
O sociálních službách společně
Dnes se na Vás obracíme s prosbou o spo-

lupráci. Pro tvorbu kvalitního komunitního
plánu sociálních služeb potřebujeme znát Vaše
potřeby, nápady a názory. Proto najdete v tom-
to čísle Tišnovských novin dotazník, kterému,
prosím, věnujte několik minut Vašeho času.
Navíc jsme Vám položili i několik otázek z ob-
lasti kultury v Tišnově a pro rodiče dětí i z ob-
lasti školství. 

Dotazník jsme vložili jedenkrát. V případě,
že jej chcete v rodině vyplnit vícekrát, je
možné si jej zkopírovat a sešít, nebo vy-
zvednout na podatelně MěÚ v rohové budově.
Dotazník je také ke stažení na www.tisnov.cz.
Vyplněný dotazník je možné vhodit do
schránek označených logem KPSS v knihov-
ně, MěKS a v obou budovách radnice,
případně zaslat poštou na adresu MěÚ Tišnov,
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov do 29. 6. 2007.
Dotazník je přísně anonymní, výsledky se
zpracovávají statisticky. Současně v Tišnově
pracují i naši tazatelé, členové výboru komu-
nitního plánování, zaměstnanci úřadu a dobro-
volníci. V případě, že jste již byli osloveni,
dotazník, prosím, vícekrát nevyplňujte.

Jednotlivým sociálním službám jsme se
věnovali v minulých číslech Tišnovských
novin. Proto uvádíme jen stručný přehled:

*pečovatelská služba -  pomoc seniorům a
osobám se zdravotním postižením při zvládání
běžné péče o vlastní osobu (hygiena, stravová-
ní, chod domácnosti apod.), doprovázení k lé-
kaři, na úřad apod. Služba se poskytuje v do-
mácnosti klienta 
*dům s pečovatelskou službou - dlouhodo-
bé bydlení pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, využívající pečovatelskou službu
* rozvoz obědů - peč. služba přiváží ve všední
dny do domácnosti klienta hotové obědy
*denní stacionář - zařízení pro seniory a oso-
by se zdravotním postižením, ve kterém se
poskytují   služby   pro   zvládání   běžné   péče
o vlastní osobu 

* středisko osobní hygieny - koupelna,
pedikúra - služba na objednávku
*domov pro seniory (bývalé domovy dů-
chodců)  -  dlouhodobé  bydlení   pro   seniory
a osoby se zdravotním postižením, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je
poskytována 24 hodin denně 
*nízkoprahové zařízení pro neorganizova-
nou mládež - služba je určena mladým lidem,
u nichž hrozí, že se budou potýkat s krimina-
litou, užíváním drog, vandalstvím apod. 
*azylový dům - bydlení na přechodnou dobu
pro osoby v nepříznivé sociální situaci, kteří
nemají kam jít
*noclehárna - možnost přenocování a využití
hygienického zařízení pro osoby bez přístřeší
*poradenská a informační služba - posky-
tování potřebných informací osobám, které
žádají o pomoc v krizi či při řešení jejich
nepříznivé sociální situace
*dům pro matky v tísni - bydlení na pře-
chodnou dobu pro matky s dětmi, které nemají
kam jít
* raná  péče  -  neplacená služba   pro   rodiče
s dětmi se zdravotním postižením, do 7 let
jejich věku. Služba je poskytována především
v domácnosti
* dům na půl cesty - bydlení na přechodnou
dobu pro mladé dospělé do 26 let věku, které
po dosažení zletilosti opouštějí dětské domovy,
výchovné ústavy apod. Služba poskytuje uby-
tování, zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím, terapii a poradenství. Služba
se poskytuje za úplatu
* poradna a kontaktní místo pro drogově
závislé - cílem služby je snížit rizika spojená se
zneužíváním návykových látek. Služba se
poskytuje bezúplatně
* služby osobní asistence - služba se posky-
tuje v domácnosti osob se zdravotním posti-
žením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby,  a  to  v  předem  dohodnutém  rozsahu
a čase. Služba se poskytuje za úplatu
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* sociálně terapeutické dílny - účelem je
dlouhodobá a pravidelná podpora zdokona-
lování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie
(pomoc při hygieně, zajištění stravy)
*denní stacionář pro osoby s handicapem -
slouží osobám se zdravotním postižením i oso-
bám s chronickým duševním onemocněním -
jedná se o pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení
může být denní i týdenní
* chráněné bydlení - dlouhodobé bydlení pro
osoby se zdravotním postižením, jejichž situ-
ace vyžaduje pomoc jiné osoby.  Poskytuje se
za úplatu. Obdoba DPS nebo bývalých
penzionů
* terapeutické komunity - přechodné bydlení
pro osoby závislé na návykových látkách nebo
osoby s chronickou psychickou poruchou, kte-
ré mají zájem o začlenění do běžného života.
Služba se poskytuje za úplatu
* tísňová péče - poskytnutí neodkladné pomo-
ci při krizové situaci
*odlehčovací služba - ambulantní nebo
pobytová pečovatelská služba poskytovaná
osobám se zdravotním postižením a seniorům,
jejichž  situace  vyžaduje  pomoc  jiné  osoby,
o které jinak pečuje osoba blízká v domác-
nosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě
nezbytný odpočinek. Služba se poskytuje za
úplatu.

Děkujeme za Váš zájem o komunitní pláno-
vání sociálních služeb.

Ing. Zuzana Brzobohatá,
místostarostka

Kamarádka knihovna 
je v Tišnově

Dětské oddělení tišnovské knihovny zažívá
obrovský  úspěch. V pátek 1. června obdrželo
z rukou zástupců Svazu knihovníků a infor-
mačních pracovníků, Národní knihovny v Pra-
ze a firmy 3M Česko titul Kamarádka knihov-
na. Slavnostní ráz celého aktu byl umocněn

prostředím, kam byly oceněné knihovny
pozvány, a to do krásné Zrcadlové kaple
Klementina.

Toto ocenění se uděluje knihovnám, které
se s velkou péčí věnují dětským čtenářům.
Hodnotí se např. procento čtenářů z dětské
populace, počty výpůjček, návštěvnost, aktivity
pro děti apod. V celorepublikové konkurenci
104 přihlášených knihoven nejlépe uspěla
právě ta "naše". Velkou měrou k tomu přispěli
právě její čtenáři, kteří prostřednictvím "vy-
svědčení" knihovnu hodnotili. Potěšující je, že
s 1. místem  v soutěži je spojen šek na 30 tisíc
korun, které knihovna použije výhradně na
nákup knih pro děti.

Děkuji všem pracovnicím knihovny za
skvěle odváděnou práci. Titul Kamarádka
knihovna je její unikátní vizitkou.

Zdeněk Melkes, místostarosta

NEJLEPŠÍ DĚTSKÁ KNIHOVNA 
V ČESKÉ REPUBLICE JE V TIŠNOVĚ
NEDALEKO BRNA 

01.06.2007 - 22:29, autor: ČT24

Kamarádka knihovna, první ročník celo-
státní soutěže dětských oddělení veřejných
knihoven, už zná své vítěze. Ze 104 přihlá-
šených postoupilo do finále jedenáct knihoven,
z nichž odborná porota vybrala tři, které
stanuly na stupních vítězů. První místo a titul
Kamarádka knihovna získala spolu s finanční
odměnou  od  generálního  partnera   soutěže
v hodnotě 30 tisíc korun Městská knihovna
Tišnov. Druhé místo obsadila Městská knihov-
na  Sedlčany, která  obdržela  20  tisíc  korun,
a na třetím místě skončila Městská knihovna
Havířov, a získala tak odměnu 10 tisíc korun. 

Zvláštní ocenění si vysloužila knihovnice
Marie Davidová z Městské knihovny v Nové
Včelnici za mimořádně obětavou osobní práci
s dětmi v obci. Vít Richter, předseda Svazu
knihovníků a informačních pracovníků ČR
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(SKIP), který je pořadatelem soutěže, si po-
chvaloval velmi dobrou účast: "Potěšilo mě, že
se již prvního ročníku soutěže zúčastnilo tolik
knihoven, a  to  včetně  podpory  18  tisíc  dětí
z celé republiky, které knihovny hodnotily
vysvědčeními. Tak velký zájem nás příjemně
překvapil." 

Uznání se dostalo i dětským hodnotitelům
knihoven. Nejhezčí výtvarné příspěvky, které
děti k vysvědčením připojily, byly dnes vysta-
veny v Zrcadlové kapli Klementina. Tři vyloso-
vané autorky vysvědčení se mohou těšit na
opravdu velký knižní dar podle vlastního vý-
běru: Aneta Václavíková z Kardašovy Řečice,
Natálie Ryšánková z Krnova a Michaela Šnaj-
darová z Uherského Hradiště.

Knihovny musely v soutěži prokázat nejen
to, že mají přízeň dětí, ale také vstřícnou
provozní  dobu,  kvalitní  fond  knih,  časopisů
i zvukových dokumentů či moderní a atraktivní
prostředí   vybavené   odpovídající   technikou
s přístupem k internetu. Sledovalo se, jak spo-
lupracují  se  školami i jinými partnery v obci,
jaké aktivity pro děti a rodiny připravují atd.
Konkurence byla obrovská a o vítězných
knihovnách se šestičlenné porotě rozhodovalo
velmi  těžko. Celá finálová "jedenáctka" patří
k republikové špičce a měla do poslední chvíle
naději na vítězství. 

I v průběhu soutěže se potvrdilo, jak důleži-
tou roli v životě dětí, ale jistě i dospělých, hrají
knihovny. Mnohé z nich už dávno nejsou pou-
ze tradičními půjčovnami knížek. "Pořádají
kulturní akce, výstavy, divadelní a hudební
představení, tvořivé dílny, výlety, akce pro klu-
by maminek, některé vydávají vlastní knihy,"
říká Zlata Houšková ze SKIP. "Účastní se
celostátních i mezinárodních projektů a pod-
porují dobrý komunitní život obce." Za zmínku
jistě stojí, že v případě prvních dvou oceně-
ných knihoven je jejich čtenáři více než 65 %
dětí ve městě.

"Aneta Václavíková, první vylosovaná
autorka vysvědčení, inspirovala pořadatele
svým komentářem k vysvědčení, který nazvala:
Pět důvodů, proč chodit do knihovny. Podob-
nou anketu zařadíme pravděpodobně jako
jedno z hodnotících kritérií do příštího ročníku
soutěže v roce 2008," říká členka poroty
Deirdre MacBean ze společnosti 3M Česko,
hlavního partnera projektu.

Soutěž Kamarádka knihovna, kterou ve
spolupráci s firmou 3M  Česko  vyhlásil  SKIP
a jeho Klub dětských knihoven, byla zahájena
koncem loňského léta. Všechny knihovny s dět-
ským  oddělením  měly  možnost  přihlásit   se
a začít bojovat o hlasy dětí. Možnost známko-
vat knihovny se dětem velice líbila. "Mnohé si
daly skutečně záležet a nespokojily se jen s tím,
že by vyplnily kolonky vysvědčení," říká
Deirdre MacBean. "Často vzaly do ruky pas-
telky  a  malovaly obrázky knihoven, knihovnic
i literárních hrdinů, psaly svá přání a vzkazy." 

Vysvědčení se nakonec sešlo 18 tisíc.
Svědčí o tom, že knihovny jsou pro velkou část
dětské populace důležitým a zajímavým
partnerem.

Jaký pán, takový pes...
Nejprve bych rád poděkoval těm majitelům

psů, kteří poctivě po svých miláčcích "sbírají",
čímž přispívají k čistotě veřejného prostranství
v  našem  městě. Tito  majitelé psů jistě uvítali
a věřím, že uvítají i další, že město Tišnov
nechalo rozmístit v měsíci květnu prozatím 20
schránek pro sáčky na psí exkrementy. Po
zhodnocení možností bylo rozhodnuto o spolu-
práci s firmou Fedog (www.fedog.cz), která
nabízí svůj produkt již několik let v mnoha
městech republiky i v zahraničí. Jedná se o pa-
pírové sáčky s lopatkou, kterou lze snadno
sebrat psí exkrement. Sáčky jsou průběžně
doplňovány, takže není třeba si brát sáčky do
zásoby. Komu tento systém nevyhovuje a po-
třebuje mít sáček vždy před odchodem na
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procházku, může si sáčky vyzvednout na oddě-
lení komunálních služeb v přízemí radnice.

S rozmístěním schránek na sáčky byly
rozmístěny i na některá místa odpadkové koše.
Na další místa počítáme ještě s posílením
odpadkových košů.

Dovoluji si připomenout a požádat občany
o součinnost při postihování těch občanů, kteří
po svých psech exkrementy nesbírají a do-
pouštějí se tím přestupku dle § 47 odst. 1 písm.
d) zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích ve
znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek
lze uložit pokutu do 1.000 Kč.

Věřím, že tato nová služba bude nejen mezi
majiteli psů kladně hodnocena a přispěje k čis-
totě veřejného prostranství.

Ing. Václav Drhlík

Okénko ekoporadny

NABÍDKA LETNÍ BRIGÁDY
Ekoporadna Tišnovsko získala grant na

kosení lučních společenstev. Z toho důvodu
hledáme zájemce, kteří by formou placené bri-
gády pomohli s kosením luk a úpravou keřo-
vých porostů. Kosení bude probíhat nedaleko
obce Malhostovice (Zlobice) v letních měsí-
cích.  Bližší  informace získáte v ekoporadně.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte:

Ekoporadna Tišnovsko, Tišnov, nám. 28.
října 28,  tel.: 549 210 805, email:
ekoporadna@tisnovsko.eu  a webové stránky:
www.ekoporadna.tisnovsko.eu

Otevírací doba je: po 8:00 - 12:00, út 11:00
- 14:00, st a čt 13:00 - 17:00.

EXKURZE 
DO REKULTIVOVANÝCH LOM Ů

Srdečně vás zveme na exkurzi do rekultivo-
vaného lomu Dálky a zajisté se dozvíme zají-
mavé informace ohledně této problematiky od
Ing. Jiřího Schneidera, PhD., z MZLU Brno,
který nás celou exkurzí provede. 

Sraz všech účastníků bude v sobotu 23. 6.
2007 ve 13 hodin u čebínského nádraží nebo
ve 12:30 na tišnovském nádraží, odkud
pojedeme vlakem 12:41 do Čebína.

REKULTIVACE LOMU DÁLKY
Co je to rekultivace? Rekultivace by měla

vést k návratu poničeného území do pokud
možno "přírodního" stavu. Ne vždy se tento
záměr vydaří (někdy je i rekultivovaná krajina
hodně umělá), ale v případě lomu Dálky
můžeme vidět velice zdařilou a přírodě blízkou
rekultivaci. Samostatná vápencová kra vrchu
Dálky vytváří zřetelný kopec nad obcí Čebín.
Je částečně zalesněný s vrcholovými lady,
které byly dříve pravděpodobně využívanými
k pastvě. Kopec je významným krajinným
fenoménem okolí. 

Vápencový lom je již několik desetiletí ne-
využívaný k těžbě, avšak po ukončení těžební
činnosti byl lom částečně využíván i k divo-
kému ukládání komunálního odpadu. Kamen-
né pole již postupně zarůstá vegetací. 

Okrajem původního do-
bývacího prostoru vede
značená pěší trasa z Čebína.
Pěšina dále stoupá podél
hranice lesa ke starému
třešňovému sadu a  vrcho-
lové suché loučce s četnými
kamennými výchozy na
temeni kopce Dálky. 

Lokalita je známá výskytem bohaté sucho-
milné flóry. Některé z unikátních taxonů rostlin
postupně osidlují erodující stěny a dno lomu.
Mělkou štěrkovitou půdu osídlují velké pol-
štáře mateřídoušky a porosty bohatě plodících
jahodníků v suchomilných kostřavách. 

Do vlastního ústí lomu byly vloženy dva
nestejné tarasy, zděné z místního kamene.
Tarasy byly na vnější straně zasypány směsí
kameniva a zeminy. Do vrchní vrstvy štěrku
byla vyseta mateřídouška z místního sběru
semene. 
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Kamenná dlažba, vložená mezi tarasy,
kopíruje původní průběh terénu. 

Podél přístupové cesty, vedoucí k ústí lomu,
byly osazeny čtyři samostatné doprovodné
objekty v pravidelném odstupu 15 m. Jejich
funkcí je upozornit návštěvníka na úpravu
lomu a vést ho k ní. Jsou to velké vápencové
bloky a duby, které jsou typické dřeviny pro
dané místo.

Po základní úpravě, provedené v létě roku
2001, bylo navrženo a zrealizováno v r. 2003
dokončení sanace lomu vybudováním malého
kamenného amfiteátru, který je propojen
schodištěm v místě okrouhlé prohlubně v patě
východní stěny lomu.

Obec Čebín tak získává ve své blízkosti
atypický přírodní prostor, využitelný ke ko-
morním společenským příležitostem. Je zde
možno jen tak posedět, vychutnat ticho, vnímat
unikátní barevnost kamenů, cítit vůni mateří-
doušky nebo rozkvetlých starých lip za třeš-
ňovým sadem.  

Doufáme, že  čas  dílu  neublíží, že bude žít
a zrát, za vydatné pomoci přírodních procesů
srůstat s okolím. 

(Článek byl z části převzat z
http://www.architekt.cz/grandprix/polozka.php
?lang=0&ID=682).

Bc. Simona Kozelková

O EKOLOGICKÉM STAVITELSTVÍ 
A PŘÍRODNÍCH STAVBÁCH

Tato přednáška se uskuteční 20. června
2007 v městské knihovně v 17 hodin. Pro
všechny zájemce bude přednášet pan Michal
Navrátil. Stručný přehled o obsahu přednášky
si můžete přečíst níže.

Ekologické stavitelství je pojem, o kterém
se v poslední době začíná hovořit čím dál
častěji. Snahou je, aby se začaly stavět budovy,
které budou mít co nejmenší dopad na životní
prostředí. 

Posuzována je především spotřeba energie
na výstavbu, provoz a likvidaci budovy. 

Přednáška je zaměřená na praktické pří-
klady nízkoenergetických a přírodních staveb
nejen z ČR, ale i z různých koutů světa. Část
přednášky bude věnována zajímavým ekolo-
gickým projektům : 
 Village Homes - nejstarší ekologická ves-

nička na světě  SolarCity - největší sídliště
nízkoenergetických domů  Záježová - první
ekologická vesnička na Slovensku  Sluneční
ulice - lokalita v Hradčanech u Tišnova.

Přednáška bude doplněna videoukázkami,
30 minut před zahájením přednášky bude
promítán film o stavbě přírodního domu.
Přednáší Michal Navrátil, člen rady sdružení
Pasivní domy (v roce 2006), člen rady
sdružení Hliněného stavitelství, zakladatel
neziskové organizace Zelené stavění, o.p.s.,
tvůrce projektu Sluneční ulice.

Michal Navrátil

Koupaliště v provozu
* Provoz  koupaliště Tišnov  bude  zahájen

v pátek 15. 6. 2007. V případě nepřízně počasí
bude otevření odloženo.

* Provozní doba: pondělí - neděle od 9.00
do 19.00 hodin

* Cena vstupného bude zachována ve stejné
výši jako v předešlých sezónách. Slevu na
vstupném budeme poskytovat pouze držitelům
rodinných pasů ve výši: dospělí 33 %, děti
50 % dle smlouvy o spolupráci na projektu
"Rodinné pasy" uzavřené s Jihomoravským
krajem.
Dospělí   30 Kč po slevě       20 Kč
Děti do 12 let  20 Kč po slevě       10 Kč
Všichni po 16. hodině 10 Kč 

* Pro návštěvníky bude mimo velkého
bazénu a malého brouzdaliště se skluzavkou
připraveno také "petangové" a pískové hřiště
pro volejbal, ruské kuželky, ping pong, hou-
pačky pro děti a občerstvení.
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MìKS Tišnov zve
 

Mezinárodní hudební festival
13 měst CONCENTUS
MORAVIAE se v roce 2007
koná od 31. května do 30.
června. Tématem jsou "České

sny  -  Hudební  spolupráce  napříč  Evropou"
a posluchači mají příležitost vyslechnout řadu
jedinečných koncertů, na nichž se setkají
přední čeští hudebníci se zahraničními kolegy
v programech připravených pro festival
dramaturgem Alešem Březinou.

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 
Cena vstupenky 200 Kč, studenti, důchodci
100 Kč.

Vokální a instrumentální soubor Capilla
Flamenca (Vlámská kapela) si své jméno
vypůjčil od dvorské kapaly císaře Karla V.
Když císař opouštěl v roce 1517 Nizozemí,
pozval své nejlepší hudebníky, aby ho dopro-
vázeli do Španělska jako "živá polyfonie".

Současná Capilla Flamenca je tvořena hu-
debníky-specialisty na vlámskou polyfonii,
kteří oživují v celé její autenticitě překrásnou
hudbu komponovanou v 15. a 16. století.
Soubor se neustále inspiruje studiem historic-
kých pramenů a spolupracuje s renomovanými
muzikology. Svými unikátními programy
dodává vokální polyfonii nové rozměry;
spojení hudby, divadla a tance tvoří výjimeč-
nou chuť jejich programů, v dnešním kultur-
ním   kontextu  jedinečných.  Specifický  zvuk
a znělost jejich mnohohlasu se zrodily spon-
tánním a dynamickým způsobem, osobním
vkladem všech členů a jejich vzájemným

ovlivňováním. Tento tvůrčí proces je pro
charakteristickou autenticitu jejich interpretace
určující.

Jádro souboru Capilla Flamenca tvoří
čtveřice zpěváků: kontratenorista Marnix De
Cat, tenorista Jan Caals, barytonista Lieven
Termont a basista Dirk Snellings, který je
zároveň uměleckým vedoucím souboru. Tento
kvartet je podle typu programu obohacen o
další zpěváky, o "Alta Capella" (dechové ná-
stroje), o "Bassa Capella" (smyčcové nástroje)
nebo o varhany; záleží tedy na hudebním
žánru, zda jsou na programu písně, moteta či
mše.

Capilla Flamenca obdržela prestižní mezi-
národní ocenění Il Filarmonico za vysokou
uměleckou kvalitu souboru a muzikologickou
kvalitu svých programů. Tato cena byla
udělena již mnohým výtečným umělcům, jako
jsou např. Olivier Messiaen, J. E. Gardiner,
Zubin Metha, Gustav Leonhardt ad.

Koncerty souboru jsou velmi kladně
hodnoceny a přijímány jak doma v Belgii, tak
v zahraničí: Capilla Flamenca s velkým ohla-
sem již vystoupila prakticky ve všech evrop-
ských státech, v Kanadě, USA, Hongkongu,
Jižní Koreji či na Novém Zélandě. Také jejich
nahrávky Canticum Canticorum, Missa pro
Defunctis Johanna Priorise, Missa de Septem
Doloribus  a  Missa Alleluia Pierra  de  la  Rue
a Viva L'amore sklízejí veškerá možná ocenění
hudebního průmyslu, což potvrzuje excelentní
kvalitu a prominentní postavení souboru ve
světě staré hudby.

Soubor Schola Gregoriana Pragensis 
byl založen Davidem Ebenem v roce 1987. Od
r. 1990 udržuje blízký kontakt s francouzským
souborem Choeur Grégorien de Paris; D. Eben
absolvoval obor dirigování gregoriánského
sboru na pařížské konzervatoři a v roce 1991
působil jako dirigent Choeur Grégorien de
Paris. Schola Gregoriana Pragensis se inten-
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zivně věnuje nahrávání a často koncertuje
doma i v zahraničí - Itálie, Španělsko, Francie,
Belgie, Nizozemí, Německo, Švýcarsko, Ra-
kousko, Švédsko, Slovensko, Maďarsko,
Polsko. Nahrávky souboru na CD získaly již
řadu ocenění - Choc du Monde de la Musique,
10 de Répertoire, Zlatá harmonie za nejlepší
českou nahrávku roku pro CD "Rosa mystica".

Práce souboru se soustředí jednak na
semiologickou interpretaci gregoriánského
chorálu podle nejstarších neumatických
pramenů z 9. - 11. století, jednak na uvádění
gregoriánských zpěvů vlastní české chorální
tradice včetně rané polyfonie. Díky intenziv-
nímu studiu středověkých pramenů v progra-
mech zaznívá i řada unikátních nově objeve-
ných skladeb ze 13. - 15. století. Koncerty
posluchačům živě a poutavě přibližují
repertoár, který stojí na počátku veškeré
evropské hudební kultury.

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
korun. Předprodej vstupenek v knihkupectví.

Český chlapecký sbor BONI PUERI 
byl založen v roce 1982 a postupně se zařadil
mezi významná evropská hudební tělesa.
Třísetpadesátičlenný sbor dosud absolvoval
více než 2500 samostatných koncertů po celé
Evropě, Americe a Asii, vydal osm vlastních
nahrávek a na dalších devatenácti se podílel
(Supraphon, EMI, BMG, ArcoDiva ad.)
Sbormistry Boni pueri jsou Pavel Horák a Ja-
kub Martinec.

Boni pueri účinkovali po boku význačných
umělců  (José  Carreras),  natáčí   pro   televizi

a rozhlas a spolupracují s význačnými soubory
a orchestry po celém světě. Sbor absolvuje
pravidelná profesionální koncertní turné po
USA (Grace Cathedral San Francisco), Japon-
sku (Tokyo Bunka Kaikan Hall), Jižní Koreji
(Seoul Arts Centre), Velké Británii, Nizozemí
(Concertgebouw Amsterdam, De Doelen
Rotterdam), Dánsku, Francii, Itálii (Basilica di
S. Maria Maggiore Bergamo), Německu
(Meistersingerhalle Norimberk) aj.

Sbor je také zván na světové hudební
festivaly (Pražské jaro 1994, 1995, 1998, 2004
a 2005, Europalia - Brusel 1998, AmericaFest
- Minneapolis 1998, 2002, Jeonju Sori Festival
- Korea 2002). V červenci 2004 se stal histo-
ricky prvním evropským hostitelem světového
festivalu chlapeckých a mužských sborů

"World Festival of Singing for Men and
Boys". Členové Boni pueri účinkují i jako
sólisté v operních představeních (W. A. Mo-
zart: Kouzelná flétna - Teatro dell'Opera di
Roma 2004).
Český chlapecký sbor Boni pueri je

kulturním velvyslancem sborové federace při
Evropské unii "European Federation of Choirs
of the Union" a od září 2006 je jako jediné
sborové těleso v České republice soukromou
uměleckou školou pod patronací Ministerstva
školství.

V letošním roce ještě Boni pueri vystoupí
na koncertních pódiích v Rakousku, Španělsku
a Kanadě.

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

Výstava fotografií Antonína Kanty
zahajuje vernisáží v sobotu 16. června v 10
hodin. Výstavu uvede Ludvík Kundera, v kul-
turním programu vystoupí ZUŠ Tišnov.

Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12 a 14
- 17 hodin.
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Cvičení v MěKS
Pondělí   19.30 - 20.30  

KALANETIKA (do 30. 6.)
                 20.00 - 21.00 

KALANETIKA (od 2. 7.)
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

Tišnovský příspěvek
Concentu Moraviae

Letošní dvanáctý ročník mezinárodního
hudebního festivalu Concentus Moraviae, jako
obvykle přehnaně skromný ve svém podtitulu -
13 měst (ve skutečnosti je jich už rovných 20),
nabízí neméně neokázale také jedno novum:
sérii doprovodných koncertů, k jejichž
uspořádání byly před časem vyzvány základní
umělecké  školy jižní Moravy. Pouze pozorný
a důsledný čtenář letáku festivalu narazí na
odstaveček, který si dovolím ocitovat:

Vedle špičkové prezentace profesionálních
umělců se budou České sny 2007 věnovat
významnou měrou i prezentaci podhoubí české
hudební kultury. Na koncertech v Česku i v za-
hraničí se představí soubory a sólisté ze zák-
ladních  uměleckých  škol. Chtěli bychom tak
v době sílícího jednostranného příklonu k ma-
teriálním stránkám života zdůraznit zásadní
význam těchto mediálně nenápadných škol pro
celkovou kultivaci českých zemí.

Zařazení do kontextu tak kvalitní přehlídky
je šancí, která se nabízí vůbec poprvé. Měla by
být pro mladé adepty hudebního umění
zavazující, nikoli však svazující. S důrazem na
českou hudbu minulosti i současnosti lze
očekávat dramaturgii sice odlišnou od hlavní
série koncertů, nicméně dokreslující dílo
autorů, hraných hotovými virtuózy (Smetana,

Dvořák, Janáček, Martinů). Pro naše interprety
bude jistě tato příležitost zahrát si na "velkém"
festivalu výzvou a ještě po létech hezkou
vzpomínkou.

Příspěvek ZUŠ Tišnov festivalu České sny
2007 proběhne ve středu 20. června v 19.30
hodin ve velkém sále Městského kulturního
střediska, Mlýnská ul.

J.B.

Svátek hudby
prožije Tišnov letos v neděli 24. června, 
již  tradi čně 
na nádvoří  restaurace U palce.

Program:

13.00 MŠ Sluníčko
Veselé flétničky ze Sluníčka

13.15 ZUŠ Lomnice
14.00 Sbor žáků ZŠ náměstí 28. října

Písně Z. Svěráka a J. Uhlíře
14.35 Nedvědický sbor Petry Cvrkalové  -

 Cvrčci
Muzikálové  a populární melodie

15.15 ZUŠ Tišnov
17.20 Taneční soubor KVJ

Irské tance
17.30 ZŠ  T.G.M. Drásov

Písničky z pohádek
17.45 Taneční soubor KVJ

- menuet
18.00 Sereďský Dixieland Band
19.45 Maňana

V případě nepříznivého počasí 
proběhne program v sále kina Svratka.
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GALERIE DIANA
VÁS ZVE NA VÝSTAVU:
Stanislav Sedláček 
- obrazy
Miroslava Sedláčková -
malba na skle

Jak jsme v minulém čísle Tišnovských no-
vin  slíbili, vracíme  se  v dnešním vydání opět
k výstavě Stanislava Sedláčka a jeho dcery
Miroslavy.

Jsme  názoru, že  pro čtenáře bude zvláštní
a  příjemné  přečíst si slova samotného autora
o jeho pocitech, vztazích i pochybnostech,
které ho provázejí při realizaci jeho výstav.
Ani ta tišnovská není výjimkou. Věříme, že
když se zamyslíte nad jeho vyznáním, lépe
pochopíte i atmosféru jeho vystavených děl,
doprovázenou malebnou zvonkohrou něžných
skleněných obrázků jeho dcery.

"Vždy, když se chystám na výstavu svých
obrazů, a tentokrát je pro mě obzvláště
významná a radostná, poněvadž poprvé se
mnou vystavuje moje dcera, intenzivněji pře-
mýšlím kromě oněch nezbytných organizač-
ních věcí kolem o pohnutkách, které každého

výtvarníka vedou ke zpracování toho či onoho
motivu, tématu.

Zastávám názor, že jedním ze základních
předpokladů pro úspěšné dokončení jakého-
koliv díla je kromě píle a poctivosti hluboký
niterný vztah ke zpracovávanému objektu.
Jestliže v případě Brna je můj vztah dán hlu-
bokým pocitem sounáležitosti s rodným měs-
tem, které  má  výjimečnou historii a zvláštní,
snad nevyjádřitelnou duši, pak v případě
Tišnova i Prostějova, jakožto rodiště mého
dědečka, jsou mé pocity obdobné.

Tišnov je bezesporu krásný. Pod úbočím
Květnice, sevřený prstencem lesů,
ozářený sluncem, vystupuje jako
drahokam. Je místem pro mě
důvěrně známým, místem dětství,
místem vzpomínek na prarodiče,
tatínka, který jako lékař pro Tišnov
mnoho vykonal a místem, kam se
uchyluji v těžkých i radostných
chvílích pod ochranná křídla
maminky.

Obrazy, které jsou vystaveny,
nejsou pouhým přenosem reality. I
když jsou realistické, chtěl jsem do
nich ony pocity vepsat a jen
doufám, že se mi to alespoň
částečně zdařilo. Jestliže zde říkám
"částečně", pak tím vyjadřuji ony
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pochybnosti, které má každý výtvarník po
dokončení díla. A je to dobře, poněvadž pocit
sebeuspokojení  je  pro  další  rozvoj  každého
z nás cestou slepou, nedávající impuls k dal-
šímu sebezdokonalování.

A nyní několik slov ke genezi souboru ob-
razů z Brna, vytvořených pro příležitost květ-
nového setkání prezidentů středoevropských
států. V závěru minulého roku, tuším v listo-
padu, při "křtu" nového souboru dvaceti sedmi
pohlednic, pro něž jsem poskytl akvarely Brna
jako předlohy, jsem byl  předběžně  osloven
primátorem statutárního města Brna právě ve
věci zpracování souboru takovýchto akvarelů

jako možné alternativy darů věnovaných
městem. Tato alternativa se mezi více návrhy
darů ukázala jako nejvhodnější a musím říci,
že  jsem  byl  jako  výtvarník, brněnský  rodák
a občan touto volbou velmi potěšen a celou
věc jsem pojal jako otázku cti a projevu dů-
věry. Bylo pak pro mne radostí, když jsem
mohl rodnému městu tuto kolekci po několika
měsících intenzivní práce předat jako svůj
osobní dar a jsem přesvědčen, že každý po-
dobného smýšlení by učinil stejně."

Přijďte  do  Diany  a  sami   se   přesvědčíte
o tom, že Tišnov i Brno jsou opravdu krásná
města. Výstava potrvá do 30. června 2007

Galerie Diana, Tišnov, Koráb 133, u auto-
busového nádraží, areál firmy Mouka, telefon:
549 410 100. 

Otevřeno: út-pá 12-17, so-ne 10-16        (pf)

Zprávy o blízkých světech 
- ze života handicapovaných
Podhorácké muzeum v Předklášteří, do 2. září.

Výstava "Zprávy o blízkých světech - ze
života handicapovaných", která byla před
nedávnem   zahájena  v  Podhoráckém muzeu
v  Předklášteří,  není  možná  právě  obvyklá.
V muzeu jsme zvyklí spíš na výstavy, které
představují významné události, osobnosti nebo

předměty z oblastí vzdálených časově, kultur-
ně nebo zeměpisně. Tato výstava je však
věnována lidem, kteří žijí svůj život teď a tady.

Jsou to lidé, kteří se  musí vyrovnávat s ur-
čitým fyzickým a mentální handicapem nebo
psychickým problémem a také ti, kteří se roz-
hodli být handicapovaným nápomocni a otevřít
jim cestu do většinové společnosti a usnadnit
jim život v ní. Výstava tedy představuje ně-
kolik institucí, škol a sdružení z Brna a okolí,
které   se  handicapovaným   věnují   a   pracují
s  nimi. Je  možné  dozvědět  se  něco o historii
i současných aktivitách a projektech těchto
zařízení a poznat zvláštní metody jejich práce. 

Výstava ukazuje také to, co z jejich
součinnosti s handicapovanými vzniká. Jsou to
například pozoruhodné divadelní projekty,
fotografie, originální keramika nebo výrobky
tradičních řemesel. Tyto pěkné výrobky z ke-
ramiky, textilu nebo papíru, které vznikají ve
specializovaných dílnách, je také možno v mu-
zeu zakoupit.  

Výstavu otevírá kolekce fotografií nazvaná
"Život nejen na kolech". Je sestavená z ví-
tězných fotografií jednotlivých ročníků foto-
soutěže, kterou pořádá Liga za práva vozíčkářů
od roku 1997. Autory fotografií  jsou lidé s fy-
zickým postižením i bez něj, a námětem těchto
výmluvných fotografií jsou životní situace
handicapovaných.

Problémům nevidících se věnuje Sdružení
Slepíši z Tasova, které podporuje jejich akti-
vity a hledá pro ně možnosti pracovního
uplatnění a hlavně provozuje Centrum Axma-
novy techniky modelování pro zdravotně
postižené. Touto ojedinělou metodou hmato-
vého  modelování  vznikají  zahradní  nádoby
a jiné předměty z keramiky, které jsou na
výstavě k vidění.

Dalším občanským sdružením zastoupeným
na výstavě je Sdružení Práh působící v Brně,
které nabízí pomoc lidem s psychotickým
onemocněním a podporuje jejich začleňování
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do běžného života. Textilní hračky, tašky, bati-
kovaná trika nebo lepenkové obaly, kterými se
Práh prezentuje na výstavě, vznikají v sociálně
terapeutických dílnách provozovaných sdruže-
ním. Výrobky z pracovních dílen se před-
stavuje také Zámeček Střelice poskytující péči
lidem s mentálním a kombinovaným
postižením. 

Důležitou oblastí, které se výstava také do-
týká, je vzdělávání dětí a mladých lidí s han-
dicapem, proto je představeno několik škol
různého stupně, od mateřské školy po
vysokoškolské studium 

Institucí, která se věnuje vzdělávání
sluchově postižených dětí, je Speciální škola
pro sluchově postižené v Ivančicích, zahrnující
mateřskou, základní a zvláštní školu. Tyto
školy pracují se speciálně vyvinutou metodou
rozhovoru, její podstatou je přirozený přístup
kopírující komunikaci matky s dítětem, které
se učí mluvit. Touhu dětí komunikovat
podporují zajímavé zážitky, proto škola
prosazuje zábavný hravý způsob výuky. To je
na výstavě doloženo prostřednictvím foto-
grafií, deníků dětí i prostřednictvím video-
dokumentu.

Široké možnosti středního vzdělání pro
mládež s tělesným nebo kombinovaným
postižením i pro žáky bez postižení nabízí
Střední škola pro tělesně postižené v Brně na
Kociánce. Rukodělné výrobky učebních oborů
a praktické školy dokládají, jaké dovednosti
žáci školy mohou získat. 

Od roku 1992 působí na divadelní fakultě
JAMU v Brně Ateliér výchovné dramatiky
neslyšících. Obor je zaměřený na rozvíjení
pohybové a výtvarné kreativity studentů, kteří
pak dále sami působí jako pedagogové a pra-
cují s neslyšícími i s jinými dětmi metodou
dramatické  výuky  nebo se zabývají divadlem
s využitím znakového jazyka, pantomimy, hry
s loutkami a předměty. Ateliér realizoval
mnoho divadelních projektů a působivých

představení, které zaujaly publikum i odbor-
níky a na výstavě jsou představeny prostřed-
nictvím fotografií.

Název výstavy "Zprávy o blízkých světech"
se snaží vyjádřit pojetí vztahu k handicapo-
vaným, vlastní těm, kteří s nimi pracují. Jejich
zásadou je vnímat a pochopit specifické
problémy a výjimečnou životní situaci handi-
capovaných a zároveň s nimi počítat a za-
hrnout je do většinového světa. Záměrem
výstavy je přinést poznání, informace a nový
pohled na život handicapovaných a také ukázat
jak uspokojivý a naplněný může být, pokud je
jejich situaci věnována pozornost a pochopení.

Hana Petlachová

Kulturní odpoledne v Březině
Galerie Skleněnka a Obecní úřad v Březině

zvou na happening v neděli 17. června od
14.30 hodin. Na programu bude módní
přehlídka z oděvní tvorby Hany Křížové-
Kristové (vosková batika) a zahájení výstavy
dřevěných plastik a obrazů Zdeňka Macháčka
ml. Vystoupí dívky ze ZUŠ v Blansku.

Galerie Skleněnka, Březina 3, je v provozu
od května do září, vždy v sobotu a neděli od 11
do 18 hodin. Nabízí ke shlédnutí expozici
skleněných figurek, vitráží a váz spolu s před-
vedením výroby půvabných dárků ve sklářské
dílně. Kontakt na tel.: 777 668 990.

Alík - hliníkový balík
V úterý 15. 5. proběhl další ročník soutěže

ve sběru hliníku s názvem Alík - hliníkový
balík. Podařilo se celkem nasbírat skvělých
150 447 g hliníku! Jistě vás ale zajímá, jak celá
soutěž probíhala. Soutěžilo se ve dvou kate-
goriích - malé a velké kolektivy. Pořadí bylo
následující: Malé kolektivy: 1. místo rodina
Ježova  - 15 000 g, 2. místo rodina Duškova -
11 470 g, 3. místo rodina Večeřova - 7 980 g.
Velké kolektivy: 1. místo 3.A ZŠ Smíškova -
37 320 g, 2. místo 5.C ZŠ 28. října - 7 100 g,
3. místo ZŠ Lomnice - 2 600 g.
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Ještě jednou všem umístěným gratulujeme!
Rádi bychom, aby hliník sbíralo ještě více

lidí. Je to stříbrnolesklý lehký kov, jehož hlavní
výhody jsou lehká zpracovatelnost a hygie-
nická nezávadnost. Sbíráním hliníku můžeme
ušetřit nerostné suroviny,   zamezit ničení
přírody (rostlin a živočichů), snížit spotřebu
energie na výrobu hliníku, omezit výrobu
vedlejších škodlivých látek při jeho výrobě.
Použitý hliník lze recyklovat. Sběrem hliníku
tak můžeme přispět k tomu, aby silně
škodlivých, jedovatých a znečišťujících látek,
které pocházejí z výroby hliníku, ubývalo. 

Pořadatel akce - 1. Brďo Tišnov Gingo -
mockrát děkuje všem soutěžícím a těší se na
další ročník, který bude tradičně opět příští rok
v květnu. Takže sbírejte dál!                  Karka,

1. Brďo Tišnov Gingo

Zálesák
Sokolská župa Pernštejnská uspořádala

poprvé  v  dubnu letošního  roku župní přebor
v zálesáckém závodu zdatnosti. Vítězná druž-

stva postoupila do celostátního kola, které se
konalo ve dnech 18. - 20. 5. v Třebíči. V ka-
tegorii žáků (11 - 14 let) postoupilo družstvo
Sokola Doubravník, v kategorii dorostu (15 -
17 let) družstvo Sokola Tišnov ve složení
Veronika Gregušová, Pavel Hrabec, Tomáš
Žižlavský, Luděk Daniel.

V pátek večer se všichni soutěžící sjeli na
stadionu Sokola Třebíč, kde se ubytovali ve
stanech.  Po  večeři   se   vydali  na  noční  hru
v uličkách historické části Třebíče a židovské-
ho města, které je od roku 2003 zapsáno v pa-
mátkách UNESCO. Druhý den ráno po
slavnostním nástupu a seznámení s pravidly
závodu, proběhla příprava na disciplínu
rozdělávání ohně. Závodníci museli během 5
minut nasbírat dřevo, aby mohli splnit tuto
disciplínu tzn. přepálit  co  nejdříve  provázek
nad  ohništěm s pomocí 3 sirek.

Pak už se první startující podle vylosova-
ných čísel vydali na trať. Velmi pěkná a členitá
trasa plná celkem obtížných disciplín vedla
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Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas  organizuje

13.6. Concentus Moraviae - Capilla Flamenca Porta coeli 19.30
16.6. Vernisáž v Jamborově domě galerie 10.00 MěKS
20.6. Concentus Moraviae - koncert ZUŠ Tišnov sál MěKS 19.30
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. - 30.6. 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 Šerkovice 13.00
17.6. Módní přehlídka, výstava dřevěných plastik Březina 14.30
2.6. - 26.8. Historie sběratelství rodu Serenyiů synagoga Lomnice
červen-srpen M. Sláma - grafické listy Domov sv. Alžběty, Žernůvka



městským lesoparkem. Na závodníky čekal
odhad vzdálenosti, lanové překážky, poznává-
ní mapových značek, rostlin, morseovky,
souhvězdí  uzlování, hod na svislý a vodo-
rovný cíl a práce se sekyrou a pilou. Mladší
závodníci také určovali azimut označených
stromů, pro starší kategorii byla část trasy
vytyčena jako orientační závod, který se
absolvuje s buzolou.

Závodníci startující později mezitím plnili
disciplíny na stadionu - test z historie Sokola,
test ze zdravovědy, přepálení provázku a také
podání 1. pomoci zraněnému. Stejné disciplíny
pak plnili po návratu z trasy závodníci, kteří
startovali jako první. Celkem se závodu
zúčastnilo 47 družstev z celé republiky. Na
místě se také utvořila družstva z náhradníků,
aby se všichni mohli závodu zúčastnit.    

Na odpoledne po závodě byli pro soutěžící
připraveny různé aktivity jako slaňování, plav-
ba na kanoích na řece Jihlavě, návštěva
baziliky sv. Prokopa, židovského města s prů-
vodcem, deskové hry, drátkování a turnaje ve
volejbalu, nohejbalu. Po oba dny byl k dispo-
zici skákací hrad a velká trampolína, takže se
mohli všichni do sytosti vydovádět. Sobotní
den pak zakončil slavnostní táborák.

V neděli ráno na slavnostním nástupu  byli
vyhlášeni vítězové závodu. Zlatou sekyru v ka-
tegorii žáků získalo družstvo Sokola Třebíč,
družstvo župy Pernštejnské ze Sokola Dou-
bravník se umístilo na 8. místě, náhradník
tohoto družstva dokonce na místě sedmém.
Stříbrnou sekyru v kategorii dorostu získalo
také družstvo Sokola Třebíč, družstvo župy
Pernštejnské ze Sokola Tišnov se umístilo na
velmi pěkném čtvrtém místě, přestože v Soko-
le Tišnov není žádný stálý oddíl věnující se
celoročně  činnosti  pobytu v přírodě, tak jako
v župách které obsadily první 3 místa. 

Díky perfektní organizaci pořadatelů ze
Sokola Třebíč, velké účasti dobře připrave-
ných závodníků a také pěknému počasí se
závod vydařil a budeme se těšit na další ročník.

H.Ž.

Street Dance Hour 2007
Tišnovská taneční skupina STAGGER

pořádá již druhý ročník taneční akce s názvem
Street Dance Hour. Tato akce proběhne v so-
botu 23. 6. 2007 ve skateparku v Tišnově.
Začátek akce je v 15 hodin, konec kolem 16
hodiny. Uvidíte všechny naše taneční složky -
tzn. děti, juniory a hlavní, jejich taneční
formace a vystoupení 3 soutěžních trojic.
Zveme všechny rodiče, kamarády, známé i ne-
známé, prostě všechny, které to zajímá a chtějí
se na nás podívat! Vstupné dobrovolné. Určitě
přijďte - bude to stát za to!

Taneční skupina Stagger funguje v Tišnově
pod DDM již 4. rokem. Za tuto dobu naší
skupinou prošlo přes 120 tanečníků. Máme 3
taneční složky: děti (5 - 10 let), juniory (11 - 14
let) a hlavní neboli dospěláky (od 15 let).
Zabýváme se tanečními styly streetdance, kam
se řadí např. new style hip hop, locking
(funky), housedance, krumping, popping (elec-
tric boogie), breakdance, c-walk, atd. Vystu-
pujeme na různých kulturních akcích v Tiš-
nově a v okolí. Jezdíme po různých soutěžích -
s velkými formacemi (kolem 20 lidí), s týmy
(cca 8 lidí), s trojicemi, dvojicemi i sóly.
Účastníme se amatérských soutěží i profesio-
nálních  soutěží  ve  streetdance  -  např. MČR
v týmech, sólech a duech v Brně, Beat Street
2007, atd. 

V současné době se připravujeme na velké
taneční vystoupení, kdy budeme zahajovat
mezinárodní turnaj ve florbalu (účastnit se
budou  4  státy  -  ČR,  Slovensko,   Slovinsko
a Finsko) v Brně, hala na Vodově ul. 28. 6.
Následující den budeme několikrát vystupovat
na nám. Svobody v Brně. V srpnu nás čeká
týdenní soustředění ve Žďáru nad Sázavou
zakončené velkou taneční show (17. 8. v 16:30
v Domově mládeže ve Žďáru nad Sázavou).

Pozor! Poslední 2 - 3 volná místa pro
veřejnost (nečleny Staggeru) na letní taneční
soustředění 11. - 17. 8. ve Žďáru nad Sáza-
vou, cena 2.100 Kč. Více informací na
www.stagger.wz.cz.    Katka Jamborová,

vedoucí skupiny

12/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 14



Škola v přírodě 
na ZŠ náměstí 28. října

Je dobré žít v přírodě, sportovat a přímo
nádherné, když je vzdělávání spojeno se
zábavou. Přesně  to  jsme  si  prožili  na  škole
v přírodě.

Všichni jsme odjížděli 12. května  natěšeni
k obci Tři Studně. Kolem penzionu byl les,
překrásný  rybník  Sykovec  s písčitými břehy
a nedaleko dvě studánky, Barborka a Vitulka,
kterými, jak jsme se dozvěděli, se nechal
inspirovat skladatel Bohuslav Martinů.

Školou v přírodě se prolínalo období
středověku. Po celý týden jsme z různých akcí
sbírali body, které jsme na konci pobytu smě-
nili na jarmarku za věcné dárečky a cennosti.

Zažili jsme zábavný karneval, diskotéku,
Miss a Missáka, vyráběli rytíře v alobalovém
brnění, sledovali uloupený poklad, vytvářeli
pověsti a stavěli středověká hradiště. Vyzkou-
šeli jsme si rytířské dovednosti, obratnost a sí-
lu. Nezapomenutelná byla noční hra. Jeden
večer jsme předváděli scénky a hry na poba-
vení ostatních. To pak smíchem nemohl někdo
ani usnout. Byl to nejlepší týden v tomto škol-
ním roce. Snad proto uběhl jako voda a my se
s novými zážitky vraceli k našim rodičům.

Žáci 4. ročníku
Velké poděkování patří rodičům zúčastně-

ných dětí školy v přírodě za sponzorské -
věcné i finanční - dary.  Učitelé

J. Špaček, J. Křížová, D. Mašková

Sportovní sklizeň ZŠ Smíškova
Není pro učitele tělocviku nic hezčího, než

když s žáky sbírá jeden sportovní úspěch za
druhým. Letošní rok je příkladem toho, že
když se sejde skupina šikovných dětí, kteří
chtějí pro úspěch i něco udělat, tak je to
radostná práce pro všechny.

Vše začalo na podzim úspěšnou účastí na
republikovém finále v přespolním běhu, kde
jsme obsadili krásné 6. místo. To byl pro nás
impuls k další práci. Naše škola se účastní
všech sportovních soutěží bez ohledu na

výsledek. K méně vydařeným soutěžím patřil
tentokrát šplh, florbalový turnaj, kde nám
chybělo  trochu herního štěstí, basketbal dívek
a sportovní gymnastika dívek 7. ročníku. V
dalších sportech jsme se dokázali probojovat
do okresních kol.

Naši fotbalisté jdou  za  míčem jak o život.
Potvrzuje to 2. místo ve velkém fotbale a v
halové kopané, 4. místo v kraji v minifotbale.
Naši gymnasté 7. ročníků si přivezli z okresu
druhé místo v soutěži družstev a překvapivě
dobře si vedli i naši basketbalisté, kteří pod-
lehli pouze skoro "profesionálnímu" týmu ze
Šlapanic a odnesli si krásné 2. místo.

Před vrcholem školní sportovní sezóny,
kterým je tradiční Pohár rozhlasu - atletický
víceboj družstev, se připravujeme, jak jen to je
možné. Naši skokani do výšky si ladí formu už
od Vánoční laťky, kterou již několik let pořádá
tišnovské gymnázium. Velmi pěkné výkony
předvedlo celé družstvo a Anetě Kučerové se
povedlo  překonat  rekord mítinku a skočila
157 cm. Tento výkon ji nominoval do repub-
likového finále korespondenční soutěže ve
skoku vysokém v Uherském Brodě. Dalším
prověřením byla Mokerská laťka, kde jsme se
opět neztratili - 1. místo si odvezla Aneta
Kučerová a 3. místo Dušan Mašínský, ostatní
členové družstva si rozhodně zaslouží pochva-
lu za předvedené výkony. Generálkou byl
okresní Atletický čtyřboj družstev, kde se dív-
ky umístily na druhém místě, družstvo chlapců
na místě pátém. Opět to byla Aneta Kučerová,
která si odnesla druhé místo mezi jednotlivci. 

Byla by to dlouhá řada jmen, kdybychom
měli poděkovat za dosavadní výkony všem
našim  žákům. Děkujeme taky všem trenérům
a lidem, kteří se podílejí na rozvoji našich
sportovců a věnují svůj volný čas práci s nimi,
protože sami bychom takových pěkných
výsledků nedosáhli.

Věříme a přejeme si, aby konec školního
sportovního roku byl pro nás a naše žáky
úspěšný, abychom si odváželi ze sportovního
bojiště jen samé skvělé výkony a žádná
zranění.  VV
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Úspěchy ZŠ Smíškova  
pokračují

V úterý 15. 5. jsme odcestovali do Uher-
ského  Brodu,  kde Aneta Kučerová  bojovala
o celkové umístění v celorepublikové soutěži
ve skoku vysokém.

Jen díky jednomu opravnému pokusu navíc
se nakonec umístila na krásném 4. místě
výkonem 150 cm. Nervozita v závodě udělala
své, ale po prvních pocitech zklamání přišla
nakonec radost z pěkného závodu. Svůj osobní
rekord 157 cm se podařilo Anetě překonat
hned další týden na Poháru rozhlasu, kde
překonala laťku ve výšce 158 cm. Stejného
smolného umístění se dočkala i závodnice ZŠ
28. října Magda Schulzová, přesto oběma
dívkám gratulujeme a přejeme mnoho dalších
sportovních úspěchů.

Ihned další týden se konal již tradiční
souboj atletů ve víceboji družstev - Pohár
rozhlasu. Po velmi pěkných výkonech se
mladší žáci i žákyně umístili na druhém místě,
následující den si starší žákyně odnesly druhé
místo a starší chlapci místo první. Díky
slušnému bodovému zisku postoupila všechna
družstva  do  okresního  kola, které  se  konalo
v Brně na Palackého vrchu.

Počasí nám tento den zrovna nepřálo a mí-
sto teplého počasí, které jsme měli v Tišnově,
přišlo ochlazení a ne všichni závodníci byli na
tuto změnu připraveni. Nesmělý začátek se
naštěstí podařilo překonat a závodníci se
dostali do svého tempa na své výkony. Mladší
dívky si odvezly 5. místo, mladší žáci zůstali
těsně pod stupněm vítězů, starší žákyně si
odvážely bronz a starší žáci potvrdili roli
favorita a odváželi si kromě postupu do
krajského kola zlato.

O všech konečných výsledcích budeme
informovat příště a fanoušky sportu zveme na
naše internetové stránky, kde se můžete
dozvědět více informací o výkonech našich
závodníků.

VV

O tišnovských øeznících    5

DENNÍ REŽIM U ŘEZNÍKA
Vstávalo se ve čtyři hodiny ráno. Jako

učedníci  jsme museli prvně vyzvednout klíče
a poodemykat dům, nachystat  koření, střeva,
špagáty, muselo být zatopeno pod kotly i v
udírně. Později přišli tovaryši, udělali salámy
do sedmi hodin a pak jeli na jatky. V dílně
zůstal jen dílovedoucí a jeden starší pán, který
u řezníka dříve jezdil s koňmi. Nebyl vyučený,
ale topil tam a dělal "šamstra" tj. různé pomoc-
né práce u kotlů, vyškvářel sádlo, loj atd. 

Když se škvařilo sádlo, dělali jsme si pro
sebe zvláštní pochoutku: uvázali jsme kousek
masa a hodili na špagátě do škvařícího se sádla
- to byla chuť! Snídaně byla slabá, svačina taky
- to byl čtvrtlitrový hrníček kafe a kousek veky.

Obědy bývaly dobré, ale až později, až
přijeli tovaryši z jatek. Asi ve tři, čtyři hodiny
odpoledne. Pak se prátovalo, rušilo-lézovalo-
vykosťovalo maso. To se pak nosilo na
lodnách do dílny na kutr, pak na vlka a na další
stroj. Sekaná - hotová -  se u řezníků nedělala,
ani hotová pečínka. To si musel každý
zákazník udělal sám. Existoval jeden řezník,
který vše dával hned do konzerv a prodával
konzervy, ale to už nebylo typické řeznictví. 

Vyráběli jsme také taliány, my jsme tomu
říkali německým názvem, ale už si přesně
nepamatuji jak. Po skončení prátování se udilo,
tovaryši byli někdy i v krámě, jiní u narážky,
kde se dělaly klobásy, párky a salámy.
Nejstarší učedník je dával na rahýnka a od-
nášel do udírny.  Dílovedoucí připravil maso
na uzeniny a pak byl při uzení, což byla
odpovědná práce. Maso se mohlo také špatně

vyudit - buď málo, nebo přeudit - to byla ztráta
na váze, nebo také spálit, či dokonce shořet - ty
případy se stávaly. Udírna byla na dvě strany,
do udírny se zavážely celé šteláře naplněné
výrobky k uzení, dalo se tam zajet středem.
Dílovedoucí seděl na židli a my jsme ho někdy
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i  zlobili - dávali jsme mu na oheň pepř nebo
papriku, aby to štípalo do očí a musel kýchat.
Ve Znojmě se denně kupovala sůl. Padesát
kilo bylo potřeba donést z obchodu k řezníkovi
na rameně. Denně se také kupovalo kilo pepře,
ten  mlel nejstarší tovaryš na ručním mlýnku.
Pepř byl drahý a mistrová se bála, aby se
nerozházel či snad neztratil. Denně musel být
čerstvě namletý.

Paní mistrová seděla v pokladně a bylo
třeba jít za ní pro peníze, ale ta nás často
odbyla, že nemá čas. Dílovedoucí se ovšem
nebál jako my a tak si to vždy s paní
mistrovou-šéfovou vyřídil, abychom mohli
včas nakoupit potřebné.
Končilo se, až se zavřel krám.
Ten byl otevřen do osmi hodin
večer. Vše z krámu se odneslo
pryč: uzeniny, maso do lednice
atd. Každou sobotu se drhly tretny - dřevěné
laťkové podlážky pod nohama prodavaček.
Tovaryši, jak skončili s přípravou prátu, šli
domů. Ale učedník měl na starosti třeba 30 -
40 loden, musel je umýt, vyčistit, a nechat
vysušit. Nikam se nedalo chodit, třeba do kina
nebo na tancovačky, to neexistovalo. Tovaryš
si ovšem po práci mohl jít kam chtěl a dokdy
chtěl, ale ráno musel být v pět hodin na místě.
Jakmile přišel pozdě, nebo ne zcela v dobrém
stavu, dostal od mistra takovou "baňu", že se
zatočil. Denně se u Lázničků zpracovaly dva
kusy hovězího a deset prasat, tak je třeba
zvážit, že to bylo práce mnoho. Patnáct, dvacet
loden se dělalo prátu, to se muselo všecko
vynosit na ramenech za krkem - jeden člověk.
Ne, že by lodnu vzali dva a šli s ní, na to nebyli
lidi a na schodech bychom se nestočili.

Koncem prvního roku jsem měl těžký úraz
a po vyléčení jsem nemohl v tak náročném
provozu pracovat. Rodiče mne tedy dali na
doučení v Tišnově k řezníkovi panu Karlu
Svitavskému. Tam byl denní režim mírnější,
vstávalo se v pět hodin ráno, pokud se udilo,

jinak o šesti. Učni nebo tovaryši spávali
všichni dohromady v jedné světnici. Nejmladší
tovaryš chodíval nakupovat. U Svitavských
bylo vše nakoupeno trochu dopředu. 

Pracovali jsme tam tři: synové majitele
Karel a Antonín a já. Antonín se později
osamostatnil a měl řeznictví v Brně-Židenicích
a na jeho místo nastoupil Oldřich Kadlec z Ro-
jetína, později pak z Jamného Svoboda. Mně,
jako učedníkovi, pan mistr Svitavský dával pět
korun za týden, neboť každou sobotu jsem
chodíval domů si vyměnit prádlo a maminka
mně právala. Tovaryši dostávali plat, ale kolik
to  bylo,  si  už  nepamatuji. I když jsem bydlel

v Tišnově nedaleko od místa
učení, musel jsem spávat u
mistra, což bylo dáno jednak
zvykem, jednak režimem dne.
Učedník umýval stoly, stroje,

zem, chystal dřevo, topil a vše připravoval pro
ostatní pracovníky, pral střeva, věšel párky na
rahýnka. Pomáhat paní mistrové třeba při
domácnosti byla dobrá vůle. 

Domácí zabijačky se dělaly přímo v mistro-
vě kuchyni a v tom případě jsme tam uklízeli
my. Podlaha byla dřevěná, umývalo se ve dvou
vodách, první voda byla mydlinová, druhá už
čistá. Práce končívala odpoledne v pět hodin.
Někdy a někde se také maso a masné výrobky
nosívaly podle předchozí objednávky do
"lepších" rodin a učni to rádi dělali, neboť
vždy z toho kápnul "trinkgelt".

Jan Vrzal

Poděkování
Město Tišnov a Diakonie Broumov děkují

touto cestou všem občanům města za
poskytnutý nepotřebný textil, který posloužil
lidem v nouzi.   

Děkujeme za váš zájem a ochotu pomáhat
potřebným.
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Sport
Ocelový muž /ocelová žena '07

Stalo se již tradicí, že poslední květnová
sobota patří v Tišnově ocelovým mužům a oce-
lovým  ženám. Pro  ty  nezasvěcené  se  jedná
o silově-atletický pětiboj, který se často ozna-
čuje  také  jako test fyzické kondice. Zahrnuje
v  sobě dvě silové disciplíny a to tlak s činkou
v lehu (známý jako benč). Závodník si může
při prezentaci stanovit zda bude cvičit s 50kg
nebo 65kg činkou. Limit pro splnění je 10
opakování. Ženy cvičí s 25kg činkou.

Každé opakování je dle pravidel bodováno.
Druhou silovou disciplínou je shyb na dos-
kočné hrazdě. Oproti minulým rokům zde má
závodník volbu úchopu (podhmat x nadhmat).
Nesmí se využívat švihu a na vše velmi přísně
dohlíží proškolení rozhodčí. Při porušení
pravidel jsou nekompromisně strhnuta sporná
opakování. Limit je 5 shybů.

Pro ženy je místo shybu stanovena výdrž ve
shybu na doskočné hrazdě.

Třetí disciplína je silově-vytrvalostní a jed-
ná se o sedy-lehy bez opory nohou na 2
minuty. Limit je 30 opakování. Čtrvrtá
disciplína je už vytrvalostní a je to běh na
vzdálenost 4,5 - 5,5 km dle pokynů
organizátora. U nás v Tišnově jsme v letošním
roce poprvé využili nově otevřené cyklostezky.
Trať měla délku 4,8 km. Limit pro splnění 5,5
min/km. 

Poslední disciplínou je cyklistická časovka
v délce 42 km s limitem pro splnění AVS  25
km. Trať vede přes Nedvědici - Sejřek - Olší
do Tišnova. Mnozí si po přečtení řeknete, že
limity jsou vlastně hračka. V okamžiku, když
shrnete všechny disciplíny do jediného dne, tak
se  ze závodu stává opravdu namáhavá soutěž
a to pominu věc, že velká většina závodníků
podává opravdu úctyhodné a velmi vyrovnané
výkony ve všech disciplínách.

Po splnění limitů získává závodník titul
Ocelový muž - Ocelová žena a získaný bodový
součet jej klasifikuje do pohárové soutěže

nazvané Karlosův pohár, která uzavírá seriál
závodů v září v Žebráku.

 Tišnovský závod bývá  kvalitně obsazován
a  početně  navštěvován. Ne  jinak  tomu  bylo
i letos. Startovní pole mělo 39 závodníků a to
je číslo na tak náročný závod  opravdu velmi
slušné. V startovním poli bylo i pět žen.

Tišnovští závodníci patří právem k velmi
kvalitnímu jádru a to potvrdili i v VII. ročníku.
Letošním objevem byl student místního
gymnázia Marek Voborný, který se stal
vítězem kategorie juniorů s počtem 511 bodů.
Hned na druhém místě stanul  také nováček
soutěže  Pavel  Hrabec  ze  Sokola  Lomnička
s počtem 326 bodů. 

Velmi silně obsazenou kategorii mužů od
20 do 34 let vyhrál (nebojím se použít to
slovo)  fenomenální sportovec Josef Křivánek
z Veselky u Brna, který podal absolutně
vyrovnané špičkové výsledky ve všech
disciplínách (benč s 65 kg 42x, shyby 40x,
sedy lehy 133, běh 4,8 km  16:34, cyklistická
časovka 42 km 01:10:51). Co dodat?

Z Tišnováků v kategorii mužů mezi nejlepší
patřil několikanásobný držitel titulu Ocelový
muž Karel Souček z týmu Tišnov BIKERS se
ziskem 523 bodů, hned za ním opět
několikanásobný držitel titulu Ocelový muž
Jaromír Hejl z týmu Tišnov BIKERS s 513
body a Michal Hubáček, který po loňské
přestávce  soutěžil  poprvé  v  kategorii  mužů
a vedl si výborně. Se ziskem 11 příčky a poč-
tem bodů 472 patřil také k opoře  tišnovských
BIKERS. Nováček ze Sokola Lomnička Petr
Mihula uzavíral kategorii mužů od 20 do 34 let
a s počtem 223 bodů získal titul Ocelový muž.
V kategorii žen letos chyběla účast a rovněž
kategorie veteránů nebyla tišnovskými obsa-
zena. Mezi ženami tradičně vede Václava
Zodererová, kterou však letos z trůnu tiš-
novského závodu sesadila Simona Vykouka-
lová z Brna. Závod probíhal za krásného
květnového počasí a byl divácky úspěšný. V
závěru vystoupila skupina dětí Berušky z drá-
sovské školy se cvičením aerobiku. Předávání
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cen a vyhlášení ocelových mužů a žen pro-
běhlo v tělocvičně tišnovské sokolovny za
účasti ministra zdravotnictví a senátora
Tomáše Julínka.

 Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům,
díky kterým závod měl patřičnou úroveň a bez
jejichž pomoci by nemohl proběhnout.

Gabriel Greguš

Atletika
Druhý květnový víkend patřil Mistrovství

Moravy a Slezska ve vícebojích, které letos
hostil Třinec. Tišnov reprezentovala čtveřice
atletů. Svůj první sedmiboj si vyzkoušela starší
žákyně Dušková. Za zmínku stojí výkon v dál-
ce 454 cm a celkové 6. místo mezi žáky. Nový
sedmibojařský osobní rekord o 200 bodů si
vytvořila Jurčáková (dálka 490 cm, koule 9,20
m, celkové 4. místo). Smolný závody absol-
voval junior Doležel. Pro zdravotní kompli-
kace desetiboj nedokončil, přesto potvrdil svou
dobrou běžeckou formu výkony 11,76 s na
100 m a 52,7 s na 400 m. Podobné zdravotní
peripetie provázely Pavelku, též nedokončil
svůj víceboj, ovšem předvedl velmi dobrý
výkon na 110 m př. Časem 14,60 s zůstal jen
29 setin za limitem na Mistrovství světa
dorostenců, které se letos uskuteční v červenci
v Ostravě. 

17. 5. 2007 Přebory žactva 
Jihomoravského kraje, Brno
Mladší a starší žactvo soutěžilo v nominaci

na Olympiádu mládeže v rámci Přeborů
Jihomoravského kraje. Velmi dobře zaběhl
300 m Martin Flamich a s časem 40,39 s se
stal mistrem Jihomoravského kraje. Dále v dál-
ce výkonem 510 cm skončil 7. Kristýna
Havlátová ve skoku do výšky výkonem 140
cm získala bronzovou medaili. Karolína
Dvořáková běžela na 100 m př. až do poslední
překážky na třetím místě, po kolizi se posunula
na místo 4. (čas 18,34 s). Tereze Duškové ve
skoku do dálky stačil výkon 454 cm na místo
6. Ve 300metrovém sprintu časem 45,04 s
doběhla 4.

19. 5. 2007 
1. kolo II. ligy družstev, Hodonín
Mužské i ženské složky AK Tišnov hostují

v letošním roce za atletický klub AHA
Vyškov. První kolo II. ligy se odehrálo v Ho-
doníně. Před startem je stanoven jasný
postupový klíč. Do baráže o první ligu
postoupí z této skupiny první 4 družstva.
Vyškovská družstva asi nemají postupové
ambice, postup do baráže však bude hodnocen
jako úspěch. Z výsledků tišnovských
závodníků: Berka na 800 m v solidním čase
(1:57,62) i s rybičkou v cíli doskočil 3. místo,
na  400 m př. (61,18 s)  doběhl  2.  Do  finále
na 100 m se probojoval Doležel (6. místo,
11,89 s), na 200 m čas 23,61 s stačil na 9.
místo, 400 m 52,35 s bere 6. místo. Vrhač
Horák 8. v kouli (11,73 m), 7. v disku (35,73
m) a 8. v kladivu (36,15 m). Filla nakonec na
100 m 8. (11,92 s) a 10. na 200 m (23,89 s).
Nebodoval Babička (100 m 12,64 s, 200 m
25,83 s, 400 m 57,15 s). Jediné vítězství u mu-
žů si připsal Sebera na 110 m př. (18,43 s),
dále bodoval v dálce (9. - 604 cm) a trojskoku
(6. - 12,75 m). 

V ženách si obléklo dres AHA Vyškov
žákovské duo Dušková-Havlátová a i ony
bodovaly. Dušková 5. na 200 m (27,89 s) a 7.
v dálce (474 cm). Havlátová na 200 m 10.
(29,68 s), v dálce 444 cm.

Celkově skončila obě družstva mužů i žen
AHA Vyškov na třetím místě, čímž rázně
vyrazila   za   postupem  do  podzimní   baráže
o boje o I. ligu.

26. 5. 2007 
Atletický čtyřboj mládeže Tišnov
Geodetická kancelář Souček spolu s Atle-

tickým klubem Tišnov uspořádaly v Tišnově
tradiční atletický čtyřboj pro mládež všech
kategorií. Závodů se zúčastnilo 53 dětí.
Nejmladší účastník byl Albert Šišma (2004).
Výsledky: Předpřípravka II chlapci: 1. Cvrkal
Rudolf, 2. Jícha Jan, 3. Halama Jiří. Před-
přípravka II dívky: 1. Kompanová Dominika,
2. Smetanová Tereza, 3. Medková Kateřina.
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Předpřípravka I chlapci: 1. Matis Damián, 2.
Pořízek Dominik, 3. Křipský Filip. Předpří-
pravka I dívky: 1. Filová Nikola, 2. Řehořová
Eliška. Přípravka chlapci: 1. Panáček Tomáš,
2. Řehoř Vojtěch, 3. Panáček Jaroslav.
Přípravka dívky: 1. Brandtnerová Jana, 2.
Lieberzeitová Petra, 3. Bahenská Barbora.
Mladší žáci: 1. Rozsypal Vojtěch, 2. Sobotka
Petr, 3. Dušek Jakub. Mladší žákyně: 1.
Poelzelbauer Eliška, 2. Patzelová Veronika, 3.
Konvalinková Barbora. Starší žáci: 1. Homola
Luboš, 2. Šikula Jiří, 3. Hrabec Tomáš.
Podrobné výsledky včetně fotogalerie ze
závodů je možné shlédnout na
www.aktisnov.wz.cz

27. 5. 2007 
Mistrovství Moravy a Slezska 
staršího žactva, Uherské Hradiště
Tentokráte naše výprava skončila bez

medaile,  ale  s  několika osobními rekordy.
100 m př. Dvořáková 18,40 s (13.), Dušková
44,55 s OR (6. místo), 800 m Havlátová
2:43,29 s OR (14.), štafeta 3x300 m
Dvořáková, Havlátová, Dušková 5.

Kompletní informace, výsledky, fotogalerie
a videa jsou k dispozici na stránkách
www.aktisnov.wz.cz

Basketbalistky bilancují
Tišnovské basketbalistky mají za sebou

úspěšnou sezónu 2006/2007. Tři družstva ze
čtyř se účastnila celorepublikových soutěží. Na
počátku však musela úspěšně projít kvalifikací,
kde si právo startu v lize ČR vybojovala.
Nejlépe se dařilo mladším dorostenkám, které
v konečném pořadí obsadily třetí příčku v lize
ČR. Ale ani ostatní družstva se nenechala
zahanbit. 

Konečná umístění:
Liga ČR mladších žákyň                     7. místo
Liga ČR mladších dorostenek            3. místo
Liga ČR starších dorostenek            8. místo
OP JM kraje st žákyně a ml dorostenky 4. místo

Tato pěkná umístění jsou odměnou pro
hráčky i jejich trenérky za vynaložené úsilí.

(ze)

Pestrý květen 
tišnovských futsalistů

Náročný měsíc mají za sebou hráči Helasu
Keloc Brno B při DDM Tišnov. V posledních
týdnech absolvovali tři turnaje, zvýšený počet
tréninků a malé víkendové soustředění.
Nejúspěšnějším vystoupením se pro ně stal
tradiční turnaj  v Brně na Vranovské ul., kde
Helas vybojoval skvělé druhé místo.
Individuální ocenění si odnesl Petr Hanák,
který byl vyhlášen nejlepším brankářem
turnaje. Tišnováci se zapojili také do turnajů
druhé celostátní ligy věkové kategorie U-16.
Tuto soutěž hráli pod hlavičkou Tomsonu
Brno v brněnské hale Vodova a v hale pražské
Sparty. Jelikož se jednalo o nultý ročník
soutěže, její osud zatím není jasný. Po
výsledcích na pražském turnaji a celkovém
třetím místě je však jasné, že by se případného
pokračování  soutěže  mohli bez obav účastnit
i tišnovští futsalisté.                 Radek Babička,

asistent trenéra

Podìkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy

rozloučit s paní 
BOŽENOU MELKESOVOU

Rodina

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit s naším milovaným tatínkem,
dědečkem, pradědečkem, panem

MILANEM KOVÁ ŘEM
Děkujeme za upřímná slova soustrasti a

květinové dary. Dcera Míla a vnučka Kateřina
s rodinami.

Vzpomínky
Dne 21. června by oslavil
63. narozeniny pan

JIŘÍ KALA
S láskou vzpomínají man-
želka,   dcery    s    rodinami
a vnučky. Těžké je smířit se
s tím, že s námi nejsi.
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Dne 19. června uplyne 20 roků od úmrtí
našeho manžela a tatínka, pana
MATOUŠE JANÁSE
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi! Stále
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 21. června uplynou dva
smutné roky, co mě opustil
můj manžel
LUBOŠ DRLÍK
Stále vzpomíná manželka
Jana, kamarádi a všichni, kdo
ho měli rádi. Děkuji za tichou
vzpomínku!

Dne 22. června uplyne 2.
smutný rok, kdy nás navždy
opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček a praděde-
ček, pan
FRANTIŠEK MORAVEC
Kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte,
prosím, s námi. Manželka a děti s rodinami.

Dne 26. června uplyne 15
roků od smrti pana
MIROSLAVA MATULKY
Kdo jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku! Vzpomíná
manželka, dcera a bratr s ro-
dinou.

Dne 29. 6. tomu bude již 20
let, co nás s bolestí v srdci
navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan 
JOSEF MUSIL 
z Předklášteří
Kdo jste jej znali, vzpomeňte spolu s námi na
člověka, který po celý svůj život překypoval
ochotou, rozdával lásku a radost a tak naždy
zůstane v naší mysli i srdcích. Stále vzpomínají
manželka Marie, syn Josef a  dcera  Eva s rodi-
nou, vnoučata a pravnoučata.
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Marně Tě oči hledají, marně po tvářích slzy stékají.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl.
Dík za každý den, který jsi pro nás žil.


