Norimberským rasovým
zákonům.  Mgr. Libuše Beranová,

vyučující dějepisu

Plán rekondic pro rok 2007
21. 5. - 1. 6. vertebrogenní, penzion

Vrchovina, Nové Město na Moravě, vedoucí
E. Krčmová (607 242 138). Květen: respirici,
Slavonice nebo Pozlovice-Luhačovice, ved. E.
Staňková (607 569 187). 30. 6 - 11. 7.
vertebrogenní, hotel Astorie Janské Lázně,
ved. E. Krčmová. 20. - 31. 8. osteoporóza,
hotel Energetik, Rožnov pod Radhoštěm.
vedoucí E. Krčmová. 27. 8 - 7. 9. kardio,
penzion Horácko, Tři Studně, vedoucí Ing. J.
Pollach (732 527 756).

Zájemci o tyto rekondice, přihlaste se v zák-
ladní organizaci předsedovi, úsekářům.
Všechny rekondice jsou 11denní, doprava tam
i zpět je zajištěna autobusy. Všechny pokoje
mají vlastní soc. zařízení. Na rekondicích jsou
zajištěni odborní lékaři, pokud to určitá diag-
nóza požaduje, dále odborní cvičitelé a maséři.

Svaz postižených civilizačními chorobami,
okresní výbor Brno-venkov
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Z dobrodruha filozofem
Když jsem začal chodit na průmyslovku,

byli moji spolužáci ze všech koutů Moravy.
Mezi nimi Samuel Špidlík ze Sudic u Bos-
skovic. Nenápadný klidný kamarád jednoho
dne v roce 1947 nepřišel do školy a již se více
neobjevil. Poslední zpráva byla, že nechal
zimník v zastavárně na Veveří ulici a odešel do
zahraničí. Tehdy ještě nebyl odchod ze země
problematický a trestný. 

Čtyřiapadesát roků - do roku 2001  -  jsem
o něm neslyšel. V tom roce mi volali z jedné
firmy v Boskovicích, že mi přiveze jejich šofér
Špidlík nějaké věci do opravy. Zbystřil jsem
pozornost a na jeho příjezd jsem se nachystal.
Slovo dalo slovo. Byl to bratranec shora uve-
deného a za hodinu mi z Boskovic telefonoval
Samovu adresu ve Francii.

Samozřejmě jsem mu ihned
napsal, popsal další chod školy po
jeho odchodu a bohužel jsem mu
musel také sdělit, kolik spolužáků již zemřelo.
Odpověď přišla obratem. Byl ohromně
překvapen a potěšen, že má zprávu od
bývalých spolužáků. Omlouvá se za špatnou
češtinu, kterou málo používá a popisuje své
osudy. Původně  jsem si myslel, že je z přízně
s vatikánským kardinálem Špidlíkem, který je
také z Boskovic. Mýlil jsem se, Sam je
evangelického vyznání a jedná se jen o shodu
jmen a místa původu.

Jeho dopis začíná slovy: "Tvůj dopis, za
který Ti děkuji, mě více jak ohromně překvapil.
Probudil ve mě vzpomínky, které mi připadaly
jako z minulého převtělení. To už je fůra let."
A píše, že z bývalých spolužáků jsou mu
povědomá již jen čtyři jména. 

Jeho život byl opravdovým románem. 

V červnu 1947 prošel celé Rakousko až do
Švýcarska, odkud ho poslali zpět. Při druhém
pokusu se dostal do Bregenzu na břehu

Kostnického (Bodamského) jezera, kde narazil
na verbíře francouzské cizinecké legie.
Podepsal vstup do legie na minimálních pět let.
Potom  ho  odvezli   přes   Německo,   Francii
a Středozemní moře do Alžírska na výcvik.
Píše: "To byla velká drezúra. Měl jsem toho až
po krk, tak jsem dezertoval. Když mě chytili,
tak mne trápili, na měsíc uvěznili a poslali do
Indočíny (Vietnamu)". Tam byl přidělen do
trestní roty, která dostává nejhorší úkoly. Měl
štěstí, byl jen dvakrát lehce raněn. Na 5. června
1948 vzpomíná jako na den svého druhého
narození, když bomba vybuchla těsně vedle
něho. Později dostal bahenní nemoc a byl
přeřazen k běžné rotě. Po třech a půl roku se
vrátil do Alžírska jako četař. Na lodi do
Indočíny bylo devět Čechů a Slováků, zpět jeli
jenom dva.

Nabídli mu důstojnickou
školu. Tu odmítl, znamenalo by
to další dvacetiletý úvazek.
Protože nebyl připraven na civilní

život, tak si službu prodloužil o tři roky. Strávil
je na Sahaře, kterou projel křížem krážem.
Během té doby si udělal dálkově obchodní
školu a v legii skončil jako rotmistr. 

Jako účetní si našel práci v pařížské oblasti.
Na  evangelickém  sjezdu  v  Paříži  se  poznal
s dívkou z Melle, vzali se a odstěhoval se za ní.
V  místní  chemické  továrně  pracoval  32 let,
skončil jako vrchní účetní v oblasti investice -
údržba. Během času si zde koupil velký dům,
má  dvě  dcery  a  čtyři  vnoučata.   Byl  činný
v četných civilních i církevních organizacích.
Má slušný důchod, jen zdraví začíná zlobit.
Jak říká: "Začínám platit za 8 let jančení".

V  roce 2003 mne navštívil a připravil jsem
i setkání s některými spolužáky. Je vidět, že je
to světem zběhlý člověk se širokým rozhle-
dem. Nenáročný, umí si všeho vážit. Jako
obvykle mi letos poslal novoroční  přání, o něž
se chci i se čtenáři Tišnovských novin podělit:

Zamkněte dveře, zavřete okna, zapomeňte
na všechny starosti, nepříjemnosti!
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A JAK PROŽÍT ROK 2007:
- věřit když ostatní pochybují
- mět dobrou náladu, i když je všechno

obtížné 
- usmívat se, když se všichni rozčilují
- být spokojen s tím, co máš a neplakat o to,

co jsi pozbyl 
- sloužit a nenechat si posluhovat
- potěšit jiné, než si naříkat 
- doufat, když jiní zoufají.

Takovou filozofickou úvahu píše po
celoživotních zkušenostech člověk, který
kolem sebe viděl stovky mrtvých a raněných.

Karel Krej čí

Sport
Stolní tenisté Koralu úspěšní!
Sobota 20.1.2007
KORAL TIŠNOV - CHS Chot ěboř  10:0
Body:  Přikryl 2, J. Dospíšil 2, Smejkal 2,
Veselý 2, čtyřhra Smejkal-Přikryl 1, Dospíšil-
Veselý 1.

Úvodní utkání odvetné části skončilo podle
předpokladů hladkou výhrou domácích. Stejně
jako v zahajovacím utkání letošní sezóny
"nepustili" Tišnováci nováčkovi soutěže ani
bod. Ztráta pouhých pěti setů v utkání hovoří
za vše a dokládá rozdíl ve výkonnosti. 

Po uzávěrce tohoto vydání se Tišnov na
domácích stolech 27. 1. utkal s lídrem 3. ligy
Moravskou  Slavií "B" a následující den
přivítal ČKD Blansko. K  dalším důležitým
utkáním,  která již  hodně napoví o šancích na
play-off, pak Koral Tišnov zajíždí 10. 2. do
Dvora Králové a 11.2. do Jičína.
Aktuální tabulka 3. ligy:
  1 MS Brno B 12 9 1 2 111:77   31
  2 Jiskra Holice 12 8 2 2 108:77   30
  3 TTC Znojmo 12 9 0 3 109:80   30
  4 TJ Dvůr Králové 12 7 2 3 108:80   28
  5 Hradec Králové 12 7 2 3 107:77   28
  6 KORAL Tišnov 12 7 1 4 96:70    27
  7 TJ Jičín 12 4 3 5 95:97    23
  8 Jiskra Strážnice 12 4 2 6 88:96    22
  9 TTC Ústí n.O. 12 3 2 7 80:98    20
10 Sok.Kostelec n.O. 12 3 1 8 76:100   19
11 ČKD Blansko 12 2 2 8 79:106   18
12 CHS Chotěboř 12 0 0   12 21:120   12

Uspokojení?
13. ledna 2007
SK VYŠKOV

"A" - VK TIŠNOV 2:3, 3:0
Druhou  část  soutěže  jsme  začali

u lídra první části. Průběh prvního
zápasu opět potvrdil, že se můžeme

měřit s každým lepším týmem krajského
přeboru.  V zápase jsme vždy dorovnávali
skóre až do pátého setu. Ten jsme začali dobře,
ale postupně s námi soupeř srovnal stav a začal
nám utíkat 11:14. 

Za tohoto stavu už asi ani Vyškov nepo-
chyboval  o  vítězství. Na  servis  se  postavil
V. Horký a kvalitním skákaným podáním
vyvedl soupeře z euforie. Dobrá obrana na síti
a bez bázně dohrané míče na síti vykouzlily
obrat na 16:14. Další ukázka, že bojovat se má
až do konce a i štěstíčko pomůže, 3:2.

Mysleli jsme si, že toto vítězství nás
nakopne i do druhého zápasu. Opak byl
pravdou.  Vyškov měl větší touhu po vítězství
a hodně nás trápil kvalitním servisem.
Nedokázali jsme se s tím vypořádat a na
příjmu i útoku bylo mnoho chyb 0:3. Trošku se
nám také zdálo, že někteří hráči byli
uspokojeni výhrou v prvním zápase a nechtělo
se jim o druhé vítězství poprat. Raději volili
cestu odevzdanosti, za což je asi chválit
nebudeme. 
20. ledna 2007
VK Tišnov - Sokol Brno-Komárov  3:0, 1:3

Další náš soupeř měl vynikající šňůru
vyhraných zápasů ke konci první půle soutěže,
takže jsme byli zvědavi, s jakou formou
přijedou na naši palubovku. Po první polovině
soutěže mají pouze o bod méně v tabulce než
naše družstvo. 

První zápas vypadal podle výsledků jedno-
značně, ale sety 25:23; 25:23; 26:24 naznačují
boj  o  každý  míč  a  tři  vyrovnané  koncovky
v náš prospěch jsou dílem kvalitního podání,
vcelku slušného příjmu podání, obrany v kůlu
a nadprůměrné úspěšnosti blokařů v útoku.
Tím, že nám chybělo několik hráčů (Skopal,

3/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 13



Petr   Šikula,  Redek)   a  V.  Horký  nastoupil
k zápasům po týdenní pauze způsobené ne-
mocí, si na výsledek nemůžeme vůbec stěžovat
a hráči, kteří odehráli toto utkání, zaslouží
pochvalu. 

Druhý zápas začal šokem, kdy naši hráči už
poněkolikáté nezvládli první set a prohráli ho
15:25! Soupeř zjistil, že má cenu o druhý
zápas bojovat, a že naši hráči ještě nejsou tak
mentálně silní, jak bychom potřebovali. Změny
v sestavě pomohly k tomu, abychom srovnali
skóre na 1:1 a ještě ve třetím setu vedli 22:20.
Bohužel třetí koncovku jsme nevyhráli - 25:27.
Hráči se nevzdali, což je pozitivní a ve čtvrtém
setu bojovali dále o výsledek. Jedno postavení,
kdy soupeřův univerzál dával skákané podání
a my nemohli přihrát či odútočit, nás stálo 5
bodů, které rozhodly o výsledku 1:3. Soupeř
velice kvalitně útočil středem sítě a i ostatní
herní činnosti měl na slušné úrovni. 

Jednoznačná věc je najít recept na druhá
utkání, která nám ve většině případů zatím
nevycházejí podle představ! 

Další zápasy sehrajeme na palubovce ostří-
lených   kozáků  z  Lokomotivy-Ingstav  Brno
a pak zajíždíme k vedoucímu týmu do Holu-
bic.  Příští  domácí utkání sehrajeme dne 14. 2.
s týmem Kuřimi. 

Zveme všechny fanoušky a fanynky!

  1. TJ Holubice 22 17 5 0 56:23 39
  2. SK Vyškov A 22 14 8 0 52:32 36
  3. VK Tišnov 22 14 8 0 48:3936
  4. Sokol Komárov 22 13 9 0 47:39 35
  5. Tesla Brno 22 12 10 0 45:41 34
  6. TJ Znojmo 22 10 12 0 37:43 32
  7. Lok. Ingstav Brno 22 10 12 0 39:49 32
  8. VK M. Slavia A 22 9 13 0 41:45 31
  9. SK Kuřim 22 6 16 0 32:56 28
10. TJ Dědice 22 5 17 0 26:56 27

Atletické hodnocení sezóny 
Atletický klub AK Tišnov na konci čtvrtého

roku svého působení zhodnotil na prosincové
valné hromadě svou činnost v roce 2006.
Podrobná činnost klubu je zachycena na www
stránkách www.aktisnov.wz.cz. 

Valná hromada konstatovala souhrnné
informace za rok 2006:

* výbor klubu bude nadále pracovat ve
dvoučlenném složení - předseda: Martin
Sebera a člen výboru Petra Seberová

* nárůst počtu dětí do 14 let. Děti jsou
vedeny trenéry: Wágnerová, Seberová,
Havlíková, Součková. V součtu všech
trénujících dosáhl počet aktivních členů v roce
2006 magickou hranici 100 osob! Ve
spolupráci se ZŠ nám. 28. října probíhají
tréninky především v tělocvičnách ZŠ nám. 28.
října

* klub pořádá ročně dva závody pro
mládež. Na jaře je to Atletický čtyřboj, na
podzim Skokanský trojboj O pohár Geode-
tické kanceláře Souček společně s atletickým
čtyřbojem. Počet závodníků se ustálil kolem
90 dětí na obou tradičních závodech

* v roce 2006 jsme přivezli medaile ze
závodů Mistrovství Moravy a Slezska: 1. místo
štafeta 4x100 m (Filla, Sebera, Doležel,
Berka); 3. místa - Jurčáková-halový pětiboj,
Součková-400 m př., Doležel-400 m, Sebera-
halový sedmiboj. Chybí výraznější úspěch na
republikové úrovni

* na mezinárodním žákovském mítinku
Europian Kids Athletics Games získala Kubíč-
ková bronz v hodu míčkem a do finále se
dostala štafeta 4x60 m (Dušková, Dvořáková,
Kubíčková, Dobyšarová)

* v soutěži družstev nemá AK Tišnov
žádný tým, 11 mužů hostujících za oddíl Sokol
Vyškov svou kvantitou i kvalitou výrazně
promluvili v úspěšném boji o postup do II.
ligy, ženy hostují za druholigový tým AHA
Vyškov, žactvo za Moravskou Slavii Brno

* zvýšení trenérské kvalifikace letos
úspěšně absolvovali: Tereza Součková - trenér
3. třídy, Martin Novotný - trenér 2. třídy,
Martin Sebera - trenér 1. třídy.

* Petra a Martin Seberovi působí jako kon-
diční trenéři juniorské a seniorské reprezentace
ČR v badmintonu

* i v nadcházejícím roce hodlá klub
pokračovat  v  pořádání   letního   soustředění,
u vybraných členů v pravidelných tělovýchov-
ných prohlídkách u sportovního lékaře a ve
vydávání reprezentačního DVD, kde je
zachycena činnost klubu.
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Poděkování patří sponzorům a partnerům
Atletického klubu. Mezi ně patří: město
Tišnov, Geodetická kancelář Souček, JŠ
Intrstav, Pavel Mašek-klempířství.
Republikový žebříček 
nejlepších výkonů 2006

Atletika patří mezi několik málo sportů,
které jsou měřitelné a tudíž lze provádět porov-
nání výkonnosti v aktuálním roce bez nutnosti
přímého souboje. Český atletický svaz vydává
pravidelně ročenku s nejlepšími výkony. Za
rok 2006 zde najdeme i výkony Tišnovských: 

* nejvýše je postavena v republikových
tabulkách Michaela Jurčáková v sedmiboji
dorostenek a to na 15. místě. V kategorii mužů
je Martin Šmíd 46. na 10 000 m. 

* v moravských tabulkách jsme se mezi
deset nejlepších dostali celkem 11x:  žáci: 1.
Sobotka - 12 min., žákyně: 4. štafeta 4x60 m -
Dvořáková, Dušková, Kubíčková, Dobyšarová,
dorostenci: 4. Pavelka - 200 m př., 5. Doležel -
400 m př., 5. Jurčáková - sedmiboj , 8. Pavelka
- sedmiboj, 10. Doležel - sedmiboj, 10.
Pavelka 110 m př., 10. Pavelka hod kladivem,
muži: 3. Sebera - 200 m př., 5. Sebera -
sedmiboj.

Atletům startuje halová sezóna
Mírná zima přála kvalitnímu venkovnímu

atletickému tréninku a tak s očekáváním
vstoupili tišnovští atleti do letošní nabité
halové sezóny a to mítinkem 13. ledna v
Olomouci. Hned na prvních závodech se poda-
řilo  splnit  Pavelkovi  limit  na  MČR v běhu
na 60 m př. Z výsledků: 60 m Berková 8,95 s;
Doležel 7,55 s; Pavelka 7,75 s; Berka 7,77 s;
60 m př. 2. Pavelka 8,48 s; dálka dorostenci 3.
Pavelka 626 cm; dálka jun. 3. Doležel 593 cm.

Přebory Prahy
3. lednový víkend byl zas ve znamení

halových závodů v Praze. Vichřice odnesla
nafukovací halu na Strahově, a tak se závody
uskutečnily v Praze-Stromovce. I zde o sobě
dali Tišnovští vědět. Velmi dobře se v nabité
konkurenci   uvedl   Pavelka   a  to  2.  místem
v kouli (13,74 m), 3. v dálce (620 cm) a 3. na
60 m př.  (8,49 s). Jurčáková přivezla 4. místo

v dálce (484 cm) a 5. na 60 m př. (10,53 s).
Junior Doležel byl 7. na 400 m (53,51 s) a Filla
na 150 m 10. (17,61 s).

Basketbalistky gymnázia 
v republikovém finále

V pátek 19. ledna, ještě za úplné tmy,
vydalo se dívčí basketbalové družstvo
tišnovského gymnázia na cestu lemovanou
vichřicí rozlámanými stromy do Chrudimi.
Sem, do místa kvalifikačních bojů středních
škol, se celek nominoval listopadovým
vítězství v krajském přeboru v Břeclavi. 

Po úspěšném souboji s větrnými poryvy,
další překážkou v kvalifikačním tažení bylo
družstvo středoškolaček z Pardubic. V nároč-
ném zápase si tišnovské hráčky udržovaly po
celou dobu  těsné vedení. Rozdíl 2 košů dvě
minuty před koncem utkání kladl na základní
pětku mimořádné fyzické i psychické nároky.
Díky zkušenostem z ligových soutěží se však
tišnovské hráčky s koncovkou vyrovnaly na
výbornou a závěrečnou chladnokrevnou "troj-
kou" Knoflíčkové rozhodly 1. kvalifikační
zápas.
SŠ Pardubice - G. Tišnov 48 : 56

V druhém utkání čekal na tišnovské bas-
ketbalistky vítěz kraje Vysočina, hráčky z No-
vého Města na Moravě. Počáteční respekt z ně-
kolika odchovanek žďárské basketbalové školy
se však začal velmi rychle rozplývat a stejným
tempem narůstalo také skóre ve prospěch
Tišnova. Příležitost k zapojení do hry tak
mohly dostat všechny hráčky zapsané na
soupisce.

Konečný výsledek
G. Tišnov - SŠ Nové Město na Mor. 60:22
tak s definitivní platností poslal tým Gymnázia
Tišnov do republikového finále  9. - 11. února
v Šumperku. Po šesti letech tak bude mít
Tišnov opět zastoupení v bojích o nejlepší
školní basketbalový celek v republice!  Ne
náhodné úspěchy posledních let jsou
především výsledkem kvalitní přípravy hráček
v basketbalovém klubu a jeho vzájemně
dobrou spoluprací se školou.     (MB)
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Futsalisté v Přibyslavi neuspěli
Turnajem v Přibyslavi pokračoval futsalový

přebor starších žáků Vysočina. Hráči Helasu
Keloc Brno "B" při DDM Tišnov zaujímali po
prvním turnaji v tabulce soutěže poslední
místo. V Přibyslavi se Tišnovským nepodařilo
herní zlepšení z posledních týdnů převést i ve
větší bodový zisk a mužstvo vybojovalo z pěti
utkání opět pouhé tři body. O čtyřech prohrách
rozhodly zbytečné chyby v obraně a v posled-
ním utkání s Dromem Brno především vynika-
jící výkon soupeřova brankáře.

V porovnání s prvním turnajem došlo ke
zlepšení útočné fáze. To dokumentovalo mno-
ho pohledných kombinací, jejichž zakončení
bohužel často mířilo mimo tyče nebo do rukou
brankáře. Objevem turnaje se pro tým Helasu
stala nová útočná dvojice Jakub Navrátil-
Luboš Homola. Vstřelili sedm z devíti branek
mužstva a představovali pro obrany soupeřů
největší nebezpečí.

Třetí ze čtyř turnajů přeboru Vysočina bude
odehrán 25. února v Třešti.      Radek Babička

asistent trenéra

Únor ve sportovní hale SSK
So 10.2. 8-13 Turnaj přípravek AFK

16 Basketbal- st.dorky
Studánka Pardubice

Ne 11.2. 10 Basketbal-st.dorky SŠB Pardubice
So 17.2. 16 Basketbal-ml.dorky OSK Olomouc

18 Basketbal-muži BK Jihlava A
Ne 18.2. 10 Basketbal-ml.dorky OSK Olomouc

  11.30 Basketbal-muži TJ Znojmo
So 24.2.   9 Volejbal-muži Kuřim

12 Volejbal-muži Kuřim
14 Florbal

Ne 25.2.9-17 Házená-muži - turnaj

SPOLEČENSKÝ SÁL SOKOLOVNY
So   3.2. 20 Country bál
Ne   4.2. 15 Dětský karneval
St   7.2. 10-17 Prodej textilu a dom. potřeb
Po 12.2.   9-18 Prodej textilu a dom. potřeb
Út 13.2.    9.30-17 Výběrový SECONDHAND
St 14.2.     9.30-17 Výběrový SECONDHAND
Čt 15.2.   9-17   Prodej -"Skrblíkův ráj"
Po 19.2.   9-17 Prodej textilu a dom. potřeb
Út 20.2.   9-17 Prodej textilu a dom. potřeb
St 21.2. 10-17 Prodej obuvi
So 24.2. 20 Ples Gymnázia
Út 27.2. 10-16.30 Prodej textilu a dom. potřeb
St 28.2.    9.30-17.30 Prodejní akce QUELLE

Podìkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy

rozloučit s naším milovaným manželem,
tatínkem a dědečkem, panem

JOSEFEM ŽILOU
Za slova upřímné soustrasti a květinové

dary děkuje manželka a děti s rodinami.

Děkuji všem, kdo se přišli naposledy
rozloučit s naším milovaným manželem,
tatínkem a dědečkem, panem

JOSEFEM ŠMÍDOU
Manželka a dcera s rodinou

Vzpomínky
Dne 15. 1. 2007 uplynulo pět
let,  kdy nás tragicky opustil
náš  milovaný vnuk, syn, bratr
a strýc,  pan
SVATOSLAV NOVOTNÝ
Se zármutkem v srdci vzpo-
mínají  babička, maminka s
druhem a bratr s rodinou.
Děkujeme všem, kdo také vzpomněli.

Dne 29. 1. 2007 uplynulo 14.
výročí úmrtí našeho milova-
ného tatínka a dědečka, pana
ANTONÍNA VACE
Stále vzpomínají synové
Bořivoj a Antonín s rodinami.

Dne 3. února uplyne 1. smutný
rok, kdy nás navždy opustil
milovaný tatínek, dědeček a
pradědeček, pan
FRANTIŠEK PTÁČEK
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera a vnučky s rodinami.

7. února uplyne 12 roků od
bolestné chvíle odchodu neza-
pomenutelného manžela a táty
MILANA BALÁKA
Vzpomíná manželka Ivana, sy-
nové s rodinami a kamarádi.
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Dne 7. února 2007 uplyne 41 roků, kdy
zemřel můj milovaný tatínek, pan

JAN BOLESLAV
a dne 15. února si připomeneme 20

smutných roků, co nás navždy opustila moje
nejdražší maminka, paní

JIŘINA BOLESLAVOVÁ
Stále s láskou vzpomíná syn 

RNDr. Jan Boleslav

Dne 8. 2. 2007 uplyne 5 roků od
chvíle, kdy nás navždy opustil
pan
JOZEF KOŠŤÁL
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcera s rodinou.

Dne 11. února uplyne 15 roků
od úmrtí naší dcery

LENKY CÍSA ŘOVÉ
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče a sestry s rodinami.

Dne 12. 2. 2007 uplyne 5 roků,
co nás navždy opustila paní

ALENA KU ČEROVÁ
Stále vzpomíná 
manžel a dcera s rodinou

Dne 15. února uplyne první
smutný rok od chvíle, kdy nás
opustil  drahý  manžel, tatínek
a dědeček, pan
SLAVOMÍR MAREK
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera a syn s rodi-
nami.

Byty, nemovitosti
Mladí manželé hledají malý domek

nebo byt v okolí, s možností parkování.
Cena do 1,2 mil., nejlépe bez RK. Za
jakýkoliv kontakt dìkuji. T. 605 433 544
staèí i SMS, zavolám.

Koupím dùm nebo byt v Tišnovì a
okolí. Cena do 5 mil. Tel.: 777 349 938.

Koupím RD v Tišnovì a okolí. Telefon
è.: 605 727 221.

Mladý pár  hledá  byt  1+1 nebo 2+1
v Tišnovì, platba v hotovosti. Seriózní
jednání. Tel.: 776 106 874.

Koupím 3+1 v Tišnovì i DB, prosím
nabídnìte na tel. 603 370 875.

Koupím byt 1-2+1, tel.: 731 178 692

Mladý pár hledá ke koupi byt 2+1 v
OV (Kvìtnice). Telefon: 732 423 938,
739 433 412.

Koupím byt v OV 1+1 Tišnov-
Kvìtnice, tel.: 776 350 343.

Pronajmu dlouhodobì nový zaøízený
cihlový byt 2+kk v Tišnovì. cena 6.900
Kè/mìs. Tel.: 602 712 097.

Prodám garáž pod Klucaninou. Tel.:
728 891 648.

Zamìstnání
Hledám klempíøe - pokrývaèe.

Kontakt mob.: 737 707 135, p. Novotný.

Hledám brigádu - hlídání dìtí od 3 let,
úklid domácností, 70 Kè/h, 737 965 183

Kdo douèí matematiku 7. tøídy? Tel.:
731 711 923.

Prodej, koupì
Prodám výborný med z èistého

prostøedí. Kvìtový, smíšený a lesní pas-
tovaný. 1 kg 50 - 70 Kè do pøinesených
lahví. Žernùvka, telefon: 549 412 704.

Vážný zájemce koupí obraz Josefa
Jambora. Tel. 547 355 167

Nabídnìte, prosím, skøíòky svìtlé zn.
UNIVERZAL na tel.: 776 805 513.
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