


   MĚSTO TIŠNOV 
   nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
   VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
PRO OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA 
ÚŘEDNÍKA NA MěÚ V TIŠNOVĚ:

referent stavebního úřadu
POŽADAVKY:

* VŠ stavebního směru, popřípadě SŠ sta-
vebního směru

* znalost zákonů v oboru a ve veřejné správě
(zákon č. 183/2006 Sb.; zákon č.
128/2000 Sb.;  zákon  č. 500/2004 Sb.)

* praxe v oboru vítána, zkouška zvláštní
odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců
od nástupu

* znalost práce s PC podmínkou
* morální bezúhonnost
* ŘP skup. B
* komunikativnost, samostatnost a schopnost

jednat s lidmi
Platové podmínky se řídí nařízením vlády

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-
městnanců  ve  veřejných  službách  a  správě,
v platném znění, platová třída 9.

Nástup dle dohody. 
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT 
DO  16. 3. 2007:  

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám.
Míru 111, 666 19  TIŠNOV, 

- faxem: 549 439 780,
- e-mail: kristina.ormston@tisnov-mesto.cz

V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno,
příjmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP,
datum, podpis a telefonní spojení.

K  přihlášce  připojte  životopis, prohlášení
o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.

Před uzavřením pracovní smlouvy doloží
vybraný uchazeč originál výpisu z evidence
Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Bez splnění výše uvedených náležitostí není
možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Záměry města
Rada města Tišnova vyhlašuje následu-

jící záměry města Tišnova:
1. Směna pozemků v k.ú. Tišnov: pozemky

parc. č. 2332/1 o výměře 226 m2 a parc. č.
2466/236 o výměře 18 m2 ve vlastnictví
města Tišnova za pozemky parc. č.
2466/157 o výměře 220 m2 a parc. č.
2466/72 o výměře 36 m2 ve vlastnictví
společnosti  "Hony  za  Kukýrnou",  spol.
s r.o. se sídlem v Tišnově.

2. Prodej pozemku v k.ú. Pejškov u Tišnova
parc. č. 66/18 o výměře 380 m2 Luďku
Kročovi, bytem Pejškov.
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 16. 3. 2007 včetně.

Ing. František Svoboda,
starosta města

Radnice informuje

POUŽITÉ ELEKTROZA ŘÍZENÍ
Od března 2006 se město Tišnov zapojilo

do systému zpětného odběru elektrozařízení
tím, že místo zpětného odběru zřídilo na sběr-
ném dvoře města. Pro občany to výraznou
změnu neznamená. Použité elektrozařízení
předají na sběrném dvoře jako v minulých
letech, kdy však mělo povahu elektroodpadu,
za jehož likvidaci obec platila. Důležitým
faktorem je, aby elektrozařízení bylo komplet-
ní! V případě nekompletnosti se elektrozaří-
zení stává elektroodpadem, který nepodléhá
zpětnému odběru a je třeba za něj vynaložit ze
strany města zbytečné výdaje. Již při nákupu
elektrospotřebičů se částečně podílíme na
budoucí likvidaci elektrozařízení. Výrobci
potom mají zodpovědnost za financování
nákladů na zajištění zpětného odběru.

Na sběrném dvoře jsme se naučili poctivě
odevzdávat ledničky, televizory, monitory či
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počítače. V roce 2006 jsme takto bezplatně
odevzdali 794 ks velkých elektrozařízení, tedy
celkem 20,6 t. Malá elektrozařízení však byla
odevzdávána v mizivém počtu! Jinými slovy to,
co se vejde do popelnice, tam také skončilo!
Elektrozařízením je vše, jehož funkce závisí na
elektrickém proudu nebo na elektromagne-
tickém poli nebo zařízení k měření a přenosu
elektrického proudu.  

Elektrozařízení podléhající zpětnému odbě-
ru (stručně): trubicové a úsporné zářivky, vý-
bojky, PC monitory a televizory, osobní počí-
tače, tiskárny, kopírky, telefony, videokamery,
videorekordéry, hračky s elektronickými sou-
částkami, chladničky, mrazničky, pračky, mi-
krovlnné trouby, vysavače, žehličky, hodiny,
zařízení a nástroje na řezání, broušení, vrtání,
sekání a další. Podrobnější seznam uveřejníme
do konce měsíce na internetových stránkách
města. Použité elektrozařízení by mělo být
kompletní bez obalu, v kterém jste ho původně
zakoupili.

Elektrozařízení můžete také odevzdat u pro-
dejce, od kterého kupujete nové elektrozaří-
zení, ale pouze kus za kus zboží podobné
funkce. 

Sběrný dvůr města je na Wágnerově ul. a je
otevřen   vždy  v  pondělí  od  7.00  do  16.30,
v úterý až pátek od 7.00. do 15.00 a každou
sudou sobotu v roce od 8.00 do 12.00 hod.
Budeme se snažit o dohodu s prodejci na
možnost odebrání většího množství malého
elektrozařízení než je zakoupeno, aby občané
měli možnost odevzdat elektrozařízení na více
místech. 

Děkujeme za vaše odpovědné třídění.
Ing. Václav Drhlík

Plošná deratizace
V rámci prevence proti přemnožení

potkanů a časového sjednocení deratizačních
zásahů, které zvyšují účinnost těchto opatření,
vyhlašuje město Tišnov plošnou deratizaci od
5. 3. do 31. 3. 2007.

O provedení deratizace podejte, prosím,
zprávu oddělení komunálních služeb města
Tišnova osobně nebo na tel. 549 439 851.

Deratizační práce provádí f. Praiznerovi,
tel. 723 244 840.

Okénko ekoporadny: 
SÁZENÍ JEDLI ČEK 
S EXKURZÍ PO KLUCANIN Ě 

Mnozí z vás si jistě vzpomínáte na před-
vánoční prodej jedliček v květináči v tišnovské
ekoporadně a někteří jste si jedličku přímo
koupili. Doufáme, že vám živé stromečky
udělaly o Vánocích radost, a že se jim stále
dobře daří. Samozřejmě můžete jedličku pěsto-
vat v květináči na další Vánoce (připomínáme,
že je v tom případě dobré ji přesadit) nebo si ji
vysadit na zahradě, ale máte také možnost si
svůj stromek zasadit do lesa a zvýšit  tak  podíl
této dnes již vzácné dřeviny v lesích na
Tišnovsku. 

Přichystali jsme pro vás společné sázení
jedliček v lese na Klucanině.  Sázení  se  koná
v sobotu 31. března a sraz zájemců je v 9
hodin u nemocnice (u vstupu do lesa proti
dětskému domovu). Naším průvodcem bude
tišnovský botanik a dendrolog doc. Ing. Jan
Lacina, CSc., kterého jistě  mnozí znáte nejen
z přírodovědných pořadů Tišnovské televize.
Zváni jsou  tedy  také  ti,  kteří  sice  nemají
jedličku k sázení, ale chtěli by se dozvědět
něco o přírodě Klucaniny. Na závěr důležité
upozornění pro ty, kteří chtějí sázet: pokud
máte možnost, vezměte si s sebou rýč nebo
alespoň jiný menší nástroj vhodný k sázení. 

OCHRANA HNÍZD ĚNÍ 
VÝRA VELKÉHO NA TIŠNOVSKU
Česká ornitologická společnost (ČSO) ve

spolupráci s Ekoporadnou Tišnovsko a ně-
kolika dobrovolníky připravila projekt ochrany
hnízdění výra velkého. Tato největší sova na
území České republiky, patřící mezi chráněné
druhy živočichů, je zařazena do Červené knihy
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ohrožených druhů podle zákona č. 449/2001
Sb., o myslivosti. Je pernatou zvěří, kterou
nelze lovit. Přesto se na Tišnovsku, kde hnízdí
několik párů těchto nádherných ptáků, stále
najdou lidé, kteří nerespektují zákon a výra
velkého pronásledují. 

V posledních letech monitorují členové
ČSO ničení a rušení hnízdění výrů, včetně
vybírání mláďat. Je připraven projekt
elektronické ochrany hnízdění výra velkého ve
výši 35 000 Kč. Mnozí občané již své pří-
spěvky poskytli. Děkujeme i známým osobno-
stem, kteří projekt podpořili bez ohledu na to,
že na Tišnovsku nežijí, např. prof. Erazim
Kohák. Jsou shromážděny základní prostředky
k uskutečnění projektu, pokračování sbírky
umožní dokončení a úhradu prací.  

Jak můžete i vy přispět k ochraně hnízdění
výra velkého? 

1. Zašlete libovolnou finanční částku na
bankovní účet České ornitologické společnosti
u GE Money Bank, číslo účtu:
164525401/0600, variabilní symbol 999, který
je přidělen speciálně projektu ochrany hnízd
výra velkého na Tišnovsku. 

2. Zapojte  se  do  internetové  dražby
kreseb výra velkého! Na webovské stránce
aukce.tisnovsko.eu jsou vystavené dětské
kresby výrů. Obrázky nakreslili žáci ZŠ 28.
října, která užívá označení "ekoškola" za svou
soustavnou podporu ekologické výchovy ve
své výuce. Účast v aukci je jednoduchá:
zašlete mail s vaší finanční nabídkou ke
konkrétnímu číslu obrázku výra. Základní
vyvolávací cena kresby je 1000 Kč. Dražební
nabídky budou přijímány do 22. 3. 2007.
Prosím nezapomeňte v mailu uvést své jméno
a kontaktní adresu. Po vydražení bude obrázek
opatřen děkovným textem se jménem dárce.
Vaše jméno, nebo jméno vaší firmy bude v pří-
padě vašeho souhlasu zveřejněno mezi spon-
zory na materiálech týkajících se této kampaně.

Finanční příspěvky budou přijaty formou daru,
stvrzeného podpisem darovací smlouvy.
Adresa pro zasílání nabídek do dražby:
ekoporadna@tisnovsko.eu. 

3. Přijďte na benefiční koncert skupiny
MAŇANA 24. března. 2007 od 19 hod. do
sálu MěKS v Tišnově, kde jako host vystoupí
flétnový soubor Monoceros Kláry Zavadilové.
Výtěžek ze vstupného bude v plné výši
věnován na podporu projektu ochrany hnízdě-
ní výrů. Během koncertu pokřtí tvůrci z Tiš-
novské televize i nové DVD Příroda Tišnov-
ska 2006 a budou předány vydražené dětské
kresby dárcům. Bude možnost zakoupit zbylé
volné kresby.  

Bližší informace k celému projektu ochrany
hnízdění výra velkého nebo k dražbě obrázků
můžete nalézt na stránkách: vyr.tisnovsko.eu,
včetně  textu  darovací  smlouvy, nebo osobně

v Ekoporadně Tišnovsko. 
Zdeňka Dohnálková

Bøezen v MìKS
 

Středa 14. března v 19.30 hod.,  sál kina
FRANTIŠEK NEDV ĚD 
s pořadem PÁTÁ, doprovodná kapela Druhé
podání. Předprodej vstupenek v knihkupectví
paní Raškové tel. 549 410 022.

Neděle 18. března v 19.30 hod.,  sál kina
NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Pražská  komorní  zpěvohra s Josefem Zímou
v hlavní roli. Tato opereta je považována za
nejúspěšnější   dílo   v   tomto   oboru   u  nás.
V    předválečném   Československu   dosáhla
2 718 repríz. Obstála i v cizině,  hrála se po
celé Evropě.  Melodie z této operety např. Já
bych chtěl mít tvé foto, Na tý louce zelený,
Venoušku, Už se podzim blíží, Když hvězdy
svítí, se staly hity, které zná už třetí generace.
Předprodej vstupenek v knihkupectví paní
Raškové tel. 549 410 022.
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20. března v 8,45 a 10.00 hod., sál kina
Divadlo Paravánek Brno
O PALEČKOVI
Veselá pohádka o statečném chlapci, který se
nebojí obra a zachrání princeznu. Na zámku
ale nezůstane - všude dobře, ale u maminky
nejlépe. 

Sobota 24. března v 19 hod. - klub pod kinem
MěKS Tišnov ve spolupráci s Ekoporadnou
Tišnovska a TTV pořádá 
benefiční koncert skupiny MAŇANA 
Informace na vedlejší 4. straně.

Kruh přátel hudby Tišnov - 8. koncert sezóny
Středa 28. března, 19.30 hod., velký sál MěKS
Moravské klavírní trio 
Jana Ryšánková - klavír
Jiří Jahoda - housle
Miroslav Zicha - violoncello                               

Moravské klavírní trio se objevuje na naší
koncertní  scéně  od  roku  1997, kdy  vzniklo
z iniciativy členů Státní filharmonie Brno. V
současném složení (po změně na postu violon-
cellisty) pak působí od roku 1999. Za dobu své
existence  absolvovalo Moravské klavírní trio
v České republice i v zahraničí celou řadu
vystoupení, která se setkávají s příznivým
hodnocením odborné veřejnosti i živým
ohlasem širokého publika. 

Jana Ryšánková, klavír
Studovala na Konzervatoři v Ostravě a na

JAMU v Brně u prof. Z. Hnáta. Zúčastnila se
různých interpretačních soutěží a mistrovských
kurzů. Již od studií se specializuje na komorní
hru a ve spolupráci s jinými instrumentalisty
vystoupila kromě České republiky také ve
Španělsku, Rakousku, Německu a Holandsku.
Nahrála řadu komorních skladeb pro Český
rozhlas. V současné době působí jako odborná
asistentka JAMU v Brně. 

Jiří Jahoda, housle
Vystudoval brněnskou konzervatoř u prof.

B. Kotmela a Janáčkovu akademii múzických

umění v houslové třídě prof. Adolfa Sýkory,
sekundisty Janáčkova kvarteta. V roce 1994
byl jedním ze zakládajících členů Pražské
komorní filharmonie, v letech 1995 až 2001
zastával funkci vedoucího skupiny II. houslí ve
Státní filharmonii Brno. Od roku 2004 je
koncertním mistrem orchestru Městského
divadla v Brně. Pravidelně se věnuje spolu
práci s Českým rozhlasem a činnosti v komor-
ních souborech. Je zakladatelem a primáriem
Moravského klavírního tria.

Jako sólista, komorní i orchestrální hráč
vystupuje nejen v České republice, ale podnikl
rovněž četná koncertní turné do mnoha
evropských zemí a zámoří, v rámci svých
uměleckých aktivit se rozhodným dílem podílí
na vedení brněnské umělecké a reklamní
agentury GLOBART s.r.o.

Miroslav Zicha, violoncello
Studoval  brněnskou konzervatoř a JAMU

u prof. Bedřicha Havlíka. Vzdělání si doplnil
aspirantským studiem u prof. M. Sádla a účastí
na interpretačních kurzech u prof. E. Rautia.
Během studia se zúčastnil řady soutěží. Od
roku 1985 působí pedagogicky na brněnské
konzervatoři a od roku 1995 také na JAMU.
Vedle pedagogické práce se intenzivně věnuje
komorní hře, zejména v Triu Bohuslava Mar-
tinů (1985 - 1999), s nímž koncertoval v řadě
evropských zemí. Od roku 1999 je členem
Moravského klavírního tria.

Jamborův dům - GALERIE
Brněnská 475, telefon 549 410 211
Výstava   dřevěných  plastik  Dušana  Tejkala
a kožených obrazů Jana Brabence potrvá do
čtvrtka 22. března.

Další výstava 
paličkovaných krajek Gabriely Tůmové
zahajuje vernisáží v sobotu 24. března v 10
hodin.  Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12
a 14 - 17 hodin.
Více na internetových stránkách
//www.mekstisnov.profitux.cz/
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Cvičení v MěKS
Pondělí  19.30 - 20.30  KALANETIKA 
Úterý      18.30 - 19.50  BŘIŠNÍ TANCE 
Úterý 20.00 - 21.00 KONDIČNÍ 

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

Galerie Diana představuje

Symbióza: barva a hlína,
hlína a barva

Po právě probíhající velmi
příjemné a úspěšné výstavě tří
generací rodiny Ochrymču-
kových připravuje Galerie
Diana výstavu malíře Jiřího
Havla a keramičky Jany Jano.
Půjde nejen o symbiózu barev

a hlíny, ale i o lidskou symbiózu tvorby  muže
ve zralém věku a mladé ženy. 

Několik slov o obou výtvarnících:

JANA JANO
Narozena v Brně 1974. Zde vystudovala

gymnázium, chemii životního prostředí na
Střední průmyslové škole chemické a techno-
logii potravin na Mendlově zemědělské a les-
nické univerzitě.

Po roční vědecké praxi na Ústavu instru-
mentální analytické chemie Akademie věd ČR
v  Brně  se  rozhodla, že změní směr své cesty
a začala se naplno věnovat svým dlouholetým
zájmům. Absolvovala keramickou rekvalifi-
kaci na Středním odborném učilišti tradičních
řemesel v Brně a akreditované odborné kurzy
v Keramickém studiu Jarmily Tyrnerové v Ko-
houtově pod vedením ak.soch. Jindry Vikové,
ak. soch. Ivici Langerové-Vidrové, ing. Jarmily
Tyrnerové a ak. soch. Jana Hričáka. V Brně
absolvovala i akreditovaný kurz základů
arteterapie.

Na profesionální dráhu vlastní tvorby a vý-
uky v oblasti umění nastoupila v roce 2001.
Jako lektor keramiky pro MŠ a děti 1. stupně
působila v letech 2001-2005 v DDM  Junior,
Brno, na pobočkách Dornych a Paprsek. Od
roku 2002 i v KC Brno, Líšeň  jako lektorka
keramiky a výtvarných rukodělných kurzů pro
děti i dospělé a stala se odborným garantem
vzdělávacího kurzu keramických technik s ak-
reditací MŠMT ČR pro doškolovací učitele.

Spolupracuje s Literární čajovnou na Skle-
něné louce v Brně, pro níž v letech 2002-2006
vytvořila 4 výstavní projekty. V posledních
letech  dává  přednost   společným   výstavám,
u nichž dochází k prolínání rozdílných přístupů
autorů   k   společnému   tématu   či   tématům,
u  nichž  může  sama  jedno   téma   zpracovat
z různých úhlů pohledu prostřednictvím růz-
ných materiálů a technik.

Keramička Jana Jano působivě hovoří o hlí-
ně, kterou ve své práci oživuje: "Hlína... má
láska. Partner, jemuž naslouchám rukama.
Žádná z výtvarných technik není kontaktnější,
žádná nás tolik nepojí se zemí. Hlína mě učí
pokoře a ... ač sama tak "hmotná" - nutí mě
oprošťovat se od závislosti na hmotném. Jdu-li
proti ní, vždy mi to spočítá, ale jdu-li s ní,
odmění mě.

Nemůžu říct: "já jsem vytvořila", neboť ona
je v tom vždy se mnou. Ona mě inspiruje,
pomáhá mi objevovat samu sebe, překvapuje
mě. Má práce s ní je z velké části intuitivní.

Reaguji na její
nálady a sna-
žím se respek-
tovat její tem-
perament. A
ona reaguje
na moje ná-
lady a mému
temperamentu
dává tvar..."
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JIŘÍ HAVEL
S technikami a principy výtvarného vyjad-

řování se seznámil intenzivním soukromým
studiem. Byl členem výtvarného kroužku Zá-
vodního klubu ZETOR. Ten byl pod vedením
brněnských malířů Čenka Dobiáše a Františka
Kocourka. Navštěvoval večerní kurzy kresby
na škole uměleckých řemesel a textilní
průmyslovky v Brně. Zabývá se technikami
akvarel, tempera a olej. Zúčastnil se několika
výstav v Brně a v roce 2000 a 2006 v Jam-
borově domě v Tišnově.

Maluje reálnou skutečnost. Souběžně se
vyjadřuje i zobrazováním jiného výtvarného
pohledu. Je to nová citlivost vidění, pocitů,
postojů, snahy a usilování. 

Chce tvořit,  neopakovat se, jít svou cestou
a malířsky se posunovat o kousek dál. To je
jeho cíl. Výstava obrazů v galerii Diana ukáže
tu druhou tvář jeho tvůrčí práce.

Vernisáž výstavy, jež potrvá od 1. do 27.
dubna, se uskuteční v neděli 1. dubna v 10
hodin. Všichni z Tišnova i okolí jsou srdečně
zváni. Galerie Diana vás pak očekává v úterý -
pátek 12 - 17 hodin, v sobotu, neděli  10 - 16
hodin v areálu firmy Mouka, Tišnov, Koráb
133 (u autobusového nádraží).  (pf)

Libušina galerie
Malhostovice 45, zve na autorskou výstavu 

JURO DOVIČÍN - OBRAZY
Autor je malíř, restaurátor a spolumajitel

Libušiny galerie. Výstava potrvá do 25. 3.
2007, otevřeno denně kromě pondělí 14 - 18
hodin.

Úrodný březen v ZUŠ Tišnov
Časy se mění a nové myšlení vytlačuje stará

rčení a významy. Není to tak dávno, co se
každoročně hlásalo "Březen - měsíc knihy".
Stále častěji se k historickému sloganu připo-
juje "...a měsíc internetu" a jsou už i případy,
kdy byla tištěná podoba slova seznána
zastaralou, hozena do propadliště dějin a nové
heslo pak zní "Březen - měsíc internetu".
Naštěstí lze třetí měsíc roku spojovat i s jinými
plody lidského ducha, například s hudbou.
Jestliže se na jiném místě lze dočíst o mimo-
řádné nadílce dvou březnových koncertů
Kruhu přátel hudby (místo obvyklého jedno-
ho), přinášíme svědectví o tom, že i Základní
umělecká škola se právě nyní kromobyčejně
tuží a bere své poslání opravdu vážně. 

Všechny pondělky patří výkonům žáků,
rozděleným dle nástrojového obsazení takto: 

5. 3. byl v plánu pěvecký koncert - pro
nemoc nebyl zrušen, pouze odložen, veřejnost
bude včas informována. 

12. 3. proběhl specializovaný klavírní kon-
cert za spolupráce všech tříd tohoto nástroje. 

19. 3. se koná pravidelná žákovská besídka,
v pořadí pátá v tomto školním roce (nepočí-
táme sem ovšem adventní a vánoční koncert!),
představující pestrou paletu hry a zpěvu.

26. 3. si přijdou na své hlavně kytaristé,
přizvou si ovšem též hráče na dřevěné dechové
nástroje - flétnu a klarinet.

Všechny zmíněné akce začínají v 16.30
hodin v koncertním sále ZUŠ, Dvořáčkova
316.
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Mimo tuto pravidelnou řadu dojde ještě ke
dvěma skutečným událostem, jaké tu ještě
nebo dlouho nebyly. Pamětníci z rodu
hudbymilovných by mohli vyprávět, jak
chodívali na zvláštní koncerty učitelů hudební
školy či lidové školy umění. Není lepší
propagace, než předvést veřejnosti vedle peda-
gogických kvalit též hráčskou způsobilost
kantorů. Dělávají to tak jinde, bývalo to v Tiš-
nově, proč tedy nenavázat na někdejší tradici? 

Když vedení ZUŠ nabídlo počátkem roku
učitelskému sboru tuto možnost, sešlo se tolik
návrhů, že musely být rozděleny do dvou
skupin. Především barokní komorní hudbě,
nevyžadující účast klavíru, bude rozhodně
slušet jedinečné prostředí obřadní síně
tišnovské radnice. Tento první koncert na
radnici je plánován na středu 14. 3. od 19
hodin. (Na něj pak naváže koncert pedagogů,
už  opět  ve  školním  sále  ve  středu 4. dubna,
s využitím koncertního křídla a varhan. O něm
i  dalších vystoupeních toho měsíce se dočtete
v příštím čísle TN.)

Nu a druhou zvláštností, jakou už delší čas
(od kvalitních výkonů hry na bicí nástroje -
žáků ředitele Mgr. Jaromíra Škáry) nepama-
tujeme, je samostatný absolventský koncert,
jehož jedinou protagonistkou bude ve čtvrtek
15. 3. klavíristka Veronika Nečasová. Hrát
celý program, navíc technicky i přednesově tak
náročný  (Bach,  Beethoven, Chopin, Janáček
a další), je úkol srovnatelný s maratónem nebo
železným mužem. Vyžaduje se až na vysoké
škole (např. JAMU), jen zřídkakdy na něj
dosáhnou konzervatoristé a nyní máme
možnost držet palce studentce, končící
"pouhý" druhý stupeň základní umělecké
školy. Místem a časem konání se sice zařazuje
do výše uvedeného bloku pondělků, tj. do
koncertního sálu v 1. patře ZUŠ v 16.30 hodin,
svým významem však vysoko přerůstá běžné
zvyklosti.

(jb)

DDM v březnu
Sobota 17. 3. 
od 8.00 do 17.00 hod.
Za brněnskými výstavami  

Výlet do Brna, kde navštívíme výstavu
Historie hraček a hraní, uvidíme expozici
Fauna Moravy a projdeme si stálou akvarijní
výstavu ZOO Brno. Sraz v 8.00 na DDM
Tišnov, cena 120 Kč ( vstupné a jízdné ČD).

Středa 21.3. v 18:30
Honza Vlasák:
Z Moravských Knínic na konec světa

Tentokrát Honzu inspirovala Jiráskova kni-
ha ,,Z Čech až na konec světa" a vydal se na
kole  po  stopách pana Lva z Rožmitálu, který
v roce 1465 podnikl politickou misi až na
nejzápadnější výběžek Španělska - Finistere.

DDM - Sluneční sál, cena 25 Kč.

Prázdninová činnost v DDM
Baška voda: 15. 6. - 24. 6.
Týdenní tábor s aerobikem a výtvarnou

dílnou u moře. Již po sedmé na oblíbené místo
u Makarské. Ubytování v chatkách. 

Hlavní vedoucí: Mgr. Jana Helánová (tel.
777 712 120).

Indiáni z Podmitrova.  Tábor  pro  rodiče
s dětmi v Podmitrově: 24. 6. - 30. 6.

Tradiční tábor na novém místě a s novým
programem. Tentokrát se stanete součástí
indiánského  kmene,  poznáte  život  v přírodě
i  indiánské  dovednosti,  zkusíte,  jak  se  bydlí
v tee-pee  a  vychutnáte  si  pohled  na  krajinu
z koňského hřbetu. Pro dospěláky bude jako
vždy připraven zvláštní program. 

Ubytování    ve    čtyřlůžkových    chatkách
s elektřinou, stravování a program v penzionu
Podmitrov (www.podmitrov.cz). Tábor je ur-
čen pro maminky, tatínky i prarodiče s malými
dětmi od 1 roku. 

Hlavní vedoucí: Markéta Leifrová telefon:
776 735 304 nebo 731 507 219.
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Stanový tábor  u Litomyšle 14. 7. - 28. 7.
V přírodní rezervaci Toulovcovy Maštale

na pokraji Českomoravské vrchoviny nás bude
po celou dobu provázet celotáborová hra,
chybět samozřejmě nebude ani hraní, spor-
tování,  koupání,  tvoření,  zpívání  u  táboráku
a vše co ke správnému táboru patří. 

Pro děti ve věku 7 - 15 let. Hlavní vedoucí:
Dáša Lazarová (tel. 776 550 330).

Tábor s koňmi  29. 7. - 3. 8. 
Je tu opět tábor s vůní koňské hřívy, ohně,

ranního slunce a dobrodružství, které prožijete
nejen na hřbetě koně. Čeká vás týdenní setkání
s lidmi a koňmi, divadelní večery, výtvarné
dílny a hry v lese i na louce. Ubytování v tee-

pee, nebo v pevné budově. Pro všechny ve
věku od 6 - 15 let. Na turnus se přijímá max.
12 účastníků  (každý bude mít svého koně na
ježdění). Hlavní vedoucí: Veronika Juříková
(tel. 549 412 300).

Divadelní prázdniny 29. 7. - 3. 8.
Tábor určený pro všechny, kteří mají rádi

divadlo, výtvarnou tvorbu a hudbu. Mimo
celotáborovou  hru společně vytvoříme ještě
hru divadelní, kterou na konci sehrajeme a na-
točíme na videokameru. Hry, výroba kostýmů
a  scén, večery  s  koňmi a zřícenina hradu též
k mání. Pro holky i kluky ve věku od 10 do 16
let. Hlavní vedoucí: Veronika Juříková (tel.
549 412 300).
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Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas organizuje

14.3. Koncert na radnici obřadní síň 19.00 ZUŠ
14.3. František Nedvěd - koncert sál MěKS 19.30 MěKS
15.3. Absolventský koncert - Veronika Nečasová sál ZUŠ 16.30 ZUŠ
18.3. Na tý louce zelený - divadelní představení sál MěKS 19.30 MěKS
20.3. Autogramiáda knihy o Marii Pavlíkové knihovna 17.00 MěK
20.3. O Palečkovi - dětské představení kino Svratka   8.45, 10.00   MěKS
21.3. Honza Vlasák - Z Moravských Knínic na konec světa, DDM 18.30 DDM
22.3. Salonky - Nemoc jako řeč těla a duše knihovna   9.30 MěK
24.3. Vernisáž v Jamborově domě galerie 10.00 MěKS
24.3. Benefiční koncert skupiny MAŇANA sál MěKS 19.00
26.3. Kytarový koncert s hosty sál ZUŠ 16.30 ZUŠ
27.3. Československá zeď 1936-1938 - beseda o čs. opevnění,  knihovna 17.00 MěK
28.3. Koncert KPH - Moravské klavírní trio sál MěKS 19.30 MěKS

Výstavy
24.2.-22.3. Dušan Tejkal - dřevěné plastiky galerie Jamborův dům MěKS
24.3 -19.4. Gabriela Tůmová  - paličkovaná krajka galerie Jamborův dům MěKS
březen Výstava fotografií L. Steihausera knihovna
11.2.-25.3. Setkávání s minulostí, výtvarný obor ZUŠPodhorácké muzeum Předklášteří
4.3.-20.5. Květiny bílé po cestě Podhorácké muzeum Předklášteří
4.3.-30.3. Tvorba tří generací - obrazy galerie Diana

Jinde
březen Šel jsem právě kolem - fotografie V. Trmače Domov sv. Alžběty, Žernůvka
  2. 3. - 25. 3. Juro Dovičín - obrazy Libušina galerie 
17. 3. Koncert Lučec-vnučec Libušina galerie Malhostovice



Tábor s PC v Herolticích  6. 8. - 17. 8.
Tábor s počítačovými hrami 2 hod. denně,

sportovní a akční hry v terénu, lodě. Pro kluky
i dívky ve věku 7 - 15 let. Ubytování v chat-
kách. Hlavní vedoucí: ing. Zdeněk Hřebačka
(tel. 549 412 300).

Vodácké putování po Vltavě 20. 8. - 24.8.
Tradiční sjíždění Vltavy ve dvoumístných

kánoích z Vyššího Brodu do Boršova. Spaní
pod stanem, vlastní vaření. Pro nováčky je na
začátku výcvik. Vhodné pro rodiče s dětmi.
Hlavní ved.: Dáša Lazarová (tel. 776 550 330).

Ceny  budou  upřesněny.   Více   informací
a fotky z loňských táborů najdete na
www.ddm-tisnov.cz .

Proč používat látkové pleny 
Používat látkové pleny pro přebalování dětí

se v dnešní době zdá být šílenstvím. Co je
snazšího než nakoupit balík "pemprsek", které
se po použití prostě vyhodí? Čas ušetřený nad
praním, sušením a žehlením můžeme věnovat
dítěti. Tak proč si nepřiplatit a o tomto po
všech stránkách praktickém řešení vlastně
pochybovat? 

Jedním z důležitých argumentů upozorňu-
jících na nevýhody používání jednorázových
plen jsou zdravotní rizika. Jednorázové plenky
nejsou zdaleka jen z papíru, jak by se mohlo
zdát   podle   často  užívaného  názvu,  ale  asi
z poloviny (zejména absorpční gel a nepro-
pustné vrstvy) jsou vyrobeny z chemických
látek, tedy původně z ropy. Při používání 24
hodin denně vstupují do těla dítěte různé -
lidskému organismu neznámé - látky, které ho
od narození zatěžují a mohou se negativně
projevit na jeho zdraví (formou alergií či
ekzémů). Navíc existují odborné studie, které
dokládají, že především u chlapců může z dů-
vodu  přehřívání  pohlavních orgánů docházet
k jejich nesprávnému vývoji a pozdější ne-
plodnosti. Jsme-li přesto rozhodnuti jedno-

rázovky používat, měli bychom se vyvarovat
nepřetržitého nošení bez přebalování a "větrání
zadečku" dítěte. 

Zátěž, které se zbavujeme tím, že pleny
jednoduše vyhodíme, se přenáší na životní
prostředí a tím i  budoucí generace, tedy naše
děti. Výroba "pemprsek" způsobuje znečištění
životního prostředí a spotřebovává velké
množství surovin. Navíc odpad vzniklý z po-
užitých plen tvoří až 1 tunu na dítě. Rozkládá
se 500 let nebo musí být s negativními důsled-
ky na kvalitu ovzduší pálen ve spalovně. 

Rozhodnout se pro používání látkových
plen neznamená návrat k praktikám našich
matek a babiček. Současný trh nabízí širokou
nabídku plen z bavlny, které jsou vzhledově

stejné jako jednorázovky, nemusí se žehlit ani
vyvářet. I když je třeba do těchto sad poměrně
investovat, jejich finanční návratnost se projeví
za několik měsíců používání. Další možností je
kombinovat svrchní kalhotky s klasickými -
cenově dostupnějšími - plenami. 

Používáme-li na látkové pleny prací
prostředky, které nedráždí dětskou pokožku,
stačí prát na 60 °C. Za tohoto předpokladu
pleny po usušení pouze složíme a to bez
žehlení! Tím se náš čas věnovaný péči o lát-
kové pleny zmenšuje na únosnou míru. Navíc
děti jsou při ukládání plen do pračky a ná-
sledném sušení v přirozeném kontaktu s dů-
sledky "svého konání", což může mít pozitivní
vliv na rozvoj jejich schopnosti udržovat
hygienu. Odmalička se tak také učí chápat
smysl spoluúčasti na práci v domácnosti. 

Trh nabízí i jednorázové typy plen
vyrobené a skladovatelné ekologicky, které
můžeme v kombinaci s látkovými plenami
používat (více na  www.latkovepleny.cz).  

Chcete-li se o výhodách a nevýhodách
látkových plen přesvědčit na vlastní oči, máte
jedinečnou příležitost! Mateřské centrum Stu-
dánka se aktivně připojuje k Týdnu opravdo-
vých plen. Od pondělí 12. do pátku 16. března
budou v centru umístěny informační letáky,
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vystavené vzorky moderních plenkových  sad,
zájemcům budeme  promítat DVD s ukázkami
použití snad všech možných plen prodávaných
v České republice. 

Srdečně také zveme všechny rodiče i dětské
lékaře a další zájemce na besedu - Moderní
pratelné plínky - znáte je?, která proběhne ve
středu 14. března od 16 hodin v mateřském
centru Studánka, Květnická 821. V rámci
besedy si můžete vyzkoušet různé varianty
balení dětí do moderních plenkových systémů,
cenné budou i zkušenosti rodičů, kteří už tyto
plenky déle používají.

Týden opravdových plen a informační
materiály k němu připravené byly podpořeny
Nadací  rozvoje  občanské   společnosti   (EU
z programu Transition Facility), Ministerstvem
průmyslu  a  obchodu (z programu propagace
a podpora šetrné spotřeby), ESF a MŽP v ČR
a je pouze jednou části z dlouhodobě trvajících
"plenkových ekospotřebitelských" projektů.
Více informací: www.studanka.webzdarma.cz
nebo na telefonu 603 702 848.

RÁNA JMÉNEM 
APALICKÝ SYNDROM

V současné době je situace ve zdravotnictví
značně nepřehledná. Existují i choroby, na
které zdravotní pojišťovny nemají příslušnou
kolonku, neví kam ji zařadit, a nemohou proto
v plné míře přispívat na jejich léčbu.

Jeden  příklad za všechny - záludná nemoc
s názvem apalický syndrom neboli vigilní
kóma.

Co je apalický syndrom? Podle lékařů "ani
život ani smrt", stav bdělého bezvědomí -
ztráta všech funkcí velkého mozku (zkušenosti,
podmíněné reflexy), 24hodinový kolotoč péče.
Takto postižený člověk je plně odkázaný na
cizí péči. Nejčastějšími příčinami vzniku
apalického syndromu jsou traumatické příhody
(např. dopravní nehody, střelná poranění, při
nichž dochází k přímému poranění mozku),
netraumatické   příhody   (např.  infekce  cévní
a nervové soustavy, nádorová onemocnění) či
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anatomickým postižením mozku. Zkráceně
řečeno, může tento stav potkat kdykoliv
každého z nás.

Také v tišnovském regionu jsou těžce posti-
žení pacienti s apalickým syndromem v růz-
ném stadiu včetně toho nejvážnějšího. A bo-
hužel rodiny a jejich nejbližší musejí každý
den bojovat nejen  s  nepřízní  osudu,  ale  také
s nedostatkem finančních prostředků, nutných
na pokrytí extrémně náročné péče o postiže-
ného.

Také občanka z Tišnova náhle onemocněla
apalickým syndromem na podzim 2005 a dnes
je plně odkázána na pomoc lékařů FN
Brno-Bohunice a rodiny. Celý život si hradí
nemocenské pojištění. Nyní potřebuje pomoc
pojišťovny, ta ale apalický syndrom "nezná".
A tedy nepřispívá. Pacientce tak chybí na
denní standardní léčbu cca 400 Kč. Sama však
tuto skutečnost není díky své chorobě schopna
ovlivnit a řešit. Pro její pečovatele je situace
dosti neúnosná... A takových případů z Tiš-
novska je víc.

Proto firmy JICOM a Stavitelství Němec
přicházejí s iniciativou, jejímž cílem je zvýšení
informovanosti veřejnosti o úskalích této těžké
nemoci a vyvolání veřejné sbírky na pomoc
takto postiženým obyvatelům našeho regionu.
Již nyní se do sbírky zapojilo několik
tišnovských firem i jednotlivců. 

Rada města Tišnova dne 7. 3. 2007
rozhodla přispět do sbírky částkou 10 000 Kč.
Finanční prostředky, které se touto cestou
podaří nashromáždit, budou předány Fakultní
nemocnici v Brně a následně cíleně použity
podle specifického rozdělovacího klíče.

Nejedná se totiž o žádnou nadaci, kde část
sbírky připadá vždy na režii jejích pracovníků,
ale o přímou finanční podporu vybraným
pacientům. Částky na léčbu budou přidělovány
na základě smlouvy, kterou s FN Brno-
Bohunice uzavřela tišnovská firma JICOM,
spol. s r.o. Správcem účtu č. 181930636/0600
byl ustanoven pan Miroslav Pavlík, bytem
Železné č. 101, který bude ve spolupráci s fir-

mou JICOM finanční prostředky dle pokynů
dárců přerozdělovat a posílat na účty
nemocnic. Každý dárce může totiž adresně
určit pacienta, na kterého chce přispět (na 5000
Kč jeden hlas, který platí po dobu 6 měsíců).
Jedenkrát měsíčně bude potom všem dárcům
zasílán stav účtu včetně jeho čerpání a 1x
čtvrtletně bude přehled účtu uveřejněn v no-
vinách VOX. Jako první pacientka, které bude
z účtu přispíváno, byla na základě rozhodnutí
dárců (JICOM 20.000 Kč, stavitelství Němec
20.000 Kč) vybrána právě občanka z Tišnova.

V zahraničí je dofinancování zdravotní
péče běžnou záležitostí na základě regionál-
ních sponzorských účtů. Věříme, že si i na
Tišnovsku setká tato iniciativa s pochopením
veřejnosti a podnikatelů, a bude tak znamenat
důležitou pomoc nejen těžce zkoušeným
pacientům, ale především jejich rodinám.

Veškeré dotazy můžete zasílat na e-mail:
iicom@iol.cz  nebo na telefon Mir. Pavlíka
602 505 012.

Za Vaši pomoc a zájem srdečně děkujeme.

Prevence není nikdy dost
V rámci prevence patologických jevů pro-

bíhá na ZŠ, nám. 28. října, stále mnoho akcí
pro žáky. V únoru se uskutečnily besedy pro
5. třídy s policistkou ČR, dále "Jak se nestát
závislákem"  (kouření a drogy)  pro  žáky  6.
a  7.  tříd  a  "Hrou  proti  AIDS" pro žáky 8.
a 9. tříd. Jak samy děti hodnotí tyto netra-
diční  formy  vyučování,  se  můžete  dozvědět
z úryvků prací žáků naší školy:

Dne 27. 2. nás, 5. ročníky, navštívila paní
policistka Leona Lustigová. Byla velmi příjem-
ná  a  moc zajímavě a poutavě nám vyprávěla
o bezpečnosti dětí, mládeže i starých lidí.
Dozvěděli jsme se mnoho věcí, které jsme
zatím nevěděli  a  mnohé  zajímavosti  jsme  si
i zapamatovali. Paní policistka nám radila, jak
si chránit životy a hlavně, že nikdy nemáme
nikomu cizímu otevírat dveře. Dodala, že to
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platí i pro staré lidi. Pro ty mají připravené
samolepky, kde je napsáno: VÍŠ, KDO JE ZA
DVEŘMI? Radí jim, aby se vždy, dříve než
otevřou, podívali do kukátka. Na to bychom
měly myslet i my děti, hlavně když jsme samy
doma. Také jsme si povídali o šikaně. Pokud
víme, že někdo někomu ubližuje, měli bychom
to říct co nejdříve doma nebo ve škole.
Nesmíme se bát, že to bude vypadat jako
žalování. Možná tím někomu, komu je
ubližováno a nedokáže se sám bránit, moc
pomůžeme. Na závěr jsme si vyprávěli o zbra-
ních, které policisté používají a kdy je můžou
používat. To bavilo hlavně kluky. Celá beseda
se nám moc líbila a na závěr jsme paní
policistce poděkovali potleskem.

Tereza Komprsová, 5.C

Dne 21. 2. jsme měli ve škole soutěžní
besedu o drogách a kouření. Akce probíhala ve
školní tělocvičně, kde jsme se rozdělili do
několika skupin. Poté se každá skupina
přesunula k jednomu z pěti připravených
stanovišť, kde nám byl přidělen nějaký úkol,
např. rozpoznat nejznámější drogy a určit
jejich  dopad  na  člověka nebo říci, jaké klady
a zápory nám přináší kouření. Když byla
vystřídána všechna stanoviště všemi skupi-
nami, vyhlašovala se vítězná skupina, která
získala výborný ořechový dort. Celá soutěžní
akce byla podávána naučnou a zábavnou
formou, proto se mi moc líbila a něco
podobného bych si rád zopakoval.

Michal Kolesa, 7.A
Dne 27. 2. jsme se na 2 vyučovací hodiny

přemístili do školní tělocvičny na projekt
"Hrou proti AIDS", kde na nás čekaly od-
bornice z brněnského Zdravotního ústavu.
Rozdělili jsme se na pět skupin k pěti
stanovištím. Každé z nich nám přibližovalo
situace a práva lidí HIV pozitivních a vůbec
možnosti samotné nákazy. Plnili jsme úkoly,
odpovídali na otázky a snažili se získat co
nejvíce bodů, protože hlavní cena v podobě
dortu byla opravdu velkou motivací. Myslím,

že  nám  tento  projekt  byl  opravdu  přínosem
a líbilo se mi, že to bylo uděláno zábavnou
formou. Chtěla bych poděkovat pracovnicím
poradny a naší škole za uspořádání této akce.

Kristýna Havlátová, 8.A

Zimní návštěva ZOO
S 5.A jsme navštívili ZOO, protože jsme se

právě učili v přírodovědě o podnebných
pásech. Brněnská zoologická zahrada nám
nabídla přednášku s ukázkou afrických zvířat.

Nejdříve jsme shlédli v hlavní budově zají-
mavý program s promítáním o tropickém pásu.
Naše paní průvodkyně tento pořad obohatila
poutavým vyprávěním o zvířatech i vlastními
zážitky ze safari. Po skončení přednášky jsme
si šli prohlédnout zvířata, která lze v zimě v
ZOO vidět. Paní průvodkyně nám ke každému
živočichovi sdělila spoustu informací. Velice
se mi líbil tygr sumaterský, bobr kanadský, orel
mořský, páv korunkatý, medvěd lední a liška
obecná jménem Vašek.

Prohlídka pokračovala a paní učitelka
Křížová nám rozdělila badatelské úkoly po
skupinách. Měli jsme zjistit, co nejvíce infor-
mací o živočichovi, kterého jsme si vylosovali
a také vyluštit hádanky o zvířatech. Kdo úkoly
vypracoval, mohl si samostatně prohlédnout,
co ho zajímalo. Velký úspěch měl pavilon
opic.

Akce se mi velmi líbila. Byl to velice hezký
výlet, ve  kterém  jsme  viděli na vlastní oči to,
o čem se ve škole učíme.                                 

Kateřina Zeráková, 5.A

Poděkování
Dětský domov Tišnov tímto děkuje

restauraci Pod radnicí a westernovému městeč-
ku Zvole za pohoštění a vánoční nadílku s pro-
gramem pro děti z našeho DD. Zároveň tímto
děkujeme i lékárně Arnica, panu Dr. M. Síto-
rovi  za  vitamínovou  nadílku  pro  naše  děti.
V neposlední řadě děkujeme i firmám Agria
Drásov a Valumos Bystřice nad Pernštejnem
za poskytnutí finančních darů našemu DD.

Mgr. Andrea Musilová
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Děkuji, bylo to krásné
(dokončení z minulého čísla)

JUDr. Karel Seyfert, Karel Pokorný, ale
hlavně Karel Vlach a Glenn Miller nás
učili jak hrát swing. Takže složení prvního
Náladového souboru již nestačilo a Emil
Skřička, náš nezapomenutelný kamarád,
který má určitě tam nahoře svou vlastní
swingovou kapelu již dlouhých dvacet pět
let,  dal  popud k tomu, aby-
chom se zaměřili trošku
jinam a tak dal dohromady
téměř nový orchestr byť
stejného názvu. 

A tak Skřičkovu trubku doplnily čtyři
saxofony, na které hráli Jan Kos, František
Musil, Vilém Plotica, Jiří Rotschein,
trombon Jana Maláska doplnil klavír Jiřího
Beneše, basa Miloše Ondráčka, kytara
Jiřího Willmana a bicí Bohdana Vojance.
Přeji, když nic jiného již není možné, aby
moji spolužáci Emil Skřička, Honza Kos,
František Musil, Vilém Plotica a Bohdan
Vojanec měli tam kdesi nahoře zase novou
swingovou kapelu...

Hrávali jsme při různých příležitostech
školy, hrávali jsme si však také hlavně pro
naše potěšení ze hry, která přinášela radost
z prožitku, ale hlavně, byli jsme tady pro
naše spolužačky  a  spolužáky  a  hrávali
jim k tanci v sokolovně. Mnozí z nás hráli
na více hudebních nástrojů, tedy nebyl
problém  vyměnit  jeden  nástroj za druhý
a tak vlastně mohl nastat "přerod" prvního
Náladového souboru v ten větší, swingový.
 

Ale aby toho nebylo "málo", hrála
tehdy na škole v té době, řekl bych módní
muziku, Havajská skupina, většinou
složená ze spolužáků, se kterými jsme
hráli v obou Náladových souborech.
Melodickou kytaru hrál Jan Kos, kytaru

Bohdan Vojanec, Emil Skřička harmoniku,
Zdeněk Kyjovský malý bubínek a Miloš
Ondráček skupinu vedl a hrál na el.
havajskou kytaru - jeho amatérský
výrobek. První vystoupení jsme měli 9.
května 1955 před radnicí. Hráli jsme na
večeru knihy tehdy v Muzeu v Předklášteří
i jinde.

Velkou odbornou pomocí mně byly
rady ředitele hudební školy Aleše Smíška,

který se o tento hudební žánr
velice zajímal. Mé poděko-
vání patří panu učiteli
Jakubu Horákovi, kam jsem
léta chodil vyučován hře na

klavír a jiné hudební nástroje do nezapo-
menutelně označené místnosti "Učírna -
nerušit". Tento vlídný pan učitel se mně
snažil předat mnohé, ale především vzbu-
dil můj zájem do dnešních dnů o muziku. 

A tak jen několik vzpomínek na naše
muzikantská léta prožitá ve škole s partou
kamarádů  v  jedné třídě. Bylo to všechno
k něčemu a ta muzika byla a je vlastně
krásnou nadstavbou nad studiem, ale
někdy i nad životem, který vytvářela lepší,
než se někdy jevil. 

Chtěl jsem tímto svým vzpomínáním
poděkovat spolužákům za to, že třeba
kromě   hudby   Janáčkovy,  Čajkovského
a dalších hudebních géniů mně do
dnešních dnů  přináší swingová  muzika
něco z toho, o čem v Týdeníku Rozhlas
hovořil profesor Janeček z kroměřížské
konzervatoře. Totiž i nezávislost na tom,
co se právě děje, i když je někdy velice
těžké vyrovnání se se situací, která
každého z nás může potkat. 

A tak vám všem, moji spolužáci děkuji -
bylo to krásné.

Únor 2007.
Miloš Ondráček
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Význam vzdìlávání dospìlých
1. Každý svého štěstí strůjcem

Dnešní článek je první ze série článků,
kterým chceme pomoci všem "potencionálním
dospělým studentům" zvítězit v boji s vlast-
ními "pochybnostmi". 

V následujících několika vydáních Tišnov-
ských novin představíme možné způsoby, jak
přesvědčit sebe i okolí o nutnosti vzdělávání se
a učení v jakémkoliv věku. Platí přece stará
pravda "Každý svého štěstí strůjcem". Zkuste
se s námi zamyslet nad následujícími otázkami:

Hledáte svoje místo ve společnosti? Chcete
budovat svoji kariéru? Chcete mít lepší
uplatnění na trhu práce? Rádi cestujete, ale
domluvíte se pouze mateřským jazykem?
Chcete sledovat zahraniční zprávy a televizní
stanice, ale nerozumíte ani slovo? Chcete si
dopisovat s celým světem, ale neumíte ani
zapnout počítač? Slyšeli jste jak se dá levně
nakupovat na internetu a nevíte jak na to?
Zaslechli  jste, že se dá zdarma telefonovat
přes internet, ale nevěříte, že by to šlo i od vás
z domova?

Pokud jste si na některou otázku odpověděli
ANO - je nejvyšší čas s tím něco udělat!

Důvod hledejme ve zvýšených nárocích
dnešní společnosti, které jsou ke každému z nás
nemilosrdné. Například v personalistice dnes
platí pravidlo 5 dovedností a znalostí, které
jsou po každém uchazeči více či méně
požadované:

Odborná znalost a dovednost (kvalifikace a
praxe);  počítačová  gramotnost  (znalost práce
s počítačem); jazyková znalost (různé úrovně
cizojazyčné komunikace); řidičské oprávnění
(různé druhy podle požadavků); ostatní osob-
nostní předpoklady (fyzická a psychická způ-
sobilost, prezentační, komunikační, manažer-
ské dovednosti, schopnost učit se...)

Pokud se vám po přečtení těchto řádků zdá,
že je vše v pořádku a není důvod panikařit,
nezapomínejme, že dnešní střední a vysoké
školy chrlí dostatek mladých, energických je-
dinců, kteří všechny výše uvedené požadavky
po personální stránce splňují. 

Zdá se, že čerstvý absolvent má snad
jedinou "nevýhodu" v nedostatečné praxi,  což
je pouze otázka času. V takovém případě se
není čemu divit, když vidíme na pozici
vrcholového  manažera  mladíka, který obstál
v  boji  s  konkurencí díky svým dovednostem
a znalostem.

Pro uklidnění je nutné dodat, že každý
dospělý jedinec se postupem času dopracuje
ke stejným otázkám, které zazněly na začátku
dnešního úvodního článku a pokud si na
některou z nich odpoví ANO - potom je i on
na dobré cestě k uvědomění si nutnosti učit se
a zdokonalovat svoje dovednosti.... Dá se tedy
konstatovat, že alespoň v tomto existuje
přirozená spravedlnost pro každého.

Při cestě k učení a nutnosti vzdělávání hraje
nejdůležitější roli - motivace. Proto mějte na
paměti, že: "Žádná motivace není tak úspěšná
jako úspěch".

Příští článek přinese pár konkrétních metod,
které pomáhají překonat "pochybnosti" a moti-
vují ke vzdělávání.   Mgr. Pavel Neckář

Závodníci z kynologického
klubu opět bodovali

V sobotu 17. února uspořádal Kynologický
klub Rájec-Jestřebí  závod v poslušnosti psů.
Svazem byl delegován rozhodčí pan Milan
Oliva z Brna. Tohoto závodu se zúčastnili také
psovodi z tišnovského klubu. Na soutěžní klání
nastoupilo celkem 21 závodníků z různých
klubů (Brno, Tišnov, Rájec-Jestřebí, Kuřim).

Z tišnovského kynologického oddílu mlá-
deže "Ospalá klíšťata" se závodu zúčastnila
slečna Veronika Timková se dvěma zvířaty -
fenou Brinou a psem Chorusem, (oba belgičtí
ovčáci malinois). Z dospělých kynologů vyces-
tovali paní Martina Sítařová se psem Henrym
(kříženec) a pan Pavel Babáček s fenou
boxerkou Breci. A jaké byly výsledky? 1.
místo V. Timková s Brinou, 2. místo V.
Timková s Chorusem. Paní Sítařová obsadila
7. místo a pan Babáček 10. místo. 

Děkujeme za zdařilé výkony a pěknou
reprezentaci.   (bezp)
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Sport

Ondroušek bronzový 
O tom, že forma čebínského atleta a od-

chovance tišnovské atletiky Petra Ondrouška
má vzrůstající tendenci, se bylo možno
přesvědčit na dalším mezinárodním mítinku
Vienna Indoor Gala 10. 2. ve Vídni.

V "áčkovém" běhu na 1500 m nastoupilo
12 borců z Rakouska, ČR, Slovinska a Chor-
vatska. Petr v tomto běhu rovnoměrně rozložil
svoje síly a vystupňovaným tempem v závěru
závodu dosáhl na bronzový stupeň a zároveň
zlepšil svůj dosavadní osobní rekord na
rovných 3:52 vteřin.

Vrcholem letošní halové sezóny však bylo
MČR mužů a žen, které se konalo 24. - 25.
února v pražské hale Otakara Jandery ve
Stromovce. Na tento vrcholný halový podnik
se sjela kompletní atletická špička České
republiky v čele s olympijským vítězem
Romanem Šebrlem. V kategorii mužů startoval
Petr vůbec poprvé. Na svůj první "mistrák"
splnil mladý běžec kvalifikační limity na tratě
800 a 1500 m. Po poradě s trenérem Janem
Cackem se nakonec rozhodl pro osmistovku,
přestože tuto trať Petr na MČR nikdy neběžel.
A jak se nakonec ukázalo, byla to volba
správná.

V sobotním rozběhu Petr po taktickém boji
suverénně zvítězil a kvalifikoval se tak do
nedělního finále spolu s dalšími sedmi nejlep-
šími půlkaři z ČR.

Hlavní favorit finále, běžec pražské Dukly
Jaroslav Růža, měl poslední možnost pro
splnění kvalifikačního limitu pro letošní HME
v Birminghamu. Dalo se tedy očekávat, že fi-
nále bude opravdu rychlé. Hned po startovním
výstřelu nasadili závodníci ostré tempo.
Během celého závodu Petr takticky hlídal celé
startovní pole a čekal na vhodný okamžik pro
nástup do závěrečného finiše. Tato chvíle
nastala asi 150 m před cílem. Do cílové
rovinky vbíhal na 5. místě, ale díky svým vý-
borným sprinterským schopnostem vybojoval

bronzovou medaili, přičemž od vítězství jej
dělilo pouhých 8 desetin vteřiny. Jako naprosto
nejmladší účastník finále byl pro celou
atletickou veřejnost velmi příjemným
překvapením. Třetí místo je velkým úspěchem
a dosažený čas 1:51,20 navíc zlepšením
osobního maxima.  

Medailové umístění je "třešničkou", zavr-
šující víceletou tvrdou práci celé tréninkové
skupiny a prvním krokem ke splnění
kvalifikačního limitu na Mistrovství Evropy do
22 let, které se bude konat v roce 2009.

Podpora v podobě sponzorství od firmy
Sebak, pochopení ze strany pedagogů
gymnázia, ale také perfektní rodinné zázemí
má na tomto úspěchu nezanedbatelný podíl.
Všem patří upřímný dík.     (PH)

Smečaři, dík
 

Tesla Brno - VK
Tišnov 0:3, 1:3

Další dvojzápas
jsme odehráli v ha-

le TESLY, kde je i bazén, ve kterém
se konaly závody záchranářů. A když
jsme jen okem pohlédli na plahočící

se plavce s figurínami, tak jsme byli rádi,
že hrajeme volejbal a máme pevnou

půdu pod nohama.
Družstvo Tesly má tuto sezónu velice

nevyrovnanou a její výsledky jsou i pro hráče
určitě zklamáním. Tesla nám zápasy usnadnila
tím, že neměla k dispozici nahrávače a tato
skutečnost určitě ovlivnila kvalitu souhry
tesláků. Jejich souhra hlavně na středu sítě byla
slabší a o to více jsme se mohli soustředit na
smečaře po kůlech. Tuto situaci dobře znají
naši smečaři, protože i naše souhra na středu
sítě je "zatím" jednou z našich nejslabších
činností!

První set byl tzv. oťukávací a také šlo o to,
aby si hráči zvykli na trochu specifickou halu
Tesly. Vyhrálo se v koncovce, kluci se trochu
uklidnili a dovedli koncentrovaně zápas do
vítězného konce. Ve druhém zápase jsme vedli
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již 2:1 na sety a 9:3 ve čtvrtém. Na kurtu
zavládla euforie, kterou razantně uťalo jedno
postavení, ve kterém jsme již po několikáté
nemohli přihrát či odútočit a skóre bylo rázem
srovnáno! Do výhody se dostali domácí, kteří
další průběh setu měli pevně v rukou až na
koncovku, při které se k nám přiklonilo i štěstí
a vyhráli jsme set 27:25.

Konečně nám opět zahrál univerzál Horký
a i některé úseky hry středem ukázaly, že
naděje umírá poslední a všechno chce svůj čas
i  trpělivost. Smečaři  odehráli  svůj  standard,
a tím pomohli k úspěšnému výsledku.

Tyto výhry můžeme potvrdit na domácí
palubovce 10. 3. se Znojmem a určitě se
pokusíme odčinit špatný dojem, který jsme
předvedli domácím divákům v minulém klání!

(ŠIK)

Z dívčího ligového basketu
V září jsme úspěšně podstoupily kvalifikaci

do ligy ml. žákyň a do ligy jsme se letos
dostaly jako 3. dívčí tým v Tišnově. Nadšené
jsme v listopadu hrály první utkání v lize a vy-
hrály v Nymburku 48:41!

V dalších utkáních jsme statečně bojovaly,
ale soupeřky byly lepší. (Hr. Králové - Tišnov
69:45, Krnov - Tišnov 78:35...). V prosinci
nebylo štěstí na naší straně a s vyrovnanými
soupeři jsme prohrály. (Tišnov - Pelhřimov
39:46...). V lednu proti Kyjovu jsme si hned
zlepšily náladu. Sice jsme prohrály 58:62, ale
hrály jsme nejlépe v sezóně. Koncem ledna
přijely  soupeřky  z  Hr. Králové a Nymburku.
S Hradcem nám vítězství uteklo o 23 bodů, ale
proti Nymburku jsme vyhrály rozdílem 56
bodů. Na  začátku  února  jsme  hostily Krnov
a Ostravu. Proti Krnovu jsme prohrály jen o 12
bodů (58:70), ale s Ostravou to bylo horší. 

Poslední utkání 1. kola bylo ve Žďáře a
Pelhřimově. Ve Žďáře jsme naopak hrály
nejhůře za celou sezónu a prohrály, v Pelhři-
mově   od   nás  štěstí  uteklo  a  my   prohrály
o pouhý jeden koš. V půlce února začínáme
druhé kolo, tak nám držte palečky!

Družstvo ml. žákyň SKB Tišnov

LIGA MLADŠÍCH DOROSTENEK ČR
SŠB Pardubice - SKB Tišnov 56:110 
(11:29, 33:54, 43:87)
Studánka Pardubice - SKB Tišnov  91:80  
(22:17, 43:39, 66:57)
 

LIGA STARŠÍCH DOROSTENEK ČR
TJ Jiskra Kyjov - SKB Tišnov  62:59 
(16:13, 28:37, 51:48)
OP Prostějov - SKB Tišnov 54:59 
(5:14, 23:31, 40:44).

Dvojnásobný  úspěch  šachistů
8. kolo KP II
ŠK Sokol Tišnov "A" - Sokol Rudice "B" 5:3
Výsledky na jednotlivých šachovnicích:
Košata 1 Plašil 1
Veselý 0 Krejčí 1
Gubáš 1 Bartoň 0
Pučálka 0 Číhal 1

Přestože lídr soutěže přijel oslaben o 2 hrá-
če základní sestavy, na průběh utkání to nemě-
lo vliv. Vedení se přelévalo ze strany na stranu
až do stavu 3:3. Pak jsme po téměř 6 hodinách
hry vyhráli zbylé 2 partie a tím i celý zápas.
Tímto vítězstvím jsme se zase o krůček
přiblížili historickému postupu do KP I.

Tabulka po 8. kole
1. ŠK Sokol Tišnov A 21
2. ŠK KME-DDM Kuřim B 21
3. MKS Vyškov A 21
4 Sokol Rudice B 18
5 TJ Sloup 12
6 TJ Spartak Adamov A 11
7 ŠK Garde Lipovec B 10
8 ŠK Jevíčko   6
9 MKS Vyškov B   6
10 ŠK Lokomotiva Brno F   5
11 Sokol Rudice C   5
12 ŠK TJ Komořany   2

Výsledek 9. kola OP
ŠK Sokol Tišnov "B" - TJ Slovan Ivančice 6:2
Výsledky na jednotlivých šachovnicích:
Krejčí 1 Šilha 1
Hamřík 0 Baxa 0
Menšík 1 Waischorn 1k
Hlavsa 1 Kopecký 1k
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Hosté přijeli jen se šesti hráči, takže jsme
hned v úvodu vedli 2:0. V průběhu celého ut-
kání jsme nepřipustili žádné překvapení a ve-
lice brzy (v 11.45 hodin) jsme zápas ukončili
vysokým vítězstvím a tím si zajistili konečné 5.
místo.
Tabulka po 9. kole
1 ŠK Bydo Zakřany "B" 21
2 Sokol Střelice "B" 15
3 ŠK Lokomotiva Brno "L" 11
4 ŠK KME-DDM Kuřim "C" 11
5 ŠK Sokol Tišnov "B" 10
6 ŠK Tetčice "B"   6
7 TJ Slovan Ivančice   4

Za ŠK Sokol Tišnov   JČ
Více na www.sachtisnov.webzdarma.cz

  Velký výprodej koberců všech velikostí 
  ZA VELMI  LEVNÉ  CENY 
  se koná v sokolovně 
  v pátek 23. března 9 - 17 hodin
  a v sobotu 24. března 9 - 17 hodin.

Podìkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy

rozloučit s naší milovanou manželkou,
maminkou a babičkou, paní

IVANOU FAFÍLKOVOU
Za slova soustrasti a květinové dary děkuje

manžel a děti s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit s panem

JIŘÍM MACK Ů
Manželka s rodinou

Vzpomínky
Dne 8. března by se dožil
80 let pan 
ZDENĚK STANĚK
z Heroltic.
11. dubna to bude 14 let, co
nás navždy opustil. Stále
vzpomíná  manželka a děti
s rodinami.

Dne 9. 3. to byly 3 roky, kdy
nás opustil milý bratr a strýc,
pan

JIŘÍ MACH
S láskou vzpomíná 
sestra s rodinou.

14. března by se dožil 86 let pan

OLDŘICH ČECH
za Skorotic, dlouholetý zásobovač MFZ

Nedvědice. Vzpomíná dcera Alena Vodová.

Dne 14. 3. to bude 11 roků
od chvíle, kdy nás opustil
pan

FRANTIŠEK HRUBÝ
Stále vzpomíná manželka
Dana s rodinou.

Naše láska, drahý, nikdy nezemřela,
už nikdy nepřijdeš, 
bych ti to pověděla.

Dne 21. března uplyne 20
let od úmrtí

PETRA  SCHNEIDERA
Za vzpomínku děkuje man-
želka a dcery Ivana a Petra.

Dne 24. 3. uplyne 1. smutný rok, co nás
navždy opustil  náš  milovaný  manžel, tatínek
a dědeček, pan

EMIL ČECH
Vzpomínají manželka Jarka, děti s rodinami.

Prázdné místo zůstalo mezi námi,
chybíš nám a nic Tě nenahradí.

Dne 24. března 2007 uplyne
9 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
manžel a tatínek, pan

LEOPOLD KLÍMA
Děkujeme všem, kteří vzpo-
menou s námi. 
Manželka a dcera s rodinou.
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Dne  24.  3.  vzpomeneme
5. smutné výročí, kdy nás
navždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan
MILAN NAVRÁTIL
S bolestí v srdci stále vzpo-
mínají manželka Ludmila a synové s rodinami.

Dne 24. března uplyne 7 smut-
ných roků, co nás náhle a na-
vždy opustil náš milovaný syn
LIBOR ŠMARDA
Kdo jste ho znali  a  měli rádi,
vzpomeňte s námi. 

Děkují rodiče

Dne 25. 3. uplyne 10 roků, co
nás navždy opustila a která by
také letos 100 roků od naro-
zení oslavila, paní
ANTONIE SLANINOVÁ , 
významná členka Sokola
Tišnov. Všem, kteří si na ni
vzpomenou, děkuje syn Karel.

Dne 28. března uplyne 3.
smutné výročí chvíle, kdy
nás opustil pan
ALFRED FIC
S láskou vzpomínají
manželka a syn s rodinou.

Dne 28. 3. uplyne 13 roků, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka, paní

ANEŽKA JAB ŮRKOVÁ ,
která by se letos dožila 100 roků. Kdo jste ji

znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkují
dcery s rodinami.

2. dubna uplyne 1 rok od
bolestné chvíle odchodu
přítele a kamaráda
FRANTIŠKA MARKA
Stále vzpomíná přítelkyně
Hanička a kamarádi.

Dne 5. dubna vzpomeneme
8. smutné výročí dne, kdy
nás navždy opustila naše
milovaná

ALŽBĚTA
TUREČKOVÁ
Vzpomíná manžel 
s rodinou.

Byty, nemovitosti, pronájmy
Koupím dùm nebo byt v Tišnovì a

okolí. Cena do 5 mil. Tel.: 777 349 938.

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

Koupím byt 2+1 v OV, Tišnov, platba
hotovì.  Tel.: 604 939 702.

Koupím byt 2-3+1, tel: 731 178 692.

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

Koupím 1+1 DB, OV v Tišnovì do
700.000 Kè, platba v hotovosti. Telefon:
777 250 648.

Pronájmy
Pronajmu 2+1 pod Kvìtnicí, 3000

Kè/mìs. + inkaso, volat po 18. hodinì na
tel. èíslo 605 152 392.

Hledám 2+1 nebo 2+kk v Tišnovì
nebo okolí k dlouhodobìjšímu pronájmu.
Nabídnìte: 607 120 884 (možno i sms).

Pronajmu nebytové prostory v centru
Tišnova,  po  rekonstrukci,  levnì,  ihned
k dispozici. Tel.: 603 908 094.

Zamìstnání
Firma WOM Tišnov pøijme strojního

zámeèníka (možno i dùchodce) se svá-
øeèským prùkazem, nástup co nejdøív.
Tel.: 603 515 838.
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