
VÁCLAVSKÉ

HODY
v Tišnovì

ètvrtek 27. záøí
až nedìle 30. záøí 2007

pořádá Město Tišnov,

MO KDU-ČSL Tišnov,
MěKS Tišnov a DDM Tišnov 

PROGRAM SLAVNOSTÍ

ČTVRTEK 27. 9. 2007
náměstí

20.00 - neurčito
ZPÍVÁNÍ POD MÁJOU

lidové písně 
se známým tišnovským harmonikářem

PÁTEK 28. 9. 2007
náměstí

09.00 - 12.00
ZVANÍ NA HODY

slavnostní průjezd
krojovaných bryček

13.30 - 14.45
hudební skupina STONE

15.00 - 16.15
HORŇÁCKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA

JOŽKY STAŠI Z LIPOVA
16.30 - 18.00

VYSTOUPENÍ STÁRKŮ
historický šerm, předání hodových práv

a projev rychtáře
9.00 - 18.00

trhy, historické stánky, 

zábavné atrakce na náměstí
radnice

13.30 - 17.00
zpřístupnění Jamborových obrazů 

v obřadní síni na radnici.
Možnost zakoupení 

souboru pohlednic Tišnova
9.00 - 17.00

výstava patchworku

hřiště u ZŠ nám. 28. října 
9.00 - 12.00

atletické závody
www.aktisnov.wz.cz

Dům dětí a mládeže
13.00 - 17.00

zábavné odpoledne pro malé i velké
PIRÁTI Z KARIBIKU

U Palce
19.00 - 22.00

koncert tišnovské kapely
MAŃANA

sokolovna
20.00 - 02.00

HODOVÁ ZÁBAVA
zavádění pod máju a tradiční zvyky

pod májou, 
Moravská beseda, Česká beseda,

pásmo tradičních tišnovských tanců
Vstupné: 80 Kč (předprodej

v knihkupectví paní Raškové)

K tanci a poslechu hraje
PODHORÁCKÁ MUZIKA

&
HORŇÁCKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA

JOŽKY STAŠI Z LIPOVA

NEDĚLE 30. 9. 2007
kostel sv. Václava

10.00
SLAVNÁ SVATOVÁCLAVSKÁ

HODOVÁ MŠE
za účasti stárků



MĚSTO TIŠNOV 
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa úředníka 
na MěÚ v Tišnově:

REFERENT ODBORU ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
s pracovní náplní pořizování územně

analytických podkladů a územně plánovací
dokumentace.

POŽADAVKY:
* VŠ, popřípadě SŠ - nejlépe stavebního či

technického směru
* znalost zákonů v oboru a ve veřejné správě

(zákon č. 183/2006 Sb.; zákon č. 128/2000
Sb.; zákon  č. 500/2004 Sb.)

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

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

jednat s lidmi.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády

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

Nástup dle dohody. 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO
14. 10. 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.

MĚSTO TIŠNOV 
HLEDÁ
pracovníka pro obsazení pracovního místa:
asistentka tajemníka MěÚ
s výkonem agendy personalisty.
POŽADAVKY:
* SŠ, popřípadě VOŠ
* znalost pracovně-právních předpisů 
* velmi dobrá znalost práce s PC podmínkou
* morální bezúhonnost
* velmi dobré komunikační a organizační

schopnosti
* pečlivost, iniciativa, zodpovědnost
* schopnost  vysokého  pracovního  nasazení

a diskrétnost
* nástup nejlépe 1. 11. 2007 

Jedná se o obsazení pracovního místa na
dobu určitou - zástup za mateřskou a rodi-
čovskou dovolenou.

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.

PŘIHLÁŠKY  SE  STRUČNÝM
ŽIVOTOPISEM ZASÍLEJTE   

DO  20. 9. 2007:  
- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám.

Míru 111, 666 19  TIŠNOV, 
- faxem: 549 439 780,
- e-mailem:

kristina.ormston@tisnov-mesto.cz 
nebo tajemnik@tisnov-mesto.cz
Bližší informace 
na tel. 549 439 712, 549 439 715.
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RADNICE INFORMUJE
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY ,

vydané  od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 musí být
do konce roku 2007 vyměněné. O výměnu je
nutno zažádat nejpozději do konce listopadu
2007 (ŘP jsou zpracovány v Praze a na odbor
dopravy přijdou až do 20 dnů). 

K výměně vezměte s sebou:
- občanský průkaz
- starý řidičský průkaz
- 1 ks foto na cestovní doklady
- 50 Kč (v případě nějaké změny).

Přehled o počtu dosud nevyměněných
řidičských průkazů vydaných od 1. 7. 1964
do 31. 12. 1993, podléhající ze zákona povin-
né výměně k  31. 12. 2007 podle jednotlivých
obcí:  Běleč 11, Borač 15, Borovník 4,
Braníškov 7, Brumov 11, Březina 14, Buko-
vice 6, Černvír 13, Deblín 66, Dolní Loučky
86, Doubravník 51, Drahonín 4, Drásov 79,
Heroltice  7, Hluboké Dvory 6, Horní Loučky
21, Hradčany 28, Kaly 11, Katov 9, Křižínkov
9, Kuřimská Nová Ves 9, Kuřimské Jestřabí 9,
Lažánky 45, Lomnice 100, Lomnička 30, Lub-
né 1, Malhostovice 52, Maršov 24, Nedvědice
84, Nelepeč-Žernůvka 12, Níhov 8, Ochoz u
Tišnova 5, Olší 14, Osiky 5, Pernštejnské
Jestřabí 18, Předklášteří 118, Rašov 11,
Rohozec 14, Rojetín 5, Řikonín 1, Sentice 50,
Skalička 5, Skryje 4, Strhaře 9, Svatoslav 19,
Synalov 7, Šerkovice 21, Štěpánovice 24,
Tišnov  604,  Tišnovská  Nová  Ves  4,  Újezd
u Tišnova 2, Unín 9, Úsuší 7, Vohančice 12,
Vratislávka 2, Všechovice 11, Zhoř 2, Žďárec
16, Železné 17.

V rámci správního obvodu Městského
úřadu Tišnov je nutno k datu 31. 12. 2007
vyměnit celkem 1849 řidičských průkazů.

UZAVÍRKY ULIC  A NÁMĚSTÍ
Chtěli bychom všechny řidiče a obyvatele

Tišnova upozornit, že v souvislosti s pořá-
dáním kulturních akcí bude v Tišnově

uzavřeno náměstí Míru a některé další ulice
pro provoz vozidel. Jedná se následující akce:

Soutěže elegance historických vozidel:
Stejně jako v loni  proběhne i letos dne 15.

9. 2007 v Tišnově na náměstí Míru přehlídka
historických vozidel. Začátek programu bude
od cca 7 hodin a potrvá do  12 hodin. Z tohoto
důvodu bude uzavřena spodní část nám. Míru
od spořitelny po ulici Bezručovu od 6:00 do
12:00 hodin.

Svatováclavské hody:
Z důvodu pořádání Svatováclavských hodů

bude dne 28. 9. 2007 od 6:00 do 18:30 hod.
uzavřeno celé nám. Míru. Součástí oslav
budou i pouťové atrakce, které budou
umístěny od úterý 25. 9. do neděle 30. 9. 2007
ve spodní části ulice Drbalovy včetně
křižovatky s ulicí Parolkovou a Tyršovou. Tato
část komunikace bude v tomto termínu uzav-
řena pro provoz vozidel.

Všechny uvedené uzavírky budou řádně
označeny. Děkujeme za pochopení a omlou-
váme se za případné vzniklé komplikace.

Ing. Filip Haška

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU
PROBĚHNE TAKÉ 28. ZÁŘÍ

Oznamujeme občanům, že páteční svoz
směsného domovního odpadu, který vychází
na státní svátek 28. 9. 2007, se uskuteční v ten
den jako v běžný pátek.

Ing. Václav Drhlík

STATISTICKÉ ŠETŘENÍ
Český statistický úřad organizuje Struk-

turální šetření v zemědělství "ZEM 2007" za
účelem aktualizace údajů o zemědělských
prvovýrobcích získaných z celoplošného
sčítání - Agrocenzu 2000. 

Tišnov byl vybrán metodou náhodného
výběru pro aktualizaci v letošním roce.

Vlastní zjišťování v terénu organizuje ČSÚ
v termínu od 1. září do 15. listopadu 2007.
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Rodiče ocenili přístup
Městského úřadu v Tišnově

V pátek 7. září v 16 hodin udělili již potřetí
rodiče z mateřského centra Studánka celostátní
certifikáty "Společnost přátelská rodině". Letos
ocenění získal Městský úřad Tišnov a lékárna
Arnika.

Celostátní kampaň Sítě MC v ČR je za-
měřena na posílení rodiny ve společnosti a na
podporu prorodinné politiky. Současná spo-
lečnost zaměřená na výkon a úspěch vytlačuje
rodiny zejména s malými dětmi mezi ohrožené
skupiny na okraji společnosti, proto je
zapotřebí jasně deklarovat, že děti chceme
nejen  penězi a slovy, ale především činy. 

Certifikát Společnost přátelská rodině
mohou získat ti, kdo s podporou rodiny v po-
době nabídky bezbariérového prostředí,
rodinných slev, snahou o zachování zdravého
životního prostředí atd. už začali. V našem
městě obdrželi certifikát poprvé v roce 2005
potraviny U Pivoňků, dětský obchůdek U
Davídka a Truhlářství Slovák, v roce 2006
Městská knihovna a restaurace Červený mlýn.

Letos jsme ocenili město Tišnov, které
nejen dlouhodobě podporuje aktivity mateř-
ského centra Studánka, ale také například
instalovalo dva přebalovací pulty v budovách
městského úřadu, označilo bezbariérový pří-
stup do obou budov MÚ, systematicky udržuje
a staví kvalitní hřiště po celém městě, určené
od nejmenších dětí až po teenagery. Představi-
telé města se účastní schůzek, veřejných besed
i akcí, kde společně s rodiči vedou konstruk-
tivní dialog o proměnách města. 

V anketě ke kampani "S kočárky proti
bariérám" označili rodiče lékárnu Arnika jako
jedno z nejpříjemnějších míst pro nakupování
s dětmi v Tišnově. Do lékárny je bezbariérový
přístup, nabízí možnost vjezdu s kočárkem,
nekuřácké prostředí, je zde ochotný a vlídný
personál. Proto jsme ocenili také tuto lékárnu.

Vybraní nominovaní získali ocenění v po-
době látkové plaketky na zavěšení a zarámo-
vaného certifikátu na oslavě třetích narozenin
MC Studánka.  Rodiče z MC budou sledovat,
zda jsou určená kritéria ve všech oceněných
provozovnách i nadále platná, jinak lze
certifikát odebrat. Více informací o tomto
celostátním projektu Sítě MC v ČR najdete na
www.familyfriendly.cz 

Darujte nepotřebné!
Nevíte, co s ošacením, ložním prádlem či

taškami, které vám doma jen zabírají místo?
Město Tišnov ve spolupráci se společností
SITA CZ a Ekoporadnou Tišnovsko vyhlašuje
letos již podruhé sběrové dny pro Diakonii
Broumov, která se věnuje zpracovávání
textilního odpadu. Od 1. 10. do 20. 10. můžete
v pytlích či uzavřených taškách předat nezne-
čištěné ošacení a textil na sběrný dvůr. Sběrný
dvůr je otevřen v pracovní dny od 7 do 15, v
pondělí do 16.30 hodin. Můžete využít také
sobot 6. 10., 13. 10. a 20. 10., kdy je otevřeno
od 8 do 12 hodin. Menší množství je možné
předat i v Ekoporadně Tišnovsko na náměstí
28. října. Sbírku  si  poté  převezmou dopravci
z Diakonie 22. října. 

V daný termín můžete darovat:
- ošacení včetně prádla (dámské, pánské,

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

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

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

(lůžkoviny, utěrky, ručníky, košile,
tepláky) 

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

pravé i umělé kožichy (i mírně potrhané) .

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

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

Ing. Václav Drhlík

MìKS Tišnov zve:
 

24. září v 8.45 a 10.00 hod., sál kina Svratka
KAMARÁDI  V  DIVADLE

Tak jako ve všech představeních, se i zde
Kamarádi věnují konkrétnímu tématu, je to
prostě "o něčem", v tomto případě o divadle.
Opět je tu představení, které by mělo svým
dílem přispívat k výchově i kulturnosti těch
nejmenších. V době televizních i jiných
technických ataků je divadlo začasté pro děti
velkou neznámou. A tak v hodinovém před-
stavení diváci poznávají základní pojmy
(scénář, režisér, dekorace, rekvizity, divadelní
program atd.), objevují význam hudby a zej-
ména se seznamují s chováním v divadle.
Společně si zahrají jednoduché situace - etudy
jako činohru, operu či pantomimu. A samo-
zřejmě  nechybí  pohádka, kterou si malí herci
z publika zahrají společně s Kamarády. A ta
pohádka už je opravdu divadelní, s hudbou,
krásnou scénou i kostýmy.

Účinkují KAMARÁDI Brno.

24. září v 19.30 hod., sál kina Svratka 
Zdeněk Izer - Petr Freund
DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ

Zdeněk Izer v nové zábavné show. Společ-
ně s tímto populárním imitátorem a bavičem

vystoupí Petr Freund, který se Zd. Izerem
účinkuje též v televizním pořadu Jen blbni. 

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

KRUH PŘÁTEL HUDBY TIŠNOV 
- sezóna 2007/08 
17. října 2007 v 19.30 hod.
NOVÉ KOMORNÍ STUDIO
David  Švec - klavír, Pavel  Bušek - klarinet,
Mikael  Ericsson - violoncello
14. listopadu 2007 v 19.30 hod.
Václav Hudeček 
a vítěz(ka) interpretačních kursů - housle 
Spoluúčinkuje TiKO
5. prosince 2007 v 19.30 hod.
Milan a Renata Bialasovi - 4ruční klavír
30. ledna 2008 v 19.30 hod.
KONCERT SLOVA A HUDBY
NAŠE PANÍ BOŽENA NĚMCOVÁ
Stejnojmennou   básnickou   sbírku   F.  Halase
a úryvky z Babičky B. Němcové přednese
Vladimír Matějček, klavírní skladby B. Sme-
tany hraje Miroslav Sekera.
13. února 2008 v 19.30 hod.
PUELLA TRIO
Terezie Fialová - klavír, Eva Karová - housle,
Markéta Vrbková - violoncello
5. března 2008 v 19.30 hod.
DUO CLARET 
Olga Luštincová - klarinet, Vít Spilka -
klarinet, basklarinet, Vladimír Hollý - klavír
2. dubna 2008 v 19.30 hod.
Libuše a Radim Pančochovi - 4ruční klavír
23. dubna 2008 v 19.30 hod.
Pavla Bartoníková - harfa, 
Hana Bartoníková - hoboj
21.  května 2008 v 19.30 hod.
Tišnovský komorní orchestr
Tradiční závěr sezóny v domácí režii. 

Vstupné 100 Kč, studenti 50 Kč, per-
manentka 700 Kč, studenti 400 Kč. Začátek
koncertu vždy v 19.30 hod.
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Jamborův dům - GALERIE
Brněnská 475, Tišnov, telefon 549 410 211 

Dana Anna Cejnková - olejomalby
Výstava potrvá do 4. října. 
Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12 a 14 -
17 hod., v pátek 28. září je otevřeno!

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

Cvičení v MěKS
Pondělí   19.30 - 20.30 KALANETIKA 
Úterý  20.00 - 21.00 KONDIČNÍ   

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

Jazykové kurzy
Městské kulturní středisko přijímá přihlášky

do jazykových kurzů
* angličtiny
* němčiny 
* francouzštiny
* italštiny

Osobně pondělí - pátek 8 - 12 a 13 - 16
hod., telefonicky 549 410 082, nebo na
e-mailové adrese iva.jiraskova@baz.cz

Cena 2.250 Kč. Kurz probíhá od října do
května lx týdně 2 vyučovací hodiny.

Do muzea i za hudbou
Zveme všechny přátele historie a umění do

areálu kláštera Porta coeli na přehlídku
tišnovských hudebních těles. V sobotu 15. 9.
2007 v 15 hodin vystoupí Tišnovský komorní
orchestr, Fanfárové kvarteto, Pěvecký sbor
města Tišnova, Ha - kapela, Maňana. Součástí
akce bude i výstavka  fotografií z nedávného
požáru klášterního ovčína. Vstup volný,
rovněž do výstav a expozic muzea i kláštera
Porta coeli. Občerstvení zajištěno. Za nepříz-
nivého počasí se akce koná ve společenském
sále Obecního úřadu v Předklášteří.   (jz)

Libušina galerie Malhostovice 
vás a vaše přátele srdečně zve na vernisáž 
společné výstavy 
KARL HABEGGER, rakouský výtvarník
VĚRA PROCHÁZKOVÁ, obrazy.
HAND MADE PAPER
ruční papírna Stará škola  (představí se s vý-
robky, balírnou čajů a ochutnávkou odrůdo-
vých vín) 7. září 2007 v 17 hodin.

Slovo k výstavě  Juraj Dovičín, hudební
doprovod Jazzové duo - Jan Beránek, Marek
Kubát. Výstava potrvá do 30. září 2007,
otevřeno úterý - neděle 14 - 18 hodin.

www.libusinagalerie.cz

Akce městské
knihovny v měsíci září
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
13. 9. 2007 
SALONKY - Výstava ji řinek v Rájci

Městská knihovna Tišnov zve milovníky
květin v rámci projektu "Salonky" na podzimní
výstavu  jiřinek  do  Rájce.   Odjezd   autobusu
z nám. Míru v 9:30, cena  100 Kč.
20. 9. 2007 v 17 hodin
Na kole po Blízkém východě a Egyptě

Cestopisná beseda s brněnským rodákem
Jiřím Čefelinem, který ujel na kole přes 6000
km, aby poznal krásy a taje Sýrie, Jordánska,
Sinajského poloostrova a Egypta. Akce
proběhne v přednáškovém sále knihovny. 

25. 9. 2007 v 17 hodin
UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU

První přednáška zimního semestru UVČ -
Kapitoly z dějin umění.

27. 9. 2007
SALONKY - Za krásami Punkevní jeskyně
Moravského krasu

V rámci projektu "Salonky" se tentokrát
vypravíme do Moravského krasu, abychom si
prohlédli jednu z nejvyhledávanějších jeskyní
této oblasti a podnikli romantickou plavbu na
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lodičkách na podzemní říčce Punkvě. V pří-
padě pěkného počasí si projdeme i naučnou
stezku  v  okolí  Macochy  (6 km).  Odjíždíme
z nám. Míru v Tišnově v 8.30, cena zájezdu
150 Kč.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
12. 9., 19. 9. 2007
"Z prout ěného košíku" - Kreativní dílničky

Každou středu odpoledne od 13 do 16
hodin si budeme v rámci tvořivého odpo-

ledne vyrábět různé drobnosti, dárky, malovat
či   se  učit   novým   rukodělným   technikám.
V první poprázdninové dílničce se pobavíme
při tisku hroznů, další středu si vyrobíme
netradiční ozdobu do sešitu - duhového
delfína. 

od 17. 9. 2007
Výstava  Šikovnýma rukama

Z prací dětí z výtvarných a rukodělných
kroužků DDM Tišnov.
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Kam v Tišnově za kulturou
Datum akce místo čas  organizuje

12.9. Hrajeme důchodcům jídelna DPS 16.00 CSS
12.9. Kreativní dílnička knihovna 13.00 MěK
13.9. Salonky - výstava jiřinek v Rájci   9.30 MěK
15.9. Soutěž elegance historických vozidel nám. Míru   9.00 Autoklub Tišnov
15.9. Přehlídka tišnovských hudebních těles muzeum 15.00 Podhorácké muzeum
16.9. Letní závod v poslušnosti dospělých areál klubu   8.00 Kynologický klub
19.9. Kreativní dílnička knihovna 13.00 MěK
20.9. Na kole po Blízkém východě a Egyptě-cestopisná beseda 17.00 MěK
21.9. Kudy z nudy - setkání s tišnovskými skauty knihovna 15.00 MěK
21.9. Beseda ke 100. výročí narození J. Foglara knihovna 16.30 MěK
22.9. Cyklovýlet kašna nám. Míru 10.00 ekoporadna
24.9. Kamarádi v divadle kino Svratka   8.45, 10.00 MěKS
24.9. Dnes vás baví holohlaví kino Svratka 19.30 MěKS
25.9. Univerzita volného času - Kapitoly z dějin umění - knihovna17.00 MěK
26.9. Hrátky s origami knihovna 12.00 MěK
27.9. Salonky - Za krásami Punkevních jeskyní   8.30 MěK
30.9. Václavské hody

Výstavy
11. - 6.9. Vladislav Urban - obrazy galerie Jamborův dům
8.9. - 6.10. Dana A. Cejnková - olejomalby galerie Jamborův dům
17.9. Výstava prací dětí z kroužků DDM knihovna
19.5. - 9.9. Zpráva o blízkých světech Podhorácké muzeum Předklášteří
17.6. - 28.10. Tišnov, dějiny města pod Květnicí Podhorácké muzeum Předklášteří
22. - 23.9 Výstava PATCHWORKU vestibul ZŠ nám. 28. října
2.9. - 2.11. Tisíc pohledů na Tišnov galerie Diana

Jinde
8.9. - 30.9. Výstava fotografií, dřevěných plastik a olejomaleb Synagoga Lomnice
1.9. - 30.9. Karl Habegger, Věra Procházková - obrazy Libušina galerie



21. 9. 2007 od 15.00  "Kudy z nudy"
Dětské oddělení a Středisko Junáka v Tiš-

nově vás srdečně zve na setkání s tišnovskými
skauty. Dozvíte se, jak tráví volný čas, že zá-
bavou procvičují řadu dovedností a vědomostí
potřebných pro praktický život a také, jak být
dobrým společníkem a chytrým kamarádem. 

Na  tuto prezentaci bude navazovat beseda
o Jaroslavu Foglarovi. 

21. 9. 2007 v 16.30 Jaroslav Foglar - Jestřáb
Dětské oddělení městské knihovny pořádá

v přednáškovém sále besedu ke 100. výročí
narození Jaroslava Foglara - Jestřába. Vzpo-
mínkovým pořadem o životě a díle velkého
spisovatele nás provede dlouholetý člen
Sdružení přátel Jaroslava Foglara Robert
Žďárský. Posluchači se též seznámí s celou
řadou akcí, které budou ve výročním roce
probíhat po záštitou SPJF. 
26. 9. 2007 od 12 hodin
"Z prout ěného košíku" - Hrátky s origami

V rámci projektu tvořivých dílen si přiblí-
žíme origami - staré japonské umění skládání
papíru. Své výrobky předvedou a celé odpo-
ledne se vám budou věnovat Radka Mužíková,
Ondřej  Melkes  a  Štěpán  Mráček. Neváhejte
a přijďte se naučit tuto zvláštní formu umění.

Nahlédni také na www.origami.cz 

Týden knihoven 1. - 5. 10. 2007
Registrace čtenářů zdarma!

Všem zájemcům, kteří se v Týdnu kniho-
ven přihlásí do knihovny, bude prominut
administrativní poplatek.

1. 10. -  5. 10. 2007 
Kulturn ě výchovné akce a besedy

Ve spolupráci se školami proběhnou
knihovnické lekce, besedy a další akce. Mimo
jiné:
- Vesele s Ondřejem Sekorou - beseda o auto-
rovi, jehož knihy byly pro mnohé z nás vstupní
branou do čarovného světa knihy
- Jaroslav Foglar - Jestřáb - beseda ke 100.
výročí narození autora

- Astrid Lindgrenová, Josef Lada, Václav
Čtvrtek - povídání o autorech.

od 1. 10. 2007 Letadla
Po celý měsíc říjen se bude dětským od-

dělením vznášet několik modelů letadel, ochot-
ně zapůjčených panem Miloslavem Polákem.

1. 10. 2007 v 8.30 a 10.00
Povídání s Pavlem Čechem

Ilustrátor  a  spisovatel  Pavel Čech si bude
s dětmi povídat o svých knihách i o světech,
které mohou spatřit jen dětské oči.
2. 10. 2007 v 17.00Univerzita volného času

První přednáška zimního semestru UVČ
pro druhou skupinu přihlášených klientů -
Kapitoly z dějin výtvarného umění.
3. 10. 2007     
Velké chodníkové kreslení

V rámci projektu "Z proutěného košíku" si
budeme malovat na chodníku na zahradě
dětského oddělení knihovny.
4. 10. 2007 v 17.00
Vyprávění spisovatele 
Vlastimila Vondrušky

Autor vypráví o sobě i o tvorbě historické
beletrie. Přiblíží historické prameny, které jsou
autorům k dispozici a vysvětlí, jak se dají
používat. Pokusí se také naznačit, jak na jejich
základě přichází autorská inspirace. Vyprávě-
ním  se  prolínají   nejen   odborné   informace
z dějin, ale i zábavné historky ze života. Po
skončení volná beseda s posluchači. 
5. 10. 2007 od 15.00  Společné čtení

Akce proběhne v rámci celostátní kampaně
"Celé Česko čte dětem" v čítárně dětského
oddělení.  Srdečně  uvítáme  rodiče,  prarodiče
i ostatní zájemce, kteří chtějí dětem ukázat, že
číst je velké dobrodružství a nesmírná zábava.

"Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli
moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáh-
nou? Čtěme dětem."

Bližší informace v Městské knihovně
Tišnov, na www.tisnov.cz/knihovna nebo na
tel. 549 121 001-5.
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Okénko ekoporadny
PŘIPOJTE SE S NÁMI 
KE DNI BEZ AUT!

Ekologická organizace
Děti Země vyhlašuje již
15. ročník Dne bez aut.
Jde o akci, která se snaží
ve větší šíři upozornit na
trvalé poškozování
našeho zdraví a života
automobilovou dopravou
ve městech a nabídnout
řadu řešení (www.detizeme.cz/denbezaut). K
tomuto dni se může připojit každý z nás
například tím, že zkusí právě 22. září
nevytáhnout své auto z garáže a využije
například MHD nebo kola, či se spolehne na
vlastní nohy. 

Také ekoporadna pro vás chystá akce
zaměřené na neautomobilovou dopravu. Ve
středu 19. září od 17 hodin se bude konat
beseda  na  téma  rozvoje cyklistiky v Tišnově
a jeho okolí. Pan Bc. Jiří Dospíšil, vedoucí
odboru správních a vnitřních věcí městského
úřadu, nás nejprve seznámí s plány města na
nové cyklostezky atp. a poté bude prostor pro
vaše dotazy. Akce proběhne v malé zasedací
místnosti tišnovské radnice. 

Samotný Den bez aut pak oslavíme
cyklovýletem po okolí Malhostovic. Začátek
naší trasy bude v Tišnově na náměstí u kašny.
Odtud pojedeme směrem na Železné a před
touto obcí zabočíme k Vitaru. Po polní cestě se
budeme ubírat přes Stanoviska až do Skaličky.
Ze Skaličky bude naše cesta pokračovat lesem
a před obcí Lipůvka odbočíme na panelovou
cestu, která nás dovede přímo na Zlobici. Zde
si chvíli odpočineme a občerstvíme se. Po
malé přestávce plní sil pojedeme ze Zlobice do
Kuřimi, odkud  se dostaneme po polní cestě

kolem trati k Malhostovické pecce, u které se
na chvíli zastavíme. Zde pomalu náš výlet
končí, protože se vydáme na cestu domů přes
Drásov a Hradčany. Pokud vás plán výletu

zaujal, tak neváhejte a přijeďte na kolech s ro-
dinou  nebo  kamarády  v  sobotu 22. 9. 2007
v 10 hodin na náměstí v Tišnově u kašny. 

Budeme se na vás těšit!
Bc. Simona Kozelková
Ekoporadna Tišnovsko

Vzpomínka
na statečného člověka

7. srpna 2007 konalo se kremační rozlou-
čení s Jaroslavem Skoupým, posledním ze
zachránců pětičlenné skupiny amerických letců
sestřelených v roce 1945 u Tišnova. Ukryli je
tehdy v chatě u Níhovského rybníka. J. Skoupý
nechal na vlastní náklady postavit pomníček
těmto letcům na Olbrachtově ulici u hasičské
stanice. Jeho zásluhy ocenila rada města
věnováním pamětní stříbrné medaile vydané
loni ke stému výročí znovupostavení tišnovské
radnice. Bylo to pro něho, ležícího v nemoc-
nici, velké povzbuzení.

Dosud žije Alois Sládek z Veverské Bítýš-
ky, který spolu s přáteli zachránil zbývající tři
členy  posádky  v  úkrytu  u  Sovů v Holasicích
u Lažánek. 

Již od Vánoc nelze přes několik pokusů
navázat kontakt s Armandem Carlinem, který
navštívil Tišnov v roce 1997. Dá se očekávat
ta nejhorší zpráva. Nyní už asi zůstává
poslední z osmičlenné posádky, navigátor
Robert Beach žijící v Shenandoahu ve státě

Iowa. Ten navštívil Tišnov v roce 1998.   
Kr

DDM Tišnov 
informuje:
JAK DO KROUŽKŮ?

Většina kroužků začíná v týdnu od 1. 10.
2007. V měsíci září je možné provést rezervaci
- telefonem,  osobně,  e-mail.  Dítě  může  přijít
i bez rezervace a pokud bude místo, může být
přijato  během celého školního roku.
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Základní nabídku kroužků najdete na
plakátech a na www.ddm-tisnov.cz Nabídka
bude průběžně rozšiřována. Sledujte nástěnky
nebo se informujte přímo v Domečku. 

Školné se platí u paní hospodářky, Hasička,
I. poschodí, a to nejpozději do druhé navští-
vené hodiny. Zároveň je nutné odevzdat
vyplněnou přihlášku. První hodina je zkušební,
dítě nemusí být zaregistrováno.

Další informace vám rádi poskytnou
všichni pracovníci DDM.

Domeček se podílí na hodech
Jako každý rok připravuje Domeček

doprovodný program k tišnovským hodům.
Také letos vás zveme na zábavné odpoledne
plné her, soutěží a vystoupení na zahradě
DDM.  Program je určený pro děti i dospělé. 

Zároveň budou otevřené  nově vymalované
a upravené prostory na Hasičce, kde se můžete
informovat o otevíraných kroužcích a dalších
činnostech DDM.

Nabídka pro šikovné rodiče

Pro příští školní rok nabízíme spolupráci
rodičům, maminkám a tatínkům,  kteří chtějí
svůj  volný čas  aktivně prožívat společně se
svými  dětmi  a  se  skupinou  jejich  kamarádů
a vrstevníků.

Nabízíme možnost stát se vedoucím zájmo-
vého kroužku pro děti všech věkových kate-
gorií a se zaměřením  podle vlastního zájmu.
Jde o  různě náročné  aktivity, např. sportovní,
taneční, výtvarné, technické, modelář, počí-
tačové aj.

Kroužek se schází většinou 1x týdně na 1-2
hodiny. Vedoucí pracuje jako dobrovolník
nebo na dohodu o uzavření práce (s finanční
odměnou). 

Pokud o podobné aktivitě uvažujete, kon-
taktujte nás co nejdříve na adrese:
domecek@ddm-tisnov.cz, tel. 777 712 120,
549 410 118 nebo osobně v DDM.

Hudební škola Yamaha třetím rokem v Tišnově

Od šesti měsíců do sta let
Hudební škola Yamaha vznikla původně

jako nadace v Japonsku a odtud se rozšířila do
celého světa. V České republice funguje již od
počátku 90. let minulého století, a to v každém
větším městě, vždy při některé základní škole.
Jejím cílem je vychovávat muzikanty tak, aby
si dovedli zahrát třeba písničku z rádia nebo
televize, tedy jinak řečeno, aby hráli pro své
potěšení. Máte-li přání naučit se hrát na hu-
dební nástroj či zpívat, můžeme vám tento sen
pod odborným vedením a v příjemné inspi-
rující atmosféře splnit. Jsme tu pro všechny -
nemluvňata, batolata, předškoláky, školáky,
mládež, dospělé i seniory. Nabízíme skupino-
vou výuku formou hry na hudební nástroje
(flétna, kytara), výuku populárního zpěvu i vý-
uku pro předškolní dětí  - a to již od 6 měsíců!

Zvlášť poslední zmíněný obor pro předškol-
ní děti našel v loňském školním roce velkou
oblibu u tišnovských maminek, které se svými
"malými muzikanty" navštěvovaly každý týden
na ZŠ Smíškova výuku u paní učitelky
Jindřišky. Máte-li možnost, navštivte naše
stránky na www.yamahaskola.cz. Pokud však
chcete na vlastní oči vidět, co se můžete u nás
naučit, přijďte se na nás podívat; naše výuka
probíhá každý týden na ZŠ Smíškova a při-
hlásit se můžete kdykoliv! Více informací se
dozvíte na tel. 607 852 008.  

Tišnovská taneční skupina 
STREET  FLAVA
(dříve STAGGER) pořádá již 5. rokem nábor
nových tanečníků - do všech 3 věkových
kategorií (děti 5 -10 let, junioři 11 - 14 let,
hlavní 15 až 30 let). Nábor proběhne ve čtvrtek
13. září 2007 v 16 hod v MěKS (pod kinem).
S sebou pohodlné oblečení a obuv na
tancování, propisku. Nábor je určen především
pro úplné začátečníky, ale i pro zkušenější
tanečníky. Taneční skupina STREET  FLAVA
se zabývá tanečními styly street dance - hip
hop new style, funky - locking, housedance,
krumping, electric boogaloo, breakdance...

Více informací na www.stagger.wz.cz
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Nad cenami  tepla v Tišnovì
Článek č. IV

KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ 
DODÁVEK TEPELNÉ ENERGIE

Vážení odběratelé,
v dnešním díle seriálu o ceně tepla energie

se budeme věnovat konečnému vyúčtování.
Nejprve si vysvětlíme několik základních
pojmů. Fakturační obdobím je kalendářní rok.
Konečná celková cena tepelné energie vy-
cházející ze skutečných nákladů je vždy
kalkulována po skončení fakturačního období.

Konečné skutečné náklady jsou takové
náklady, které zaplatíme za fakturační období
našim dodavatelům a máme je doložené ko-
nečnými fakturami (jedná se hlavně o nákup
energií, externích služeb, oprav, servisu a dal-
ších nákladů) a interními náklady (mzdy,
režie...)

Celkové množství prodané (dodané) tepel-
né energie je množství, které jednotliví odbě-
ratelé spotřebují za fakturační období. Jak jsem
předeslal v předchozích článcích, cena tepelné
energie v Tišnově je dvousložková. Konečné
vyúčtování se provádí u každé složky samo-
statně a následně je pro konečnou fakturaci ná-
kladů odběratele proveden součet těchto
složek.

Pokusím se o stručný a jednoduchý popis
výpočtu nákladů odběratele za fakturační
období. 

Pracovní složka je nejprve vypočtena za
celou cenovou lokalitu. Tímto je stanovena
průměrná cena jednotky tepelné energie v rám-
ci cenové lokality Tišnov (jednotlivé náklady
jsme uvedli v minulých číslech). Tato prů-
měrná cena je pro všechny odběratele v rámci
cenové lokality Tišnov stejná. Následně je dle
odečtů stanovena spotřeba tepla od odběratele
a touto spotřebou je násobena průměrná cena.
Tím vyjde celkový náklad odběratele pracovní
složka za fakturační období.

Základní složka, jak jsem popsal v minulém
čísle, je složena ze stálých nákladů, které jsou

kalkulovány na začátku fakturačního období.
Tyto náklady jsou po skončení fakturačního
období přepočteny dle skutečných nákladů
(jelikož se jedná o stálé náklady, je konečná
výše  nákladů  základní  složky  téměř  totožná
s kalkulovanou výší nákladů). 

Rozúčtování konečné výše základní složky
na každého odběratele za fakturační období
provádíme na základě příkonu odběrného
místa odběratele. Během roku vyhodnocujeme
měsíčně celkový příkon soustavy a podílem
celkových nákladů skutečných a celkového
příkonu daného měsíce vychází měsíční prů-
měrná cena (kW) příkonu v cenové lokalitě
Tišnov (měsíční vyhodnocení se provádí s
ohledem na zateplování, připojování a odpo-
jování odběrných míst, což má vliv na celkový
příkon soustavy a tím na jednotkovou cenu
příkonu (kW).   

Tato průměrná cena příkonu je v daném
měsíci pro všechny odběratele v cenové
lokalitě Tišnov stejná.

Konečný náklad v základní složce odbě-
ratele za fakturační období je stanoven sou-
činem příkonu odběratele a výše průměrné
ceny vždy pro daný měsíc. Součtem jednot-
livých měsíců vyjde poté konečný celkový
roční náklad v základní složce. 

Toto vše je odběrateli uvedeno na koneč-
ném dodacím listu, jehož součástí je i konečná
kalkulace za celou cenovou lokalitu Tišnov.
Pro fakturaci jsou následně složky sečteny a k
celkové částce je přidána daň z přidané
hodnoty ve výši 5 %. Tento celkový náklad je
následně započten do nákladů objektu  a  je
rozúčtován mezi jednotlivé bytové  jednotky.
Ale o tom až v některém z dalších dílů. 

V příštím čísle se budu věnovat cenovým
pravidlům, tak jak je stanovuje cenové
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
(ERÚ), vysvětlíme si co to ERÚ je a jakou má
funkci. 

Nashledanou v příštím vydání!
RADEK SLÁMA ,

vedoucí provozu
tepelného hospodářství
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O tišnovských øeznících    9

SORTIMENT U ŘEZNÍKA A UZENÁ ŘE
Sortiment u řezníka stran uzenin: párky,

klobásy, debrecínky, salámy se dělaly
polotvrdé nebo měkké, točené - těm se říkalo
"klobáskové" - to samé maso, co se dávalo do
klobásů, se dalo do střev a nepřevazovalo se,
krájelo na váhu, podle přání zákazníka. Šunka
byla celá kýta, očištěná, upravená, nasolená
zvenku a  malým naříznutím u kloubu také
zevnitř. Zakládala do masa, které se bralo až
po měsíci a mělo se proležet. Musela být dobře
masem obložená ze všech stran, prosolovalo se
na sucho a dobře utěsnilo, aby se
odstranil vzduch. Maso samo
pustilo šťávu, někdo dělal i zá-
livku  převařenou  slanou  vodou
s přísadou zvláštní nakládací soli
- dusičnanu, také jsme říkali "sanétru". Celá
kýta se potom vyudila a prodávala  většinou na
váhu v nářezovém svěráku v krámě. Na krájení
byl  zvláštní  nářezový  nůž a prodavač zručně
a ručně nakrájel krásné tenké plátky po celé
délce kusu, kolik jen si zákazník přál. Vařené
či pařené šunky se dříve v našich poměrech
nedělaly. Krájecí stroje zpočátku ani nebyly,
ostatně šunka by na stroji krájet ani nešla - byla
tam stále kost. Ta se pak se  značnými  zbytky
šunky prodávala zvlášť a levně, nebo se
spotřebovala v rodině řezníka. 

Výroba "štanglových" salámů a uzenin
probíhala tak, že se nejprve udělalo "těsto" což
bylo maso a prát a pak se přidalo koření, voda,
někdy i mouka a další přísady (do jitrnic třeba
krupice, do jelit se mohly přidat kostičky
housek) a vše dobře prohnětlo. Mohlo se také
někdy stát, že se masová směs s přísadami pro
výrobu uzenin nepovedla a to zvláště nezkuše-
ným. Říkalo se, že se "počurala" tj. vytěsnila
ze sebe vodu a ztratila soudržnost, klobás či
salám se rozpadal, byl jak drtina. Takové zboží
ovšem žádný správný mistr nedovolil dát do

prodeje, opět se to snědlo doma. "Nabíjelo" se
do střev a papírů strojem, který se točil rukou,
nebo šlapal nohou,  jako  kupř. šicí  stroj,
málokdo měl  všechny stroje na elektřinu. 

Ovčí a kozí střívka sloužila pro výrobu
párků a debrecínek, vepřová střeva pro klobásy
a jitrnice, hovězí střeva byla dvojí: do rovných
se nabíjely salámy, do točených pak "kabanos"
- klobásový točený salám. Do "póků", což byl
vyčištěný a usušený měchýř z prasete, nebo do
žaludku se dávala tlačenka a do střeva
"prdeláku" (které už názvem prozrazovalo svůj
původ) se dávalo jelito. Upečené ovšem bylo
pak pravou pochoutkou pro fajnšmekry a nej-

lepší bylo křupavé střevo.
Někdo si je výslovně poručil!
Papíry se používaly při
nedostatku střev a to červené
papíry pro pařížský salám,

černé papíry pro salám krakovský neboli
polský. Pařížský salám se dával také někdy do
"pimplíku", což byl kus hovězího střeva.
Zručně se muselo nabíjené odebírat a udržovat
dobrý tlak ve střevech, aby nebylo maso nabité
málo, či aby střevo neprasklo. 

Klobásy či špekáčky se povazovaly ručně
špagátem a bylo k tomu třeba značné zruč-
nosti, zvláště pokud nebyla vůle vázat každý
kus zvlášť a bylo nutno "běžet" se špagátem
podle špekáčku dál. Ovšem mohl se také
špagát za každým úvazkem odřezávat. Při
vázání vcelku byla velká spotřeba provázku a
tak se raději dávala přednost pracnějšímu
způsobu vázání jednotlivému. Provázky dodá-
vala přímo Moukova továrna.

I salámy se krájely ručně, třeba i kolik kilo,
ale vždy na počkání - zásoby krájeného zboží
na pultech neležely. U Svitavských jistá paní
A. (její muž byl zaměstnaný u soudu a dostával
peníze jednou za měsíc) chodila nakupovat "na
knížku". Celý měsíc bral takový zákazník na
dluh, odběr se zapisoval do knížky a na konci
období se vše naráz zaplatilo. To byl dost
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běžný způsob prodeje.  Tato paní však měla
vlastní způsob nákupu: "Pane Svitavský, já
bych si vzala tam z toho libového kousek
krkovičky." Řezník ho usekl, ale zdál se paní
málo prorostlý, tak chtěla z jiného kusu, pak
zase si vybírala z kýty a opět nebyla spokojena.
Řezník tak usekal kolik kusů a byl už rudý jako
krocan: "Babo jedna, chodíš nakupovat na
knížku a ještě si vyméšlíš?" Sebral jí i to, co
měla už vybráno a vykázal ji z krámu. Váda
netrvala dlouho, za pár dní byla tato zákaznice
zase zpět, jako by se nechumelilo. 

U Rašovských zase takhle "kuštovala" jistá
paní  P. salámy.  Nechala  si  nakrojit  z  jedné
a pak zase z jiné a ještě z další "štangle", až to
šéfa naštvalo, práskl tyčí salámu o pult a dámu
nelichotivě vypoklonkoval ven. Kdykoliv ji
mistr uviděl jít do krámu, už to s ním házelo.

Nejlepší salámy dělali řezníci Svitavský,
Barta a Kudínek. Pálivé uzeniny se v Tišnově

většinou nedělaly, ale ve Znojmě se dělal
"pravý uherský" salám, do kterého se přidával
čistý  líh.  Základ  tvořilo  čisté  vepřové  maso
a do prátu se dávala sodovková "flaška" lihu.
Salám  se  nejprve normálně vyudil,  pak sušil
v udírně,  jakoby  v  horním  patře, třeba měsíc
i více. Potom se dával doschnout na půdu -
třeba rok, ale to byly štangle tvrdé jako kámen,
že by s nimi zabil. Byl to ovšem salám dosti
drahý. Jak se říká, že se do uheráku dává koň-
ské, či oslí maso, to mně není známo. Za
našich časů se ostrými přísadami šetřilo,
paprika se používala jen na barvu a pouze
"sladká", pálivá tehdy nebyla v módě.        

Jan Vrzal
Dokončení seriálu bude v příštím čísle.

Jezdecký klub Ranč Loučka
v Předklášteří pořádá dne 29. 9. 2007 už 6
ročník "Přátelského westernového klání".

Začínáme v 9.30 hod - disciplínou
Showmanship at Halter - předvedení koní na
ohlávce,  pokračujeme soutěžemi předvedení

koní  v chodech na přesné povely  - krok, klus,
cval, obraty. Po obědě ve 13.00 následuje
slavnostní nástup všech jezdců a pokračujeme
v disciplíně "TRAIL" - jízda přes  westernové
překážky, dále rychlostní disciplíny - Pole
Balding - závod mezi tyčemi a okolo barelů
Pole Bendig - na čas. Ukončení dne bude
náležet parkuru a skokovým překážkám.

Srdečně vás všechny zveme na tradiční
pěknou podívanou na začínající jezdce, na
velkou soutěživost a přehlídku krásně uprave-
ných koní.      

Jezdecký klub Ranč Loučka

Chovatelé se pochlubí
ZO ČSCH Tišnov si vás dovoluje pozvat na

výstavu králíků, drůbeže, holubů, okrasného
ptactva  a  výstavu  včelařskou  "Včelí   matka
a  její chov v  21. století" ve dnech  29.  a 30. 9.
2007 v chovatelském areálu v Jamném /škola/.
Otevřeno: sobota od 13 do 18 hod., neděle  od
9 do 15 hod. Zajištěno občerstvení, tombola,
prodej produktů.

 Šerkovické koulení 2007
Na zakončení prázdnin uspořádala Obec

Šerkovice v neděli 2. září 2007 otevřený turnaj
dvojic dětí ve hře pétanque. Do turnaje se
přihlásilo 14 dvojčlenných týmů ve věku 4 až
15 let. Herní systém zvaný "švýcar" si už
účastníci osvojili natolik, že se plynule
odehrála 4 soutěžní kola. O konečném pořadí
rozhodoval počet vítězství a také aktivní rozdíl
bodů. 

Turnaj proběhl v pohodové přátelské
atmosféře v příjemném prostředí na místním
hřišti. Pořadatel spolu se sponzory připravili
pro všechny zúčastněné hráče diplom, věcné
ceny a sladkosti. První místa byla navíc
oceněna dětským šampaňským a dárkovými
balíčky. Zvláštní  ocenění  a  diplom si odnesla
i šestice nejmladších účastníků do 7 let.

16/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 14



Vítězem turnaje se stala bez porážky
dvojice Karel Šindelka s Davidem Pánkem ze
Šerkovic. Druhé místo obsadila děvčata Bára
Dvořáková a Zuzka Kašparcová ze Štěpá-
novic, třetí místo Patrik Šudák a Aneta
Šudáková z Tišnova, na čtvrtém se umístila
dvojice z Drásova Ondra Houbal s Tomášem
Havlátem. Nejmladším účastníkem turnaje
byla čtyřletá Hanička Senohrábková ze
Šerkovic.  

Na závěr vydařeného turnaje starosta
Šerkovic pan Zdeněk Smolík ocenil výkony
soutěžících  a  za  nadšeného  souhlasu dětí
slíbil, že nejpozději do roka se zase všichni
sejdou na dalším turnaji. Dík za uspořádáním
zdařilé akce patří i sponzorům: Obec
Šerkovice, TJ Šerkovice, Montáže staveb -
Květoslav Tesař, Style Sport Tišnov, Charlys -
masná výroba Šerkovice, Milan Valíček, Petr
Senohrábek.

Oslabeným házenkářům 
se dařilo

Když tišnovský druholigový házenkářský
tým oslabila v posledních týdnech téměř
desítka zranění, dokázali v sobotu 1. září
zvítězit na kvalitně obsazeném domácím
turnaji. Nezaváhali ani den poté, v prvním kole
Českého poháru vyřadili svého druholigového
soka Tatran Bohunice a postupují do druhého
kola.

Sobotní  turnaj  se  zahraniční  účastí  týmu
z Dunajské Stredy nezačali domácí házenkáři
šťastně. V improvizované sestavě prohráli o tři
branky s Velkým Meziříčím. I když se během
turnaje zranili navíc ještě Petr Pokorný s
Petrem Veselým, házenkáři ve zbývajícím
průběhu už nezaváhali, když porazili postupně
Dunajskou Stredu, Havlíčkův Brod a po
heroickém výkonu pouze se sedmi hráči i hor-
kého favorita na letošní postup do první ligy
Zlín. 

Den poté čekalo zraněními oslabené
házenkáře první kolo Českého poháru proti
čtvrtému týmu letošního ročníku druhé ligy
Tatranu Bohunice. Tišnováci se hned od
začátku ujali vedení, které dokázali udržet po
celý zápas a zaslouženě po bojovném a
týmovém výkonu postoupili do druhého kola.
V něm se utkají s vítězem utkání Ivančice -
Nové Bránice. 

V tomto zápasu by Tišnováci měli být
papírovým  favoritem. V případě  postupu  by
je v osudí  třetího  kola  mohl čekat už dokonce
i extraligový tým.  Do Tišnova by tak mohl na
podzim  k  Českému  poháru  zavítat například
i letošní účastník ligy mistrů Baník Karviná,
nebo dvojnásobný vítěz Poháru mistrů
evropských zemí Dukla Praha. 

Po oba dva dny podával výborné výkony
brankář Karel Schwarzer, který bude letos také
hostovat v prvoligovém týmu Brna. Skvěla se
uvedla také letošní posila - dvoumetrová
spojka Jakub Kudla, který do Tišnova v létě

přestoupil v Kuřimi. 
(os)

Tišnovské basketbalistky
zahájily přípravu

Tišnovské basketbalistky zahájily přípravu
na tradičním soustředění tentokrát ve Žďáře
nad Sázavou. Všechny zvládly v pěti dnech
náročný třífázový trénink zaměřený pouze na
fyzičku. 

Nyní pokračují v přípravě na atletické dráze
a začínají přidávat práci s míčem. I v letošní
sezóně se můžete těšit na Ligu mladší
dorostenek a Ligu starších dorostenek ČR.
Obě družstva zahajují na domácí palubovce
29. a 30.9. / 6. a 7.10.

Soustředění se účastnila družstva: starší
dorostenky, mladší dorostenky a mini žákyně,
trenéři: Zemánková, Adamcová, Váchová,
Sommerová.

(ze)
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Rozvrh cvičebních hodin
v sokolovně Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov,  podzim 2007

cvičení rodičů s dětmi  úterý 16.00 - 17.00 Pálková, Zwienerová
nejmladší žactvo pondělí 16.00 - 17.00 Žižlavská Helena

čtvrtek 16.00 - 17.00 Homolová Veronika a Lenka
baby aerobic /od 5 roků/ středa 16.00 - 17.00 Zdenka Kalášková 
aerobic /9 - 15 roků/ středa 17.00 - 18.00 Jeřábková Lucia
mladší žákyně pondělí 17.00 - 18.00 Čermáková, Brázdová

čtvrtek 17.00 - 18.00 Miovská Petra
žáci florbal úterý 17.00 - 18.00 Hnízdil Aleš

pátek 16.00 - 17.00 Poul Radek
starší žákyně a dorostenky pondělí 18.00 - 19.00 Wágnerová

čtvrtek 18.00 - 19.00 Šikulová, Homolová Lenka
ženy pondělí 19.00 - 20.00 Frantová

čtvrtek 19.00 - 20.00 Frantová
aerobic ženy pondělí 20.00 - 21.15 Huláková

čtvrtek 20.00 - 21.15 Matulová
věrná garda středa 15.00 - 16.00 Vejmělková, Mach
aerobic /ZŠ Smíškova/ pondělí 19.30 - 20.30 Benešová
step a aerobic /ZŠ Smíškova/ čtvrtek 20.00 - 21.00 Brázdová
gymbaly /míče/    /loutkový sál/ úterý 19.30 - 20.30 Jeřábková 
 středa 19.30 - 20.30 Brázdová
karate /ZŠ Smíškova/ pondělí 18.00 - 19.30 Jůza

/sokolovna/ úterý 18.00 - 19.00 Kopřiva
/sokolovna/ středa 18.00 - 19.30 Jůza

pátek 17.00 - 19.00 Kopřiva, Jůza
dorost a muži  úterý 19.00 - 20.00 Knecht, Sláma 

pátek 19.00 - 20.00 Knecht, Sláma
muži - košíková úterý 20.00 - 21.00 Novotný

pátek 20.00 - 21.00 Randuch                           
 jóga pondělí 18.30 - 19.30 Adamcová

středa 18.30 - 19.30 Adamcová
pátek 18.30 - 19.30 Herclík

ženy /sokolovna - jóga/ úterý   18.00 - 19.30 Frantová
/ZŠ 28. října od 1. X./ středa 20.00 - 21.00 Frantová

rekreační volejbal neděle 17.00 - 19.00 Jeřábek
středa 20.30 - 22.00 Jeřábek 

břišní tance/jóga/ pátek 19.00 - 20.30 Mácová
taneční oddíl /malý sál/ úterý 18.00 - 19.30 Slováková

středa 18.00 - 19.30 Slováková 
/jóga/ sobota   9.00 - 12.00 Slováková

žáci gymnastika úterý 15.00 - 16.00 Sláma, Hrabec, Jeřábek
pátek 15.00 - 16.00 Sláma, Hrabec, Jeřábek

Šachy /zasedačka/            čtvrtek        18.00 - 21.00      Janas



Vzpomínky
Dne 16. září uplyne 8 roků
od úmrtí paní

KVĚTOSLAVY
OPATRNÉ
Vzpomíná manžel s ro-
dinou. Děkuji přátelům za
tichou vzpomínku.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen...

Dne 25. září uplyne 4.
smutný rok, kdy nás
opustil milovaný manžel,
tatínek, dědeček, bratr,
švagr a strýc, pan
LADISLAV
WEIDLICH
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a dcera
s rodinou.
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