
Radnice informuje

STUDIE PARKOVÝCH ÚPRAV
Zajímá vás nová úprava nám. 28. října? Jak

bude  realizována  změna  dopravního  režimu
a úprava zelených ploch na tomto náměstí?
Přijďte sdělit svůj názor!

11., 16., 18 a 23. dubna můžete v malé
zasedací místnosti radnice vždy od 15 do 18
hodin shlédnout 3 navrhované studie parko-
vých úprav tohoto náměstí. Taktéž na interne-
tových stránkách města budeme prezentovat
navrhované studie včetně ankety. Uvítáme
vaše připomínky.      Ing. V. Drhlík

INFORMACE O UZAVÍRKÁCH
Chtěli bychom všechny obyvatele Tišnova

a  okolních  obcí  informovat, že  v  souvislosti
s demolicí a výstavbou nového objektu na
rohu ulic Brněnské a Mlýnské bude část
ulice Mlýnské od Městského kulturního
střediska po Brněnskou úplně uzavřena pro
vozidla i chodce. Omezení potrvá po dobu
demolice a provádění hrubé stavby do
listopadu 2007. Poté bude umožněn průchod
chodců po chodníku. K úplnému zrušení
omezení dojde od dubna příštího roku.

Z důvodu opravy povrchu vozovky silnice
II/377 na ulici Černohorské v Tišnově bude
od 26. 3. do 30. 4. 2007 sveden provoz do
levého jízdního pruhu ve směru jízdy od
Tišnova. V opravovaném úseku bude provoz
řízen světelným signalizačním zařízením, které
bude umístěno z obou směrů jízdy.

V městysu Deblín bude od 23. 4. do 20. 5.
2007 probíhat výstavba chodníku. Proto bude
částečně omezen provoz na silnici II/379 z Tiš-
nova do Deblína. Pracovní úsek bude vymezen
dopravní značením.

Kvůli opravě povrchu vozovky bude v do-
bě od 2. 4. do 2. 5. 2007 omezen provoz na
silnici II/387 ve směru z Doubravníku do
Černvíru. Současně bude v obci Černvír

probíhat   oprava   vozovky  silnice  III/38714
z Černvíru do Skorotic. Provoz bude sveden
do jednoho jízdního pruhu a bude řízen
světelným signalizačním zařízením. 

Další omezení provozu se plánuje na 20. 5.
2007 (neděle) od 10 do 17 hodin, kdy bude
uzavřena část silnice na Železné mezi novým
hřbitovem po odbočku k Limově. Uzavírka
bude z důvodu pořádání cyklistického závodu.

Uvedené uzavírky budou řádně označeny
přechodným dopravním značením. Děkujeme
všem za pochopení a omlouváme se za
případné vzniklé komplikace.

Ing. Petra Pazderová, ing. Filip Haška

SEZÓNNÍ PRÁCE
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov,

hledá zájemce o sezónní zaměstnání
správce koupaliště v Tišnově.

Jedná se o práci pro zájemce
technického typu z důvodu obsluhy
strojního zařízení, fyzicky nenároč-

nou, vhodnou i pro důchodce a studenty. V
době provozu koupaliště je to práce včetně
sobot a nedělí, a to s ohledem na počasí.

Práce správce areálu koupaliště je na
období květen - říjen 2007. Platové podmínky
cca  9.000 - 10.500 Kč měsíčně. Požadujeme:
bezúhonnost, samostatnost, svědomitost, ko-
munikativnost.

Přihlášku se stručným životopisem můžete
podat do 27. 4. 2007 písemně na adresu: 

MěÚ v Tišnově, nám. Míru 346, 666 19
Tišnov; faxem: 549 439 780; e-mailem:
tajemnik@tisnov-mesto.cz. Informace na tel.:
549 439 712, 549 439 715.

KONTEJNERY NA ODPADY
Oznamujeme všem občanům města

Tišnova a místních částí Pejškov, Jamné a Há-
jek-Hajánky, že v měsíci dubnu budou opět po
městě a obcích umísťovány podle rozpisu sady
velkoobjemových kontejnerů a to ve městě na
bioodpad a velkoobjemový odpad, na obcích
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na velkoobjemový odpad. Za velkoobjemový
odpad  lze  považovat  odpad, který vzhledem
k jeho rozměrům nelze uložit do vlastních
odpadových nádob (popelnic). Jsou to přede-
vším skříně, sedací soupravy, koberce, železo
aj. Pokud je to možné, prosíme o maximální
snížení objemu tohoto odpadu. U skříní se
jedná o rozmontování, s kterým  může  pomoci
i obsluha u kontejnerů. Za velkoobjemový
odpad nelze považovat "velkoobjemový"
nebezpečný odpad (chladničky, sporáky,
televize a jiné), který podléhá režimu zpětného
odběru, jehož plnění město zajišťuje na sběr-
ném dvoře.

Co se týče bioodpadu, žádáme ty občany,
kteří mají možnost bioodpad kompostovat na
vlastních zahrádkách, aby tímto způsobem
bioodpad likvidovali, ušetří tím městu finance,
které mohou být vynaloženy na jiné, všem
občanům našeho města prospěšné činnosti.
Prosíme, aby donesené větve, které podléhají
jinému  způsobu  recyklace, nebyly  smíchány
s ostatním bioodpadem. Budou odvezeny
následně:

P L Á N
přistavení sad velkoobjemových kontejnerů
dle míst určení a termínů v období od 12. do
26. dubna 2007:
12. 4. - sídl. Pod Květnicí, parkov. ul. Polní
(čtvrtek) - ul. Erbenova, u bytových domů
17. 4. - Trnec, u velkoobchodu
(úterý) - ul. Klášterská, u závor

- Pejškov, u autobusové zastávky
19. 4. - ul. Na Hrádku, u starého hřbitova
(čtvrtek) - ul. Purkyňova, u nemocnice

- Jamné, u hostince U Vlachů
24. 4. - nám. 28. října, parkoviště  u  ZŠ
(úterý) - ul. Brněnská, u pily

- Hájek-Hajánky, naproti kult. domu
26. 4. - Za Mlýnem, u křížku
(čtvrtek) - sídl. Pod Klucaninou, ul. Halasova

  (pouze velkoobjemový odpad)
- sídl. Pod Květnicí, 
  na konci Královy ulice.

Na každém sběrném stanovišti je umístě-
na sada kontejnerů v době od 14 do 18
hodin. 

Komu nevyhovují dané termíny či stano-
viště, má možnost svůj odpad uložit do sady
kontejnerů stabilně umístěných na sběrném
dvoře, ulice Wágnerova  1543,  a  to v době:

pondělí: 7 - 16.30 hod.
úterý - pátek: 7 - 15 hod.

každá sobota (od 7. 4. 2007) 8 - 12 hod.
Při ukládání odpadu na sběrném dvoře je

nutné předložit občanský průkaz k prokázání
trvalého pobytu, v případě místního "chataře"
doklad o zaplacení poplatku za svoz odpadu.
Na sběrném dvoře se rovněž můžete infor-
movat o tom, kam s odpady, se kterými si
nevíte rady. Telefon:  549 410 422.

Za odpad z domácností nelze považo-
vat stavební suť, krytinu a ostatní stavební
odpad nebo výkopek zeminy. Tento mate-
riál je možné na sběrném dvoře za úhradu
uložit.

Mimo sběrný dvůr  je  v  provozu výkupna
železa a barevných kovů firmy FIALA v
areálu Jihomoravských lesů Tišnov na
Ostrovci s pracovní  dobou  pondělí – pátek 8 -
16 hodin a v každou předem avizovanou
sobotu (tel.: 604 213 996). 

Odpadový papír lze také uložit ve sběrně
pana Miloše Frýby - Kontest, provozovna
Předklášteří, ve Vísce naproti papírně, s ote-
vírací dobou ve všední dny vždy 8 - 13 a 13.30
až 16 hodin.     Odd. komunálních služeb

Darujte nepotřebné
Nevíte, co s ošacením, ložním prádlem či

taškami, které vám doma jen zabírají místo?
Město Tišnov ve spolupráci se společností
SITA CZ a Ekoporadnou Tišnovsko vyhlašuje
sběrové dny pro Diakonii Broumov, která se
věnuje zpracovávání textilního odpadu. Do 14.
dubna můžete v pytlích či uzavřených taškách
předat neznečištěné ošacení a textil na sběrný
dvůr. Sběrný dvůr je otevřen v pracovní dny
od 7 do 15 hod., v pondělí do 16.30 hod.
Každou sobotu je otevřeno od 8 do 12 hod.
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Menší množství je možné předat i v Eko-
poradně Tišnovsko na náměstí 28. října v pon-
dělí od 8 do 12 hod. a ve středu a ve čtvrtek
vždy od 13 do 17 hod. Po 15. dubnu si sbírku
převezmou dopravci z Diakonie. 

Do 14. dubna můžete darovat:
- ošacení včetně prádla (dámské, pánské,

dětské, zimní i letní) 
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,

záclony, závěsy 
- látky, vlny, příze (i zbytky) 
- péřové přikrývky, (i samotné peří),

polštáře, deky, spací pytle 
- nenošenou, nepoškozenou obuv 
- jakýkoli potrhaný,ale čistý bavlněný textil

(lůžkoviny, utěrky, ručníky, košile,
tepláky) 

- kabelky, batohy, školní tašky 
- kožené i koženkové oblečení, bundy,

pravé i umělé kožichy (i mírně potrhané).
V Diakonii Broumov darovaný textil a dal-

ší věci přebírají a třídí. Nejsou-li využitelné pro
humanitární účely, dochází k jejich zpracování
pro  další  výrobu. Tuto  práci vykonávají lidé
v obtížné životní situaci (bez přístřeší, po
výkonu trestu, odchodu z výchovné péče
apod.), kteří v regionu jen obtížně nacházejí
pracovní uplatnění. Diakonie jim kromě práce
nabízí také ubytování a stravu. Využijí-li tuto
šanci, získávají velkou možnost zařadit se do
běžného života. Darováním pro Diakonii
Broumov tak vytváříte pracovní uplatnění pro
potřebné, kteří jinak končí bez zázemí na ulici. 

Sběr budeme opakovat vždy v předem
avizované dny každé jaro a podzim.

Mgr. Karolína Krátká,
Ing. Václav Drhlík

I malou mincí lze podpořit velkou věc

Velikonoční sbírka ADRA 
Humanitární   organizace  ADRA   pořádá

v polovině dubna celorepublikovou sbírku na
podporu svých  projektů. 17. a 18. dubna 2007
budou občané v ulicích více jak sta českých
měst potkávat dobrovolníky ADRA. V našem
městě to budou studenti SOŠ FORTIKA.

Sbírka ve prospěch ADRA je pojmenována
"Pomáhat může každý".

"Už jen v tom, že žijeme v zemi, ve které
můžeme podporovat dobročinné projekty, je
naše bohatství. Někdy si to ani neuvědomíme,
jindy si to možná ani uvědomit nechceme -
žijeme v zemi, která je bohatá a máme mno-
hem víc, než většina lidí na této planetě. Tak
jak s tímto bohatstvím nakládáme je svědectví
o naší vděčnosti a zralosti," řekl Vítězslav
Vurst z humanitární organizace ADRA.  

ADRA pomáhá nejen při mimořádných
událostech v ČR, ale i ve světě. Realizuje také
celou řadu rozvojových projektů. Na některých
stanovištích  ADRA  budou  ve   dnech  sbírky
k dispozici informace o těchto aktivitách.

ADRA touto celorepublikovou sbírkou
navazuje na tradici pravidelných sbírek v ob-
dobí Velikonoc. Z jejich výtěžku byly financo-
vány zahraniční i domácí projekty v celkové
hodnotě téměř šestnácti milionů Kč. Tedy
například povodně v ČR, zemětřesení v Pákis-
tánu  a  Íránu,  rozvojové projekty na Balkáně
a podobně.

Třetina sbírky bude použita na projekty
realizované v jednotlivých regionech ČR,
třetina je připravena pro okamžitou pomoc při
mimořádných krizových událostech doma i ve
světě a poslední část je určena na dlouhodobé
zahraniční rozvojové projekty. V těch jsou
kupříkladu zahrnuty projekty podpory
prevence v boji proti AIDS v Kambodži.
Každý dárce, který v období Velikonoc
podpoří uvedené projekty minimální částkou
30 Kč, obdrží praktický dárek. V dalších
měsících bude tato sbírka pokračovat formou
informační kampaně prostřednictvím médií až
do konce tohoto roku.
Částka třiceti korun není náhodná. Je

symbolem jednotlivých dnů v měsíci.
"Chceme takto podpořit návyk pravidelného
denního odkládání drobných prostředků na
dobročinné účely. Mince denně věnovaná pro
dobrou věc, stane-li se návykem více lidí,
může mít v konečném důsledku podobu velké
pomoci. I oněch symbolických třicet korun za
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měsíc je víc, než denní mzda v některých
chudých částech světa," dodal Vítězslav Vurst.
Toto motto je rovněž inspirací pro příspěvky
prostřednictvím SMS ve tvaru DMS ADRA
na číslo 87777.  Číslo účtu této veřejné sbírky
"Pomáhat může každý" je 211 211 211/0300,
v.s. 211. 

Veřejnost bude o výsledku sbírky, jejím
použití a obecně o projektech ADRA infor-
mována prostřednictvím médií a na stránkách
www.adra.cz.

ADRA ČR působí v České republice od
roku 1992. Pomáhá  lidem v nouzi v zahraničí
i u nás. Pracovníci humanitární organizace
ADRA si velmi váží všech drobných
přispěvatelů a podporovatelů její práce a jsou
si vědomi, že bez jejich praktických projevů
důvěry by těžko mohli pomoci uskutečnit
mnohé projekty.

Pro další informace prosím kontaktujte :
Humanitární organizace ADRA, Klikatá

1238/90c, Praha 5-Jinonice, tel: 257 090 641,
e-mail: adra@adra.cz. Zástupce pro Tišnov: 

Martina Laušmanová

MìKS Tišnov hlásí...
 

Divadelní představení VRAH ZVONÍ
DVAKRÁT  se přesouvá na 27. listopadu
2007.

Pátek 13. dubna v 8.45 a 10 hod., sál kina
Mladá scéna Ústí nad Labem

KOCOUR V BOTÁCH 
Soubor  vznikl  před  více  než  dvaceti lety

a za celou dobu své existence se snaží ukázat
dětem kouzelný svět pohádek a probudit v nich
jejich představivost. Aby dětem co nejvíc
přiblížili svět kouzel a imaginace, klade
zvláštní důraz na výtvarnou složku inscenací.
Zajímavá scénografie, využití luminiscenčního
divadla, bohaté kostýmy, světelné a pyrotech-
nické efekty, to vše činí toto divadlo
jedinečným a pro děti nesmírně lákavým. 

Chudý mládenec Jan, který se živí pletením
košíků, dostává příležitost přivydělat si nějaké
peníze v pekárně. Po roční službě však dostává
pouze boty. Velké zklamání mu vynahradí
jeho kocourek Macek, který díky těmto botám
získá lidskou podobu a svým důvtipem mu
zajistí nejen bohaté panství, ale zejména srdce
krásné princezny. 

KRUH PŘÁTEL HUDBY TIŠNOV 
9. koncert sezóny 2006/07
Středa 18. dubna, 19.30 hod., velký sál MěKS
Kristina Vaculová a Libor Janeček

Komorní hudba pro flétnu a kytaru
Kristina Vaculová - (nar. 1984), absol-

vovala Konzervatoř v Brně ve třídě prof.
Růžičkové. V současné době studuje JAMU
ve třídě prof. Václava Kunta. Úspěšně se
zúčastnila mezinárodních soutěží - v roce 2001
získala titul laureáta soutěže Concertino Praga.
Jako vítězka mezinárodní soutěže Concertino
Praga  2001 vystoupila na koncertě v Dvořá-
kově síni pražského Rudolfina se Symfo-
nickým orchestrem Českého rozhlasu v Praze,
který řídil Petr Vronský. V roce 2005 získala
1. cenu v soutěži Anglo-Czechoslovakia Trust
v Londýně.

Jako sólistka spolupracuje s našimi před-
ními symfonickými a komorními orchestry.
Vystoupila také na mezinárodním festivalu
Petera Dvorského v Jaroměřicích nad
Rokytnou a v Brně na Moravském podzimu.

Libor Janeček - (nar. 1969) také absolvent
brněnské  konzervatoře. Od roku 1993 působí
v koncertním duu Instrumental tandem, které
se zaměřuje na interpretaci latinskoamerické
hudby Astora Piazzolly. Od roku 1998 se též
věnuje  sólové  koncertní  činnosti,  vystupuje
v triu barokní a klasické hudby (Trio Bel
Canto) a v komorním duu. Koncertuje v sa-
mostatných recitálech, na hudebních festi-
valech, vernisážích, soutěžích v České
republice i v zahraničí. Pravidelně nahrává pro
Český rozhlas v Brně.
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Neděle 22. dubna, 16 hod,. kostel sv. Václava
VACHŮV SBOR 
MORAVSKÝCH UČITELEK 
reprezentuje v dnešní době již poměrně
vzácnou hudební formu ženského sborového
zpěvu. Repertoár byl postupně detailněji
zaměřen  na  oblast duchovní hudby renesance
a baroka s důrazem na polyfonní formy a do-
plněn dalšími novějšími až moderními díly. 

Od   února  2006  vede  sbor  Daniel  Vališ
a sbor působí pod patronací Konzervatoře
Brno a s finanční podporou Statutárního města
Brna. Současný záměr uměleckého vedení
sboru sleduje původní myšlenku zakladatele
sboru Ferdinanda Vacha a usiluje o rozšíření
repertoáru novými formami hudební produkce.
Výrazným obohacením interpretačních mož-
ností je bezpochyby spolupráce se smíšeným
sborem a komorními hudebními tělesy.

Program:
Eben: Mater Cantans, De Spiritu, Psalmus;

Palestrina: Salve Regina; Novák: Gloria;
Poulenc: Ave Verum; Haydn: Laudate;
Pergolesi: Strabat Mater; Dvořák: Biblická
píseň 6; Mendelsohn: Kantára Wer nur;
Spirituál: Hail Holly Queen.

Středa 25. dubna, 19.30 hod., sál kina Svratka
TRAVESTI SHOW "SCANDAL LADIES"

Travestic skupina Scandal Ladies zaujme
svým jedinečným programem, ve kterém se
představí nejen přední interpretky pop-music,
ale také hvězdy filmového a muzikálového
nebe. Samozřejmě nechybí ani špetka humoru
a parodie.

Předprodej vstupenek v knihkupectví paní
Raškové, tel. 549 410 022.

Jamborův dům - GALERIE
Tišnov, Brněnská 475, telefon 549 410 211

Gabriela Tůmová - paličkovaná krajka
Výstava v Jamborově galerii potrvá do 19.

dubna 2007. Otevřeno denně mimo pondělí 10
- 12 a 14 - 17 hodin.

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 

Před festivalem
Mezinárodní hudební festival 13 měst

CONCENTUS MORAVIAE  se v roce 2007
bude konat od 31. května do 30. června.
Tématem jsou "České sny - Hudební spolu-
práce napříč Evropou" a posluchači budou mít
příležitost vyslechnout řadu jedinečných
koncertů, na nichž se setkají přední čeští
hudebníci se zahraničními kolegy v progra-
mech připravených pro festival dramaturgem
Alešem Březinou.
ČEKAJÍ NÁS TYTO KONCERTY:
Středa 13. června v 19:30 hod.,
Porta coeli, Předklášteří u Tišnova
CAPILLA FLAMENGA
Dirk Snellings, umělecký vedoucí Schola
Gregoriana Pragensia
David Eben, umělecký vedoucí Barbara Maria
Willi - varhany 

Cena vstupenky 200 Kč, studenti, důchodci
100 Kč.

Pátek 22. června 19.30 hod.
Porta coeli, Předklášteří u Tišnova
BONI PUERI 
Jakub Martinec - sbormistr 
Marek Štruncl - dirigent 
Pavel Černý - varhany 
Cena vstupenky 140, studenti, důchodci 80 Kč

Předprodej vstupenek byl zahájen v knihku-
pectví paní Raškové, Brněnská 475, Tišnov,
tel. 549 410 022.

Letos lze nově zakoupit vstupenky také
prostřednictvím internetu. Podrobné  
informace naleznete na
www.concentus-moraviae.cz.
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Hledání talentů
Po výživné první polovině dubna - 2. 4.

Akordeonový koncert, 4. 4. druhý Koncert
pedagogů, 11. 4. komponovaný pořad Největší
hity Semaforu - pokračuje ZUŠ Tišnov
nesníženým tempem i po zbytek měsíce.
Nejprve čeká zájemce o dětské muzicírování
šestá Žákovská besídka za přispění řady
nástrojových  tříd,  a  to  v  pondělí  16. dubna
v 16.30 hodin. Týden poté, v pondělí 23.
dubna ve stejný čas a na stejném místě, v
koncertním sále ZUŠ na Dvořáčkově ulici,
proběhne Komorní koncert, jehož cílem je
názorně předvést různé kombinace nástrojů.
Přesně podle pravidla "ve dvou se to lépe
táhne" případně mušketýrského "jeden za
všechny, všichni za jednoho" se žáci učí
naslouchání druhým a snaze podřídit se zájmu
skupiny. Přesně tyto kvality dlouhodobě
pěstuje žákovský soubor Ha-kapela, jehož
dnem skládání účtu za další rok práce je pátek
27. dubna, jako obvykle v 17 hodin v sále kina
Svratka. Nu a pak už zbývá všem bez rozdílu
oslavit konec tohoto jarního měsíce v reji
čarodějnic. Máj pak nabídne tišnovské veřej-
nosti mimo jiné dva absolventské koncerty
hudebního oboru a výroční vystoupení oboru
tanečního. Ale o tom zase někdy příště.

Co ale také patří k činnosti školy tohoto
typu, co je vlastně podmínkou jejího zdárného
fungování, to je hledání mladých talentů, kteří
doplní stav po absolventech, kteří se vydávají
do opravdového života. Víme, že několik jich
každoročně pokračuje na středních umělec-
kých školách a šanci mají v podstatě všichni,
pokud berou studium na ZUŠ dostatečně
vážně a odpovědně. Na počátku všeho je
talentová zkouška hudebního oboru, jež bude
probíhat vždy v úterý  od  16.30  do  18 hodin
v učebně č. 13, a to ve dnech 15., 22. a 29.
května a ještě i 5. června. Teď do ní sice zbývá
ještě hodně času, ale není marné zamyslet se
nad možností uměleckého vzdělávání dětí už
nyní.    (jb)

Ha-kapela zve na koncert
Ha-kapela si vás dovoluje pozvat na svůj

jarní koncert, který se uskuteční v pátek 27. 4.
2007 v kinosále Svratka v 17 hodin. Letošní
vystoupení je netypické tím, že je už na jaře,
tedy o měsíc dříve než obvykle. Vysvětlení je
prosté. Přesná polovina kapely v květnu
maturuje na místním gymnáziu a bude mít
proto pochopitelně úplně jiné starosti. A
zajímavé bude tím, že den před koncertem ve
čtvrtek 26. 4. se Ha-kapela zúčastní krajského
kola soutěže ZUŠ v Letovicích v kategorii
tanečních a jazzových orchestrů. Proto vás
prosíme, držte nám palce. A pokud vás zajímá,
kterými skladbami jsme chtěli u krajské poroty
zabodovat a jak jsme dopadli, přijměte ještě
jednou pozvání na náš jarní páteční koncert.
Na vaši hojnou účast se těší členové
Ha-kapely.   (lh)

Libušina galerie 
v Malhostovicích 
zve na kolektivní výstavu Sdružení výtvarníků
moravskoslezského regionu ČR

Obrazy, plastiky, keramika
Výstava potrvá do 1. května 2007. Otev-

řeno úterý - neděle 14 - 18 hodin.
 www.libusinagalerie.cz

K jubileu Karla Formánka
Ke 100. výročí narození tišnovského malíře

a grafika Karla Formánka bude uspořádána
výstava z jeho celoživotní tvorby. Záštitu přijal
pan starosta Ing. František Svoboda. 

Aby mohlo být zmapováno celé životní dílo
významného výtvarníka, obracíme se na kul-
turní veřejnost se žádostí o zapůjčení
umělcových obrazů a grafiky. Výstava se bude
konat od 12. května do 3. června. S případný-
mi půjčkami se, prosím, obracejte na ing. Do-
kládalovou (dcera Karla Formánka). Adresa:
Tišnov, Jiráskova 542, tel.: 549 410 423. Za
pochopení i spolupráci předem děkují organi-
zátoři výstavy.     (KPVU)
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Pozvánky do Studánky
V úterý 17. dubna 2007 od 15:30 hodin si

nenechte ujít už třetí pokračování úspěšné
besedy s Ing. Arch. Radmilou Peškovou -
Toužíte po útulném bydlení? Tentokrát se
podrobněji dozvíte, jak postupovat při zaři-
zování obývacího pokoje - účelné vybavení,
dispoziční uspořádání a celkové designové
řešení. Můžete se těšit i na individuální
poradenství k uspořádání vašeho obývacího
pokoje. Nezapomeňte si vzít plánek vašeho
bydlení. Zajištěno hlídání dětí.

DEN ZEMĚ PRO RODINY S DĚTMI
Mateřské centrum Studánka zve všechny

rodiny s dětmi do šesti let na společnou oslavu
svátku Země. V neděli 22. dubna se od 15
hodin odpoledne můžete spolu s námi vydat na
Putování za semínkem. Pojďte spolu s námi
hledat tajemství přírody, dětským pohledem
vnímat její krásu, žasnout nad její pestrostí. Na
naší cestě se naučíte i to, jak přírodu může vaše
rodina chránit a jak jí ulevit od zátěže, kterou
na ni svou každodenní spotřebou klademe.
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Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas organizuje

11.4. Největší hity Semaforu sál kina 17.00 ZUŠ
12.4. Salonky - Trénování paměti knihovna   9.30 MěK
12.4. Beseda se Simonou Monyovou knihovna 17.00 MěK
12.4. Zpívání s Martinem sluneční sál 18.00 DDM
13.4. Kocour v botách - dětské představení kino Svratka   8.45, 10.00   MěKS
13.4. Beseda pro děti - Lenka Cupalová dětské oddělení 14.00 MěK
13.4. Šikana - beseda s L. Cupalovou pro rodiče přednáškový sál 16.00 MěK
14.4. Zálesácký závod zdatnosti sokolovna Sokol
18.4. Koncert KPH - K. Vaculová-flétna, L. Janeček-kytara sál MěKS 19.30 MěKS
21.4. Závod o tišnovský měšec areál klubu   8.00 kynol. klub
21.4. Den Země s Brďaty náměstí   9.00 Brďo
21.4. Den Země s ekoporadnou náměstí   9.30 ekoporadna
22.4. Den Země s DDM DDM 10.00 DDM
22.4. Putování za semínkem   5.00 MC
22.4. Vachův sbor moravských učitelek kostel sv. Václava 16.00 MěKS
23.4. Komorní koncert sál ZUŠ 16.30 ZUŠ
25.4. Kabaret travesti skupiny Scandal Ladies kino Svratka 19.30 MěKS
25.4. Herní den ZŠ nám. 28. října 13.30 DDM
26.4. Salonky - Jak být duševně výkonnější - J. Vejsadová,  knihovna   9.30 MěK
26.4. Pouští a sněhem - Uzbekistán, Tádžikistán - R. Jirků  knihovna 17.00 MěK
27.4. Koncert Ha-kapely kino Svratka 17.00 ZUŠ
29.4. Čarodějnice zahrada DDM 17.00 DDM
Výstavy
24.3. - 19.4. Tůmova Gabriela  - paličkovaná krajka galerie Jamborův dům MěKS
21.4. - 17.5. Synáková Iva - obrazy-mandaly galerie Jamborův dům MěKS
  1.4. - 27.4. Havel Jiří - obrazy galerie Diana
  4.3. - 20.5. Květiny bílé po cestě Podhorácké muzeum Předklášteří
  6.4. - 15.4. Svatební kytice Podhorácké muzeum Předklášteří
31.3. - 1.5. Sdružení výtvarníků moravskoslezského regionu ČR Libušina galerie



Putování za semínkem začne na parkovišti
u Mertastavu v Předklášteří a skončí na Ranči
Loučka, kde se za odměnu děti povozí na
koníkovi. Ty rodiny, které splní všechny úkoly,
bude čekat sladká odměna a semínko, z kte-
rého vám doma vyroste krásná květina. Ale
musíte  o ni starostlivě pečovat, stejně jako
všichni musíme starostlivě chránit naši Zem!
OKNO TIŠNOVSKA 2007

U příležitosti Dne Země vyhlašuje mateř-
ské centrum Studánka ve spolupráci s komisí
ŽP města Tišnova a městskou knihovnou dru-
hý ročník soutěže "O nejkrásnější rozkvetlé
okno Tišnovska 2007". I letos jsme se rozhodli
ocenit snahu a péči o malé zahrádky za okny,
nebo na balkonech, které celé léto těší
kolemjdoucí. Takže neváhejte, nakupujte
semínka, sazeničky, sejte, sázejte, zalévejte...
A nezapomeňte nám poslat fotografii vašich
rozkvetlých truhlíků a to nejpozději do 20. 8.
2007 na adresu: MÚ Tišnov, odbor správy
majetku a investic, nám. Míru 111, 666 01
Tišnov (obálku nadepište heslem "Okno
Tišnovska"). Zadní stranu fotografie označte
jménem, adresou a telefonem majitele
vyfotografovaného okna. 

Všechny fotografie budou od 3. do 14. září
2007 vystavené v prostorách městské knihov-
ny,   kde   také   proběhne   divácké   hlasování
a slavnostní vyhlášení vítězů a to ve třech
kategoriích - rodinný dům, bytový dům a letos
nově také veřejné a komerční budovy (školy,
úřady, obchody, restaurace apod.). Pro vítěze
budou připravené hodnotné ceny. 

Více o všech aktivitách MC Studánka
najdete na www.studanka.webzdarma.cz

NABÍDKA AKCÍ 
DDM Tišnov
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Čtvrtek 12. 4. 18:00 - 19:30, DDM -

Sluneční sál. Zpívání s Martinem. Zajímají
vás netradiční hudební - rituální nástroje jako
didgeridoo, tibetské mísy, šamanský buben,
brumle...? Část 1: povídání odkud pocházejí,

jakou  mají  roli  atd.   Část  2:  společné  hraní
a zpívání. Lektor Martin Kubát - učitel alikvot-
ního zpěvu S sebou můžete si vzít hudební
nástroj. Vstupné studenti do 21 let 25 Kč,
dospělí 45 Kč.

Neděle 22. 4. 10.00 - 14.00  Den Země.
Svátek naší planety. Přijďte jej oslavit spolu s
námi. Budeme sázet stromky na Klucanině,
hrát  hry a opékat špekáčky. Sraz u DDM.

25. 4., 13:30, Herní den. Carcassone,
Osadníci z Katanu, Blafuj, Cink, Niagára,
Bang, Trans Amerika a mnohé další pro vaši
pohodu a dobrou náladu - že neznáte? Rádi
naučíme. Přijďte si zahrát do ZŠ 28. října.
Vstup volný.

Neděle 29. 4.  17:00 - 19:00. Čarodějnice
A zase  přichází  výročí všech čarodějnic ruku
v ruce s keltským svátkem Beltain. Přijďte na
tradiční oslavu k slavnostnímu ohni. Proletíme
se i po Tišnově! Tentokrát bude i čarodějnická
dílna. S sebou vlastní košťata, kouzelné
předměty dle  libosti a buřt na opečení.
Zahrada DDM Tišnov, vstupné 20 Kč.  

Více informací na www.ddm-tisnov.cz 

Tel.: 549 410 118,549 412 300, e-mail:
domecek@ddm-tisnov.cz Sledujte i naši
kompletní nabídku táborů na letní prázdniny!

Dubnové akce 
městské knihovny 
12. 4. v 9.30  Trénování paměti

Přednáška na téma co je to paměť, jaké má
části, co všechno jsme schopni si zapamatovat,
proč je důležité paměť trénovat a techniky
trénování paměti, se koná v rámci projektu
Salonky v přednáškovém sále knihovny. 

12. 4. v 17.00  Simona Monyová
Beseda s populární brněnskou spisovatel-

kou, která se ve svých románech a novelách
věnuje partnerským, rodinným i pracovním
problémům, proběhne v přednáškovém sále
knihovny. 
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13. 4. od 14.00 Setkání s Mgr. Lenkou
Cupalovou. Beseda určena zejména čtenářům
dětského oddělení. Se speciální pedagožkou si
budeme povídat o přátelství, zamyslíme se nad
tématy "Jak se stát dobrým kamarádem" a "Jak
kamarády  získat  a  udržet si je". Svoje dotazy
k problematice "Co vás trápí" můžete zanechat
v anonymní schránce  důvěry v knihovně.

13. 4. v 16.00 Šikana ve škole, na ulici,
doma. Beseda s Mgr. Lenkou Cupalovou pro
rodiče i ostatní zájemce. Zaměříme se hlavně
na témata "Jak své dítě bránit" a "Jak svému
dítěti pomoci". 

26. 4. v 9.30 SALONKY - Jak být
duševně výkonnější, přestože mozek stárne

Přednáška v podání členky České společ-
nosti pro trénování paměti a trenérky paměti
Mgr. Jany Vejsadové, se uskuteční v přednáš-
kovém sále knihovny. 

26. 4. v 17.00 Pouští a sněhem -
Uzbekistán a Tádžikistán. V cestopisné
besedě  spojené   s   dataprojekcí   nahlédneme
s Ing. Radovanem Jirků do života běžných lidí
v Uzbekistánu a prohlédneme si starobylé
město Samarkand. Horkou pouští dojedeme až
k řece Amudarja na afghánské hranice. Na
hranicích s Tádžikistánem začneme pomalu
stoupat do hor a přes sedla Hindúkuše se
dostaneme až do majestátního Pamíru, do
drsných, ale krásných hor. 

O sociálních službách společně
Jaká je v současnosti nabídka pečovatelské

služby? S čím vám může pomoci?
Pečovatelská služba je v současnosti

poskytována 
* jako ambulantní služba v domech s pe-

čovatelskou službou (DPS Králova 1742,
DPS K Čimperku 1812, DPS K Čimperku
1813

* jako terénní služba
Terénní pečovatelská služba je poskyto-

vána na území  města Tišnova  lidem s trvalým
pobytem v Tišnově a se starobním nebo plným
invalidním důchodem.

Terénní pečovatelská služba v podobě
dovozu obědů je poskytována také v obcích ve
správním obvodu Tišnova - obce s rozšířenou
působností, se kterými je uzavřena Smlouva o
spolupráci,  lidem s trvalým pobytem v dané
obci a se starobním nebo plným invalidním
důchodem.

Nejžádanější terénní službou je dovoz
obědů přímo do domácnosti klienta. Na výběr
je ze tří jídel, z nichž jednou je diabetická
dieta, druhou šetřící dieta a třetí variantou je
strava normální.

Mezi nejžádanější služby také patří pra-
videlné docházky ke klientům, kde pečo-
vatelky pomáhají při:
* úklidech v domácnosti  (luxování,vytírání

podlah, mytí oken, vynášení odpadků...)
* praní a žehlení, zašívání osobního a lož-

ního prádla, praní a věšení záclon apod.
* nákupech  potravin, potřeb pro domácnost

apod.  
* zařizování záležitostí klientů u lékaře
* vyzvedávání léků z lékárny
* vyřizování věcí na poštovním úřadě

(uhrazení složenek, zaslání korespon-
dence)  či  ostatních  veřejných  institucích
a úřadech.
Klientům, kteří vyžadují komplexnější

pomoc, pomůžeme také při přípravě  a  podání
stravy (oběda či snídaně), dohlédneme na
podání léků a dodržování diety. 

Samozřejmostí je také pomoc při osobní
hygieně  (koupání,  pomoc  při oblékání, péče
o vlasy či nehty - pedikúra, pomoc při pou-
žívání jednorázových hygienických pomůcek).

Pedikúru poskytujeme v CSS Tišnov,
Králova 1742 (bývalý název Penzion) ve
druhém patře pavilonu A. Po dohodě lze
zajistit pedikúru v domácím prostředí.

Další z poskytovaných služeb pečovatelské
služby je dovoz (včetně odvozu) k lékaři v lo-
kalitě Tišnova (Poliklinika Tišnov, Nemocnice
Tišnov, zubař...). Je samozřejmě také možné
vás doprovázet a být vám po celou tuto dobu
nápomocni.
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Další poskytovanou službou je dohled a pé-
če o vašeho blízkého, jehož zdravotní stav mu
již  neumožňuje opustit  lůžko nebo byt, po
dobu, kdy si potřebujete vyřídit důležité,
neodkladné záležitosti na úřadech a ostatních
veřejných   institucích  a  chcete mít jistotu, že
u vašeho blízkého je odborná pomoc a podpo-
ra v podobě pracovníka pečovatelské služby.

Pokud to zdravotní stav klienta dovoluje,
doprovázíme také na vycházkách (možnost
také vycházek s pomocí invalidního vozíku),
což dává možnost pobavit se s lidmi, které jste
již delší čas neviděli a také poohlédnutí se po
okolí, co se děje nového.

Využijte našich služeb ve prospěch
spokojenosti vás i vašich blízkých.

Pomůžeme vám i vašim blízkým profesio-
nálně a s porozuměním.   

(bezp)

Okénko ekoporadny: 
CHYSTÁME SE OSLAVIT DEN ZEM Ě

Každoročně patří 22. duben oslavám Dne
Země po celém světě. Tento významný den lze
spojovat s původními dny Země, které
probíhaly při oslavách jarní rovnodennosti 21.
března a souvisely s vítáním jarních
měsíců. 

Poprvé  Den  Země  jako  takový
proběhl v roce 1970 z iniciativy
amerických studentů, kteří usilovali
o prosazení přijetí nových eko-
logických zákonů a zvýšení státních
rozpočtů na ochranu životního
prostředí. Od roku 1990 je světový
svátek  Země  slaven také v České
republice. 

V tomto období tedy nejrůznější
organizace, sdružení, školská zařízení a další
připravují řadu akcí, výstav, brigád v přírodě,
jarmarků, které vyzdvihují myšlenku ochrany
životního prostředí a snaží se vyjádřit svým
konáním úctu člověka k přírodě a jejímu

bohatství. Ani v Tišnově nezapomínáme na
svátek naší planety, a proto můžete společně s
námi přijít naší Zemi popřát.

Začneme již 15. dubna půldenní exkurzí do
okolí Hlubokých Dvorů, kde bude naším
odborným průvodcem pan RNDr. Osvald
Trtílek. Jako zasvěcený místní znalec nás
seznámí  s  přírodními zajímavostmi své obce
a půjde s námi po stopách staré německé
dálnice. Počítáme i s možností  navštívit zbyt-
ky tvrze Trmačov. Odjíždíme z autobusového
nádraží v Tišnově, stanoviště č. 6, sraz ve
12:30. Předpokládaný návrat zpět do Tišnova
je naplánován v 16 hodin. 

V sobotu 21. dubna pak proběhnou hlavní
oslavy, při kterých můžete v době od 8:30 do
11:00 navštívit ekojarmark na tišnovském
náměstí. Zde si budete moci prohlédnout
stánky s prezentací činnosti organizací, které
svou aktivitou přispívají k šetrnějšímu zachá-
zení s naší přírodou. Budete si také moci
nakoupit ekologické výrobky a biopotraviny.
Nebude chybět ani program pro děti. 

Odpoledne pak Zemi společně předáme
pomyslný dárek, kterým bude čištění břehů
vodních toků v Tišnově a blízkém okolí.

Sejdeme se ve 14:00, opět na
tišnovském náměstí. Nezapomeňte
na dobré boty a rukavice. Po
očištění břehů vás bude čekat malé
občerstvení. 

Na neděli 22. dubna pak
mateřské centrum Studánka chystá
pro rodiny s malými dětmi Putování
za semínkem. 

Letošní oslavy budou opravdu
pestré a zdaleka ne pouze v režii Ekoporadny
Tišnovsko. Naše Země si náš zájem zaslouží,
proto přijďte slavit mezi nás. Budeme se těšit.
Přesnější informace a celý program oslav v
Tišnově včas naleznete na plakátovacích
plochách nebo vám rádi na vaše dotazy
odpovíme v Ekoporadně Tišnovsko.           (ep)
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Ptačí ozvěny I
Příjemné skloubení hudby a přírody nabídl

večer  24.  března.   Nápad   Adama   Havelky
a Marka Stodůlky uspořádat benefiční koncert
skupiny Maňana pro výry, společně s křestem
nového DVD Tišnovské televize "Příroda
Tišnovska", byl opravdu dobrý. Přestávka
téměř nestačila, aby si všichni pohladili živého
výra, kterého přinesl Zdeněk Fabián ze
sdružení Seiferos, věnujícího se ochraně
dravých ptáků. Aukce obrázků výrů, navazu-
jící na seznámení s 5. sérií Přírody Tišnovska
Jana Laciny a Radima Tichého, vynesla zisk
téměř 3.900 Kč. Výnos ze vstupného a z další
doplňkové akce připsal na účet ochrany
hnízdění výra velkého dalších 12 000 Kč.
Instalace ochranné technologie probíhá v těch-
to dnech. 

Výři velcí děkují všem,  kteří  se nějakým
způsobem  zapojili a  pomohli  na svět užitečné
věci, sloužící k ochraně ohroženého ptačího
druhu. 

Ptačí ozvěny II
První dubnový den, neboli "apríl" slavený

jako Den ptactva vytáhl z postele 25 "ranních
ptáčat", která se vypravila za poznáváním
ptačího zpěvu. Slyšet byl hlas drozda,
červenky, sýkorky koňadry, modřinky, brhlíka,
budníčka a dalších malých pěvců. Závěrem
poslechu s komentářem Jana Laciny byl hlas
vzácného datla černého s efektním přeletem
nad hlavami účastníků. Z třiceti druhů ptáků
vyskytujících se na Klucanině bylo slyšet
téměř celou třetinu. Společná snídaně v eko-
poradně   zakončila   zážitek   ranního   pobytu
v lese. Zdeňka Dohnálková

Také 1. BRĎO GINGO opět pořádá 

Den Země v Tišnově
Smyslem tohoto dne je především zamyš-

lení se nad osudem naší Země. Oficiálně
připadá na 22. dubna, my, tišnovští Bronto-
sauři, si  jej  připomeneme  o  den  dříve, tedy
v sobotu 21. Od devíti do dvanácti hodin bude
na náměstí probíhat program určený především

pro děti. Pro všechny jsou připraveny drobné
odměny. Navazovat by mělo individuální
rozvažování o lidech, zvířatech, Zemi...
Respektujeme přírodu a její přirozené procesy
a proto se v případě deště akce nekoná.

Brďo na dálku adoptovalo indického
chlapce. Jmenuje se Anthony Almeina a je mu
15 let. Chce se stát učitelem, příjem jeho
rodiny je bohužel příliš nízký. Na to, aby mohl
pokračovat ve studiu, potřebuje finanční
pomoc. Za tyto peníze mu bude uhrazeno
školné, školní pomůcky, ušita nová uniforma,
poskytnuta základní zdravotní péče. Chystáme
se mu napsat první dopis a budeme se těšit na
odpověď.

Peněžní částka byla poskládána z peněz,
které jsme získali za hliník z akce Alík -
hliníkový balík, z dobrovolného vstupného na
premiéru filmu Síly Kruzletixů a z drobných
příspěvků našich členů.

1.Brďo Tišnov Gingo mnohokrát děkuje
všem, kdo nám na tento projekt přispěli.

Jerry a Karka

Chaloupky jsou prima
V letošním roce jsme se rozhodli uskutečnit

"školu v přírodě" s ekologickým zaměřením.
Tento požadavek výborně splňuje nezisková
organizace "Chaloupky" nedaleko Třebíče.
Leží v překrásném prostředí Českomoravské
vrchoviny. 

Dne 11. března 2007 odjeli žáci 5. a 6. tříd
naší školy na zkušenou. Ihned po příjezdu jsme
se na vlastní oči přesvědčili, že jsme se dostali
tam, kde děti k ekologii vedou nejenom
teoreticky.

Ve výborně připravených programech se
žáci  po  skupinách  seznamovali  s  bylinkami
a jejich využitím, probrali živočichy a rostliny
lesa a rybníka. K hledání a praktickému
zkoumání jim výborně posloužily tamější
podmínky, kdy přímo v praxi hledali drobné
živočichy a podle leporelových klíčů je
určovali.

Ve společenských místnostech výukového
střediska probíhal program na téma savci,
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zaměřený jen na určité znaky, které si děti
samy v praxi ověřovaly. Třeba hned v ranních
hodinách mohly za dohledu krmit domácí
zvířata. Následně vše získané zúročily v orien-
tační hře "Pony expres" v blízkém lesíku.
Trochu s předstihem se dozvěděly něco
nového o životě, chovu a významu včel. 

Vyvrcholením pobytu byla závěrečná
konference, kde žáci samostatně předvedli, že
získané vědomosti a dovednosti dokáží předat
ostatním. U všech těchto prezentací bylo vidět
osobitý  a  zodpovědný přístup dětí se snahou
o  co  nejpřesnější  informace  pro  posluchače
a diváky.

Děkujeme chaloupeckým lektorům a přeje-
me dalším dětem, aby se mohly za přispění
rodičů takové akce zúčastnit.

Ing. Alena Jankovská,
Mgr. Jaroslava Antošová,

ZŠ Tišnov, nám. 28. října

SETKÁNÍ VOZÍ ČKÁŘŮ 
Motto:
"Největším štěstím v životě člověka je vědomí, 
že nás někdo miluje proto, jací jsme, 
nebo spíše přesto, jací jsme."           Romain Rolland

Vozíčkáři,
chci vás tímto pozvat na ustavující schůzku,

na neformální povídání o problematice občanů
postižených civilizačními chorobami - vozíč-
kářů, ale i občanů s jiným tělesným či
psychickým handicapem. Zváni jsou také
sympatizující  spoluobčané,  kteří nám mohou
a chtějí jakkoliv pomoci. Schůzka se uskuteční
v pondělí 14. května 2007 v 15 hodin v pro-
storách výstavní síně Galerie Jamborův dům,
Tišnov, Brněnská 475, v prvním poschodí.
Budova je vybavena bezbariérovým přístupem
včetně výtahu. 

Smyslem tohoto prvního setkání bude
mimo jiné zvážení ustavení klubu postižených
s cílem vzájemné pomoci a společného hledání
cest ke zvýšení kvality našeho života,

poskytnutí  informací k sociální problematice,
k posílení sociálně-právního vědomí, ke kom-
penzačním pomůckám, k využívání volného
času apod.

Pozvěte také podobně postižené z vašeho
blízkého okolí, ke kterým se tato dnešní
pozvánka nedostala. Neostýchejte se a určitě
přijďte. Kdo přijde, ten se doví, kdo ne ...

Pavel Kadlec
tel. 549 413 536,  e-mail: kadlecp@seznam.cz

Význam vzdìlávání dospìlých

3. Jak vyzrát na počítač...?
Náš, v pořadí již třetí článek z oblasti

vzdělávání dospělých, se bude týkat možností,
které jsou mnohdy chápány jako "nutné zlo".
Jde o problematiku počítačové gramotnosti.

Počítačová gramotnost se dnes stává stále
důležitější v nejrůznějších oblastech života.
Potřeba pracovat s informačními technolo-
giemi se projevuje ve všech věkových
skupinách a platí pro širokou populaci.

Co si máme pod pojmem "počítačová
gramotnost" představit a jaké znalosti to jsou?

Podle definice Ministerstva informatiky
ČR: "...za informačně gramotného jedince lze
považovat   toho,  kdo   je   schopen   vyhledat
a zpracovat informace za použití obvyklého
počítačového vybavení a je dále schopen
orientovat se v různých oblastech práce s po-
čítačem a efektivně jej využívat.

Jedná se zejména o základní přehled v ob-
lasti hardware, terminologii, znalost textového
a tabulkového editoru, grafiky a internetu.
Počítačově gramotný jedinec musí zvládnout
všechny oblasti alespoň na základní úrovni".

Měřit a srovnávat "míru počítačových
dovedností" u  každého jedince snad ani nelze
a žádná definice nemůže pomoci odpovědně
stanovit kvalitu získaných dovedností.
Důležitým prvkem pro počítačovou dovednost
jsou především individuální potřeby
jednotlivce. Někomu postačí, když bude
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obstojně pracovat s textem (např. pomocí
textového editoru MS Word) a už se domnívá,
že je počítačově gramotný, oproti tomu druhý
člověk zvládá práci s texty, tabulkami a vý-
počty, dokáže se orientovat v elektronické
komunikaci a vyhledává informace na
internetu, upravuje fotografie z digitálního
fotoaparátu, a přesto o sobě tvrdí, že v podstatě
"nic neumí". 

Je to obdobná situace jako s jazyky - určitě
jste si i vy někdy kladli otázku "Umím vůbec
nějaký jazyk?", nebo " Jaká má být míra
jazykových znalostí, abych mohl tvrdit, že
umím anglicky?"

Bohužel to v praxi takto nefunguje.
Společnost je nejenom náročná, ale v mnoha
případech i bezohledná. V zaměstnání se klade
důraz na kvalitu, znalosti a také na kvalifikaci. 

Jaká je tedy naše počítačová gramotnost ve
skutečnosti?

Ze sociologického průzkumu, který v loň-
ském roce vypracovalo Ministerstvo infor-
matiky, vyplývají následující děsivé výsledky.
Jde o průzkum v oblasti počítačové gra-
motnosti. V průzkumu bylo dotazováno 16 000
respondentů s věkovým rozložením od 15 let
výše po celém území České republiky.
Rozložení dotazovaných bylo na území ČR
rovnoměrné vzhledem k věku a vzdělání. 

1. 55 % počítačově gramotné populace ve
věku 15 - 17 let 

2. 27 % počítačově gramotné populace ve
věku 18 - 60 let

3. 2 % počítačově gramotné populace ve
věku 60 a více let.

(Zdroj: http://www.zive.cz/h/Uzivatel/AR.asp?ARI
= 125364)

Co z toho vyplývá? 
S nízkým procentem počítačově gramot-

ných ve věku 60 a více se nemůžeme spokojit,
ale s poměrně otřesným procentem pouhých
27% počítačově gramotných ve věku 18 - 60
let se nesmíme smířit. Vždyť v této věkové
skladbě jsou občané produktivního věku.
Pokud rozebereme další výsledky tohoto

průzkumu, zjistíme, že 39 % dotazovaných
prokázalo pouze částečné znalosti v počíta-
čové gramotnosti a skoro stejné procento,
plných 34 % dotazovaných vůbec neumí
pracovat s počítačem.

Co udělat pro sebe a počítačové vzdělání?
Tato otázka je v celé problematice

počítačové gramotnosti nejsložitější. Existuje
několik možností a je vždy na každém z nás,
aby  se  rozhodl,  zda  chce  svoji  energii,  čas
a peníze věnovat něčemu, co pro něj ve
výsledku může znamenat nesrovnatelně větší
užitek než se původně sám domníval. 

Následující rozbor možností vychází z na-
šich zkušeností a u každé možnosti popisujeme
výhody a nevýhody, včetně alternativ řešení:

1. Samostudium - pomocí dostupných
materiálů (knihy, skripta, brožury atd...)
Výhody: jste pánem svého času.
Nevýhody:  v mnoha případech se z výše

uvedené výhody stává nevýhoda. Jen málo
disciplinovaných studentů se dokáže donutit ke
stálému režimu a efektivita se vytrácí.

Finance vynaložené na nákup studijního
materiálu a počítačového vybavení jste v pod-
statě "vyhodili oknem". Ve svém okolí jenom
velmi těžko naleznete někoho, kdo se tímto
způsobem naučil kvalifikovaně pracovat na
počítači a pokud ano, nejde o kvalifikovanou
práci, protože dnešní společnost vyžaduje
"papírové osvědčení".

2. Jednorázové "zájmové" školení (oblast
volnočasových aktivit)
Výhody:  občas se nabízí různé formy

"zájmového školení počítačových kurzů", kdy
za poměrně nízký poplatek nebo i zcela
zdarma lze získat základní informace. Hlavní
efekt je především v úspoře financí. 

Nevýhody: Jak bylo uvedeno ve výhodách,
jedná se téměř výhradně pouze o základní
informace, které rozhodně nelze považovat za
kvalifikovanou průpravu. Tím nelze podceňo-
vat odbornou kvalitu lektorů. Vzhledem k ne-
dostatku času se většinou výuka provádí s
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minimem praktické činnosti a efekt se omezuje
především na dobrý pocit účastníka, že pro
sebe něco udělal. Většina poskytovatelů těchto
školení nemohou vystavovat certifikovaná
osvědčení, která jsou platným dokladem
zvyšování kvalifikace. 

3. Odborné kurzy 
Výhody: s rozvojem počítačových pro-

gramů a aplikací se rozšířila i nabídka renomo-
vaných počítačových firem o odborné kurzy,
které se zaměřují na školení produktů, které
tato firma nebo společnost prodává koncovým
uživatelům. Výhodou při nákupu těchto pro-
duktů je i jejich zaškolení. Lektoři jsou velmi
kvalifikovaní  pro  dané programy a produkty.
Po absolvování kurzu zpravidla obdržíte certi-
fikát od firmy o školení. Hlavní efekt je v od-
borném zaměření na specializované programy.
 

Nevýhody:  Většina odborných školení
probíhá ve velkých městech např. Praha, Brno
atd.  Do  celkových  nákladů  musíte  započítat
i dopravu, stravování, popřípadě ubytování. U
těchto kurzů se předpokládá minimálně uživa-
telská znalost práce na počítači - tzn.
"Počítačová gramotnost". Celková cena je
značně vysoká s ohledem na místo konání,
specializaci výuky a náročnost výkladu.
Certifikát je vydávaný pouze firmou nebo
společností. Akreditované školení v počítačové
oblasti je v ČR uznáno pouze s garancí
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy,
Ministerstva dopravy, Ministerstva informatiky
a Ministerstva pro místní rozvoj.

4. Vzdělávací agentura
Výhody: vzdělávací agentura se profesio-

nálně  zabývá  vzděláváním  dospělých  a  má
v této oblasti dostatečné zkušenosti. Lektoři
jsou kvalifikovaní nejenom po stránce odbor-
nosti počítačových a informačních technologií,
ale i po stránce pedagogické. Agentura nabízí
dostatečné množství akreditovaných kurzů,
které fungují jako nástroj pro zvyšování
kvalifikace. Dostupností  těchto  kurzů  snížíte
i náklady na dopravu, a cena kurzů je nižší než

u varianty č. 3. Vzdělávací agentury vystavují
akreditovaná osvědčení s garancí Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, která jsou
platná na celém území ČR. Některé vzdělávací
agentury se specializují i na mezinárodně
platné certifikáty. Vzdělávací agentura pro
dospělé je nedílnou součástí každého regionu,
který si váží kvalifikovaných lidí a podporuje
vzdělávání - časová, dopravní a finanční
dostupnost je pouze jednou z výhod.

Efektivita  je  při  porovnání   času,  financí
a získaného potenciálu nejvyšší.

Nevýhody: Vzhledem k vysokému počtu
uchazečů o kurzy pořádané vzdělávacími
agenturami bývá problematické získat umístění
v některém z kurzů pořádaných vzdělávací
agenturou. Prvek, který mnohdy odradí některé
zájemce, souvisí s akreditací kurzu a zvyšo-
váním kvalifikace. Tímto prvkem jsou testy,
které musí každý zájemce absolvovat jako
nedílnou součást odborné výuky pro zvýšení
kvalifikace a získání certifikátu MŠMT nebo
mezinárodního certifikátu. Na druhé straně
právě tento prvek přiláká opravdové zájemce,
kteří to s vlastním zvyšováním kvalifikace
myslí vážně. 

Budoucnost počítačového vzdělávání? 
Jak vidíte, možností "Jak vyzrát na

počítač...?" je poměrně dost, a je pouze na
každém  z  nás, zdali se ocitneme v kategorii
34 % počítačově negramotných, 39 % částeč-
ně znalých nebo pomůžeme zvýšit celostátní
průměr 27 % počítačově gramotných.

K tomu nám ještě do konce roku 2006
mohl pomoci program Ministerstva informa-
tiky ČR s názvem Národní program
počítačové gramotnosti (NPPG), který bohužel
díky  ukončení  činnosti a zrušení ministerstva,
v prosinci 2006 skončil.

Podrobnější informace o možnostech pod-
porovaného vzdělávání počítačové gramotnos-
ti  a  vztazích  různých  ministerstev k tomuto
způsobu vzdělávání vám uvedeme v příštím
článku Tišnovských novin.

Mgr. Pavel Neckář
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O tišnovských øeznících    2

ŘEZNÍK ŮV DŮM
musel být vybaven vším, co bylo k provo-
zování živnosti potřeba, ať už byl jeho vlastní,
nebo byl řezník v nájmu. Dostatečné prostory
byly podmínkou pro úspěšný provoz. 

Především byl potřebný prostorný dvůr,
kam se dalo pohodlně zajet se psím či
koňským spřežením, dále lednice, kde se maso
ukládalo, dílna zvaná v Tišnově verštat" (z ně-
ckého Werkstatt), vybavená stroji a nářadím,
kotly  na  vaření, stoly  na  rušení  masa a
dalšími pomůckami. V blízkosti dílny byla
udírna,  dále   nějaká  chodba  -
gank -  třeba i venku na dvoře,
kde se maso v zimě věšívalo na
háky, pokud mrzlo a nelétaly
mouchy, případně sklady a
posléze i místnost, kde se maso a uzeniny
prodávaly. Té se v Tišnově jinak neřeklo než
"krám", název obchod se používal spíše pro
smíšené  zboží  a  slovo prodejna nebylo dříve
v módě. Zpravidla blízko vchodu do krámu
visíval vývěsní štít se jménem řezníka a
označením co prodává, někdy také s nějakým
emblémem. 

Rovněž tak byl blízko vchodu zaražen do
zdi mohutný kovaný dvojitý hák, na který se
jako upoutávka věšela hovězí čtvrt či půlka
prasete. Samozřejmě jen v zimě nebo za
chladu. Zvažme, že ulice bývaly kdysi prašné,
dláždění  nebylo.  Taková  "reklama"  později
z hygienických důvodů už nemohla být a řez-
ník měl potom ve výkladu třeba pěkné růžové
sádrové prasátko. 

Z dnešního pohledu byla nejzajímavější
lednice. Nebyly totiž žádné chladicí stroje -
dříve ani elektřina -  proto si řezníci museli
pomoci jinak. Lednice byla prostorná místnost,
pětkrát pět metrů, někdy i více veliká,
zpravidla postavená v místě, kam nešlo slunce,
tedy třeba pod stodolou, kde byla lednice kryta
z izolačních důvodů slámou, nebo byla lednice
zapuštěná do země, někdy i dosti hluboko.

Lednice bývala také dosti vysoká, betonové
stěny - i metr široké -  měly mezi sebou mezeru
vysypanou pilinami pro lepší izolaci. Podlaha
byla vyspádovaná s odtokem vody, vše zpra-
vidla vybetonované a "vykletované" včetně
stěn, kolem kterých asi ve výši dvou metrů
dokola byly kovové lišty s posuvnými mohut-
nými háky, v poslední době z hliníku, vše
dobře  upevněno  ve  zdech. Háky  totiž  nesly
i značnou váhu zavěšeného masa, někdy i ce-
lých půlek prasat, či čtvrtí hovězího. Princip
chlazení byl jednoduchý: v zimě se "ledo-
valo". Ledaři - nádeníci, kteří byli většinou pro
blízkost místa z domků "mezi Květnicama"
dnes už zaniklých, se  vypravili "na Švarcavu",

zpravidla do míst  soutoku
Svratky, Besénku a Loučky, říká
se  tam "Na plivátku". Také se
ledovalo "Na Ostrovci" mezi
náhonem a řekou, někdy i na

náhonu, zkrátka všude tam, kde byl snadný
přístup k řece, pozvolný břeh a louka v okolí. 
Čekalo se na hodně silný led a ten se

pomocí seker, klínů a "pajsrů" rozbíjel na
menší kusy, mohutnými háky se vytahoval a
ukládal na břehu, odkud se potom odvážel  k
řezníkovi a ukládal do lednice. Ta se úplně
celá zarovnala kusy ledu až ke stropu a stěnám.
Kusy ledu se dovnitř házely otvory v boční
stěně, ty byly dva i tři nad sebou, poslední ve
stropě. 

Po zarovnání části lednice kusovým ledem
se dřevěnými okovanými palicemi rozbil
nějaký led na jemnější drť, kterou se kusy
prosypaly, pak další vrstvy kusů a další
prosýpání ledovou drtí, až byla lednice plná.
Pak se ještě za mrazu vše polévalo vodou, led
přitom praskal, jako kdyby se střílelo, ale za
čas vše zmrzlo do jediného mohutného
ledového bloku. Maso v době ledování bylo
venku na mrazu, nebo ve "forkeleru" či někde
v jiné místnosti, kde mrzlo. Také dveře byly
vždy dvoje - do předsklepí a do vlastní lednice
- oboje navíc dvojité, velmi silné, uvnitř opět
vysypané pilinami, s dobře těsnícím "futrem",
zavírané na mohutné dvě páky, které vše dobře
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utěsnily. Postupem času led začal tát, voda
vytékala ven a kolem stěn se vytvářela ulička,
kudy se chodilo, nosilo maso a věšelo na háky.
Ve správné lednici byla teplota kolem nuly,
maso nebylo zmrzlé na kost, což mělo výhodu,
že bylo daleko chutnější než z dnešního
hlubokého podmražení a přitom chráněno před
zkázou. Musím ovšem říci, že maso se dlouho
neskladovalo,  jen  týden,  do  dalšího zabíjení
a dovezení čerstvého masa. 

Dnešní praxe -  kdy maso leží v mrazácích
měsíce a snad i více - tehdy neexistovala.
Takové znehodnocené maso by nikdo nekou-
pil! Během celého roku se hromada ledu
postupně  zmenšovala, až na konec podzimu
zůstala jen malá kopka  uprostřed lednice a
vydržela do nového ledování. Takhle ostatně
také pivovary ledovaly na řekách a v létě pak
vozívaly do hospod pytle s podrceným ledem.
Někdy se stalo, že pracně nachystaný led na
břehu řeky, pokud nebyl včas odvezen, opět
promrzl a bylo ho nutno znovu rozbíjet, či
přišla náhlá obleva, jako se to stalo jednou,
když se ledovalo u Müllerovy zahrady na
náhonu. Nachystaný led se tehdy nechal přes
svátky, ale na Tři krále už bylo všechno pryč.
Led také musel být dle možnosti pěkně čistý,
bez hlíny či přímrazků listů a jiných nevhod-
ných součástí, které mohla na připravený led
nanést velká voda. Způsob uchovávání masa
ledováním byl sice pracnější, ale zato chránil
maso i přírodu a byl také nepředstavitelně
levnější, než dnes ve dne v noci jedoucí
mrazírny a chladničky. 

Jan Vrzal

Primární prevence v regionu
O PREVENCI
Než  budeme  popisovat  konkrétní   kroky

a výsledky v oblasti primární prevence v na-
šem regionu, je třeba, abychom nejdříve
vysvětlili, co to vlastně je primární prevence,
proč  je  nezbytná  její  realizace, co do ní patří
a pro koho je určena, komu prospěje. V dnešní
době je také potřeba mít správný pohled na
ekonomickou stránku celé problematiky. Toto

jsou ty nejzákladnější otázky, ve kterých je
třeba mít dostatek fundovaných informací,
abychom společensky vnímali primární
prevenci jako nezbytnou součást systému
sociálních služeb.

Co je to primární prevence?
Primární prevence je rozdělena na spe-

cifickou a nespecifickou (volnočasové akti-
vity). Specifickou primární prevenci tvoří
programy, které se zaměřují na podávání
informací, vzdělávání, změnu postojů a rozvoj
osobních a sociálních dovedností, vše se
zaměřením na rizikové formy chování (užívání
drog, šikana, agresivita, vandalství apod.).
Primární prevence tak působí ještě před
vznikem samotného rizikového chování, které
může vést ke zdravotním či jiným problémům.
Prevence by tak měla směřovat k tomu, aby si
děti a mladí lidé uvědomovali to, že užívání
drog s sebou přináší velká zdravotní a sociální
rizika.

Co je cílem specifické primární pre-
vence?

Cílem primární prevence je podpora
zdravého životního stylu, života bez drog.
Konkrétně se snaží omezit, případně zabránit
rizikovému  chování, např. právě užívání drog
a nabízet alternativu ve formě zdravého
životního stylu. Pokud jde o užívání drog
(nikotin, alkohol, marihuana a další nelegální
drogy), cílem primární prevence je také
posunutí první zkušenosti s drogou do co
nejpozdějšího věku. Dalším cílem je snížit
nebo    zastavit   experimentování   s  drogami
a předejít tak různým zdravotním a sociálním
dopadům užívání drog, které by si vyžádaly
léčbu nebo jinou intervenci. 

Co patří do primární prevence?
Primární prevence zahrnuje aktivity, které

jsou realizovány především ve škole a v ro-
dině, kde mají největší smysl. První a největší
vliv na utváření osobnosti a postojů má v ra-
ném věku rodina a později se k ní přidává také
školní prostředí, učitelé a vrstevníci. Realizaci
primární prevence ve škole zajišťuje školní
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metodik prevence, který zodpovídá za realizaci
tzv. minimálního preventivního programu. Ten
zahrnuje vedle informací o drogách v rámci
výuky (chemie, biologie apod.) také přednášky
a  besedy, zážitkové a zátěžové programy, vše
s cílem posilovat přirozené schopnosti, vytvá-
řet si vlastní postoje a čelit nezdravým způso-
bům života. Školní metodik prevence všechny
tyto aktivity většinou pouze koordinuje a vlast-
ní realizace je na odborných institucích.

Komu primární prevence prospěje?
Primární prevence prospívá celé společnosti

jak ze společenského, tak i z ekonomického
hlediska. Prevence je vždy levnější než inves-
tice do léčby či jiné intervence a dále léčba je
levnější než náklady společnosti vzniklé v dů-
sledku trestné činnosti uživatelů drog. Preven-
ce významně přispívá k poklesu problémových
uživatelů drog a ušetří společnosti každoročně
miliardy Kč, jež by musela vydat na jejich
léčbu.       V. Šťastný,

sdružení SCAN

Zimní klubový závod
V neděli 18. 2. 2007 se konal Zimní klubový

závod v areálu tišnovského kynologického
klubu. Byla zima jako hrom a tak bylo s po-
divem,  že  se  nás  sešlo  tolik  -  19 závodníků

v kategorii dospělých a 5 závodníků ve ště-
ňátkách a začátečnících a 5 závodníků v ka-
tegorii mládeže. Rozhodčím byl pan Chalou-
pek a u začátečníků pan Hrbek.

My s Maxem jsme si po nástupu za are-
álem rychle promrskali "naše" problémové
cviky a odhodlaně jsme nastoupili,  když na
nás přišla řada. Všechny cviky nám šly dobře,
až  přišlo  štěkání  na  povel.   Max  mi   seděl
u nohy a aniž by na mne okem mrkl, zakoukal
se přes své levé rameno kamsi za sebe do
trávy. Ani při vyslovení jeho jména se
neobtěžoval mi věnovat pozornost, tak to byla
čistá nula za cvik. Vůbec nic mi nedošlo, že
mám být ve střehu a hodila jsem aport tím
samým směrem. 

Max se radostně rozběhl a plavně minul
činku a zabořil čumák do drnu trávy. Asi se
tam vyvenčila některá fenečka - psí slečna. Na
volání "neslyšel", musela jsem si sama sebrat
činku i Maxe a byla tam další čistá nula a tím
pádem i umístění u konce tabulky. 

Milým  kolegům  z  našeho cvičáku se
dařilo lépe a umísťovali se na pěkných místech
a   zcela  zaslouženě  vyhrál   Pavel   Babáček
s boxerkou Brenci. Mezi štěňátky a začáteč-
níky v dospělých vyhrála paní Věra  Košíková
s pejskem německým ovčákem Aranem a mezi
mládeží této kategorie vyhrála slečna
Veronika Fišerová s pejskem německým
ovčákem Vlčkem. 

Cením si,  že tolik lidí bylo ochotno překonat
svoji trému a pohodlnost a přišlo závodit.
Poděkování patří  kynologickému  klubu
Tišnov za uspořádání závodu a  jeho hladký
průběh.      Jana T.

Omluva
Vážení občané Tišnova,
nedopatřením se stalo, že jsme vás v minulých
Tišnovských novinách neinformovali o přeru-
šení dodávky elektrické energie ve dnech 28.
3. a 3. 4. 2007 v částech ulic Černohorská,
Tyršova, Nerudova, Jiráskova, Hynka Bíma,
Družstevní a Na Honech. I když informovat
jednotlivé odběratele je povinností společnosti
E.ON, tak vždy v minulosti se i město snažilo
vám tyto informace dostatečně s předstihem
prostřednictvím Tišnovských novin předat.
Tentokrát se tak nestalo. 

Za vzniklé problémy se občanům výše
uvedených ulic omlouváme.

Redakce Tišnovských novin

Poděkování
Dětský domov tímto děkuje firmě

Kv.Řezáč, s.r.o., za darování zbytků sítí, které
jsme mohli využít k výzdobě domova.

(JEB)
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Sport

Vyhrála bravurní koncovka
Sobota 24. 3. 2007
Hradec Králové - Koral Tišnov 7:10
Body: J. Dospíšil 3, Veselý 3, Přikryl 2,
Smejkal 1, čtyřhra - Veselý-Dospíšil 1.

Po nevydařeném vstupu do druhé poloviny
sezóny si Tišnováci minulými dvěma výhrami
proti Ústí nad Orlicí a Kostelci nad Orlicí
vybudovali odstup od sestupových příček,
nikoliv však definitivu záchranu. Před
posledními dvěma zápasy měli na Kostelec
náskok dvou bodů a lepších vzájemných
zápasů pro případ rovnosti bodů. K ligové
jistotě na příští sezónu tedy bylo třeba vyhrát
jedno z utkání v Hradci Králové či v Holicích. 

S většími nadějemi bylo možné bodový
zisk vyhlížet spíše v sobotu. Hradec Králové
totiž Koral Tišnov zdolal v prosinci na svých
stolech po dramatickém boji 10:8, s Holicemi
naopak prohrál 5:10.

Předpoklady se naplnily a v Hradci Králové
se Tišnovákům skutečně podařilo vyhrát. Byl
to  boj,  hostům  se  však  vydařil  úvod a ujali
se vedení, které si udržovali až do konce.
Výborně zahráli zejména nejlepší hráč Tišnova
v letošní sezóně Lukáš Veselý a Jiří Dospíšil,
který po únorovém útlumu zaznamenal ve
čtyřech březnových zápasech skóre 11:4.
Neděle 25. 3. 2007

Jiskra Holice - Koral Tišnov 6:10
Body:  Smejkal 3, Přikryl 2, Veselý 2, J.
Dospíšil 2,      čtyřhra - Přikryl-Veselý 1. 

Domácí, kteří již měli jistotu play-off,
nepostavili  nejsilnější  sestavu.  Hosté  hrající
s klidem po sobotním důležitém vítězství toho
využili a v posledním utkání si připsali
dvanácté vítězství v sezóně. Celkově tedy elitní
tým  tišnovských  stolních  tenistů   vybojoval
v letošní hodně "našlapané" soutěži solidní
šesté místo.

Konečná tabulka 3. ligy:
1. TJ Dvůr Králové 22 15 2 5 200:142  54
2.  Jiskra Holice 22 13 4 5 193:153  52
3. MS Brno B 22 13 3 6 192:158  51
4. TTC Znojmo 22 14 0 8 179:148  50
5. Jiskra Strážnice 22 10 5 7 183:160  47
6. KORAL Tišnov 22 12 1 9 169:153  47
7. Hradec Králové 22 11 2 9 182:150  46
8. TJ Jičín 22 9 6 7 181:164  46
9. Kostelec n.O. 22 9 3 10 163:166  43
10. TTC Ústí n.O. 22 6 3 13 156:177  37
11. ČKD Blansko 22 4 3 15 145:193  33
12. CHS Chotěboř 22 0 0 22   41:220  22

(do)

Důstojný
závěr sezóny

24. března VK
Tišnov - VK Mo-

ravská Slavie Brno 3:1, 3:0
V našich posledních dvou zápa-

sech sezóny 2006/2007 jsme na
domácí palubovce přivítali zkušený

tým z Brna, který měl již jistou  pozici ve
středu tabulky a i v případě našeho vítězství
nebyla příliš reálná šance, že si 4. místo
vylepšíme. Chtěli jsme však jednoznačně
všechny body nechat doma, předvést divákům
kvalitní volejbal a hlavně mít ze zápasu dobrý
pocit. Vše se bezezbytku podařilo a troufám si
směle tvrdit, že článku sluší titulek "Důstojné
zakončení sezóny".

Avšak počátek zápasu tomu nikterak
nenasvědčoval. Konec sezóny nás opět postihl
v  nekompletním počtu, s nemocí se potýkali
A. Skopal, Petr Šikula i M. Beran, své pracov-
ní  povinnosti  si  museli  odbývat  J. Pechanec
i  trenér  M. Knoflíček  a  nepřítomni byli také
J. Redek a T. Zechmeister, kteří již své
působení v našem týmu ukončili. Navíc
zkušený A. Görner se v týdnu rovněž  potýkal
s nemocí a k zápasu nebyl stoprocentně zdra-
votně připraven, avšak v zápase, který odehrál
na bloku, to nebylo vůbec znát. K oběma
utkáním tedy bylo připraveno pouze 7
domácích hráčů. 

V prvním setu byla nejvíce znát absence
Petra Šikuly na přihrávce, kdy musel náš
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blokař přitahovat a tato námi nepříliš zažitá
situace přispěla při kvalitním servisu soupeře
až k 6 bodovému rozdílu ve skóre, který si tým
Morendy  udržel až do konce prvního dějství.
Z prohraného prvního setu jsme se však rychle
oklepali, vypořádali jsme se s přihrávkou
prvního míče, zlepšili obranu na síti a úspěšně
dohrané  míče  vykouzlili   konečný   stav   3:1
v náš prospěch.

Ve druhém zápase jsme udělali jedinou
možnou změnu, J. Roman se z postu smečaře
přesunul  na  místo  vystřídavšího  A. Görnera
a jeho místo zaujal Pavel Šikula. I soupeř
udělal korektury v sestavě, kýžené ovoce jim
to však nepřineslo. Začátky druhých zápasů
jsme obvykle mívali slabší. Tentokrát jsme se
úvodního zakolísání vyvarovali, přitvrdili na
podání, zejména díky V. Lípovi, a když se nám
rozehrál i univerzál V. Horký, vedli jsme
pohodlně již 2:0. Ve 3. setu na nás soupeř
vyrukoval stejnými zbraněmi, jakými nás trápil
v prvním setu prvního zápasu a začal riskovat
na  servisu.  To  se  mu  vyplatilo  a  snažil  se
o prodloužení zápasu, když vedli již 17:12.
Dobrým skákaným podáním O. Uhra, kvalitní
obranou, částečně i díky soupeřovým chybám
a zejména důrazně dohranými míči přes Pavla
Šikulu se nám podařilo nepříznivý vývoj setu
zvrátit a následně se tak radovat ze
zaslouženého vítězství.

Vzhledem k tomu, že v podstatě nebyla
možnost střídání, museli hráči přijmout fakt, že
se musí se zápasem poprat sami. Až na
zaváhání  v  prvním   setu   všichni   přistoupili
k zápasu zodpovědně, podali kvalitní a bo-
jovný výkon jako kolektiv. Jediného, koho
bych však chtěl vyzvednout, je výkon Pavla
Šikuly ve druhém zápase, a to nejen díky tomu,
že nás podržel v již zmiňovaném 3. setu, ale
pochvalu zaslouží i za přístup, který by mu
mohli závidět někteří hráči, kteří do utkání
často zasahují podstatně častěji.

Ačkoli jsme herně soupeře přehráli, stále se
od něj můžeme ještě mnohé učit, zejména hrát
volejbal s radostí i za nepříznivého stavu! I
když Morenda prohrávala, tak její hráči

neskládali zbraně a bylo na nich vidět, že se
hrou baví. To, že zápas provázela uvolněná
atmosféra dokládá i fakt, kdy se po neúspěšné
rozehře hostující hráč podejitím sítě ocitl na
polovině domácích přímo uprostřed "kolečka",
které hráči vytvořili na oslavu získaného bodu,
a vesele si s nimi "josnul"! Právě kvalitní,
bojovnou a kolektivní hrou bychom se chtěli
prezentovat v následující sezóně, která, věříme,
bude výsledkově ještě lepší než ta právě
skončená, navíc když k tomu přidáme i schop-
nost hrát také za nepříznivého stavu, jsme si
jisti, že si cestu do hlediště najde ještě více
fanoušků, než v právě skončené sezóně.

(ŠIK)
Z basketbalu
LIGA ČR - STARŠÍ DOROSTENKY
24. 3.   SK UP Olomouc - SKB Tišnov      
28:68  /11:18, 19:35, 26:52/

Body: Kutálková 21, Knoflíčková 14,
Juránková Mon. 14, Matějová 8, Vysočanová
7, Kozelková 4, Vojáčková 0, Juránková
Mich. 0, Batelková 0, Sovadinová 0.
25. 3.  BK Příbor - SKB Tišnov   68:56   
(19:20, 33:30, 50:43)

Body: Knoflíčková 20, Matějová 8,
Juránková Mich. 8, Juránková Mon. 7,
Kozelková 4, Vysočanová 4, Vojáčková 3,
Kutálková 2.
31. 3.  SKB Tišnov - BK Studánku Pardu-
bice  69:105 (14:18, 35:51, 49:81)

Body: Knoflíčková 15, Kutálková 12,
Kozel- ková 11, Vojáčková 9, Musilová 9,
Krejčová 6, Vysočanová 3, Juránková Mich. 2,
Matějová 2, Batelková 0.

Šachisté opět úspěšní
V 10. kole KP II náš A-tým vysoko porazil

Jevíčko a jelikož náš poslední soupeř odstoupil
ze soutěže, obsadili jsme první místo. Tímto
poprvé v historii postupujeme do KP I.

V 9. kole OP náš B-tým vyhrál v Tetčicích
a skončil na 5. místě

Více o naší činnosti najdete na adrese
www.sachtisnov.estranky.cz
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Tabulka po 10. kole
1. ŠK Sokol Tišnov A 27
2. ŠK KME-DDM Kuřim B 27
3. MKS Vyškov A 27
4. Sokol Rudice B 21
5. ŠK Garde Lipovec B 16
6. TJ Sloup 15
7. TJ Spartak Adamov A 14
8. MKS Vyškov B   9
9. ŠK Jevíčko   6
10. ŠK Lokomotiva Brno F   5
11. Sokol Rudice C   5
12. ŠK TJ Komořany    2

Konečná tabulka po 10. kole
1. ŠK Bydo Zakřany "B" 9 24
2. Sokol Střelice "B" 9 18
3. ŠK Lokomotiva Brno "L" 9 11
4. ŠK KME-DDM Kuřim "C" 9 11
5. ŠK Sokol Tišnov "B" 8 13
6. ŠK Tetčice "B" 8 6
7. TJ Slovan Ivančice 8 4

Futsalisté vyhráli nad Pražany
Náročný víkend mají za sebou futsalisté

Helasu Keloc Brno "B" při DDM Tišnov. Na
přelomu března a dubna změřili v Tišnově své
síly se třemi špičkovými týmy. V pátečním
podvečeru zahájili akci přátelským utkáním se
SELP Sokol Vysočany. Tento pražský tým,
který  vede  průkopník  mládežnického futsalu
v Česku Petr Nedvěd, bude od příští sezóny
účastníkem první republikové ligy. Páteční
souboj skončil vítězstvím Vysočan 2:0.

Po následujícím nepříliš povedeném turnaji
si hráči Helasu spravili chuť v neděli, kdy
zakončili víkend jasným vítězstvím nad SELP
Vysočany v poměru 5:0. Brankově se o něj
zasloužili dvěma trefami Zdražil a Homola,
jeden  gól  přidal Flamich. Čisté konto poprvé
v životě uhájil brankář Krasimirov, který v dre-
su Helasu předváděl po celý víkend nejlepší
výkony.        Radek Babička, asistent trenéra

Dne 22. 4. uplyne 10 roků od úmrtí 
pana  JIŘÍHO MÜLLERA
a 25 roků, co odešel 
pan RUDOLF MÜLLER
Za vzpomínku děkuje Dana s rodinou.

Podìkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy roz-

loučit s naší milovanou ma-
minkou, manželkou, dcerou,
vnučkou, sestrou a snachou
paní
IVETOU SKOUPOU
Za slova soustrasti a kvě-
tinové dary děkuje rodina

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy roz-
loučit s naší maminkou, babičkou, prababičkou
a manželkou,  paní
JAROSLAVOU HÁJKOVOU
Děkujeme i za projevy soustrasti a květinové
dary. Manžel, dcera a vnučka s rodinou.

Vzpomínky
Dne 10. dubna 2007 bude 20.
výročí úmrtí naší maminka,
paní
FRANTIŠKY ŠTORKOVÉ
Stále vzpomínají dcera Stani-
slava a synové Miloslav,
Antonín a Jindřich s rodinami.

Jen ty stromy nad Tvým hrobem tiše šumí, 
jen ten, kdo Tě měl rád, těm tonům porozumí.
Dne 13. dubna uplyne 2.
výročí úmrtí naší milované
maminky, babičky a pra-
babičky, paní
MILADY
PROCHÁZKOVÉ
Stále vzpomínají 
dcery a syn s rodinami.

Dne 25. dubna uplyne 20 smutných roků, co
nás náhle opustil náš
milovaný manžel, tatínek a
dědeček, pan
MILOSLAV ŠT ĚRBA
S láskou a vděčností 
vzpomíná  manželka a dcera
s rodinou.
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