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  Usnesení  ze  zasedání  ZM              
è. 1/2008 konaného dne 17. ledna 
2008
ZM schvaluje:
1. Program jednání, pøedložený starostou mìsta     

Tišnova Ing. Františkem Svobodou.
2. Uzavøení smlouvy o uzavøení budoucí kupní 

smlouvy mezi Mìstem Tišnov a Josefem 
Kvasnicou,  bytem Tišnov ohlednì 
budoucího prodeje èásti pozemku v k.ú. 

2Tišnov,  parc. è.  463/7,  o  výmìøe  cca 110 m
2 za kupní cenu ve výši 500,- Kè/m + úhradu 

nákladù spojených s prodejem a danì z 
pøevodu nemovitostí. Výmìra prodávané 
èásti pozemku bude upøesnìna po 
vyho toven í  geomet r i ckého  p lánu .

3. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc.è. st. 1480 
2o výmìøe 18 m  Drahomíøe Juøíèkové, bytem 

2Tišnov za kupní cenu ve výši 250,- Kè/m  + 
úhradu nákladù spojených s prodejem
a  d a n ì  z  p ø e v o d u  n e m o v i t o s t í .

4. Smìnu èástí pozemkù v  k.ú. Tišnov: èástí 
parc.è. 702 a  parc.è. 704/1 o celkové výmìøe 

213 m  ve vlastnictví manželù Mgr. Miloslavy 
Blažkové a ing. Petra Blažka, oba bytem 
Tišnov za èást parc.è. 2331/1 podle GP 

2oznaèenou parc.è. 2331/12 o výmìøe 47 m  
ve vlastnictví mìsta Tišnov. Rozdíl ve 
výmìøe smìòovaných èástí pozemkù
doplat í  manželé Blažkovi èástkou

2ve výši 6.800,-Kè, tj. 200,- Kè/m .
5. Odkoupení pozemku v k.ú.  Tišnov parc.è. 

2700/6 o výmìøe 998 m  ve vlastnictví 
manželù Jiøího a Marie Nìmcových, oba 
bytem Tišnov za kupní cenu ve výši 300,-

2Kè/m .
6. Obecnì závaznou vyhlášku mìsta  Tišnova

è. 1/2008 o místním poplatku za provoz 
systému shromažïování, sbìru, pøepravy, 
t ø ídìní ,  využívání  a  odst raòování  
komunálních odpadù dle pøedloženého 
návrhu.

7. Uzavøení Smlouvy o poskytnutí podpory
z rozpoètových prostøedkù Jihomoravského 
kraje k realizaci projektu Územní plán 
Tišnov - koncept v pøedloženém znìní.  

8. Pøijetí finanèní podpory ve výši 200 000,- Kè 
na realizaci projektu „Územní plán Tišnov-  
koncept“ za podmínek uvedených v této 
smlouvì od poskytovatele Jihomoravského 
kraje.

9. Rozhodnutí  nepokraèovat  v  poøizování 
zmìny è. XI ÚPN SÚ Tišnov, kterou se mìlo 
zmìnit funkèní využití plochy v lokalitì 
Trnec na rozvojovou plochu pro výrobní 
aktivity.               

10 .Darovací  smlouvu. Dárce Mìsto  Tišnov 
daruje HZS JmK, požární stanici Tišnov 
pìnotvorný nástavec, ambu CARDIO 
pumpu, pilu šavlovou V 28 SX, trenažér 
GOLF 7960-60 a lavici posilovací Primus 
100.                   

11. D ohodu o partnerství projektu „Obnova 
køížové chodby kláštera Porta Coeli“ mezi 
Mìstem Tišnovem a Cisterciáckým 
opatstvím Porta Coeli, Církevní organizace, 
zastoupené konventní pøevorkou Sr. M. 
Anežkou Hasoòovou, Porta Coeli 1001, 
P øedk lá š t e ø í  666  02  d l e  náv rhu .

12.  Rozpoètová  opatøení  è.1/2008  dle návrhu.

ZM neschvaluje:            
1. Prodej pùdních prostor v nemovitosti èp. 145 

na  nám.  Komenského v  Tišnovì .

ZM bere na vìdomí:                 
1. Z právu o  èinnosti  Rady  mìsta  Tišnova

  d o  9.  1. 2008.                                                                                    
2. Z právu  o  èinnosti Komise  k projednávání 

 pøestupkù  mìsta  Tišnova  za  rok 2007.
3. V yhodnocení kamerového  systému za rok 

2007.                    
4. Zprávu o živnostenském podnikání za rok 

2007.                  
5. Zahájení  projednávání  návrhu  zadání 

územního plánu Tišnov.          
6. Zápis  ze  schùze Výboru pro Komunitní   

plánování sociálních služeb ze dne 19. 9. 
2007.

Ing. František Svoboda
starosta mìstaTišnova

Zdenìk Melkes
1. místostarosta
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Informace o zahájení prací na 

novém územním plánu Ti�nova

       Jedním z hlavních dùvodù pro zahá-
jení tìchto prací bylo nabytí úèinnosti
n o v é h o  s t a v e b n í h o  z á k o n a
dnem 1. 1. 2007, který stanovil, že
dle § 188 odst. 1 územnì plánovací 
dokumentace sídelního útvaru nebo zóny 
schválenou po 1. èervenci 1992 nahradí obec 
do 5 let ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona 
územním plánem nebo regulaèním plánem. 
Marným uplynutím stanovené lhùty pozbývá 
tato územnì plánovací dokumentace platnosti. 
Tolik dikce zákona.           

Pro mìsto Tišnov, kterého se toto 
ustanovení také týká, to znamená, že dosud 
platný územní plán sídelního útvaru Tišnov by 
pozbyl  p la tnos t i  po  31 .  12 .  2011 .

V minulém roce byly dokonèeny pøípravné 
práce, a to tak zvané „Prùzkumy a rozbory v 
rozsahu územnì analytických podkladù“ (dále 
jen P+R), které sestávají z textové a grafické 
èásti a grafická èást obsahuje „výkres limitù 
využití území“, „výkres problémù k øešení“ 
(tzv. problémový výkres), „výkres zámìrù na 
zmìnu využití území“ a „výkres hodnot 
území“. Na podkladì tìchto P+R zpracoval 
odbor územního plánování a stavebního øádu, 
oddìlení úøad územního plánování, jako 
poøizovatel územního plánu, „návrh zadání ÚP 
Tišnova“, které se v souèasné dobì zaèalo ve 
smyslu § 47 zákona 183/2006 Sb. projednávat. 
Oznámení o projednávání návrhu zadání 
územního plánu Tišnova bylo vyvìšeno na 
úøední desce a na elektronické úøední desce 
mìsta Tišnova ( ) a úplné znìní 
návrhu zadání územního plánu Tišnova je 
zajištìno na webových stránkách mìsta 
Tišnova ( ), a to v menu 
radnice/dokumenty/dokumenty odborù a 
pracoviš�/odbor územního plánování a 
stavebního øádu. V souladu se stavebním 
zákonem bude „oznámení o zahájení 
projednávání“ vyvìšeno po dobu 30 dnù a 

.

www.tisnov.cz

www.tisnov.cz

úplné znìní návrhu zadání vè. grafické èásti ze 
zpracovaných P+R bude vystaveno rovnìž po 
dobu 30 dnù s tím, že v této dobì mùže každý, 
tedy i veøejnost, podávat pøipomínky v termínu 
do 11.2.2008.                 

Ze zákona nepovinná, ale dle našeho 
mínìní velmi úèelná veøejná beseda k 
problematice zpracování a projednávání 
územního plánu Tišnova, se bude konat v úterý 
dne 26. února v sále mìstského kulturního 
støediska, a to za úèasti zpracovatelského 
kolektivu, kterým je Urbanistické støedisko 
Brno a dále pak za úèasti poøizovatele a 
volených zástupcù mìsta.            

               
  

 
CZECHPOINT

Úøad na cestì k lidem.                
Czech POINT, tedy Èeský Podací 

Ovìøovací Informaèní Národní Terminál, je 
projektem, který by mìl zredukovat pøílišnou 
byrokracii ve vztahu obèan veøejná správa.

Projekt se snaží soustøedit na jedno místo 
agendy, které vyžadují práci s písemnými 
dokumenty, a� už pøevodem elektronického 
dokumentu do papírové podoby (ovìøené 
výpisy), tak i do budoucna pøevodem 
písemného dokumentu do podoby elektronické 
(elektronizace dokumentù).         

Od 1.1.2008  zaèalo na Mìstském úøadì 
Tišnov, odbor živnostenský úøad, pracovat 
kontaktní místo Czech POINT, na kterém je 
možno získat ovìøené výstupy z veøejných 
informaèních systémù veøejné správy a to z:

Obchodního rejstøíku:
úplný výpis
výpis platných údajù k aktuálnímu dni

Živnostenského rejstøíku:
výpis z veøejné èásti Živnostenského

       rejstøíku       

.

.

.

.

.

Ing. arch. Eva Žáková
                                                                           Odbor územního plánování

a stavebního øádu
                                                                                                úøad územního plánování  
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Rejstøíku trestù:
výpis z Rejstøíku trestù

Katastru nemovitostí - výpis listu vlastnictví:
podle èísla listu vlastnictví
podle èísla popisného
podle èísla parcely
èásteèné výpisy

Tyto služby obèanùm jsou  vyøizovány „na 
poèkání“, úkony jsou zpoplatnìny.       

Místní poplatek za komunální 
odpad roku 2008        

   Zastupitelstvo mìsta Tišnova na svém 
zasedání konaném 17. ledna 2008 schválilo 
obecnì závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za komunální odpad pro letošní rok. Poplatek 
pøipadající na jednoho obèana s trvalým 
pobytem v Tišnovì pøedstavuje stejnou èástku 
jako v pøedcházejících letech, tj.  480,- Kè.

Pro obèany v místních èástech Hájek, 
Hajánky, Jamné a Pejškov je tento poplatek o 
100,- Kè nižší, tj. 380,- Kè. Ve stejné výši je 
poplatek vybírán od majitelù nemovitostí 
urèených nebo sloužících pro individuální 
rekreaci,  tj. od chalupáøù. Poplatek je splatný 
do konce dubna kalendáøního roku. Úhradu je 
možné uskuteènit hotovì pøímo do pokladny 
finanèního odboru na radnici, nám. Míru 111, 
Tišnov, poštovní poukázkou, pøípadnì 
bezhotovostním pøevodem z bankovního úètu.   

 È íslo  pøíjmového úètu mìsta je stejné jako 
v minulých obdobích: 19-1425641/0100. 
Variabilní symbol  na požádání sdìlíme na tel. 
èísle: 549 439 838, pøípadnì na e-mailové 
adrese: stryk@tisnov-mesto.cz.       

Upozoròujeme všechny obèany na jejich 
poplatkovou povinnost a vyzýváme je k 
vyrovnání svého závazku vùèi rozpoètu mìsta. 

.

8

  
È

.

Pøipomínáme, že tento poplatek má charakter 
místní danì a že vùbec nezáleží na množství 
vyprodukovaného odpadu jednotlivým 
obèanem, rodinou apod. Pro placení je 
rozhodující pouze místo jeho trvalého pobytu.

Podle zákona è. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, v platném znìní, mùže obec vèas 
nezaplacené poplatky zvýšit až na trojnásobek. 
Pokud obèan dobrovolnì nesplní tuto svou 
poplatkovou povinnost do stanoveného 
termínu, místní poplatek se mu vymìøí 
platebním výmìrem s uplatnìním sankèního 
n a v ý š e n í  z a  o p o ž d ì n o u  ú h r a d u .

Vìøíme, že opozdilých úhrad bude ubývat.
  

        
     

Oznámení

Jan Schneider, èlen Zastupitelstva mìsta 
Tišnova, oznamuje, že i v roce 2008 bude k 
dispozici všem obèanùm mìsta každou první 
støedu v mìsíci od 9,00 do 10,30 hod. v 
poslanecké kanceláøi Mgr. Haška v pøízemí 
budovy MìÚ na ul. Radnièní. V tuto dobu je 
možné pøijít si promluvit o fungování našeho 
mìsta, vèetnì dotazù, námìtù a pøipomínek. 
Dotazy je rovnìž možné zasílat na emailovou 
adresu: jan.schneider @centrum.cz.         

Upøímnýma oèima

tvorba neprofesionálních výtvarníkù       
Podhorácké muzeum v Pøedklášteøí,
do 22. 2. 2008                                             

Výtvarné umìní  a  lidská kreativita obec-
nì pøedstavuje široké a otevøené pole
s neomezenými možnostmi volby formy
a obsahu vyjádøení. Tvorba profesionálních, 
akademicky školených umìlcù respektu-
jících dobové estetické konvence tvoøí 

:

.

.   

.

Kontaktní místo:
Mìstský úøad Tišnov

nám. Míru 346 (rohová budova)
odbor živnostenský úøad (II. patro), Tišnov Ing. Jiljí Sedláèek

vedoucí finanèního odboru   
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nejexponovanìjší, ale ne jedinou souèást to-
hoto živého procesu. Paralelnì existuje tvorba 
neprofesionálních tvùrcù, kteøí z rùzných 
dùvodù spojili svùj život s výtvarným 
zpùsobem vyjádøení. Tvorba je pro nì 
prostøedkem uchování vzpomínek, terapií, 
zábavou, nevyhnutelnou nutností èi zpùsobem 
komunikace se svìtem.             

Právì tomuto druhu výtvarného vyjádøení 
je vìnována výstava „Upøímnýma oèima“, 
kterou je do 2. 2. 2008 možno vidìt v 
Podhoráckém muzeu v Pøedklášteøí, poboèce 
Muzea Brnìnska. Výstava se zamìøuje hlavnì 
na autory spojené s oblastí pùsobnosti Muzea 
Brnìnska - s Tišnovskem, Brnìnskem a 
Ivanèickem ( Jakub Svoboda, rodina 
Raimannova, Ludmila Procházková, Jan 
Hruška, Miroslav Kužela, Emílie Valèíková) a 
je  doplnìna o  významné osobnost i  
neprofesionálního umìní èinné na Moravì
( Cecílie Marková, Natálie Schmidtová, Emílie 
Zárubová, František Košík) nebo pocházející 
odtud (Anna Zemánková). Tvorba mnoha
z nich se již uzavøela, jiní tvoøí v souèasné dobì 
(Jaroslav Buncko, Dagmar Dorovská). Jejich 
svérázná díla pøedstavují rùzné polohy 
neprofesionální tvorby - èisté naivní umìní, 
naivizující projev, art brut, médijní umìní, 
tvorbu autodidaktù i amatérský projev. 
Pøipojena je také ukázka lidového umìní, které 
nepøedstavuje pøímou souvislost, ale mohlo 
vytváøet inspirativní vizuální pozadí a zdroj 
námìtù pro nìkteré autory. Tak se v døevìných 
figurách Františka Košíka ozývá tradice 

.

lidového øezbáøství a v obrázcích z ven-
kovského života Ludmily Procházkové je znát 
barevná symbolika a formální øád lidových 
maleb.                   

Prezentovaní autoøi pracují s rùznými 
výtvarnými médii - kromì klasické malby, 
kresby a skulptury se objevuje také textilní 
práce a originálnì vytvoøené techniky. 
Vyjádøení tìchto autorù je nìkdy formálnì 
nedokonalé (nezvládnutá anatomie èi 
perspektiva), propracovaná forma však není 
jejich cílem a zdánlivé „nedokonalosti“ naopak 
pøidávají jejich výrazu na síle. Divácky 
atraktivní jsou døevìné betlémy Jaroslava 
Buncka nebo jeho rozmìrná vyšívaná tapisérie; 
pro místní publikum mùže být zajímavá tvorba 
Jana Hrušky, který žil v nedalekých 
Šerkovicích a jeho obrázky vznikaly nanášením 
barvy injekèní støíkaèkou. Výstižnì znakovité 
a barevnì bohaté výjevy malované Natálií 
Schmidtovou, zachycující její vzpomínky
i fantazie, patøí k tomu nejlepšímu, co vzniklo
v oblasti autentického insitního umìní.
Za pozornost rozhodnì stojí také medijní 
kresby Cecílie Markové a Anny Zemánkové, 
svìtovì uznávaných autorek art brut.          

Souèasné profesionální umìní je mnohdy 
intelektuálnì komplikované, zaplnìné obsahy, 
které je nìkdy tìžké dešifrovat a mùže se zdát, 
že toto umìní je pøijatelné jen pro zasvìcené 
odborníky. Tvorba autorù této výstavy 
pøedstavuje v souèasné situaci urèitou 
protiváhu, komunikuje pøímým otevøeným 
zpùsobem a obsahuje nekomplikované vidìní 
svìta, které je ale zároveò bohaté na významy 
osobní i univerzální zkušenosti. Je to pohled 
„upøímnýma oèima“,  který mùže poskytnout 
divákovi obèerstvující vizuální zážitek.           

.  

.

.

Hana Petlachová
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A CO DÌTI,  MAJÍ SI KDE HRÁT? 
      

(Nejen na høišti,  tam je jich hodnì, ale v 
divadle málo).              

Slova písnì mne napadla pøi pohledu
na dìti, které ve mìstì potkávám a najednou 
stály na jevišti a hrály divadlo,  byly vtaženy 
herci profesionály (kteøí to s dìtmi výbornì 
umí) do hry. Staly se z nich princezny, rytíøi, 
èarodìjové atd…

Oèi jim záøily, a i když trochu s ostychem, 
zkusily to. Tøeba se jim to stalo poprvé a možná 
i naposled, ale urèitì na ty okamžiky 
nezapomenou. Herci je pozvali mezi sebe a oni 
nesedìli jen v hledišti.              

Dopøejte svým dìtem, vnouèatùm a žákùm 
návštìvu divadla. A nemusíte jet za divadlem
do Brna. MìKS zve každý mìsíc rùzná divadla 
z Brna, Prahy, ale i Ústí nad Labem s obzvláš� 
pìknou témìø profesionální scénou k nám
do Tišnova, do kina Svratka. Pøedstavení bývají 
v 8.45 a 10.00 hod. za opravdu symbolické 
vstupné. Pracovnicím MìKS patøí za to dík
a pochvala nás divákù malých i velkých.
Chodím se svým vnukem pravidelnì a jsme oba 
moc spokojeni. Jen mì udivuje, že není hledištì 
plné, vždy� dìtí od 3 do 8 let je v Tišnovì jistì 
dost. Vìøím, že pøíštì nás v sále bude víc.

Na shledanou v divadle.  
        

L. Cvrkalová

Ti�novsko nebeskou branou   

na poli cestovního ruchu. Vznikl tak jedineèný 
a neotøelý slogan, jenž spolu s jednotným 

.

.

.

.

. 

vizuálním stylem (viz obrázek) a novými 
produkty (sborník výletù na kole, pìšky èi 
autem, turistická mapa Tišnovska, prùvodce 
mìstem Tišnovem, webová prezentace) 
napomùže Tišnovsku k lepší „viditelnosti“
na poli cestovního ruchu, k vyšší návštìvnosti
a tím i k vyšším pøíjmùm.                 

             

V cestovním ruchu obzvláštì platí, že co se 
slíbí, musí se splnit, souèasnì zde panuje stále 
tvrdší konkurence. Proto je tøeba pro propagaci 
regionù hledat srozumitelná a pøesto neobvyklá 
spojení a témata a souèasnì je naplnit tak, aby 
návštìvník nebyl zklamán. Motivem, jenž 
ovlivnil výbìr pro Tišnovsko, bylo proto jednak 
tradièní spojování Tišnova s „bránou  
Vysoèiny“ (tento pojem však není výsadou 
Tišnova, ale objevuje se v øadì dalších míst), 
jednak existence významné kulturní památky 
kláštera Porta coeli (Brána nebes) v regionu. 
Tišnovsko si tak lze s pomocí sloganu 
„Tišnovsko nebeskou branou“ pøedstavovat 
jako místo pro „nebesky krásné výlety“, místo
s „nebeským klidem“ èi s „nebesky krásnými 
výhledy“  

.

.

..                   

Tým složený z expertù 
na marketing v ces-
tov ním ruchu, zás-
tupcù mikroregionù   
Tišnovska a mìsta 
Tišnova, vybral slogan 
„Tišnovsko nebeskou 
branou“ pro jednotnou 
prezentaci Tišnovska 
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Tišnovsko se se svou novou identitou
a nìkterými novými produkty pøedstavilo
na veletrhu GO/Regiontour na výstavišti v Brnì 
ve dnech 10.- 13. 1. 2008. Všechny nabídky pro 
turisty budou pøipraveny i v cizích jazycích 
do konce bøezna. Tehdy konèí projekt s názvem 
„Pøíprava produktù cestovního ruchu 
Tišnovska a jejich marketing“, jenž získal 
finanèní podporu Evropské unie a Jiho-
moravského kraje. Jeho realizátorem je 
Evropské centrum pro eko a agroturistiku
ve spolupráci s mìstem Tišnovem. Odborným 
partnerem, jenž „Tišnovsko nebeskou branou“ 
bude dále rozvíjet, je Turistické informaèní 
centrum Tišnov. Držme Tišnovsku v soutìži
s dalšími regiony palce.                   
                                                                                                                                                                                                                     M. Burian  

                                                                                                                            

Milovníkùm výtvarného umìní

Milovníkùm výtvarného umìní nabízí 
Tišnov nìkolik výstavních galerií. Kromì 
známé galerie V-ateliér a Jamborovy galerie  je 
zde také nová galerie Diana, která se svými 
profesionálními výstavami dostala do popøedí 
zájmu pøátel výtvarného umìní.     

Málokdo však ví, že kromì tìchto galerií 
má Tišnov ještì jednu. Docela malou a pro 
mnohé neznámou. Je to taková nejmenší 
tišnovská „galerie“, která se nachází na 
Dvoøáèkovì ulici, ve výkladní skøíni Základní 
umìlecké školy.              

Své práce zde vystavují žáci výtvarného 
oboru, celá øada nadìjných talentù, z nichž 
mnozí se urèitì zapíší do výtvarné historie 
nejen Tišnova. Z tìch talentù, kteøí nejèastìji 
vstupují do podvìdomí kulturní veøejnosti, 
pøipomeòme alespoò talentovanou malíøku 
Pavlu Dobišarovou a keramièku Elišku 
Srbovou. Pøipomeòme, že tyto dvì mladé 
výtvarnice v posledních letech pravidelnì 
prezentují své práce, v rámci spolupráce ZUŠ, 
na výstavách KPVU v Železném.           

Až nìkdy pùjdete v Tišnovì po 
Dvoøáèkovì ulici, zastavte se na okamžik u této 
nejmenší tišnovské „galerie“. Urèitì nebudete 
litovat, protože i taková jedna nenápadná 
výkladní skøíò mùže být dobrou vizitkou školy.

.

.

.

.

.

,

VÝSTAVA  V GALERII  DIANA

Nìkteøí starostové z tìchto obcí zavítali
v minulosti do èeských vesnic v rumunském 
Banátì a tyto návštìvy byly impulsem pro 
loòskou cestu Klubu pøátel fotografie do dvou 
vesnic v této oblasti za poznáním pøírody a 
jejich obyvatel. Pøi návštìvì vznikla série 
pozoruhodných  fotografií, se kterými se  
budete moci setkat na výstavì s názvem
„Krajina  a lidé èeských vesnic rumunského 
Banátu“, která bude zahájena dne 10. února 
2008 a potrvá do 28.bøezna 2008. Na vernisáži 
budou pøítomni hosté z vesnice Svatá Helena v 
Banátu, kteøí pøipravili pro zahájení výstavy 
hudební vložku.

Hosté z Rumunska pøijedou již 6.února
a Mikroregion Porta pøipravil pro pozvané 
krajany zajímavé akce. Patøí mezi nì návštìva 
Brna, kde budou pøijati starostkou Brna - støed 
MUDr. D.Hrubou, prohlédnou si Špilberk
a klášter na Mendlovì námìstí, dále navštíví 
školy v Pøedklášteøí a Dolních Louèkách, 
klášter Porta coeli a muzeum v Pøedklášteøí. 
Pøijati budou také starostou Tišnova
Ing. Svobodou a bude-li pøíhodné poèasí, chtìli 
bychom jim ukázat Tišnov a okolí z rozhledny. 
V sobotu 9.2.2008 je pøipravena v Kulturním 
domì v Železném beseda s krajany a koncert 
dvou souborù ze Svaté Heleny. Na oplátku jim
v Železném také pøipravili kulturní program
s hudbou.

Mgr. Miroslav Pavlík

Zajímavou vý-

stavu s bohatým dopro-

vodným programem 

pøipravuje sdružení obcí 

Mikroregionu Por ta  

spoleènì s Klubem pøátel 

fotografie Tišnov v ga-

lerii Diana.

A. Nahodil
starosta obce Pøedklášteøí
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  Mìstská knihovna 

�Pøátelská beseda�
 V  mìsíci únoru a
bøeznu srdeènì zveme
základní �koly z nejbli��ího
okolí na besedu zamìøenou na prezentaci 
dìtského oddìlení spojenou s prohlídkou 
knihovny. Blí�e se seznámíte s mo�nostmi na�í 
knihovny i prostøedím, kde dìti tráví svùj volný 
èas. Obsahem setkání je i snaha spoleènì
v dìtech rozvíjet v�estranný zájem i jejich 
�kolní vzdìlávání. Pro v�echny zájemce, kteøí 
chtìjí vyu�ít spolupráce s knihovnou, nabízíme 

     . tématické i literární besedy.               
Termíny náv�tìv je tøeba pøedem domluvit: 

tel. 549 121 005,  Marie.sikolova @seznam.cz

Soutì� o nejhezèí zálo�ku              

Dìtské oddìlení pøipravilo na mìsíc únor
v rámci projektu Z proutìného ko�íku" "
výtvarnou soutì� o nejhezèí zálo�ku do knihy. 
Námìtem na zálo�ky jsou postavièky 
ilustrátorky Heleny Zmatlíkové, její� 85. 
výroèí narození si letos pøipomínáme.

.

.

.

Datum Akce Místo Èas Organizuje

      Výstavy

26.1.  - 21.2. E. Londinová - Obrazy skryté v nás a nad námi galerie Jamborùv dùm
6.1.    -   8.2. Ivan Svatoš - obrazy galerie Diana
10.2.  - 28.3. Krajina a lidé èeských vesnic rumunského Banátu galerie Diana
16.11.-   2.2. Upøímnýma oèima - tvorba neprofesionálních umìlcù Podhorácké muzeum                                   

Pøedklášteøí   

Datum Akce Místo 
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7. 2. 2008
Zájezd do Ivanèic u Brna

Mìstská knihovna poøádá v rámci projektu 
Salonky" autobusový zájezd do Ivanèic"

u Brna, kde nav�tívíme stálou výstavu malíøe 
Alfonse Muchy a herce Vladimíra Men�íka.

Odjezd: v 8.30 hod. z nám. Míru v Ti�novì
Cena zájezdu: 100,-- Kè (vstupy + doprava)
Pøihlásit se mù�ete osobnì v knihovnì nebo 
telefonicky na èísle 549 121 002 do 6.2.2008

4. ,  11. 2. 2008 v 9.30
Kurzy trénování pamìti

Pokraèovací kurzy zamìøené na trénovaní 
pamìti a zvý�ení její kapacity.

MìKS Ti�nov          

støeda 6. února 2008 v 19,30 hod. v sále kina 
Svratka

STAROPRAŽŠTÍ HELIGONKÁØI 
Vystoupení nejznámìjší heligonkáøské kapely 

pod vedením Štìpána Kozáka.
Pøedprodej vstupenek v Knihkupectví paní 

Raškové, tel. 549 410 022

støeda 13. února v 19,30 hod., velký sál 
MìKS

5. koncert KPH 2007/08
PUELLA TRIO

Terezie Fialová - klavír, Eva Karová - 
housle, Markéta Vrbková - violoncello

Trio vzniklo v roce 2001 na brnìnské 
konzervatoøi a v souèasném složení studuje
od r. 2003 ve tøídì prof. Evy Horákové a prof. 
Václava Horáka. Soubor se s úspìchem 
zúèastnil mezinárodních festivalù a soutìží.
V r. 2004 získal èestné uznání na mezinárodní 
soutìži Beethovenùv Hradec a v témže roce 
èestné uznání v soutìži B. Martinù v Praze.
V r. 2005 si trio (v konkurenci dvaceti souborù  
z celé Evropy) pøivezlo 2. cenu z mezinárodní 

.

soutìže Marie Yudiny v Petrohradì. V r. 2006 
soubor získal 2. cenu v mezinárodní soutìži 
Rovere d'Oro v italském San Bartolomeu. Trio 
absolvovalo mistrovské kursy v nìmeckém Bad 
Salgau pod vedením Guarneri tria Prague,
s nímž nadále spolupracuje. Violoncellistka
a klavíristka vystupují též jako duo. V roce 2003 
se umístily na druhém místì v mezinárodní 
soutìži O cenu L. Janáèka a zároveò získaly 
cenu Nadace B. Martinù. Od záøí 2006 studují 
na AMU v Praze a JAMU v Brnì a spoleènì se 
pøipravují pod vedením prof. Ivana Klánského.

Terezie Fialová, (narozena 1984) pochází 
z hudební rodiny. Na klavír zaèala hrát v pìti 
letech pod vedením své matky, absolvovala 
brnìnskou konzervatoø. S úspìchem se 
zúèastnila mezinárodních soutìží: Amadeus - 
absolutní vítìz, Prague Junior Note, Virtuosi 
per musica di pianoforte, finále Smetanovské 
klavírní soutìže v Plzni 2004, Nuova Acropolis 
v Madridu 2006. Od øíjna 2006 je studentkou 
AMU.                    

Eva Karová (narozena 1984), houslím se 
vìnuje od sedmi let, støedoškolská studia 
zapoèala na Konzervatoøi Brno, pokraèovala na 
Pražské konzervatoøi. Nìkolik let vedla jako 
koncertní mistr Moravský komorní orchestr. 
Úspìšnì se zúèastnila mezinárodní soutìže 
Beethovenùv Hradec, je pravidelnou èlenkou 
mezinárodního orchestru mladých. Od øíjna 
2006 je studentkou AMU.       

Markéta Vrbková (narozena 1984). 
Violoncellu se zaèala vìnovat v 11 letech jako 
soukromá žaèka prof. Bedøicha Havlíka. Pod 
jeho vedením se zúèastnila soutìží ZUŠ
a Heranovy mezinárodní violoncellové 
soutìže. V letech 1999-2005 studovala na 
Konzervatoøi Brno a získala èestné uznání
1. stupnì v Soutìžní pøehlídce konzervatoøí ÈR 
a 2. cenu v soutìži O cenu Leoše Janáèka.

V souèasné dobì je posluchaèkou brnìn-
ské JAMU

úterý 12. února  v 10.00 hod., sál MìKS

ASTROMEDICÍNA

Jak peèovat o své zdraví podle lunárního 
kalendáøe.

Praktické rady podle znamení.

.  ..

.
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pátek 15. února  v 8,45  a 10.00 hod., sál 
kina Svratka

poøad pro MŠ a l. stupeò ZŠ
Divadlo VÌŽ Brno

KÁ�A A ŠKUBÁNEK

nedìle 17. února v 15,00 hod., sokolovna 
Tišnov

Maškarní karneval se šášou Viktorem

pondìlí 25. února 2008 v 19,30 hod., velký 
sál MìKS  

RGG Trio (Polsko)
Polské pianové trio hraje ve složení 

Przemyslaw Raminiak - piano, Maciej 
Garbowski - kontrabas,

Krzysztof Gradziuk - bicí

Trio hraje autorskou muziku ve stylu ECM. 
Trojice absolventù Hudební akademie
V Katovicích se dala dohromady v roce 2001 
kvùli jednomu školnímu recitálu, ale už na 
první zkoušce bylo slyšet, že to mezi muzikanty 
natolik jiskøí, že musí v pùvodnì èistì náhodné 
spolupráci pokraèovat dále. Kapela vydala 
úspìšné CD Scandinavia (2003) a excelovala 
na mezinárodním jazzovém festivalu ve 
španìlském Getxo. Následovalo CD Straight 
Story (2005) a desítky koncertù po celé Evropì. 

 

Marc Camoletti je jeden z nejúspìšnìjších 
francouzských autorù souèasnosti a spoleèností 
Háta je uvádìn již poètvrté. Opìt se setkáváme 
se zápletkami každému asi dùvìrnì známými
Z  vlastního manželství.             

Pøedprodej vstupenek v Knihkupectví paní 
Raškové, tel. 549 410 022

støeda 27. února 2008 v 19,30 hod. v sále 
kina Svratka

Divadelní spoleènost Háta, Praha

KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁÈKU

Ona - Ivana Andrlová
On - Vladislav Beneš / Marcel Vašinka
Bettina - Milena Dvorská / Ludmila Molínová
Brigitte - Olga Želenská /Hana Ševèíková
Robert - Zbyšek Pantùèek / Petr Pospíchal
Jennifer - Veronika Jeníková / Jana Zenáhlíková
Bertrand - Petr Gelnar / Martin Sobotka

.

     Cvièení v MìKS

Pondìlí  19.30 - 20.30
KALANETIKA 

Úterý     20.00 - 21.00
KONDIÈNÍ CVIÈENÍ A AEROBIK

Støeda    19.00 - 20.30
REIKI - MEDITACE

Ètvrtek  20.00-21.00
KALANETIKA

Ètvrtek  19.00 - 20.00 
Zdravotní cvièení pro ženy s prvky PILATES 
pod vedením fyzioterapeuta.
Jednotné vstupné 30,- Kè.

     Jamborùv dùm - GALERIE
     Brnìnská 475, 666 01  Tišnov
     telefon 549 410 211 

EVA LONDINOVÁ
 od 26. ledna do 21. února.

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

  Na Základní �kole Ti�nov,                           
námìstí 28. øíjna, se dìti uèí        

   názorem i hrou             

Jednou z forem výuky se stále èastìji stává 
projektové vyuèování, které mimo jiné pøináší 
pro dìti poznávání daného problému mnoha 
zpùsoby a vede je k samostatné tvùrèí práci.

Dne 11.1.2008 jsem ve své tøídì 3.B sdìlila 
hned ráno dìtem, že mám pro nì pøekvapení.
V èeském jazyce jsem zaèala opakovat 

    
  

. .
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vyjmenovaná slova po L a nabídla dìtem 
indicie, které jim napovìdìly, o co ten den 
pùjde. Bylo to l-že, ml-èko a l-sá se. Nebylo 
divu, že dìti hned vìdìly, o èem si budeme 
p o v í d a t .                  

Když se pak v následující hodinì všichni 
snažili vzpomenout si na píseò, kde se vyskytuje 
slovo  „koèka“ a zazpívat ji, bylo už téma 
naprosto jisté. 

                        
 

Protože se snažím v hodinách o rozvoj 
všech kompetencí k uèení, pøišla jsem do tøídy 
se skuteèným krásným bílorezavým kocourkem 
Frodem. Mým cílem bylo, aby mohly dìti 
koèièku vnímat co nejvíce smysly, pozorovat ji, 
pohladit si ji, manipulovat s ní, vyjadøovat se
o ní, popsat ji, nakreslit ji takovým zpùsobem, 
jak ji právì v té chvíli poznávaly.         
 Pøi takovém pøístupu k výuce rozvíjíme u 
dìtí nejen kompetence k uèení, ale také 
vytváøíme pìkný vztah našich ratolestí
k pøírodì. A toho není nikdy dost. Mláïata 
prostì patøí k sobì. Dìti objevují na základì 
praktického pozorování urèité poznatky, které 
pak mohou zúroèit ve více pøedmìtech, což také 
následovalo: nakreslení koèièky  kompetence 
pracovní, rozhovor o pozorovaném mourkovi, 
jeho popis, vlastnosti, mluvní cvièení  
kompetence komunikativní, vlastní tvorba 

.

.

.

básnì o koèce, kde žáci rozvíjejí kompetenci 
øešení problémù. O tom, že se žákùm práce 
daøila, se pøesvìdète sami.            

Jako pøíklad si pøeètìte básnì žákù 3.B  
Petra Hvizda a Jany Šamanové, další, kterou 
vymyslela Eva Štarhová si i prohlédnìte:      

Koèka
Naše malá koèka,
má zelená oèka.

Každé ráno skotaèí,
hlava se jí zatoèí.

Všechny myši se jí bojí,
hnedle pøed ní utíkají.

Koèka
Naše koèka strakatá,
má na dvorku ko�ata.

Když ko�átka mají hlad,
tak kocour má myší sklad.

Oni ale nechcou myši,
radši se schovají pod máminou skrýší.

Když si žáci pøi práci navzájem pomáhali, aby 
byl výsledek co nejlepší, byla jsem jako 
uèitelka naprosto spokojena, nebo� se tím 
posilovaly kompetence sociální a obèanské. Pøi 
takovém  pøístupu  vyniknou nejen jedinci, ale 
umožní to uèitelùm zajímavým zpùsobem 
zapojit i ménì prùbojné žáky do vyuèovacího 
procesu.                   

Jestliže k tomu pøidáme ještì zápletku se 
zmizením kocourka Froda, kterého v 
odpoledních hodinách hledalo pùl školy, je 
závìr projektového vyuèování kolosální. 
Nezapomeòme ale na dobrou zprávu nakonec, 
Frodo spal celou dobu zamèený v kabinetì v 
krabici pod topením a nenechal se nikým a 
nièím vyrušit. Myslím, že zážitek u vìtšiny dìtí 
byl velmi intenzivní a trvalý.        
 
 Pøeji všem dìtem co nejvíce takového 
pìkného poznávání.              

.

.

.

.

.

Mgr. Jaroslava Antošová
uèitelka 3.B
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Tábor pro maminky s dìtmi

Podmitrov 22.6. - 28.6.             
Vranice - stanový tábor 12.7 -26.7.           
Programy na Podmitrovì (ubytování v pen-
zionu):                    

Koòský tábor  I. 26.8. - 1.8.            
Tábor a konì II. 2.8.  - 8.8.           
Výtvarný tábor s angliètinou  26.8. - 8.8.   

Moøe - Istrie Mys Kamenjak  
Termín: 29.8 - 7.9. 2008        
Aktivní pobyt v pøírodním parku na jihu Istrie
s programem na celý týden a rukodìlnou 
dílnou.                   

Nové rukodìlné kurzy v DDM

Tiffany šperky                  
Souprava šperk na krk + náušnice nebo 2 šper-
ky na krk.                                
Drobná vitráž z barevných sklíèek spojená 
cínem. Mùžete si pøinést vlastní návrh nebo
se inspirovat na místì hotovými výrobky nebo 
z knih.                                    

Kdy: sobota 16.2. 2008 od 9.00 - 12.00 hodin
S sebou: pracovní obleèení a pøezùvky

 struna na krk a závìs do uší bude ke koupení
Cena: 400,- Kè                        
Lektor: Monika Chlupová                    

Pedik a keramika                   
Kurz pletení ošatek z pedigu s kera-
mickým dnem. Kdo už zná tento materiál, tak 
ví, jak se s pedigem krásnì pracuje. A proto 
pøijïte vytvoøte si vlastní originální misku èi 
o š a t k u  d l e  v l a s t n í h o  v k u s u .

Kdy:  úterý 26.2. 2008  od 17-20 hodin

S  sebou: malé štípací kleštì èi zahradnické  

                     .

.

.

 :
.
.
.

             .
  .

.

 .

.

.

.

.

.

.

Info: Dáša Lazarová, tel.: 731 507 220,         
776 550 330, e-mail : lazarova@ddm-tisnov.cz

Bližší informace o všech nabízených akcích 
najdete na www.ddm-tisnov.cz, vèetnì 
fotogalerie                

Pozvánka pro malé ta-
neènice       
I v novém pololetí stále 
tanèíme a hledáme 
šikovné malé sleèny, 
které by si tancování 
chtìly zkusit s námi!

.

DDM informuje

Kde : Tìlocvièna DDM Tišnov, kdy : každé 
úterý od 17.00 do 18.00                        

Co dìláme : základy nejen orientálních tancù, 
choreografie vèetnì návrhù kostýmù, hry
s hudbou a hudebními nástroji, práce s rytmem

S sebou: pohodlný odìv, cvièky, pití           

Vhodné pro taneènice 5-10 let (dìti mohou pøijít 
bez pøedbìžného pøihlášení)                

Kroužek vede : Mgr.  Alexandra Šplíchalová

Aerobik pro holky      

Zaèínáme ve ètvrtek 31.1.!

Kdy: každý ètvrtek  17:00 - 18:00
Kde: tìlocvièna ZŠ Smíškova, vhodné pro 
sleèny od 8 let        

Kam o jarních prázdninách? 
 
Pøímìstský tábor v DDM Tišnov
Celotýdenní program pro dìti I.stupnì ZŠ. 
Info: Dáša Lazarová tel: 731 507 220, 776 550 
330, e-mail: lazarova@ddm-tisnov.cz,  
Je možné se  pøihlásit i na jednotlivé dny!

Nabídka letních programù        

Moøe, aerobik, Baška                    
Termín: 13.6.-22.6.            
Letos 8. roèník, moøe + aerobikem + power jóga 
+ výtvarnou dílnou                   
Ubytování: døevìné sruby a vybavené domky 
(mobilhome)                   

  

.

 .

 . 

                  . 

.

            .

               .

:

 . 
.

.

 .

.
Info: mgr.  Jana Helánová, tel.: 777 712 120
e-mail:helanova@ddm-tisnov.cz          
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Házenkáøi podpoøili UNICEF       
 

SK HC Tišnov uzavøel dne 19.7.2007 
smlouvu o vzájemné spolupráci s Èeským 
výborem pro UNICEF (informovali jsme
v loòských èíslech TN). Celou podzimní èást 
sezóny 2007/2008 byly shromažïovány 
finanèní prostøedky pro podporu oèkování dìtí 
v oblastech pøírodních katastrof, ozbrojeného 
konfliktu nebo rozvojových zemí.       

Hráèi mezi sebou vybrali èástku 5.550,- Kè. 
Výtìžek z dobrovolného vstupného na domácí 
utkání podzimní èásti II. ligy mužù nedosáhl 
bohužel oèekávané výše a èiní 1.432,- Kè. 
Celkem se tedy za první polovinu sezóny 
podaøilo na podporu UNICEF získat èástku 
6.982,- Kè. Èástka byla poukázána na bankovní 
úèet UNICEF. V prvním pololetí roku 2008 
budou zveøejnìny informace o konkrétním 
využití shromáždìných prostøedkù.          
 

nùžky, zástìru, protože se trošku zamo-
køíme a hlavnì s sebou vezmìte dobrou 
náladu!!!!                 
Cena: 330,-Kè (Úèastníci minulého kurzu - 
Zvoneèek z pediku" mají slevu na "

tento pokraèovací kurz 100,- Kè) 
              
Tìší se na Vás tvoøilka Lucka              

Smaltované šperky
Náušnice, pøívìsky nebo domovní cedulku si 
mùžete vyrobit postupným nanášením smaltù 
na mìdìný plech a zapékáním v el. pícce.
Na fotky z kurzù smaltù a hotové výrobky 
lektora se mùžete podívat na www.smaltiky.cz
Kdy: sobota 15.3. 2008 od 10 - 15 hodin
S  sebou: pracovní obleèení a pøezùvky
Cena: 520,-Kè                 
Lektor: Otakar Koláø                          

Na všechny kurzy je nutné pøihlásit se pøedem, 
poèet míst je omezen.                              

Kontaktní osoba: Dáša Lazarová
tel.: 731 507 220, 776 550 330
mail: lazarova@ddm-tisnov.cz  

!

.

.

              .

.

.

. .

.

.

.

Všem, kteøí tento projekt podpoøili, 
mnohokrát dìkujeme!                 
 

Spolupráce s UNICEF bude s nejvìtší 
pravdìpodobností v podobném duchu 
pokraèovat i v roce 2008.          

Stále mùžete pøispívat také pros-
tøednictvím dárcovské SMS ve tvaru:    
DMS UNICEF na èíslo 87777. Cena DMS je 
30,-Kè. UNICEF od Vás obdrží 27,-Kè
 

Jan Schneider, P.R. manažer
informace o našem klubu: 
http://hazena.tisnov.cz

SVAZ POSTI�ENÝCH CIVILI-  
                                  o.s.    ZAÈNÍMI CHOROBAMI V ÈR, 

  Okresní výbor Brno-venkov

Plán rekondièních pobytù v roce 2008

Èerven
Respirici, Tøi Studnì, Penzion Horácko    
vedoucí Staòková Eva                  
Tel. 546 413 233, Mob. 607 569 187           

30.5. 
R o s k a ,   H o t e l  P a v l a  V l a c h o v i c e   
vedoucí Krèmová Emilie             
Tel. 549 413 171, Mob. 607 242 138       

10.6.
Vertebrogenní, Hotel Adamantino Luhaèovice 
vedoucí Krèmová Emilie             

30.6.
DIA,  Ho te l  As to r i e  J anské  Láznì
vedoucí Krèmová Emilie                   

18.8.
Kardio, Hotel Adamantino Luhaèovice  
vedoucí Krèmová Emilie                     

23.8.
Kardio, Tøi Studnì, Penzion Horácko
vedoucí Ing. Pollach Jiøí                    
Tel. 530 507 359, Mob. 732 527 756       

!

.

:

 . 

.

.

.
 .

  .  

 .

. 

.
 .
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Únor v Mateøském centru 
Studánka             

2. 2. 2008 od 9.00 hod.                               
Dopoledne s tatínky                       

Cvièení, hry a zábava pro dìti do 6 let s 
tatínky. Pøijïte si upéct Mufíny a protáhnout 
tìlo.                    

Tìší se na Vás táta David!                 

10. 2. 2008                                                
Nezbedná pohádka o drakovi                
(Divadelní studio V“ Brno)                “

Pohádka Josefa Lady o rozpustilé 
princeznì Ance, hudebnì nadaném drakovi 
Kabrahánovi, ustrašených loupežnících a ještì 
ustrašenìjším princi Vendelínovi, popleteném 
èertovi a dvorní dámì Babáèkové, no prostì 
o jednom chudém královstvíèku, ve kterém se 
nebudete nièeho bát, ale veselit se a smát.
Pro dìti od 3 let. Pøedstavení trvá 90 minut, 
jedna pøestávka.                          

Z Tišnova bude odjíždìt autobus v 9.00 
hodin od sokolovny. Cena autobusu
a vstupenky je pro dospìlého 150,- Kè a pro 
dítì 100,- Kè.                               

Hlaste se pøedem na tel. 539 002 827,
737 581 873, nebo pøímo v MC Studánka.

15. 2. 2008 od 16.00 hod.                                 
Pøednáška o oèkování                 

Co možná o oèkování nevíte?               

.         
.  .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sport na Z� Ti�nov nám.    
     28.øíjna

 
Na ZŠ Tišnov nám. 28 øíjna se minulý týden 

vyhlašovaly výsledky prùbìžného poøadí 
soutìže o nejlepšího sportovce, sportovkyni
a nejsportovnìjší tøídu školy za I. pololetí 
školního roku 2007/2008.

Soutìž probíhá v prùbìhu celého školního 
roku, kdy žáci za umístìní v soutìžích sbírají 
body a na konci roku je slavnostní vyhlášení tìch 
nejlepších.

Prùbìžné poøadí mezi chlapci: 

1. místo  - Vojtìch Pokorný 9.A
2.místo - Radek Odehnal 8.C
3.místo  - Jakub Bojanovský 9.C.

Prùbìžné poøadí mezi dívkami:

1. místo - Tereza Dušková 9.A
2. místo  - Kristýna Havlátová 9.A
3. místo  -Veronika Patzelová 7.A.

V I. pololetí se naši žáci zúèastnili školních 
sportovních soutìží v malé kopané, florbalu, 
basketbalu, volejbalu, stolním tenise, atletice  ve 
skoku vysokém, pøespolním bìhu o „Želešickou 
rùži“. Uskuteènil se také zájezd na sportovní 
utkání mezi naší ZŠ a spøátelenou slovenskou 
ZŠ v Seredi, kde žáci mìøili svoje síly
v basketbalu, florbalu, volejbalu a házené. 
Nakonec naše škola ve sportovním utkání 
zvítìzila.

Žáci se pøipravují na soutìže pod vedením 
uèitelù Tv ve školních sportovních kroužcích 
jako napø. ve florbalu, volejbalu a atletice.

V mìsíci bøeznu poøádá naše škola pro 
žáky lyžaøský výcvikový kurz na Kralický 
Snìžník, kterého se zúèastní 55 žákù pod 
vedením uèitelù - lyžaøských instruktorù. 

 Ve II. pololetí bude naše škola poøádat 
školní turnaje ve volejbalu, vybíjené a atletické 
závody jako napø. „Pohár Rozhlasu“.

Pøejeme žákùm do II. pololetí hodnì 
sportovních úspìchù.

         .
.

Tišnov, Kvìtnická 821,
www.studanka@webzdarma.cz

tel. 737 581 873

Mgr. R. Loskot
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Program Sokola Ti�nov v roce 2008                    

 
Tak jako každý rok dovolujeme si pøedložit celé tišnovské veøejnosti náš program a to nejen 

v oblasti tìlovýchovné a sportovní, ale i kulturnì vzdìlávací. Program navazuje na výsledky roku 
minulého, zejména na soutìže a cvièení pro mládež. Na poli sportovním budeme i nadále rozvíjet 
nácvik programu karate, jogy a nejnovìji i bojového japonského cvièení. Pro dívky i dospìlé ženy 
organizujeme hodiny moderní i klasické gymnastiky, a v poslední dobì jsou to i tøi družstva mládeže 
vìkovì odstupòovaná a zamìøená na výuku a soutìžení v  moderních tancích. Naše èinnost pokraèuje
 i v oblasti sokolské všestrannosti a to od cvièení rodièù s batolaty, pøedškolní mládeže až po seniory. 
Pøi tom se nejedná pouze o udržování tìlesné kondice, náš program zahrnuje i vystoupení našich 
cvièencù na akademii v Tišnovì, na celostátním sokolském setkání v Liberci a na místních akcích 
našich jednot.                                       

Do našeho programu patøí i øada kulturních a turistických aktivit. Nejvìtší vìhlas získaly naše 
Mezinárodní výstavy minerálù, pro které pod vedením ing A. Súèka  naši poøadatelé zajiš�ují úèast 
vystavovatelù a návštìvníkù z celé Evropy. Tradièními se stávají naše turistické zájezdy do 
Slovenských hor a letní tábory mládeže na Chytálkách. Náš výše zmínìný taneèní oddíl se úèastní 
nìkolika soutìží organizovaných v øadì mìst vèetnì Tišnova.                              

Vìtšina zmínìných tìlovýchovných i kulturních cvièení, soutìží a jiných aktivit není urèena pouze 
pro naši více jak 800 èlennou základnu, ale bude sloužit i široké tišnovské veøejnosti, sdružené 
v regionu Tišnovsko.

 . 

.

.

.

Ing. A. Mistr, starosta župy Pernštejnské
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     I. Cvièení sokolské v�estrannosti

Pravidelné cvièení 2 až 3x týdnì tìchto oddílù:                                

Rodièe s dìtmi, pøedškolní žactvo, mladší žákynì, starší žákynì, žáci , mladší ženy - aerobic,

ženy - kondièní kulturistika, starší ženy, muži, muži - rekreaèní košíková, senioøi, taneèní oddíl, 

cvièení jogy,  závodní oddíly karate a šachù a jejich úèast v soutìžích a pøeborech.  
                 

Organizaci cvièení zajiš�ují:  M. Sláma, náèelník, J. Wágnerová, náèelnice, 

                                                   P. Jùza, náèelník sportù

                                                 Tøicetièlenný cvièitelský sbor

Župní tìlovýchovná akademie 

na poèest 90. výroèí vzniku ÈSR

Vystoupení cvièencù a sportovních oddílù Sokolské župy Pernštejnské

 Termín: 2. bøezna 2008 Místo: Sportovní hala SSK

II. Tìlovýchovné a sportovní soutì�e                                    

Pøebor žactva ve sportovní gymnastice a lehké atletice                        

                              

Tento závod bude organizován v rámci pravidelného pøeboru Sokolské župy Pernštejnské. 

Mohou se ho zúèastnit jednotlivci i družstva žákù tišnovských škol. Závod je urèen pro dívky 

i chlapce  (ml. a st. žactvo) ve vìku od 6 do 14 let. Podrobnosti budou zveøejnìny v propozicích.     

Termín konání:  Gymnastika 26. 4. 08                     Místo : Tìlocvièna v sokolovnì   

                         Atletika         17.  5 . 08                  Místo : Høištì u školy na nám. 28. øíjna

Celostátní setkání turistù Èeské obce sokolské

Dálkový pochod a cyklistická jízda 

Sokolskou župou Pernštejnskou

Termín: 8. kvìtna 2008

Start v Tišnovì a Doubravníku 

Trasy 8, 15, 23, 27, 36 a 50 km   s cílem na hradì Pernštejnì

::

.

.

.

.

.
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Bìh nadìje

V návaznosti na Bìh Terryho Foxe

Dobrovolný pøíspìvek každého úèastníka bude vìnován  nadaci „Liga proti rakovinì“

Termín: 24. kvìtna 2008 Start u sokolovny v 10,30 hod.

Pøespolní bìh Klucaninou

Okružní trasa Klucaninou v délce 7 km

Kategorie muži, muži st. nad 40 let, ženy

Termín: 24. kvìtna 2008 Start u sokolovny v 9,30 hod.

Letní tábor mládeže 

Termín:  èervenec 2008

Místo: Sokolská louka za Chytálkami

Tábor je urèen pro žactvo od 7 do 14 let

Zamìøení na turistický a sportovní program

Zálesácký závod zdatnosti

Soutìž pro smíšená družstva mládeže 

Termín: 20. dubna 2008 Start pod Klucaninou

Sportovní soutìže

Úèast sportovcù oddílu karate na celostátních i mezinárodních soutìžích

Úèast šachistù Sokola Tišnov v krajském pøeboru 

Termín: prùbìžnì po celý rok dle dispozic ústøedních orgánù

Silvestrovský bìh

Poøádá Sokol Lomnièka na Silvestra 2008

Termín: 31. prosince 2008 Start u sokolovny v Lomnièce ve 14 hod.      
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III. Spoleèenská èinnost                       

Program Taneèního souboru  Sokola Tišnov „TOGETHER“                    

Pravidelný nácvik 3 taneèních skupin mládeže od 5 do 20 let. Trenink 4 x týdnì

Vystoupení na pìti tìlovýchovných a spoleèenských akcích na Tišnovsku

Úèast na celostátních taneèních soutìžích v celé republice

Spoleèenský bál v country stylu

Termín: 1. bøezna 2008

Místo: Sokolovna

Vystoupení taneèního souboru Sokola Drásov, výuka tancù, tombola, obèerstvení

Mezinárodní výstavy minerálù

33. roèník

Jarní:  2. - 4.  kvìtna 2008

Podzimní:  7. - 9. listopadu 2008

Místo : Sokolovna 

250 vystavovatelù ze 17 státù, 7 500 návštìvníkù

Turistický zájezd do Nízkých Tater

Doprava autobusem, ubytování v Liptovském Jánu v  hotelu Ïumbier

Celodenní výlety po høebenech a vrcholech Nízkých a Vysokých Tater

Podrobné informace a pøihlášky v kanceláøi Sokola Tišnov

Termín : 3. až 7. záøí 2008

Mikulášská besídka pro dìti

Termín: prosinec 2008

Místo : Tìlocvièna v sokolovnì

Nadílka s programem

.

.



Rùzné

TI�NOVSKÉ NOVINY 2/2008 19

Nový spoj  IDS do KUØIMI

Na lince IDS è. 311 byl zaveden nový rychlý 
spoj z Tišnova pøes Hradèany do Kuøimi, TOS
a Tyco. Autobus odjíždí v pracovní dny 
z Tišnova žel. st. v 5:23 hod a zastavuje
v  Tišnovì,  Nádražní v 5:24, v Tišnovì, sídlištì 
5:27 a v Hradèanech v 5:31 hod. K TOS pøijíždí
v 5:48 a k Tyco v 5:49 hod. Zpìt do Tišnova se 
vrací od Tyco v 6:15 a od TOS v 6:16 (opìt pøes 
Hradèany). Nový spoj by mìl nabídnout 
alternativu cestujícím, kteøí dosud jezdí auty.

Mk 
Víte co je nového na Z�                

      
  Smí�kova?

Rádio na škole ?!                            
Naskytla se nám (pro nás dobrá) pøíležitost, 

mít na naší škole Školní rádio Hawaj.
S nadšením jsme ji pøijali, a s chutí se do toho 
pustili. Každou støedu vítá naše spolužáky 
hudba. Slouží nejen k poslechu, ale také
k naladìní dobré nálady. Doufáme, že jsme 
udìlali všem žákùm a uèitelùm na škole radost
 a také  že nám to co nejdéle vydrží. Pokud se vše 
osvìdèí je možné, že vysílání bude rozšíøeno i na 
další dny.                              
Informaèní centrum                          

Dne 14.1.2008 otevøela ZŠ Smíškova 
informaèní centrum. Žáci zde mohou využít 
svého volného èasu a pøipravit se na vyuèování. 
K dispozici mají poèítaèe, menší knihovnu, 
která bude prùbìžnì doplòována a možnost 
kopírování.                               
Den otevøených dveøí                           

Dne 17.1.2008 probìhl na naší škole Den 
otevøených dveøí. Tìšily se na vás pìknì 
vyzdobené  tøídy a škola  plná optimismu.Ti co 
si udìlali èas,mìli se na co dívat. Škola se nám 
prùbìžnì modernizuje a doufejme, že tomu bude 
i do budoucna. Rádi jsme Vás u nás vidìli a vy, 
kterým  to letos  nevyšlo, pøijïte se rozhodnì 
podívat  pøíští  rok.
                             

.

.    
 .

.

.

.

.

. 

Základní �kola Ti�nov,            
     Smí�kova 840

 . 
.

 
............

Zápis do 1. tøíd školního roku 2008 /2009. 

Koná se v pátek 8. 2. 2008 v budovì ZŠ 
Smíškova od 14.00 hod. do 17.00 hod. Rodný 
list dítìte s sebou.

Škola podle vlastního Školního vzdìlávacího 
programu nabízí:

rozšíøenou výuku cizích jazykù

klade dùraz na rozvoj sportovních  aktivit

modernì vybavené uèebny, školní høištì, 
dvì tìlocvièny, výbìr povinnì volitelných 
pøedmìtù 

školní poradenské pracovištì pro žáky s 
vývojovými poruchami, mnoho zájmo-
vých útvarù

školu v pøírodì, lyžaøský zájezd, exkurze, 
výlety, návštìvy divadel, muzeí, sportovní 
a spoleèenské akce se školou J. A. 
Komenského v Seredi…

                    více informací na :                               
http://zs.smiskova.sweb.cz/

za Školní parlament: Naïa Schillerová 
Luboš Dvoøáèek

Zápis do 1. tøíd
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Sport

Únor ve sportovní hale SSK

Sobota            9.2.                 9,00 - 17,00         futsal                                     turnaj

                                                         18,00        basketbal muži                      Proton Zlín B

Nedìle          10.2.                            10,00        basketbal muži                      JVSK Uh. Hradištì

Sobota          16.2.                            10,00        volejbal muži                        Vyškov

                                                         13,00        volejbal muži                        Vyškov

Nedìle          17.2.                9,00 - 14,00         žáci turnaj                              AFK Tišnov

Sobota          23.2.                            16,00        basketbal st. dorky                BK Pøíbor

   10,00Nedìle          24.2.                                 basketbal st. dorky                Start Havíøov

                                              13,00 - 19,00          ml. žáci turnaj                       AFK Tišnov

Akce ve spoleèenském sále sokolovny

Sobota           2.2.                   9,00 - 15,00           soutìž mládeže v moderních tancích

Sobota           9.2.                  20,00 - 02,00           Ples Gymnázia

Pondìlí        11.2.                    9,30 - 17,00            výbìrový SECOND HAND

Úterý           12.2.                    9,30 - 17,00             výbìrový SECOND HAND   

Støeda           13.2.                   9,00 - 17,00            prodej dámské a pánské konfekce

Ètvrtek         14.2.                 10,00 - 17,00             prodej textilu a dom potø. KULICHOVI

Pátek            15.2.                   9,00 - 17,00             prodej textilu a dom.potø. KULICHOVI

Nedìle          17.2.                 15,00 - 17,00            Dìtský karneval

Pondìlí        18.2.                    9,00 - 17,00            Móda Prostìjov, dámská a pánská konfekce

Úterý           19.2.                    9,00 - 17,00            Móda Prostìjov, dámská a pánská konfekce

Pátek            22.2.                 10,00 - 17,00             Prodej kobercù
Sobota          23.2.                 9,00 - 14,00   Prodej kobercù

1. turnaj  2. celostátní ligy ÈR   
ve futsalu

Mladí futsalisté se zúèastnili 1. turnaje 2. 
CL ÈR ve SH - Spoøice u Chomutova, a ze 
3. mužstev získali skvìlé 2. místo, a na 
následujícím turnaji, který se uskuteèní dne 
10.2.2008 ve SH Brno  Bohunice, budou 
bojovat o prvenství a získání mistrovského
titulu                   

.  . 

 ...

Poøadí:
1. FC TANGO Brno  
                                      2   2  0  0        19 : 1      6

2. TOMSON - DDM Tišnov 
                                      2   1  0  1        10 : 13     3

3. FC BETIS Kadaò   
                                     2   0  0  2          5  : 20     0

Sestava našeho týmu:   Juøíèek - Homola, 
Maroviè, Gajdošech, Krasimirov - Sojka, 
Kuèera, Masaøík, Josef Goroly  Leypold.
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2. roèník  Odés Cup 2008            

Mladí futsalisté hrající pøi DDM Tišnov
 se zúèastnili 2.roèníku  Odés CUPu 2008, který 
se uskuteènil  dne 5.1.2008 v nové nafukovací 
sportovní hale v Brnì - Nový Lískovec, a to  již 
pod novým názvem TOMSON - DDM Tišnov, 
po skvìlých výkonech tento turnaj vyhráli
z  celkového poètu 5  zúèastnìných.
Nejlepším støelcem se stal náš Vlastislav Sojka, 
který vstøelil 10. branek.           

Poøadí : 1.  TOMSON-DDM Tiš n  o v      
2. Bílovice                      
3. FC DR O M    B r no         
4. CUCÁC I                    
5. B.A.F. B r n o               

Sestava našeho týmu: Hanák - Gajdošech, 
Homola - Sojka, Rašovský, Masaøík,
Trenér: Hrdina                     
 

Zhodnocení èinnosti Atletic- 
   kého klubu AK Ti�nov v roce 2007

Rok 2008 byl celkem pátým v historii AK 
Tišnov. Lze jej charakterizovat jako rok 
stabilizaèní. Èinnost klubu lze rozdìlit do dvou 
oblastí-práce s mládeží a práce s výkonnost-
ními sportovci.                      

Mládež                  
Rok 2007 znamenal obrovský nárùst 

èlenské základny. V tomto roce bylo evidováno 
mírnì pøes 100 aktivních èlenù klubu, z èehož 
88 bylo právì dìtí do 18 let. Klub pro tyto dìti 
zajiš�oval 2 tréninky týdnì v tìlocviènì ZŠ 
nám. 28. øíjna a to pod trenérským vedením paní 
Wágnerové, Seberové, Maškové, Souèkové 
a Havlíkové. Pro dìti poøádáme bìhem roku 
pravidelnì 3 závody. Kvìtnový atletický 
ètyøboj, záøijový atletický ètyøboj, který je 
souèástí závodù družstev O Pohár Geodetické 
kanceláøe Souèek (letos poprvé se však 
v historii vzhledem zásahu vyšší moci závod 
nekonal) a Mikulášskou pøekážkovou dráhu.   

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Atletický klub pozornì sleduje i dìní 
v atletických závodech družstev základních 
škol, nebo� i zde jsou jejich èlenové,  jako jsou 
Pohár rozhlasu (8. místo starších žákyò ZŠ 
nám. 28. øíjna a 11. místo v ÈR starších žákù ZŠ 
Smíškova) a Atletický ètyøboj (6. místo !!! 
v ÈR-starší žákynì ZŠ nám. 28. øíjna) nebo 
závod jednotlivcù Jipast ve výšce (2 x 4. místo 
v ÈR).                                     

Vrcholový sport              
Mezi úspìšná vystoupení patøí finálová 

umístìní v rámci Mistrovství Èeské republiky. 
7. Pavelka v halovém sedmiboji, v dálce 
a v desetiboji, 13. Jurèáková v sedmiboji. 
Mistrovství Moravy a Slezska: 1. Doležel 
v sedmiboji, Flamich na 300 m a ženská štafeta 
na 4x100 m. Støíbrný byl Pavelka v sedmiboji 
a bronzový na 60 m pø.              

V soutìži družstev (v dresu AHA Vyškov) 
postoupily ženy do 1. ligy, muži do baráže 
o 1. ligu. Cenná vítìzství si atleti pøiváželi 
z mítinkù v Brnì, Vyškovì, Olomouce, 
Pøerova, Nové Vèelnice, Tøince, Ostravy, 
Hodonína, Uherského Hradištì, Bøeclavi, 
Prahy a Jablonce.            

Zajímavosti                

v Èeském atletickém svazu má klub 
registrováno 26 atletù            

Pavelkovi unikl limit na Mistrovství svìta 
dorostencù na 110 m pø. o 0,19 s            

rok 2007 se obešel bez návštìvy 
chirurgické ambulance           

klub vyrábí reprezentativní DVD o 
èinnosti klubu v roce, které je plné pøedevším 

sestøihù ze závodù, kterých se atleti zúèastnili

dvì soustøedìní: Nymburk a Vyškov
absolvovaná vyšetøení u sportovního lékaøe 
vèetnì zátìžového testu.          

trenérské duo Seberových zajiš�uje 
kondièní pøípravu mládežnickým výbìrùm 
a dospìlým reprezentace ÈR v badmintonu

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Atletický klub dìkuje všem svým 
partnerùm a sponzorùm: mìsto Tišnov, 
Geodetická kanceláø Souèek, Stavoprogres, 
Klempíøství Mašek, JŠ Intrstav, Umiši-Miluše 
Šišmová

Dìní klubu se vìrnì odráží na www stránkách 
klubu: 

Pod vysokou sítí - volejbal                     

V úvodu druhé poloviny soutìže jsme 
zavítali do vedoucích Holubic, odkud se body 
vozí velice obtížnì. V zimní pøípravì jsme 
dokázali obhájit vítìzství na turnaji v Bystøici 
nad Pernštejnem a zdaøilé pøátelské utkání 
s druholigovým Drásovem nám dávalo 
tentokrát nadìji na úspìch.         

Úvodní nápor domácích jsme pøeèkali 
a drželi s nimi krok až do koncovky, v které si 
však své nepatrné vedení pohlídali a získali tak 
1. sadu. V té druhé jsme jinak výbornì 
pøihrávajícímu soupeøi zaškodili kvalitním 
servisem a i díky útoèné høe srovnali stav na 1:1. 
V dalším dìjství byl š�astnìjší soupeø, který se 
tak mohl radovat i z celkového vítìzství.
Odpolední utkání mìlo obdobný prùbìh jako to 
dopolední. Podaøilo se nám ubránit ústøedního 
smeèaøe domácích a v krásné volejbalové bitvì 
otáèeli stav utkání. Škoda, že jsme nedokázali 
z této výborné tøísetové pasáže získat všechny 
sety v náš prospìch. Zápas tak dospìl do 
rozhodujícího 5. setu. A� tak èi onak ani na
šestý pokus jsme prokletí tie breaku nezlomili. 
Všechny hráèe je však je nutno pochválit za 
kolektivní a bojovný výkon.             

www.aktisnov.wz.cz

.

  ..

V zápase s Komárovem, našim bez-
prostøedním sousedem v tabulce, se oèekával 
tuhý a vyrovnaný souboj, což se beze zbytku 
vyplnilo, navíc ani tentokrát jsme nebyli 
kompletní.                

Zaèátek prvního utkání nám pøíliš 
nevyšel, v druhé sadì jsme srovnali na 1:1. 
Od tohoto setu se hrálo velmi vyrovnané 
utkání, všechny sety konèily minimálním 
rozdílem ve skóre. Tento vývoj pokraèoval až 
do 7. tie breaku v letošní sezónì. V nìm drama 
nadále pokraèovalo. Bojovností a razantními 
útoky Pavla Šikuly jsme dokázali prokletí 
rozhodujících pátých setù koneènì prolomit.
Ve druhém zápase nám opìt nevyšel 1. set, 
z jehož zisku se tìšili hosté. Opìt jsme srovnali 
na 1:1, ale v dalších setech nás hosté 
pøesvìdèovali svou hrou v tom, že s prázdnou 
od nás odjet nehodlají. Díky naší slabší 
pøihrávce a zejména obranì na síti, kdy se nám 
nedaøilo soupeøe zablokovat, se hosté mohli 
radovat z vítìzství 3:1.                 

V sobotu 26.1.2008 nás èeká rovnìž 
brnìnský tým, TJ Lokomotiva - Ingstav Brno, 
se kterým se nám v posledních letech daøí. 
Doufáme, že roli favorita potvrdíme i tentokrát. 

.

.

12.1.2008
TJ Holubice - VK Tišnov
(3:1, 3:2)

19.1.2008
VK Tišnov - TJ Sokol Brno - Komárov
(3:2, 1:3)

Zveme vás na další domácí

utkání, které sehrajeme

v sobotu 16. února 2008

v 10.00 a ve 13.00 hod.

ve sportovní hale SSK Tišnov

proti týmu Volejbal Vyškov A.  

                                                   (Lasik)
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p.   družstvo                                                       utkání   V  P   S   sety   míèe   body

Vzpomínky Dne 6. 2. 2008  by oslavil  pan  J O S E F 
H A V L I Š své 85. narozeniny. Dìkujeme 
všem, kteøí  vzpomenou  s  námi. Syn  s  rodi-
nou.

Podìkování

Dìkujeme všem, kteøí se pøišli napo-           
s l e d y  r o z l o u è i t  s  p a n e m
Z D E Ò K E M   H E L Í S K E M .
Dìkujeme za upøímná slova soustrasti
a  kvìt inové dary.  Manželka a  dìt i
s rodinami.

Inzerce

Prodám byt v OV 2+1, Klucanina, po GO
Tel. 602 540 040

Prodám byt 3+1, v OV, cihlový dùm
v Tišnovì.  Tel. 777 562 254

Dne 3. února uplyne 2. smut-
ný rok, co nás navždy opustil 
náš milovaný tatínek, dìde-
èek a pradìdeèek  pan   
FRANTIŠEK PTÁÈEK.
Z a  t i c h o u  v z p o m í n k u  
d ì k u j e m e  v š e m ,  k t e ø í  
vzpomenou s námi. Dcera a
vnuèky s rodinami.        . 

Dne 21. ledna uplynul první 
smutný rok, co nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek 
a  dìdeèek pan JOZEF 
B O H U Š .   Z a  t i c h o u  
vzpomínku dìkují a s láskou
vzpomínají manželka a dcery s 
rodinami.     . .      
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P ro d á m  s k ø í ò k u  „ U n i v e r s a l “  a  2  
otáèecí køesla. Tel: 773 196 869

Prodám péøovou deku + 2 polštáøe,
hedvábný sypek. A 1 deku z labutího
peøí. Tel: 607 242 138
 
Prodám - Labradorský retrívr, hnìdá
štìòata bez PP, po výborných rodièích 
oba s PP, odbìr možný koncem února.
tel.è. 731 184 504

Pronajmu d louhodobì ,  neza ø í zený
b y t  2 + 1 ,  T i š n o v - K l u c a n i n a .  C e n a  
dohodou. Tel: 602 501 009

Mladý  pár h l edá  k e  koup i  s t a r š í  
d o m e k  v  l o k a l i t ì  Ti š n o v  a  o k o l í  
d o  1 0  k m .  Z a  r o z u m n o u  c e n u .
Tel.: 777 982 541

Manže l ský  pár h ledá  k  p roná jmu
byt 1 + 1 v cenì do 7.000,- v Tišnovì.
Tel.: 721 410 104

Mladý manželský pár hledá cihlový
byt ke koupi do OV 2+1/ 3+kk, v
Tišnovì. Nabídnìte.Tel. 728 916 218

Dynamicky se rozvíjející firma v oblasti 
výpoèetní techniky hledá úèetní -  asistentku 
finanèního øeditele
Podmínky: znalost podvojného úèetnictví 
a daòové problematiky, znalost mzdové 
agendy,práce na PC -excel, word, internet. 
Pøíjemná, ochotná se uèit novým vìcem. Práce
vhodná pro absolventky i osoby se ZPS.
Zajímavé platové ohodnocení. Nástup
možný ihned. Strukturovaný životopis
s žádostí o pracovní místo posílejte
na mailovou adresu: ucto@ycnega.cz,
poštou , pøípadnì osobnì na adresu
f i rmy YCNEGA technologies  s . r.o . ,
Koráb 131, Tišnov 666 01        

Obchodní firma v Tišnovì pøijme do pracov-
ního pomìru øidièe nákladního vozidla 
skup. „C“, profesní  zpùsobilost, praxe 
v øízení nákl. vozidla minimálnì 5 let. Stálá
pracovní doba v 5 pracovních dnech.
I n f o r m a c e  n a  t e l .  6 0 3  4 1 7  2 6 0 .
Nástup možný ihned !

.           .

 . 

Hledáte zmìnu?                 
Chcete zmìnit Vaše pracovní zaøazení?
Nemáte dostatek prostoru pro Váš 
osobní  rùst? Tak pojïte k nám!
Wüstenro t - s tavební  spoø i te lna  a . s . ,
kanceláø  v Tišnovì,  Brnìnská 231,
vypisuje  výbìrové ø ízení  pro nové
spo lupracovn íky.  Wüs tenro t  nab íz í
stavební spoøení a úvìry ze stavebního
s p o ø e n í ,  h y p o t e è n í  ú v ì r y,  ž i v o t n í  
p o j i š t ì n í  a  m a j e t k o v é  p o j i š t ì n í .
Termín schùzky si sjednejte pøedem s 
paní Ruschkovou, mob. 605252046,
n e b o  p ø í m o  v  k a n c e l á ø i  T i š n o v,  
Brnìnská 231 od 9,00-17,00 hod.        

Pro nový Sportbar v Kuøimi a restauraci v 
Tišnovì pøijmeme  servírku, èíšníka, 
kuchaøe. Dobré platové podmínky, možnost 
ubytování.               
Tel.:736 762 116, 603 894 613.

5.ledna 2008 se na naháòce u obce 
Bukovice  zabìhl  nìmecký lovecký 
teriér. Jedná se o èerného psa s hnìdým
pá len ím jménem Ar t .  Za  na lezen í  
odmìna nebo zvìøina. Tel.:603364319.

.

   .

 .

Možné i do 24 hodin

OPRAVY A REPASOVÁNÍ
ALTERNÁTORŮ A

SPOUŠTĚČŮ
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Prodejna �ivých ryb  - Hradèany 271

Otevøeno celoroènì:
PO-PÁ 10.30 - 18.00 SO 8.30 -  12.30 

Na Va�i náv�tìvu se tì�í
Franti�ek a Renata Veèeøovi

Tel. 605 331 431, 776 170 479

Fotoateliér v Ti�novì pøíjme:

fotografku
 nejlépe s praxí

Po�adavky: znalost PC, samostatnost
spolehlivost, flexibilita

Informace na tel èísle: 605 269 509

ORTODONCIE
MUDr. Lucie Jedlièková

Rovnání zubù
snímacími a fixními

ortodontickými aparáty.

Veverská Bítý�ka, Masarykovo nám. 76
Pondìlí, ètvrtek: 13-18 hod.

Objednávky na telefonu: 773 243 444

opravy   prodej   servis   prodej na splátky

MIKA - Milan Michalík
mobil: 602 536 070, 608 444 548

Tišnov, tel.: 549 430 412

PRAČKY-MYČKY
ELEKTROSPOTŘEBIČE

Výhodné ceny nových elektrospotřebičů
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REALITY TIŠNOVSKA s.r.o.
Brnìnská 184, 666 01 Ti�nov
tel.: 549 418 451, 603 830 914

email : fadinger@c-box.cz, www. realitytisnovska.cz

Potøebné informace o nemovitostech, jako� i informace o pøipravované 
výstavbì bytù v Ti�novì v roce 2008 Vám rádi poskytneme v na�í kanceláøi.

HLEDÁME PRO KONKRÉTNÍHO ZÁJEMCE :
- Dùm v Ti�novì i okolí k rekonstrukci v cenì do 1.5 mil. Kè

- Byt  2 + 1, nebo 3 + 1  v osobním i dru�stevním vlastnictví v Ti�novì

Z NABÍDKY VYBÍRÁME :

BYTY PRODEJ :
-  Omezený poèet novì rekonstruovaných bytù
   do osobního vlastnictví v Ti�novì, 
   v klidné èásti. 
   INFORMACE : v realitní kanceláøi

-  Byt  2 + KK na Honech v Ti�novì, 
   INFORMACE : v realitní kanceláøi

NEBYTOVÉ PROSTORY :
- Komerèní prostory na kanceláø, sídlo firmy apod.
   v centru mìsta Ti�nova
  INFORMACE : v realitní kanceláøi

- Komerèní objekt ve �tìpánovicích,  pøipraven
   jako restaurace
  INFORMACE : v realitní kanceláøi

- Komerèní prostory v Deblínì, vhodné na kanceláø,
   ordinaci apod.
   INFORMACE : v realitní kanceláøi

- Gará� do nájmu v Ti�novì - Humpolka,
   cena : 1.500,- Kè/mìsíc
   INFORMACE : v realitní kanceláøi

REKREACE
Chata v OCHOZU U  BRNA, cena : 580.000,- Kè
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Kv.Øezáè
U Svratky 780, Tišnov

Hledá pracovníka do funkce: 

�IÈKA
Plný úvazek pracovi�tì

Ti�nov, Deblín

Bližší informace
na adrese firmy nebo

na tel. èísle. 549 410 085

www.reakcesro.cz

VELKOPLOŠNÝ TISK
SAMOLEPKY
BANERY
VLAJKY
PLAKÁTY
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