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Èervnové slovo starosty
Příjemný a rychlý nástup letošního jara pokračoval i v měsíci květnu. Spousta slunečných

dní s téměř letními teplotami, minimální srážky, přesto všude plno rašící zeleně, spousta
rozkvetlých stromů a zahrádek - takový byl květen v Tišnově.

Přestože téměř neprší, tráva na veřejných prostranstvích na to nebere ohled a máme se
tedy co ohánět, abychom stíhali udržovat všechny travnaté plochy v hezkém stavu. Druhá seč
je v plném proudu a co nevidět budeme muset některé plochy ošetřit potřetí. Obvykle se toto
děje až v průběhu prázdnin. Co jsme díky mírné zimě ušetřili na posypu, to patrně budeme
muset věnovat letní údržbě.

Květen byl bohatý na spoustu kulturních a sportovních událostí. Dovolím si některé
krátce připomenout.

Tradiční mineralogická burza opět velkolepě přivítala tisíce návštěvníků v rozkvetlém
Tišnově. O týden později jsme v podstatně komornějším prostředí zahajovali výstavu
významného tišnovského malíře Karla Formánka, jehož sté výročí narození si letos
připomínáme.

Na konci dalšího týdne jsme v Tišnově přivítali nového primátora a další zástupce
družební Seredě, kteří přijeli povzbudit dětské reprezentanty svého města na mezinárodní
sportovní hry pořádáné ZŠ nám. 28. října. Velice povedená akce, podtržená opět krásným
letním počasím, se těší zájmu všech tišnovských škol.

Po loňském úspěšném pokusu Podhoráckého muzea zapojit se do netradiční propagace
muzejní činnosti v celostátní akci "Muzejní noc" připravilo muzeum nádherný podvečer a ve-
čer pěknou akcí "Zprávy o blízkých světech. Ze života hedikepovaných". Vy, kteří jste
využili našeho zvláštního autobusu, i vy, kteří jste si udělali vycházku na tuto akci, dáte mi
jistě za pravdu, že jste prožili příjemný a obohacující večer.

Tradiční Běh Klucaninou a Běh Terryho Foxe byly pěknou sportovní předehrou k velké
slavnosti cyklistů z Tišnova a širokého okolí. Závod horských kol a slavnostní otevření
Cyklostezky Ivo Medka, vše vyznělo jako velká oslava cyklistiky. Velký zájem malých i vel-
kých cyklistů ukázal, jakým je dnes sportovní i rekreační jízda na kole fenoménem. Děkuji
vám všem za účast a důstojný průběh závodů i vzpomínkové slavnosti, spojené s otevřením
tohoto prvního úseku budoucí sítě tišnovských cyklostezek.

Před námi je červen a s ním první jahody, třešně a další dobroty... Pochoutkou pro duši je
zase hudební festival Concentus Moraviae, který tradičně a neodmyslitelně patří do tohoto
období. O obou významných koncertech v bazilice Porta coeli i o dalších koncertech v ostat-
ních festivalových městech přinášíme průběžné informace. Najdete je i na plakátovacích
plochách.

V polovině měsíce otvírá Podhorácké muzeum hlavní prázdninovou výstavu. Tentokrát
bude věnována Tišnovu. Věřím, že bude nejen dobrou propagací našeho města pro cizí
návštěvníky kláštera Porta coeli, ale že bude také potěšením a poučením pro všechny přátele
Tišnova a jeho obyvatele.

Na závěr přeji zvláště maturantům a ostatním studentům a žákům škol co nejlepší
zvládnutí závěrečných zkoušek, a potom - "Hurá na prázdniny!"

Váš Ing. František Svoboda



Ohlédnutí 
za Memoriálem Ivo Medka

V neděli 20. 5. 2007 se za městem ve směru
na obec Železné uskutečnila po dlouhé době
první tišnovská "cykloakce". 

Úvodní "zahřívací" kolo obstaral dopolední
závod horských kol juniorů, kterých se na
startu sešlo šestnáct. Odpoledne se již program
rozběhl na plné obrátky. Dům dětí a mládeže
ve svém vyhrazeném sektoru organizoval
baby-závody pro nejmenší a  jízdu zručnosti
pro malé. Zpestřením byla přítomnost
doplňkových atrakcí - laserové střelnice pod
dohledem tišnovských policistů a skákacího
hradu Českomoravské stavební spořitelny.

Přesně hodinu po poledni se vydalo 70
startujících na trať hlavního závodu horských
kol, kteří se statečně prali s nástrahami
sedmikilometrového okruhu, vedoucího přes
Klucaninu, i se sílou vydatně pálícího sluníčka.
Za neuvěřitelnou třičtvrtěhodinku byl již v cíli
vítěz nejpočetněji obsazené kategorie - muži
"Elite". I ostatní cyklisté však byli za svůj
výkon zaslouženě odměněni potleskem
přítomných diváků.

Oficiální otevření cyklostezky Ivo Medka
bylo důstojným aktem, který průvodním
slovem uvedli starosta města Tišnova František
Svoboda, ministr zdravotnictví Tomáš Julínek
a senátor Vlastimil Sehnal. Poté nejlepší český
cyklista posledních let Ján Svorada odstartoval
průvod čestných hostů, v němž nechyběli
členové zastupitelstev města Tišnova a obce
Železné. Společně se všichni vydali na kolech
směrem na Železné, kde shlédli výstavu tišnov-
ského malíře Karla Formánka.  

Mezitím na parkovišti po vyčerpávajícím
rozhovoru moderátora celé akce Michala Chy-
líka s Jánem Svoradou pobavil malé i velké
svými těžko uvěřitelnými kousky Martin
Šimůnek -  trojnásobný mistr světa v biketrialu,
který dokáže přeskočit a vyskočit na všechno
možné i nemožné. 

Vyhlášením výsledků závodů malých i vel-
kých a slosováním tomboly byl naplněn scénář
akce. 

Výsledky závodu horských kol:
Muži - Elite (nar.1968-1988):
1. Matoušek Jaroslav
2. Luňáček Roman
3. Cvrkal Tomáš
Ženy - Elite: (nar. 1968-1988):
1. Kučerová Markéta
2. Mašková Alena
3. Malá Dagmar
Muži nad 40 let (nar. 1967 a starší):
1. Marek Libor
2. Klepárník Pavel
3. Vrzal Josef
Ženy nad 40 let (nar. 1967 a starší):
1. Babáková Helena
Junioři (nar. 1989-1992)
1. Malý David
2. Šeptun Roman
3. Barák Radek

Ti, kteří zavítali na parkoviště za městem,
ať už jako účastníci závodů horských kol či
sportovního programu pro děti nebo jako
diváci a návštěvníci, nechť úroveň akce
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Martin Šimůnek v Tišnově



zhodnotí sami. Postřehy, náměty a připomínky
uvítáme na e-mailu urad@tisnov-mesto.cz.
Pro všechny ostatní jsou k dispozici informace,
výsledky a fotky na internetových stránkách
www.mim.tisnov.cz.

O pořádání celé akce se postarali pořadatelé
z Městského úřadu Tišnov, Domu dětí a
mládeže Tišnov a firmy Ycnega technologies
Tišnov.

Velký dík patří sponzorům, jejichž záslu-
hou se mimo jiné podařilo mezi účastníky roz-
dělit věcné ceny v hodnotě 10.000 Kč a šťast-
ným  výhercům  předat věcné ceny z tomboly
v celkové hodnotě 15.000 Kč. 

Hlavní sponzoři: Ycnega technologies - Jiří
Vejrosta, Českomoravská stavební spořitelna -
Jiří Hulák, VELS bike - Aleš Balabán, Pivovar
Černá Hora - Ing. Jiří Fusek.

Další sponzoři: reklamní agentura
JABARA - Jiří Dvořák, Merida Czech - Petr
Vaněk, Cyklosport Tišnov - Pavel Klepárník,
Style sport Tišnov - Radek Zámečník.

Jisté je, že 2. ročník bude. A co snad změnit
na celé akci? K většímu počtu aktivních účast-
níků snad napomůže "nezávodní" vyjížďka na
jedno kolo po trati závodu pro ty, kteří nechtějí
soupeřit s trénovanějšími "dravci". A možná -
"objednat" trochu méně sluníčka, ale to už
bychom si asi hodně vymýšleli :o)

Mějte se fajn.      
Jiří Dospíšil, MěÚ Tišnov

SDĚLENÍ FINANČNÍHO ODBORU

Nečekejte na vymáhání!
Finanční odbor Městského úřadu v Tišnově

sděluje poplatníkům místního poplatku ze psů,
kteří ani v prodlouženém termínu (tj. do konce
měsíce dubna 2007) nesplnili svou poplatko-
vou povinnost, že tento poplatek již byl
vyměřen  platebním  výměrem   s   navýšením
o 50 % za nedodržení termínu splatnosti.

Stejně bude postupováno i u místního po-
platku za komunální odpad. Občané s trvalým

pobytem v Tišnově a vlastníci nemovitostí
určených  k  individuální  rekreaci,   kteří   ani
v prodlouženém termínu, (tj. do konce měsíce
května 2007), neuhradí dobrovolně svou po-
platkovou  povinnost,  obdrží platební výměry
s navýšením o 50 % za nedodržení termínu
splatnosti. 

Při neuhrazení platebního výměru bude
zahájeno vymáhání dle ustanovení § 73 zákona
337/93 Sb., o správě daní a poplatků, v plat-
ném znění, tj. daňovou exekucí. Termín
splatnosti těchto platebních výměrů činí 30
dnů. Kdo ani v tomto dalším termínu nevyrov-
ná navýšenou poplatkovou povinnost, obdrží
předexekuční výzvu jako první krok při
vymáhání daňových nedoplatků. Nevyžádání
písemnosti na poště, případně nepřevzetí od
doručovatele pošty se posuzuje stejně, jako by
písemnost byla doručena - viz ustanovení § 17
výše uvedeného zákona.

Věříme, že si naši poplatníci, byť i do-
datečně uvědomí svou poplatkovou povinnost
a dlužné částky uhradí bez nutnosti uplatnění
exekučního postupu.         Ludmila Sterzelová,

zástupce vedoucího finančního odboru

"O sociálních službách společně"

Domov pro seniory
Předklášteří
je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovate-
lem je Jihomoravský kraj.

Netradičně řešená, účelně a moderně
zařízená bezbariérová stavba byla zkolaudo-
vána v srpnu 2001. Domov pro seniory Před-
klášteří je poskytovatelem dvou pobytových
služeb sociální péče: 

Domova  pro seniory
Hlavním cílem je poskytování služeb

sociální péče osobám, které se v důsledku
svého věku a zdravotního stavu ocitly v ne-
příznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni
překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci
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jiných   typů  sociálních  služeb  nebo  rodiny,
a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění
svých potřeb, s cílem zachovat a rozvíjet svou
soběstačnost, společenské návyky a doved-
nosti.

Domova se zvláštním režimem
Cílovou skupinou jsou osoby, které se v dů-

sledku svého chronického duševního one-
mocnění  nebo  onemocnění   demencí   ocitly
v nepříznivé sociální situaci a potřebují
pravidelnou pomoc při zajišťování svých
potřeb, s cílem zachovat a rozvíjet svou sobě-
stačnost, společenské návyky a dovednosti.

Náš domov má kapacitu 84 obyvatel, kteří
jsou umísťováni podle zdravotního stavu ve
čtyřech čtyřlůžkových, dvaceti osmi dvoulůž-
kových  a  dvanácti jednolůžkových pokojích,
s přímo souvisejícím sociálním zařízením a vý-
chodem na balkón nebo terasu. Pokoje jsou
vybaveny elektrickými polohovacími poste-
lemi,  novým  nábytkem,  s  možností  telefonu
a připojení na společnou televizní anténu. 

Na všech pokojích je možnost uzamčení
dveří  z  vnitřní  strany. Klient  může  požádat
o přidělení klíče od pokoje. Uzamykání pokojů
lze praktikovat s ošetřujícím personálem tak,
aby bylo umožněno provádění lékařských
úkonů ošetřovatelské péče. 

Návštěvy mohou klienti přijímat denně. 

Stravování obyvatelům zajišťujeme celo-
denně (snídaně, oběd, večeře, a dvě vedlejší
jídla - svačina). Zohledňujeme zásady správné
výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav
klientů. Na základě doporučení lékaře
poskytujeme také dietní stravu.     

Komplexní ošetřovatelskou péči zajišťuje
kvalifikovaný personál. 

V domově je praktikován koncept "bazální
stimulace". Pravidelnou lékařskou péči zajišťu-
je praktický lékař 2x týdně nebo podle potřeby.

Případná odborná vyšetření (např. orto-
pedie, oční, diabetologie, ORL, kožní, neuro-

logie, urologie, gynekologie a zubní) provádí-
me za pomoci externích odborných specialistů.

Další poskytovanou službou je fyzioterapie
a ergoterapie. Fyzioterapii provádí kvalifiko-
vaný pracovník. 

Na doporučení lékaře je zajišťována:
* vodoléčba (částečná a celková vířivá kou-
pel, podvodní masáž, uhličitá koupel, perlička)
* elektroléčba  
* termoterapie (infradeka, parafín, rašelina,
solux)
* klasické a relaxační masáže 
* inhalace 
* léčebná tělesná výchova - individuální cvi-
čení, cvičení s imobilními klienty, nácvik chůze

Ergoterapie probíhá ve třech oblastech:
* léčebná výchova k soběstačnosti, která
obsahuje nácvik všedních denních činností
jako např. nácvik hygieny, oblékání, úprava
lůžka, česání, chůze, vaření a další.
* cílená ergoterapie, zaměřená na individu-
ální potřeby klienta
* kondiční ergoterapie - zájmová činnost,
která se odvíjí od původních návyků a doved-
ností klientů. Jedná se o ruční práce, výtvarné
činnosti, přípravu pokrmů, práce na zahradě,
péče o drobná zvířata, vycházky, návštěvy
výstav, výlety, taneční zábavy, zahradní
slavnosti a jiné.

 V rámci ergoterapie probíhají v domově
tyto kroužky: keramický, pěvecký, čtenářský,
taneční, ruční práce, vaření, společenské hry,
skupinové  cvičení,  práce  s  pedikem,   práce
v dřevo-dílně, muzikoterapie a mozkový jog-
gink (paměťová cvičení, křížovky, kvízy...).

Naši obyvatelé mohou využívat také služeb
jako je kadeřnictví a pedikúra.

V domově je možnost navštěvovat
knihovnu, meditační místnost a 2x měsíčně
probíhá bohoslužba. 

Další informace o našem zařízení vám rádi
poskytneme na tel. čísle 549 439 613 nebo na
e-mailové adrese

 sociální@domovpredklasteri.cz
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   MĚSTO TIŠNOV 
   nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
   VYHLAŠUJE

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

referent odboru sociálních věcí
se specializací 
na sociálně právní ochranu dětí

POŽADAVKY:
* VŠ, popřípadě VOŠ v oboru 
* znalost zákonů v oboru a ve veřejné správě
* praxe v oboru vítána, zkouška zvláštní

odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců
od nástupu

* znalost práce s PC podmínkou
* morální bezúhonnost
* samostatnost, schopnost jednat s lidmi,

časová flexibilita
* ŘP skup. B.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády
č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, v plat-
ném znění, platová třída 9.

Nástup 1. 7. 2007. 
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT 
DO  15. ČERVNA 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.

Okénko ekoporadny
POZVÁNKA NA VÝLET
NA EKOLOGICKÉ FARMY

Blízko Tišnova se snad někde hospodaří
ekologicky? Bez chemických postřiků proti
plevelům, škůdcům a chorobám? Je takto
vypěstovaná BIO zelenina zdravější než
zelenina běžně dostupná? Má lepší chuť,
skladovatelnost, více vitamínů? Není BIO
příliš drahé? Kdo si ho obvykle kupuje? Proč
se ho u nás tak málo pěstuje a většina se vozí
ze zahraničí? 

A co BIO krávy a jejich
BIO mléko? Chovaným
zvířatům se prý nepodávají
preventivní antibiotika,
hormony a růstové látky,
krávy mají přístup na
pastvu... Jakpak chutná
takové čerstvé BIO mléko,
plnotučné, neošetřené UHT záhřevem? 

A jak se pěstují a suší bylinky na BIO čaj? 
Pokud byste chtěli vědět nejen odpovědi na

tyto otázky, ale zejména se podívat na dvě
ekofarmy na Tišnovsku, všichni jste zváni na
exkurzi v neděli 10. června. Navštívíme hospo-
dářství  Kropáčků  na  Nelepči  a  Štěrbových
v Deblíně. Do batůžku můžete přibalit vzorek
své běžně nakupované zeleniny (např. mrkev,
rajče, okurka...) a přijďte ochutnat rozdíl BIO!

Sraz zájemců je v Tišnově na autobusovém
nádraží, autobus 312 odjíždí v 12:42 hodin. Po
prohlídce deblínské ekofarmy přejdeme přes
les a louky (asi 5 km) na Nelepeč, odtud pak
lze pokračovat pěšky do Tišnova nebo na
zastávku autobusu do Čížek nebo na
Žernůvku. Autobus, který v neděli jezdí každé
dvě hodiny (ze Žernůvky do Tišnova v 15:23,
17:23 atd.) můžeme využít i v případě horšího
počasí pro zkrácení cesty mezi farmami. 

Exkurzi pořádá Ekoporadna Tišnovsko,
nám. 28. října č. 28, telefon 549 210 805,
ekoporadna@tisnovsko.eu. 

Ing. Šárka Štěrbová
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Mezinárodní hudební festival 13 měst 

Concentus Moraviae 2007
V rámci XII. ročníku festivalu se uskuteční

celkem 32 festivalových koncertů v období od
31.  května  do  30. června  2007  již  tradičně
v inspirativním prostředí kostelů, zámků či zá-
meckých nádvoří půvabných měst Jihomo-
ravského kraje a kraje Vysočina. V roce 2007
nese festival podtitul "České sny - Hudební
spolupráce napříč Evropou". 

Posluchači se mohou těšit na mimořádně
zajímavé interpretační obsazení festivalových
koncertů; letošní dramaturgie totiž iniciovala
řadu zcela ojedinělých spoluprací mezi špič-
kovými českými a zahraničními umělci. Dra-
maturg Aleš Březina postavil proslulé i méně
hrané skladby českých skladatelů všech období
do zajímavých a mnohdy i překvapivých
kontextů s kompozicemi autorů zahraničních.
MHF 13 měst Concentus Moraviae se již
podruhé stane českou součástí celoevropského
projektu České sny, v jehož rámci proběhne
cca 120 koncertů v 19 evropských státech. 

Rádi bychom vás upozornili na "highlights"
letošního ročníku MHF 13 měst Concentus
Moraviae. Patří k nim společné vystoupení
vlámského vokálního kvarteta Capilla Fla-
menca a českého souboru Schola Grego-
riana Pragensis; v průběhu tohoto výjimeč-
ného večera proběhne v Předklášteří i křest
nového CD "Salve Mater, Salve Jhesu" s re-
pertoárem shodným s programem koncertu
(CD vydá belgická nahrávací společnost
Codaex | Etcetera). 

V rámci již tradiční festivalové "Noci svě-
tel" proběhne v Boskovicích koncert Ondřeje
Havelky a jeho Melody Makers kombinovaný
s promítáním videoklipů z jejich repertoáru.
Návštěvníci tohoto koncertu budou mít pří-
ležitost navštívit slavnostně nasvícenou
zámeckou zahradu nebo se vypravit na noční
prohlídku zámku či hradu. Atraktivní událostí
bude koncert renomované klarinetistky Sha-
ron Kam, která připravila s první českou
dámou klarinetu Ludmilou Peterkovou

jedinečný program pro dva
klarinety a klavír. Z dalších
festivalových událostí jme-
nujme alespoň brněnský
koncert  jedné z našich
mezinárodně nejúspěšněj-
ších pěvkyň, sólistky

curyšské opery, sopranistky Martiny Jankové,
která vystoupí společně s cembalistkou Bar-
barou Marií Willi, a koncert Visegrad Baroque
Orchestra, který se s velkým úspěchem pre-
miérově představil při zahájení loňského roč-
níku festivalu. Letos v červnu se tento unikátní
orchestr vydá na turné po střední Evropě,
zakončené slavnostním koncertem ve Valticích
v rámci MHF 13 měst Concentus Moraviae
(koncert bude zaznamenán Českou televizí).

Zájemci o koncerty mimo Porta coeli si
mohou vstupenky zakoupit v BKC Brno (Bě-
hounská 17, tel. 542 210 863) a v obvyklých
předprodejích jednotlivých festivalových měst.
Letos poprvé jsou vstupenky k dostání i v
předprodejní síti TICKETPORTAL, na
www.ticketportal.cz nebo na tel. 222 246 283. 

Pořadatel nabízí cenově zvýhodněnou per-
manentku na pět a více koncertů (60 % reálné
ceny)! Hromadné objednávky vstupenek při-
jímá a prodej permanentek zajišťuje Meziná-
rodní centrum slovanské hudby o.p.s., Polní 6,
639 00 Brno, tel. 542 210 713, fax 542 213 056
e-mail: jan@concentus-moraviae.cz 

Více informací na
 www.concentus-moraviae.cz

MìKS Tišnov zve
 

Středa 30. května v 19.30 h, sál kina Svratka
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
host: Andy Owens

Středa 6. června v 19.30 hod., velký sál MěKS
OLDŘICH JANOTA

Básník, písničkář, experimentátor představí
průřez  svou  tvorbou, která je známá zejména
z české hudební scény 70. a 80. let, kdy
působil jako frontman skupiny Mozart K.
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Janota dnes vystupuje v křehčí poloze jako
básník zpívající své magické texty jen s ky-
tarou. Tíhne k etnické hudbě minimalismu.  

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

CONCENTUS MORAVIAE 
Středa 13. června v 19.30 hod.
Předklášteří u Tišnova - Porta coeli
CAPILLA FLAMENGA
Dirk Snellings - umělecký vedoucí 
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
David Eben - umělecký vedoucí 
Barbara Maria Willi - varhany 
Vstupenka 200 Kč, studenti, důchodci 100 Kč

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

Předprodej vstupenek v knihkupectví paní
Raškové, Brněnská 475, tel. 549 410 022.

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

Výstava obrazů Stanislava Havlíka
potrvá do 14. června. Výtvarný pedagog,
malíř, grafik se narodil v Bořitově v roce 1939.
Nyní  žije v Brně. V  Tišnově  vystavuje  akryl
a olej na sololitu. Otevřeno denně mimo
pondělí 10 - 12 a 14 - 17 hodin.

CVIČENÍ V M ěKS
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

GALERIE DIANA 
VÁS ZVE NA VERNISÁŽ VÝSTAVY:
Stanislav Sedláček  - obrazy
Miroslava Sedláčková (dcera) 

   - malba na skle
Autoři této výstavy před-

staví v Dianě tvorbu, která se
bytostně dotýká našeho města
Tišnova a uvedena budou i díla
velkých reprezentativních for-

mátů  panoramat  Brna.  
Právě Brno je hlavním tématem tvorby

Stanislava Sedláčka. Také proto jeho obrazy
Brna tvoří součást darů předaných městem
Brnem významným domácím i zahraničním
osobnostem navštěvujícím Brno. Ve zkratce
uveďme Madeleine Albrightová, Václav Klaus,
Rudolph Gulliani, Václav Havel, Vojtěch
Cikrle, Aleksander Kwasniewski a další.

Připomeňme i nedávnou návštěvu preziden-
tů evropských států v Brně. I jim byly předány
obrazy s motivy moravské metropole, jejichž
autorem je Stanislav Sedláček.

Galerie Diana i oba autoři zvou všechny,
kteří se rádi podívají na umělecké ztvárnění
Tišnova a Brna. Na vystavených reprodukcích
shlédnou i obrazy, které pro prezidenty Stani-
slav Sedláček vytvořil.

11/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 8



K výstavě a jejich autorům se vrátíme v pří-
štím čísle vydání Tišnovských novin.

Vernisáž výstavy je v neděli 3. června 2007
v 10 hodin. Další dny bude otevřeno: úterý -
pátek 12 - 17 hodin, sobota - neděle 10 - 16
hodin. Galerie Diana, areál firmy Mouka,
Koráb 133  (pf)

Libušina galerie 
v Malhostovicích zve na vernisáž společné
výstavy Ak. sochař Sergej Kulina, obrazy -
Tatjana Kulina, keramika. 1. června v 17
hodin. Slovo k výstavě Juro Dovičín, na klavír
hraje Roman Czepa. Výstava potrvá do 27.
června  2007, otevřeno úterý - neděle 14 - 18
hodin.     www.libusinagalerie.cz

Pozvánka do synagogy
Městys Lomnice ve spolupráci s Národním

památkovým ústavem v Brně a státním
zámkem Lysice si vás dovolují pozvat na
výstavu "Historie sběratelství rodu Serenyiů".
Výstava bude zahájena v sobotu 2. června
2007 ve 14:00 slavnostní vernisáží s kulturním
programem, potrvá do 26. srpna 2007.
Otevřená bude o víkendech a ve státní svátky
od 13 do 17 hodin.

Díky, docente Lacino!
Když se ve slavnostní den 8. května 2007

scházeli těsně před devátou hodinou u tišnov-
ské radnice ti, kdo přijali pozvání tišnovských
zahrádkářů k vycházce s doc. Ing. Janem
Lacinou, CSc., na Květnici, nebyl pohled na
oblohu  nad  Tišnovem  vůbec  pěkný.  Pršelo
a tmavá mračna nedávala naději na změnu
počasí. To bylo také důvodem, že někteří
zájemci se až u radnice rozhodli se vycházky
nezúčastnit. Přesto, po přivítání přítomných
předsedou tišnovské zahrádkářské organizace
Josefem Zavřelem a po úvodním slovu doc.
Laciny, se pod deštníky na vycházku vydaly
více než čtyři desítky zájemců.

Na třetí zastávce, ta byla hned po vstupu do
lesa na Květnici, už nebylo třeba se schovávat

pod deštníky, brzy vysvitlo slunce a vycházka
mohla  probíhat  podle  plánu.  I  ti,  kteří   žijí
v Tišnově desítky let, se dostali na Květnici do
míst, kde, jak se přiznali, ještě nikdy nebyli. Na
druhé straně samozřejmě na trase nechyběla
tradiční místa, jako vrchol Květnice, Velká
skála nebo vyhlídková cesta. 

A nejen při zastávkách, ale i za pochodu
doc. Lacina ukazoval a vysvětloval zajímavosti
přírody Květnice, bylo znát, že na Květnici
dokonale zná každé místo. Tak se účastníci
mohli dozvědět jaké borovice jsou na Květnici
(určitě dnes rozeznají borovici černou od
borovice lesní), jaké jsou problémy se
zajištěním růstu původních dřevin nebo jaké je
geologické složení Květnice.

Když téměř po čtyřech hodinách vycházka
končila, to už bylo vyloženě letní počasí,
děkoval Josef Zavřel doc. Lacinovi a bylo za
co. Vždyť  každý  si  odnášel  nové  vědomosti
a  určitě se dnes dívá na Květnici jinýma
očima.

A co je nejdůležitější - padl návrh v tako-
vých vycházkách pokračovat. Nabízí se samo-
zřejmě  Klucanina,  mluvilo  se  i  o  Hradisku
u Železného, o Pravkové u Lažánek i o dalších
místech, vždyť Tišnovsko jich nabízí mnoho.
Zahrádkáři přislíbili organizační zajištění a
doc. Lacina, co je to nejhlavnější, opět roli
průvodce. Je tedy na co se těšit.

(ond)

Pohádkový les 
DDM Tišnov opět zve všechny děti a ro-

diče na oblíbenou dobrodružnou cestu
pohádkovým  lesem. Potkáte  staré známé, ale
i nové pohádkové bytosti, které už se na vás
těší  a  mají  pro  vás připravené různé soutěže
a úkoly, ale také dárečky a v cíli i skákací hrad.

Přijďte v sobotu 2. 6. 2007 průběžně mezi
10. a 16. hodinou. Začátek je u tišnovské
nemocnice. Vstupné 30 Kč (pouze děti).
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Africký tanec 
s Terezkou a Tubabu

Taneční workshop s doprovodem bubení-
ků ze skupiny Tubabu se uskuteční v pátek 8.
června od 17 do 20 hod. v DDM. 

Přihlaste se raději předem, tel. 549 410 118,
domecek@ddm-tisnov.cz Vezměte si pití,
pohodlné oblečení. Cena 220 Kč dospělí, 180
mladí do 18 let. Pro ženy i muže všech
věkových kategorií. 

Večerní koncert se skupinou Tubabu
(rytmy Bali a Guinee) v zahradě DDM Tišnov
k poslouchání i tanci od 20.30 do 22 hod.
Vstupné 50 Kč.

O AFRICKÉM TANCI
Africký tanec je určen pro každého, kdo

chce zažít radost z pohybu a užít volnost
ducha, pro všechny, kteří chtějí najít sami sebe
a odreagovat se od stresů všedních dnů

nevšedním  příjemným  způsobem.   Je určený
i těm, kteří nemají žádnou taneční průpravu. 

Africký tanec nabízí jednoduché  kroky a
choreografie stejně jako improvizaci. Tančí se
většinou ve sníženém postavení s pokrčenými
koleny: Tanec připomíná chvíli třeba bojové
postavení, plné dynamiky, ale také pohyby
ladné a něžné.  

Základním hudebním nástrojem pro africký
tanec je bubínek "djembe". Dlaněmi vyhubno-
vávané rytmy pronikají až do duše a rychle
svým zvukem strhnou celé tělo k pohybu.
Tance  byly  vymýšleny  pro  různé příležitosti
a dnešní hudební směry se jimi nechaly v mno-
hém inspirovat.

Před tancováním je chvíle na společné
posezení v kruhu, naladění se na sebe, skupinu
i hudbu. Pak následuje malá rozcvička na
protažení a rozehřátí. Poté, co jste plně při-
praveni oddat se rytmům bubnů, následuje
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Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas  organizuje

2.6. Pohádkový les u tišnovské nemocnice 10.00 DDM
6.6. Přehlídka stolničení sál MěKS 11.00 SOU Tišnov
6.6. Oldřich Janota - koncert sál MěKS 19.30 MěKS
8. - 9.6.EUROSTROJ  RALLY
8.6. Koncert TUBABU zahrada DDM 20.30 DDM
13.6. Concentus Moraviae - Capilla Flamenca Porta coeli 19.30
16.6. Vernisáž v Jamborově domě galerie 10.00 MěKS
22.6. Concentus Moraviae - Boni pueri Porta coeli 19.30
24.6. Svátek hudby nádvoří U Palce  ZUŠ a město Tišnov

Výstavy
19.5. - 14.6. Stanislav Havlík - obrazy galerie Jamborův dům
16.6. - 12.7. Antonín Kanta - výtvarné foto galerie Jamborův dům
3.6. S.Sedláček - obrazy, M.Sedláčková - barva na skle    galerie Diana
19.5. - 9.9. Zpráva o blízkých světech Podhorácké muzeum Předklášteří
17.6. - 28.10. Tišnov, dějiny města pod Květnicí Podhorácké muzeum Předklášteří

Jinde
1.6. - 27.6. S. a T. Kulina - obrazy, keramika Libušina galerie
17.6. Šerkovické koulení (13.00) Šerkovice
2.6. - 26.8. Historie sběratelství rodu Serenyiů synagoga Lomnice



nácvik několika kroků, jejichž provázáním
vzniká malá taneční choreografie. Tanec je
spojen s improvizací a vyjádřením vlastních
pocitů a fantazií. Dostanete prostor pro rea-
lizaci vlastních nápadů. Vibrace jsou význam-
ným uvolňovacím prostředkem. Na závěr
každé lekce se protáhnete. Obvykle na zemi
vleže provádíte protahovací cviky a soustře-
děné pomalé dýchání vás přivede k napro-
stému uvolnění. Domů si odnášíte příjemně
naladěné upocené tělo a oproštěnou a odpo-
činutou mysl.   (bezp)

V rytmu afrických bubn ů
"V myšlenkách se moje nohy ocitnou v pís-

ku, co hřeje, co pálí. Horký mořský vítr z dálky
přináší hudbu Afriky, nohy začnou samy tančit
v rytmu, který už dávno znám. Staletá hudba
podmanivě k pohybu láká, pohyb je život,
radost a uvolnění."

Přijďte si zatančit v rytmu afrických bubnů.
Do Kuřimi přijíždí Hanelle! Zpěvačka, ale
především tanečnice přední české skupiny,
zaměřené na afro, pražské Tiditade. Cílem
Hanelle není nás naučit tančit jako Afričané,
ale ukázat nám nesmírnou bohatost tance a je-
ho úžasných rytmů, naučit nás tančit s hudbou.
Na bubny Hanelle doprovází vynikající bube-
ník ze skupiny Grape, Marián Petržela.

Africký tanec vychází z běžných denních
činností, z pozorování chování zvířat a ve
spojení s vířícími bubny vytváří nezapomenu-
telnou atmosféru. Je vhodný pro kohokoliv,
kdo se chce naučit sebevyjádření, pomocí naše-
mu tělu přirozených pohybů. Na své si přijdou
jak úplní začátečníci, tak lidé, kteří na sobě již
pracují. Taneční  workshop  je  určen pro muže
i ženy a proběhne v sobotu 9. června 2007 od
11 do 14 hodin v budově sokolovny, vchod
vzadu za restaurací, Tyršova 480, Kuřim. Je
nutné se přihlásit na tel.: 774 273 372. 

Co na sebe? Pohodlný oděv, tančíme
naboso. A kolik s sebou? 320 Kč.

Táta dneska frčí 
Tradiční chápání rolí ženy a muže v rodině

má  jasné  vymezení:  matka jako pečovatelka
a vychovatelka, otec jako živitel. Vzrůstající
vzdělanost žen však tyto hranice stírá. Stane-li
se žena matkou a ze strany jejího partnera
nepřichází dostatečná míra pomoci v oblasti
péče  o  děti  a  domácnost, je  žena  přetížená
a nespokojená. Jak se žena cítí ve své nové
roli, to ve velké míře závisí na podpoře
manžela a širší rodiny. Jak se ale samotní muži
vyrovnávají s novým požadavkem být více
aktivní doma v rodině? 

Muži se tradičně a podle očekávání většiny
společnosti starají o rodinu tak, že pracují,
hodně pracují, ještě víc pracují a pak ještě víc
pracují.  Díky náročnému zaměstnání a dlouhé
pracovní době se většina mužů nepodílí na
chodu rodiny zdaleka tak, jak by třeba i chtěli.
Mohlo by to být jinak? Kolik mužů si připadá
hodnotněji díky přímé péče o rodinu? Může
rodinný život nahradit kariéru? Odpovědi na
tyto otázky by asi znal některý z 1 % mužů,
kteří jsou u nás na rodičovské dovolené. Zdá
se vám 1 % mužů zastupujících ženy na
rodičovské dovolené málo? Celkově je naše
společnost v pohledu na role muže a ženy
značně konzervativní. Ženy samotné si i dnes
přisuzují větší schopnosti pro výchovu dětí.
Přitom z výzkumného pozorování otců na
rodičovské dovolené nevyplývá žádná nedo-
statečnost, která by je v roli vychovatele a celo-
denního pečovatele snižovala, a to ani u těch
nejmenších dětí. 

Pro rozhodnutí mnoha otců je také důležitá
výchova, kterou dostali od svých rodičů.
Touží-li současné ženy po větší podpoře ze
strany svých partnerů, neměly by zapomínat na
své budoucí snachy a vychovat pro ně ze svých
synů aktivní otce a manžele. 

Také nízká prestiž domácí práce může otce
od péče o dítě odrazovat, neboť úkolem muže
je "dobývat svět". Nepřicházejí však otcové

11/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 11



přistoupením  na  konformní jednání o mnoho
v možnosti spolupodílet se na rodinném štěstí? 

Vedle společenského naladění ovlivňují
míru aktivity otců také legislativní podmínky.
Teprve novelou zákoníku práce získali muži
rovnoprávné postavení - od 1. 1. 2001 mají
stejný   nárok  na  čerpání  neplaceného  volna
z důvodu rodičovské dovolené jako ženy. V
některých evropských státech je dokonce
zavedena tzv. otcovská dovolená, která mužům
umožňuje po dobu dvou či více týdnů zůstat
doma (bez ztráty platu či jeho většího podílu)
souběžně  se  ženou  a  pečovat  společně  s  ní
o novorozence nebo ji po šestinedělí zcela
nahradit. 

Ve Skandinávii, kde je silná podpora ze
strany státu pro rovné postavení mužů a žen, si
80 % mužů vyzkouší alespoň po určitou dobu
celodenní  péči o dítě. Naváží tak nejen blízký
a důvěrný vztah ke svému dítěti již od
narození, ale posílí také vztah  ke své ženě, se
kterou péči sdílejí. Výzkumy v zahraničí
potvrzují, že otcové, kteří se do výchovy svého
dítěte zapojují podobnou měrou jako matka, se
cítí být šťastnější nejen ve vztahu ke svým
dětem, ale také v manželství a ve své kariéře. 

Důležité určitě je, že dnes všichni máme
možnost vybrat si pro sebe a svou rodinu to
nejlepší a přitom zcela specifické řešení. O
tom,  jak  sladit  mužské  a  ženské  role,  práci
a rodinu hodně diskutujeme i v mateřském
centru Studánka. V rámci celostátní kam-
paně  Sítě  MC  v  ČR  "Táta  dneska  frčí"
a u příležitosti mezinárodního Dne otců 17.
6. pořádá MC Studánka týden plný aktivit,
které potěší hlavně muže, otce, dědečky...

Celé rodiny a širokou veřejnost zveme na
výstavu fotografií a dětských kreseb na téma
"Táta a já". Vernisáž proběhne v úterý 12.
června v 16 hodin a bude prostory MC zdobit
až  do  pátku  22.  června.   Fotografie  tatínků
s dětmi a kresby můžete do MC přinášet, nebo
posílat do MC v týdnu od 4. do 8. června, po
dohodě i jindy. Zároveň bude v MC umístěna
také putovní výstava "Aktivní otcovství aneb
když pečují tátové", na níž uvidíte muže a děti

v situacích a rolích, které tradičně zastávají
ženy. Výstava je doplněna autentickými citace-
mi otců se zkušeností na rodičovské dovolené.

V úterý 12. června od 16:30 hodin se v MC
uskuteční beseda na téma "Je skvělé být tátou".
Dozvíte se o aktivitách na podporu aktivního
otcovství, povídat si budeme o tatíncích na
rodičovské dovolené, o tradičních zvyklostech,
předsudcích  a  rovných  příležitostech   mužů
a žen v rodině i mimo ni. Součástí besedy bude
promítání dvacetiminutového dokumentu z
cyklu České televize "Táta jako máma".
Autorkou promítaného dílu "Otcové na rodi-
čovské dovolené" je dokumentaristka Olga
Sommerová. Děti vám během besedy i pro-
mítání  pohlídáme  na  novém  dětském  hřišti
u MC. Spolupořadatelem úterního odpoledne
v MC je brněnská organizace NESEHNUTÍ.

V sobotu 16. června zveme všechny tatínky
s dětmi a dědečky s vnoučaty na dopoledne
plné her a pohodového blbnutí: "Kdo si hraje
nezlobí!" V tento den bude patřit Studánka jen
tatínkům! Maminkám vstup zakázán! Přijďte si
vyzkoušet spoustu her, prozkoumat prostory
mateřského centra, prohnat dřevěné vláčky,
postavit hrad a dobýt ho, zahrát si fotbal... 
Čeká vás i sladké překvapení. Studánku

otevíráme v 9 hodin, zavřeme až bude všechno
vyhrané a snězené. Na organizaci sobotních
hrátek se podílí občanské sdružení Odyssea
Tišnov. Více informací na

 www.studanka.webzdarma.cz
Hana Beránková

Ohlédnutí za herním dnem
Ve středu 25. 4. proběhl v Základní škole

28. října Herní den pořádaný herním klubem
Domu dětí a mládeže.

Do tělocvičny dorazilo a zahrát si deskové
hry přišlo 75 dětí z pátých tříd. Po lehkém
úvodu a vysvětlení základních pravidel už nic
nebránilo tomu pustit se s chutí do herního
úsilí. Najednou jakoby zmizeli žáci a místo
nich byla  plná tělocvična Osadníků, banditů,
lovců diamantů, handlířů, kupců nebo
Eskymáků. Málem jsme všichni zapomněli na
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čas, ale nakonec nás odpolední zvonění přece
jenom poslalo domů. 

Tišnov je na možnosti herního vyžití
opravdu bohatý. Přitom ještě stále pěkná řádka
dětí  a  dospělých při otázce: "Znáte Osadníky
z Katanu?" krčí rameny. Je to škoda, protože
tyto hry podporují logické uvažování, rozvíjejí
komunikaci, je u nich maximálně potlačen
prvek náhody a dají se při nich zažít opravdu
velká dobrodružství.  

Pokud máte chuť tyto hry vyzkoušet, je
možno navštívit tato dvě  místa:

Herní klub pod střechou Domu dětí a mlá-
deže, který je určen pro holky a kluky ve věku
od 8 - 15 let. Zahrát si můžete každou středu
od 14 do 16 hod. 

Přístav Odyssea, občanské sdružení, je
umístěn v MKS a jeho cílová skupina jsou
hráči ve věku 15 let a výše.

Herní klub se těší na nové hráče deskových
her u nás v Domečku a třeba i na další Herní
den v některé ze ZŠ.    Veronika J.,

  Dům dětí a mládeže
 

Učiliště se má čím pochlubit
Střední odborné učiliště, Tišnov, nám. Míru

22, vás zve na přehlídku stolničení, která se
koná dne 6. 6. 2007 od 11 do 16 hod. v sále
MěKS Tišnov (pod kinem). Na programu jsou
závěrečné práce žákyň oboru provoz služeb;
dále  ukázky  prací  učňů oboru automechanik
a ukázky prací učňů oboru opravář
zemědělských strojů.

Soutěž na Gastrotour 2007
Ve středu 16. 5. 2007 organizovala SOŠ

FORTIKA v tišnovské sokolovně předváděcí
akci GASTROTOUR. Součástí této akce byla
i enviromentální znalostní soutěž týkající se
přírody, turistiky a ochrany životního prostředí
na Tišnovsku.  Soutěž  byla určena pro sedmé
a   osmé  ročníky  základních  škol  z  Tišnova
a blízkého okolí. Z naší školy na nám. 28. října
Tišnov se zúčastnili: ze třídy 8.A Jan Horna,
Filip Klouba, Kateřina Medková, Tereza

Pokorná a z třídy 8.D Pavel Drlík, Eva Hrdlič-
ková, Lukáš Křivánek, Eva Procházková, Soňa
Rozsypalová, Pavel Trs. 

Se silnou konkurencí a záludnými otázkami
si nejlépe poradila Eva Hrdličková, která celou
soutěž vyhrála. Velice dobře si s nástrahami
soutěže poradili i Tereza Pokorná a Pavel
Drlík, kteří shodně skončili na 3. místě.
Znalosti, které výherci použili v soutěži, po-
cházejí nejen ze samostudia, ale i ze sou-
stavného vzdělávání v naší škole s ekologic-
kým zaměřením.   Mgr. David Blahák

Den dějepisu
Dne 26. 4. 2007 se na ZŠ, nám. 28. října,

uskutečnil "Den dějepisu" pro žáky 7. tříd na
téma "Zámořské plavby a objevy". Tato akce
se stává již tradicí. Jejím cílem je zpestřit
výuku netradičními formami práce, propojit
znalosti s ostatními vyučovacími předměty,
předložit žákům nové informace. Děti mezi
sebou soutěžily nejen o prvenství mezi třídami
(zde je nutné vyzvednout především výkon
7.C), ale také o jedničky, které byly odměnou
za prokázané znalosti. Velký dík patří
maminkám našich žáků - paní Dobyšarové,
Humpolíkové,  Hauptové,  Fuchsové, Vacové
a Hrbotické, které nám pomohly s organizací
akce.      Mgr. Jitka Medková,

 vyučující dějepisu

Pétanque v Šerkovicích
Zveme  všechny  příznivce pétanque nejen

v Mikroregionu PORTA na otevřený turnaj
dvojčlenných týmů Šerkovické koulení, který
se koná v neděli 17. 6. 2007 od 13.30 hodin na
hřišti v Šerkovicích. Systém hry bude upřesněn
podle počtu přihlášených, není stanovena
žádná věková hranice, hrát mohou i úplní
začátečníci. Vyhodnocena však bude kategorie
dětí a dospělých. Podmínkou účasti je pouze
vlastní sada 6 koulí. Přihlásit se můžete tele-
fonicky na č. 777 765 882 nebo 732 823 274,
prezentace na místě od 13 hod. Občerstvení
zajištěno. Turnaj je organizován ve spolupráci
s OÚ Šerkovice.      (fm, mr)
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O tišnovských øeznících    4
UČ SE HOCHU ŘEMESLU...

Mistr řezník musel být vyučen, mít mi-
strovskou zkoušku, živnostenský list a samo-
zřejmě také krám s prostory k tomu
příslušejícími. Živnost - nejen řeznická - se
zpravidla dědila z otce na syna či zetě a ře-
meslo mívalo opravdu "zlaté dno". Trochu
odbočím: sedlář a řemenář Karel Slanina měl
za výlohou "cedulu" s tímto -  zajisté životem
ověřeným - nápisem: "Uč se hochu řemeslu,
světem vládne všivota!" Člověk vyučený
řemeslu měl vždy lepší vyhlídky do života, než
nádeník. Kdo se chtěl stát řezníkem, musel jít
nejprve za mistrem a domluvit
se na učení. Učňovské školy
tehdy neexistovaly, výuka se
děla především praxí a neu-
stálým dozorem ze strany
mistra či tovaryšů. Teorie se v Tišnově učívala
 na  staré  škole  a  to  dvakrát   týdně: v úterý
(kdy nebylo pilno u řezníka) od 2 do 5 hodin
odpoledne a v neděli (!) dopoledne od 11 do
12 hodin.

U řezníka bývali učni i tovaryši podle
velikosti podniku, někdy dva i tři. Za učení se
někde něco málo platilo, jinde zase ne, to ale
mistr řekl: "Máš tři roky učení zadarmo, ale
pak budeš u mne dělat jako tovaryš nějaký čas
také  ještě zadarmo." (Zpravidla jen měsíc či
dva.) Učeň i tovaryš u řezníka bydlel, dostal
jídlo (jedlo se u jednoho stolu s rodinou
mistra), prali jim prádlo, kapesné nebývalo. 

Moje učební léta začala nikoliv v Tišnově,
ale ve Znojmě. Pro názornost, jak učení tehdy
vypadalo, to uvádím. Mistr Láznička ve
Znojmě (to byl jediný řezník, který měl vlastní
porážku - po postavení městských jatek už
však  musel  porážet tam) měl velkouzenářství
a velkořeznictví na Masarykově náměstí hned
na rohu ulice Šlapákovy. 

Pan Láznička byl majitel, mistr. V krámě
ani v dílně nepracoval, ale vše řídil. Jeho žena
Terezie byla rozená Němka, za svobodna

Handlová. Dílovedoucí, který prakticky vedl
celý chod, byl Rudolf Klouda a provoz na
porážce podléhal Františku  Procházkovi. 

Obchod byl veliký - výklady na dvě strany,
uprostřed vchod, ve výkladech byly bazény na
ryby. Učni jsme tam byli tři. Do Znojma mne
"došikoval" můj  tatínek. Chtěl,  abych  se
vyučil  řemeslu a zároveň se naučil německy,
měl ve Znojmě známého a kolegu hospod-
ského Šrámka. Já jsem měl možnost kdykoliv
jít k tomu panu Šrámkovi, skoro jako domů,
dát si tam třeba kafé  apod.  Nic  jsem neplatil,
 to si vyřizoval s panem Šrámkem tatínek. Ten
jako mladík byl v Bergenu (dnešní Perná u

Mikulova) na "vekslu", aby se
naučil německy. Za první
světové války narukoval do
Herrmannstadtu - dnes Heřma-
nův  Městec - a sloužil jako

kuchař, na frontě nebyl - to mu zařídil pan
učitel Vrchlabský z Tišnova, jeho spolužák,
který byl u vojska šikovatelem.  

Německy jsem se ovšem moc nenaučil,
mezi námi byl jen jeden Němec kromě paní
Lázničkové, jinak to byl český podnik. Jak
člověk nežije v totálně cizojazyčném prostředí,
pak se cizí řeči těžko učí. Do učení jsem
nastupoval ve čtrnácti létech. Domů jsme
mohli jezdit jen na Vánoce, ale rodiče mohli za
námi přijet. Jednou za celou tu dobu za mnou
přijela maminka, dvakrát tatínek.

Také něco veselejšího, co stojí za zazna-
menání. U pana mistra Rudolfa Rašovského se
učil jeden ne moc bystrý mladík a stále se
vyptával na věci už mnohokrát omílané a všem
známé. Mistra to rozčilovalo, zvláště, když byl
zabrán do důležité práce. 

Jednou měl tento učeň rozporcovat kýtu,
tedy nejlepší maso, ale dopadlo to bídně. Z
pěkného kusu nadělal nevzhledné "frcky". Jak
to mistr viděl, učni vynadal: Co teď s tím? A
když se učeň ptal, kam to má dát, mistr
vybuchl: "Hoď to třeba do hnoja!" No - a učeň
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šel a vše vysypal do hnoje, lódnu umyl a po-
klidil. Když se pak mělo pokračovat v práci,
ptá se ho mistr, kam dal to svoje veledílo.
Učeň popravdě odpověděl: "Do hnoja - jak
jste pane mistr poručil!" Co následovalo,
netřeba dodávat.

Jindy  u téhož mistra brousili nože. Brus byl
veliký kotouč z tvrdého pískovce na hřídeli,
ponořený  napolovic  do  půlkruhové   nádoby
s vodou. Ručně se točilo klikou, brus se musel
dosti rychle otáčet a brousit nože nemohl jen
tak leckdo, zpravidla to byl pan mistr sám.
Vodu do brusu bylo nutno po chvílích dolévat
a brus tedy stál blízko pumpy. Moje pozdější
manželka, mistrova dcera, jako mladá dívka
točila brusem. Bylo to v létě za velikého vedra
a tak se brus postupně točil pomaleji a po-
maleji. Pan mistr neřekl nic, šel k pumpě
napumpoval kýbl vody. Děvče si myslelo, že
bude dolévat vodu do brusu, ale pan mistr

chrst! chrst! - a kýbl vody vylil na milou dceru.
Hned začala točit s patřičnou rychlostí! Ani
jedno slovo prý u toho nepadlo. 

Můj příbuzný řezník, strýc Josef, to byl
frajer! Když přišla do krámu návštěva z rodiny
či z jeho rodné dědiny Brťova u Černé Hory,
uřízl  pěkný  kousek uzeniny, flákl s ní na pult
a  řekl:  "Vypadáš  špatně,  tady  máš  kusanec
a najez se! (Slovo "najez" znělo ale lidověji!). 

Také k tovaryšům se choval jako grand.
Když bylo potřeba odnést tržbu do spořitelny,
zavolal tovaryše, řekl mu "nastav zástěru",
vytáhl "šufle" s penězi a bez počítání vysypal
tovaryšovi do klína se slovy: "Běž, zanes to do
špórkasy, ať si to tam spočítají!" Že na to snad
někdy i doplatil, je docela možné.

A ještě něco kuriózního. V Tišnově bývaly
veliké trhy, plné náměstí krámků, květiny,
zelenina, látky, oděvy, různý "cukrverk",
sekaná čokoláda s vyvolávačem: "...a ještě kus
pro babičku, a další kus pro dědečka, a pro
tetičku a to vše za pět kaček! Nekupte to!" V
průjezdu Drbalova domu se sekal turecký med,
na stáncích vše možné i nemožné, na Kukýrně

pak i dobytčí trh, u Masných krámů se
prodávalo vápno, a jiné a jiné. Tu slávu si dnes
už ani nedovedeme představit a samozřejmě
plno lidstva, které se také potřebovalo
občerstvit.

Jeden řezník vybavil své lidi kotlíkem,
trojnožkou, dřevem a uzeninami, aby na rynku
na plácku u Kozlovských prodávali hladovým
občerstvení. Z kotlíku se kouřilo a tovaryš
vyvolával: "Horké párky, horké párky, horké
párky..." Kolem se točila jakási baba z vesnice,
která měla v podpaždí živou husu - také na
prodej. A jak se tak točila, a víko kotle s párky
bylo otevřeno, husa najednou: chvíst!!!
Rovnou do vody s párkama. Co teď?  Tovaryš
se bystře rozhlédl kolem, rychle zamíchal
hůlkou a pokračoval ve vyvolávání: "horké
párky..."  Není  známo, že  by  někdo  ochořel
z takové přílohy!

Jan Vrzal
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Sport
Informace
o Eurostroj rally Tišnov 2007

Chtěli bychom všechny obyvatele Tišnova
a okolních obcí informovat o EUROSTROJ
RALLY Tišnov 2007, jejíž hlavní část se bude
konat v sobotu 9. června 2007. 

Na nám. Míru v Tišnově proběhne v pátek
v 19:30 slavnostní představení posádek, v so-
botu v 8:00 start a v 16:30 cíl soutěže. Z tohoto
důvodu bude na náměstí Míru a přilehlých
ulicích (Dvořáčkova, Ráboňova a Bezručova)
v této době uzavřen provoz. V průběhu soboty
budou probíhat jednotlivé rychlostní zkoušky
na třech tratích.

Trať "Tišnovská" vede přes obce Malá
Lhota, Žernovník, Lubě, Hluboké Dvory,
Unín, Rohozec, Hájek, Hajánky. Na této trase
proto bude po celý den znemožněn příjezd do
místní části Jamné.

Trať "Řikonínská" vede přes obce Řikonín,
Kutiny, Lubná, Rojetín, Žďárec.

Trať "Meziboří" vede přes obce Nová Ves,
Dolní Libochová, Meziboří.
Časový průběh jednotlivých rychlostních

zkoušek a další podrobnosti o rally jsou na
www.rallyvyskov.cz. Uvedené uzavírky budou
řádně označeny přechodným dopravním
značením.   (bezp)

Dětské cyklistické závody
Součástí slavnostního programu při oteví-

rání cyklostezky v Tišnově dne 20. května byly
i cyklistické závody pro děti, pořádané DDM
Tišnov. 

Pohádkovou trasu "Baby závodů",  určenou
pro děti do 6 let, projelo 183 dětí. Starší pak
soutěžili v "Jízdě zručnosti". Soutěž byla
rozdělena do dvou kategorií a zúčastnilo se jí
celkem 54 dětí.

A výsledky? Kategorie 6 - 10 let holky: 1.
místo Anna Kurucovová; 2. Erika Fabiánová;
3. Pavlína Mánková; 4. Ioana Hašková. Kluci:
1. místo Libor Marek; 2.Vojtěch Řehoř; 3. Jiří
Pražák; 4. Vojtěch Halouzka.

Kategorie 11 - 14 let holky:  1. místo Eva
Žáčková; 2. Helena Wolfová; 3. Karolína
Pražáková; 4. Viktorie Floriánová. Kluci: 1.
Lukáš Schimmerle; 2. Jonáš Florián; 3. Jiří
Halouzka; 4. Martin Luňáček  

Pavlína Mánková
Ioana Hašková

Běh Klucaninou
V sobotu 19. května se v Tišnově usku-

tečnil populární přespolní běh Klucaninou,
letos poprvé nesl název "Memoriál Jaroslava
Chromého". Zúčastnilo se ho 29 běžců, z toho
bylo 8 žen. Běhu se již po třetí zúčastnil i hejt-
man našeho kraje pan Ing. Stanislav Juránek.
Zde jsou výsledky: 

Kategorie muži: 1. Jiří Homoláč, Brno, v
čase 31,21 min.; 2. Jan Nováček, Kuřim, 33,02
min.; 3. Vít Procházka, Kuřim, 34,01 min.

Kategorie veteránů: 1. Jaroslav Kaše,  Brno,
32,58 min.; 2. Vladimír Cetkovský, Předkláš-
teří, 36,14 min.; 3. Stanislav Juránek, Sokol
Brno-Židenice, 36,44 min.

Kategorie ženy: 1. Alena Žákovská,
Horizont Kola Horák, 37,33 min.; 2. Lenka
Bednářová, Brno, 38,28 min.; 3. Alena
Pešlová, Brno, 38,35 min.

Po skončení tohoto závodu se uskutečnil
další běh - humanitární Běh Terryho Foxe,
jehož výtěžek z dobrovolných darů běžců jde
na  podporu výzkumu rakoviny. Zde, bohužel,
z roka na rok klesá počet účastníků. Přičemž
trasa, která měří 1200 metrů - tzv. "Tišnovská
míle" je zvládnutelná pro každého, vždyť ji
zvládly i maminky s kočárky - je možné ji
zvládnout jako procházku ulicemi  v okolí
sokolovny a podívat se, co vše se zde po roce
změnilo.

Výbor TJ SOKOL Tišnov, který byl pořa-
datelem obou akcí, věří, že se příští rok
sejdeme v hojnějším počtu. Vždyť běh a vůbec
pohyb patří k životu a upevňuje naše zdraví.

Při této příležitosti pár slov k legendárnímu
tišnovskému atletovi či běžci Jaroslavu Chro-
mému, který byl členem Sokola Tišnov a re-
prezentoval jej jako žák, dorostenec i muž.
Narodil se 7. 7. 1915 a zemřel 1. 4. 1971.
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Závodil za Sokol Tišnov a sokolskou župu
Pernštejnskou jako atlet na 1500 m, 3 km, 5
km, 10 km na běžecké dráze a také 3 km
překážek.  Účastnil se desítek přespolních běhů
v Tišnově,  Brně (Pisárky a Lužánky) a byl
tradičním účastníkem běhu Běchovice - Praha. 

V zimě běhal na lyžích od dorosteneckého
věku. Účastnil se více než 30 závodů v Tiš-
nově, Na Seňoři, Novém Městě na Moravě a
jiných zimních střediscích Československa.
Běhal také závody branné zdatnosti. Startoval
mnohokrát na Memoriálu Josefa Německého,
běhal "Zlatou lyži" v Novém Městě na Moravě
a "Jizerskou padesátku". Bratr Jaroslav
Chromý byl ve své době vzorem mladým
atletům  a  běžcům  pro  svoji  skromnost. Byl
k sobě tvrdý při tréninku. Někteří z vás pama-
tují jeho tréninky na Klucanině, či na běžkách
v Šatanech. Trénoval a běhal sám, neměl
trenéry ani dotace či sponzory. Na závody
jezdil vlakem, autobusem a někdy pěšky.
Cestovné si platil sám a jediný doprovod byl
někdy jeho syn Bořivoj (ten mimochodem
obsadil  na  memoriálu   svého  otce  4.  místo
v kategorii veteránů).

Pro dokreslení charakteru atleta Jaroslava
Chromého citace ze Sportovních novin: "Na
startu  Zlaté  lyže  nechybí   Jaroslav   Chromý
z Tišnova, který zde startuje od roku 1928".
Tehdy jako dorostenec Sokola Tišnov na
vypůjčených lyžích od bratrance a v botech od
tatínka bez jeho vědomí. Zvítězil, ale doma to
od otce schytal několika pohlavky. A jak léta
ubíhala, běhal Jaroslav houževnatě dále sám,
poněvadž na takovou dřinu v tišnovských
podmínkách nenalezl spoluběžce.

Vždy hrdě reprezentoval Tišnov a na
celostátních závodech byl vítaným běžcem
veteránem.    

Pojmenováním Běhu Klucaninou na Me-
moriál Jaroslava Chromého chce výbor Sokola
Tišnov uctít výkony legendárního běžce.

Výbor TJ SOKOL

Červen ve sportovní hale SSK
Neděle 10. 6.   8.00 házená - ml.žáciIvančice

  9.30 házená - st. žáci Ivančice
11.00 házená - muži Husovice

Akce ve společenském sále sokolovny
Pá   1.6. 10-17 prodej koberců
So   2.6.   8.30-15 prodej koberců
St   6.6. 10-16.30 prodej textilu a dom. potřeb
Čt   7.6. 10-16.30 prodej textilu a dom. potřeb
Po 11.6.   9.30-17 výběrový SECOND HAND
Út 12.6.   9.30-17 výběrový SECOND HAND
St 13.6. 10-17 prodej textilu - Kulichovi
Čt 14.6.   9-17 prodej textilu - Kulichovi
Po 18.6. 10-17 prodej textilu a dom. potřeb
Út 19.6.   9 - 17 prodej "Skrblíkův ráj"
So 23.6.   8.30-14 prodej obuvi
St 27.6. 10-17 prodej textilu a dom. Potřeb
Čt 28.6.   9.30-17 výběrový SECOND HAND
Pá 29.6.   9.30-17 výběrový SECOND HAND

PRODEJ OBUVI 
v sobotu 23. 6. v 8.30 v sokolovně

Blahopøání
Dne 1. 6. 2007 oslaví své 85.
narozeniny paní
MARIE SODOMKOVÁ
Hodně štěstí, zdraví a spoko-
jenosti do dalších let přeje syn
Jaroslav a sestra Zdena s rodinou

Podìkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy

rozloučit s panem
JINDŘICHEM MORAVCEM

Neteř s rodinou a švagrová Marie.

Vzpomínky
Dne 21. 5. 2007 to bylo 10 let,
co zemřela naše milovaná
maminka a babička, paní
MARIE DRLÍKOVÁ
a 22. 6.  uplyne
druhý rok od  
úmrtí našeho  

drahého tatínka a dědečka,
pana
LUBOŠE DRLÍKA
Vzpomínají synové s rodinami
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Dne 4. 6. uplyne 15 roků,
kdy nás náhle opustil man-
žel, tatínek a dědeček, pan
PAVEL DRLÍK
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn a dcera s ro-
dinami.

Dne 6. června bude první
smutné výročí úmrtí naší mi-
lované  manželky, maminky
a babičky, paní
KVĚTOSLAVY
BARTOŇKOVÉ
Stále vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.

Dne 6. června uplyne 20
roků, kdy od nás odešel náš
drahý manžel, tatínek, švagr
a strýc, pan
JAROSLAV HAVLÍ ČEK
Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka

Marie, syn Miroslav a dcera Jitka s rodinami.

Dne 7. června uplyne 6. výročí, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

LADISLAV KOTOU ČEK
S láskou vzpomínají manželka Marie, dcera

Marta a syn Ladislav s rodinami.
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