Pracovníci redakce VOXu přejí všem svým čtenářům, spolupracovníkům a dopisovatelům
pěkné prožití svátků, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho úspěchů v roce 2017.
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Živé betlémy v regionu
V sobotu 17. prosince od 14.00
hod. se koná „Živý betlém“ v Čebíně. Nebude chybět zpívání koled, Ježíškova pošta, živé ovečky,
svařené víno, pamětní hrníčky ani
něco na zub z udírny. V případě
deště se akce ruší.
Ve čtvrtek 22. prosince v 17.00
hod. se bude konat „Živý betlém“
v DDM Jungmannova v Kuřimi.
V pátek 23. prosince v 17.30 hod.
se koná v Moravských Knínicích,
v parku v Koutě, tradiční „Předvánoční zpívání aneb sejdeme se
u Betléma“. Vystoupí spojené pěvecké sbory z Moravských Knínic.
Teplé nápoje jsou zajištěny.
se koná „Živý betlém“ v Maršově
V pátek 23. prosince v 17.00 hod. v Parku pod lipami. Představení

uspořádá místní Ochotnický spolek.
V neděli 25. prosince od 17.00
hod. se koná „Živý betlém „ na
dětském hřišti v Lažánkách“.
Na tradiční „Živý betlém“ se můžete těšit v pátek 30. prosince
v 17.00 hod. na náměstí Palackého v Lomnici. Přijte spolu s dětmi znovu prožít vánoční příběh.
Čekají vás pastýři, Josef s Marií,
andělé. Můžete si společně zazpívat
koledy a zahřát se horkou medovinou. Výtěžek z akce bude věnován
na Tříkrálovou sbírku.
V úterý 27. prosince v 17.00 hod.
se bude konat „Živý betlém“ v Tišnově na náměstí před radnicí.
(vá)
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Vážení klienti,
díky vaší spolupráci
s námi se společnost
Fincentrum, a.s.
umístila, jako jediná
finanční poradenská
společnost, na devátém
místě oceněných firem
ČR TOP 100.
V Tišnově, na náměstí
Míru 115 a v Brně, budova
Gaute, Lidická 26 jsme
připraveni pro vás
zdarma zpracovat finanční
poradenství a pomoci
vám dosáhnout finanční
nezávislosti a poskytnout
i kvalitní realitní služby.
Těšíme se na příjemnou
spolupráci v příštím roce
a přejeme klidné prožití
vánočních svátků
a úspěšný rok 2017.
za Fincentrum
Ing. Vladimíra Knoflíčková,
regionální ředitelka

se předává do 25 zemí světa. Betlémské světlo symbolizuje především postavu Ježíše Krista, který je
pro křesany tou zásadní osobností, od níž odvíjí svůj pohled a své
postoje vůči světu, vůči sobě navzájem i vůči druhým lidem. Chceme-li, aby byl svět opravdu dobrý,
musíme být dobrými i my sami.
Historie Betlémského světla
– „Snahou každého světla je prozářit tmu…“
Římský papež Urban II. (1088–
1099) vyzval v té době evropské ry-

Kresba Stanislav Bělík

Do nového
roku 2017
Dobré
zdraví hlavně
mít,
štěstí
potkat, náš je
hit.
		

Josef Pavlík

Předvánoční a vánoční čas v obcích regionu

Drásov – v sobotu 17. prosince
od 12.30 do 18.00 hod. se ve sportovní hale koná Vánoční fotbálek
SK Drásov. Ve dnech 20. a 21. prosince jsou v ZŠ Drásov připraveny
tíře, aby zorganizovali válečnou Tvořivé dílny pro děti ZŠ, za přívýpravu do Palestiny a osvobodili tomnosti aktivních seniorů. Na
od mohamedánů především Bet- Štědrý den se můžete těšit na „Půllém a Jeruzalém – rodiště a hrob
Ježíše Krista. Podle červených kříSilvestrovské
žů, které si připevňovali na oděvy, a novoroční ohňostroje
se jim proto začalo říkat „křižáci“.
V neděli 1. ledna
Dalo se na ni najmout i několik
2017 v 17.00 hod.
mládenců z Florencie. Jeden z nich
se bude konat
při odjezdu přísahal, že když výv Tišnově ohňopravu přežije a vrátí se, donese do
stroj na náměsrodného města plamínek ohně z věčtí Míru.
ného světla, které hoří v Betlémské
V sobotu
(pokračování na str. 2)
31. prosince
v 17.00 hod.
Provozní doba
se koná v LomMěÚ Tišnov během nici na náměstí Palackého tradiční
vánočních svátků silvestrovské setkání. Připraveno
bude hřejivé občerstvení.
(ná)
čtvrtek 22. 12. – ÚŘEDNÍ DEN
úřední hodiny od 7.00 do 12.00
hod., podatelna úřadu v provozu od
7.00 do 15.00 hod.

noční“ v 17.00 hod. – vánoční bohoslužba se zpěvy a hudbou. V neděli 25. prosince, na Hod Boží vánoční, se v 8.00 hod. koná Slavná mše
svatá. V pondělí 26. prosince v 8.00
hod. – mše svatá na svátek sv. Štěpána, v 9.00 hod. se koná ve sportovní hale Štěpánský turnaj veteránů. V pátek 30. prosince bude
v 17.00 hod. mše svatá – Svátek
Svaté Rodiny. V sobotu 31. prosince v 16.00 hod. – mše svatá – poděkování za uplynulý rok 2016.
Maršov – místní organizace
„Maršováček“ zve na Štědrý den
od 13.00 hod., do Parku pod lipami,

pátek 23. 12. – není úřední den
V přízemí hotelu Květnice (bývapodatelna úřadu v provozu od 7.00 lá herna – dříve bufet) se připravudo 12.00 hod.
je rekonstrukce. V opravených propondělí 26. 12. – zavřeno – 2. svá- storách bude umístěno Turistické
informační centrum (TIC), které
tek vánoční
nyní sídlí v Jamborově domě. Záúterý 27. 12. – není úřední den
podatelna úřadu v provozu od 7.00
do 15.00 hod.

měrem je vybudování víceúčelového centra přímo ve středu města na
náměstí, kde probíhá velká část akcí
pro veřejnost (trhy, jarmarky, hudební a taneční vystoupení, hody,
apod.).

Betlémské světlo 2016
Symbol míru a přátelství k nám
skauti přivezli i letos. V sobotu
17. 12. bude za spolupráce dalších
skautů rozváženo Betlémské světlo
vlaky po České republice.
Myšlenka šířit Betlémské světlo
vznikla v roce 1986 ve studiu hornorakouského ORF v Linci. V Česku se tento vánoční zvyk šíří od
prosince 1989. Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista,
nazvaný „Světlo přátelství“, putuje
ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud

tel. 721 733 330

na vánoční punč, při kterém se již
tradičně místní hospodyňky utkají v soutěži „O nejlepší vanilkový
rohlíček“. V neděli 25. prosince od
20.00 hod. uspořádá místní Myslivecký spolek, v Hostinci na Posedu, tradiční „Poslední leč“.
Nedvědice – v pátek 16. prosince od 15.00 hod. přijte do ZŠ
Nedvědice na „Vánoční koledování“ – podívat se na živý betlém,
poslechnout si vystoupení pěveckého kroužku, vyrobit si vánoční
dekorace v dílničkách MŠ a ZŠ,
navštívit prodejní výstavu prací
(pokračování na str. 2)

Přivítání nového roku
V Předklášteří se stalo tradicí přivítat společně nový rok. I tentokrát
tomu nebude jinak. V neděli 1. ledna 2017 v 15.00 hod. se na náměstí
před budovou Obecního úřadu při dechovce a sklence svařáku občané
setkají, aby si popřáli vše dobré v roce 2017. Setkání bude doprovázet
dechovka pana Koláře. 				
(red)

Nové Turistické a informační centrum

Tišnov se zcivilizuje a konečně se dočká i veřejných záchodků

středa 28. 12. – ÚŘEDNÍ DEN
úřední hodiny od 7.00 do 17.00 hod.
čtvrtek 29. 12. – není úřední den
podatelna úřadu v provozu od 7.00
do 15.00 hod.
pátek 30. 12. – ÚŘEDNÍ DEN
úřední hodiny od 7.00 do 12.00
hod., podatelna úřadu v provozu
od 7.00 do 12.00 hod. (v tento den
lze přijímat platby výhradně v hotovosti).			
(red)

VÁŠ PRODEJCE A SERVIS VOZŮ ŠKODA

TOP AUTOSALON BLANSKO

Svitavská 2329, 678 01 Blansko, tel. 516 411 142, www.topautosalon.cz

Součástí rekonstrukce budou mj.
i veřejné toalety. K celé stavbě již
bylo vydáno stavební povolení, do
konce roku by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele
stavby.
V nových prostorách mohou
místní občané i návštěvníci města
očekávat, kromě klasických informačních služeb, prodeje vstupenek,
dva počítače pro klienty, možnost
Wi-Fi s posezením, dětský koutek,
zázemí pro turisty a cyklisty, knihovničku atd. TIC bude dále nabízet možnost úschovy zavazadel
a jízdních kol v tzv. bike-boxech.
Personálně bude provoz TIC zajištěn jako doposud, dvěma pracovnicemi, stejná bude také otevírací doba TIC. V současné době je
(pokračování na str. 2)

2

Tříkrálové setkání v Chudčicích
Advent je dobou očekávání, těšení se na Vánoce. V dnešní době
jsou už od začátku adventu slyšet
koledy. Vánoce ale začínají na Štědrý večer a doba vánoční končí
Křtem Páně. Chceme se o letošních
Vánocích skutečně zastavit? Zač-

něme brzdit už v adventu. Užijme
si advent tak, jako naši předkové –
bez koled, vánočních dekorací našich domovů, v radosti a ztišení.
A když budeme mít v srdci pokoj,
pak nás potěší vánoční pásmo koled, divadlo, výstava starých vánoč-

ních ozdob, pohlednic a k tomu
jablečný štrůdl se skořicí, horký čaj
a svařené víno. To vše o vánoční
neděli 8. ledna 2017 od 16.00 hod.
v kulturním domě v Chudčicích.
Srdečně vás zve Spolek Chudčické
Zvonky.
P. Konečná

Ve Žárci stále aktivní

V letošním roce měli v obci naplánováno několik investičních akcí.
Jednou z nich byla rekonstrukce
podlah v budově obecního úřadu.
Stavební práce probíhaly v jarních
měsících. Nové podlahy jsou v kancelářích, zasedačce a na chodbách.
Do kanceláří byl zakoupen i nový
nábytek, osvětlení. Celkové náklady si vyžádaly částku ve výši 160
000 Kč, vše z vlastních prostředků.
Vylepšení si zasloužil i kulturní
dům – pořídily se nové vchodové
dveře. Z dalších stavebních prací to
byla – z vlastních prostředků – kanalizace a komunikace na návsi. hrazeny z vlastních prostředků.
V roce 2017 plánuje vedení obce
oprava místní komunikace. Z do- Zbývá opravit přilehlý taras.
Jeho oprava je plánována na za- opravit a zmodernizovat sociální
tace od JMK (950 000 Kč) se po(ná)
dařil opravit havarijní stav části čátek příštího roku. Náklady budou zařízení v budově obce.

Novinky v Pivovaru Tišnov
V minipivovaru v Tišnově na
Ostrovci začíná být pěkně živo.
Po premiéře Tišnováka 10% se objevila i Tišnovanka 11%. Vyladěná
nová piva tak doplnila řadu k Tišnovanu 12% a minipivovar už nyní
nabízí kompletní nabídku všech
balení těchto piv.
Informace o tom, kde
se Tišnovské pivo točí,
naleznete na webu pivovaru nebo na facebooku.
Dozvíte se tam, do které restaurace v Tišnově,
v Brně nebo v okolí na
točené pivo zajít a také
jaký druh je aktuálně na
čepu. Na Tišnovské pivo můžete v Brně narazit
i ve vyhlášeném Výčepu Na stojáka na „Pekandě“ a nově by ho měli zařadit i do
elitní nabídky Výčepu Na stojáka
na „Jakubáku“.
V posledních týdnech jste mohli
stánek s Tišnovským pivem potkat
třeba na Adventních trzích v Tišnově nebo na Mikulášském jarmarku v Kuřimi. A pokud vše dobře
dopadne, poputuje částečný sortiment i na stánek do Nového Města
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na Moravě na Světový pohár v biatlonu. V těchto chladných zimních
dnech si navíc minipivovar připravil pro návštěvníky specialitu
v podobě svařeného piva s kořením.
Tento horký nápoj obsahuje skořici,
badyán, hřebíček a zázvor, které

dodávají pivu osobitou chu. Svařené pivo je oblíbeným nápojem zejména v Německu nebo v Polsku,
kde se pije místo svařeného vína.
Mezi předvánoční novinky patří
také dárková balení Tišnovského
piva. Dvanáctku najdete ve dvojitém balení láhve piva s vysokou
pivní sklenicí a jedenáctku s pivem
a elegantní pivní sklenicí na stopce.

Současně minipivovar nabízí dárková balení se dvěma nebo všemi
třemi druhy piva. K dárkovému
balení můžete navíc pořídit kartu
Klubu tišnovských sládků. Tento
příjemný spolek lidí se pivem baví
a jeho členové mají možnost podílet
se na tvorbě Tišnovského piva, získávají různé
slevy a účastní se akcí a
degustací minipivovaru.
Vánočním dárkem pro
každého správného muže i ženu může být „Dárkový poukaz na prohlídku Pivovaru Tišnov“.
Poukaz platí až pro pět
osob, takže obdarovaný
s sebou může vzít své
přátele a užít si skvělou
komentovanou prohlídku s hlavním sládkem pivovaru,
spojenou s ochutnávkou výborného
Tišnovského piva přímo z tanků
v ležáckém sklepě. Veškeré informace ke Klubu tišnovských sládků,
balení piva, prohlídkám a dárkovým
poukazům najdete na webu Pivovaru Tišnov: www.pivovartisnov.cz
a další fotky a novinky také na
www.facebook.com/pivovartisnov.

Přání do nového roku

Jak oslaví Nový rok v Kuřimi?
Požáry na Tišnovsku
3. 12. hořelo klestí v lese v k. ú. Deblín. Škoda zatím není vyčíslena.
4. 12. neznámý darebák zapálil vrata u garáže RD v Dolních Loučkách.
Škoda 1 000 Kč. 9. 12. byl nahlášen
požár myslivecké boudy s krmelcem
v k. ú. Pejškov. Škoda 4 500 Kč.
Vloupal se do auta
5. 12. se neznámý zloděj vloupal do
vozidla v Předklášteří. Způsobil
škodu 5 500 Kč.
Kradl v Albertu
8. 12. zatím neznámý lapka ukradl
zboží v hodnotě 4 800 Kč v OD
Albert v Tišnově. Probíhá šetření.
Mladí lidé bourali
8. 12. ráno se mezi Lomničkou
a Řepkou srazil při předjíždění
Renault, plně obsazený mladými
lidmi, s nákladním vozem Iveco.
19letý řidič osobního vozu nezvládl
předjíždění a dostal smyk. Alkohol
ani u jednoho z řidičů zjištěn nebyl. Nezletilou dívku s vážným zraněním hlavy převezla záchranka
do nemocnice. Dva mladíci utrpěli
středně těžká zranění a další dva
nezletilí lehká, z toho jeden otřes
mozku.		
(BTK)

OCENĚNÍ
TIŠNOVSKÉHO
POLICISTY
Nprap. František Mašek z OO
Tišnov, se umístil jako 3. „Nejlepší
policista v územním odboru Brnovenkov za rok 2016“.
(red)

Město Kuřim zve na tradiční novoroční ohňostroj, který se koná
v neděli 1. ledna 2017 v 17.00 hod. u Lidlu.
V úterý 3. ledna v 19.30 hod. se v sále ZUŠ koná Novoroční koncert
s přípitkem. Tradiční akci jako vždy obstará Moravské klavírní trio (Jana
Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha – violoncello)
se svými pěveckými hosty, kterými letos budou sopranistka Martina
Macko a rakouský barytonista Martino Hammerle-Bortolotti. Koncert
je součástí abonmá SPH Kuřim. Zbylé vstupenky na místě za 100 Kč.
(fel)

Předvánoční a vánoční čas v obcích regionu
(pokračování ze str. 1)
místních patchworkářek, prohlédnout vánočně
nazdobenou školu, ochutnat punč a další dobroty
a naladit se na blížící se
Vánoce.
V pátek 23. prosince v 17.00 hod.
se v kostele sv. Kunhuty koná Adventní koncert pěveckého sboru
Patron.
Níhov – v pondělí 26. prosince
v 17.00 hod. se na návsi koná Svatoštěpánské koledování Smíšeného
níhovského sboru. Všichni jsou
srdečně zváni.

Nové Turistické a informační centrum
(pokračování ze str. 1)
otevírací doba TIC v sezóně (červen
– září) od pondělí do pátku 8.00–
12.00 a 13.00–17.30 hod., v sobotu
9.00–12.00 a 13.00–18.00, v neděli
9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.
Mimo sezónu (říjen – květen) od
pondělí do pátku 8.00 –12.00
a 13.00–17.00 hod., o víkendech je
zavřeno.

Oprava Křeptovského potoku
V obcích Běleč a Křeptov už
šestý měsíc probíhá rekonstrukce
Křeptovského potoku, který je
v majetku Lesů ČR. Stavební práce
spočívají v opravě původního ko-

Železné – v sobotu 17.
prosince od 16.00 hod.
se v kulturním domě koná
„Předvánoční posezení“,
kde vás čeká uzený ráj
a II. ročník soutěže O nejlepší železenskou vánočku.
K poslechu zahraje „Přístav“. Vánoční atmosféru doladí svařáček
a cukroví. Vstupné 60 Kč, pro
účastníky soutěže je vstupné zdarma. V neděli 25. prosince se uskuteční „Zpívání u kapličky“. Připraven je hudební program a k zahřátí
horký čaj a svařené víno.
(red)

ryta – zpevnění opěrných tarasů,
vybudování přehrážek a tzv. vývarů pod jednotlivými hrázkami. Veškeré stavební práce mají být ukončeny do konce roku 2017.
(vá)

Nejvíce asi uvítají občané Tišnova i návštěvníci vybudování veřejných záchodků. V projektu jsou
navrženy dva dámské, dva pánské,
bezbariérový včetně sprchy a přebalovací pult. Fungování WC bude
zajištěno časovým zámkem. Otázka otevírací doby WC je dosud
v řešení. Vedení města plánuje otevírací dobu od 6.00 do 22.00 hod.,
nezávisle na pracovní době TIC.
Použití WC bude zdarma, objekt
bude pod kamerovým systémem.
Úklid bude zajištovat MěKS, které
bude v těchto prostorech v pronájmu. Úklid veřejných toalet bude
probíhat pravidelně jednou denně,
v případě nutnosti i vícekrát za den.
Úklid bude zajišovat pracovník,
zaměstnaný na DPP.
Předpokládané náklady na rekonstrukci činí tři miliony Kč.
V plánu je, že stavební práce by
měly být dokončeny do 31. 5. 2017,
následně budou prostory vybavovány. Datum otevření zatím není
pevně stanoveno, ale počítá s červnem, do zahájení turistické sezóny.
Touto rekonstrukcí s vybudováním
veřejných WC se tak Tišnov dostane na úroveň civilizovaného města.
(xyz)

Betlémské světlo 2016

(pokračování ze str. 1)
basilice. Málokdo mu tehdy věřil.
Po několika letech, těsně před VáPřejeme nám všem do nového roku, aby se nestávalo to, co v Drásově. Po dlouhé rekonstrukci ulice Rafan- nocemi, se před branami města
da vidíte na fotografiích stav napojení nové vozovky na silnici Drásov-Malhostovice. V místech, kde přechází chodci, je nutno skákat přes kaluž u nového kanálu (v současných mrazech je tam pěkná klouzačka).
Auta zase trefí díru, která začíná být nebezpečně hluboká. A radost z nového díla je v ..... pryč.
Takže do nového roku – takhle fakt ne!		
(xyz)
V současné době probíhají řemeslnické práce na celkové rekonstrukci povrchu a oplocení hřiště
za budovou školy v ulici Riegrova.
Z důvodu havarijního stavu byla
oprava již neodkladná.
Stavební práce s příchodem zimy nekončí. Naplánovaná je stavba
nového dětského bazénu, kompletní rekonstrukce prostor bufetu na
koupališti a stavba nového mostu
přes Závistku, v lokalitě Za Mlýnem.

objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel
jeden s hořící svící. Plamínek je
ochránil v každém počasí, vezli ho

po souši i po moři, jen aby splnili
svůj slib. Ve středověku to tak bylo
první a zároveň poslední Betlémské
světlo.
(vá)

Investiční akce v Tišnově
Pokud to počasí dovolí, pokračují stavební práce na výstavbě
míst – zastavení smrtelných hříchů,
na „Cestě hrdelního práva“, která
se vázala k aktu útrpného práva
a k cestě odsouzencově. Zastavení
bude celkem sedm – od radnice až
po šibeniční vrch (pýcha, nestřídmost, smilstvo, lakomství, závist,
lenost, hněv).

Upozornění na pochybné prodejce energií
V posledních dnech byly na území města Tišnova zaznamenány
návštěvy zástupců energetické
společnosti, kteří nabízejí údajně
výhodné ceny energií. Pomineme-li
skutečnost, že je podomní prodej
na území města zakázán, je třeba si
uvědomit komu a zejména za jakých
podmínek podepíšete případnou
změnu dodavatele energií. Oproti
uzavření smlouvy je její výpově

velmi komplikovaný a často i nákladný proces. Zástupci společnosti se rovněž podbízejí lákavými
dárky (např. LED žárovky), jejichž
kvalita a cena je velmi pochybná.
Dále uvádíme několik doporučení:
1) Případnou změnu smlouvy dodavatele energií uzavírejte až po
důkladné rozvaze.
2) Smlouvu nikdy nepodepisujte
pochybným dealerům, ale nejlépe

v sídle společnosti, kterou si po zralé úvaze vyberete.
3) Nereagujte na nabídku návštěvy
po telefonu – pokud si takovou
schůzku dohodnete, je již velmi
obtížné se dealera zbavit.
4) Nezvěte dealery v žádném případě do bytu/domu. Zvažte vždy
možnost, že se může jednat i o podvodníky. Pokud tak již učiníte, tak
raději pouze v přítomnosti dalších

osob, např. dětí nebo známých.
5) Nepřijímejte žádné dárky, které
většinou stojí jen zlomek deklarované ceny, ale s jejichž vrácením
jsou spojeny náklady navíc.
Připomínáme, že se v případě
pochybností můžete kdykoliv obrátit na Městskou policii Tišnov na
tel. čísle 603 577 252, emailem na
adresu: policie@tisnov.cz nebo přímo na Policii ČR.
(red) Rekonstrukce hřiště u školy

V ulici U Humpolky probíhá
výměna povrchu chodníku. V ulici
Drbalova je již před dokončením
výstavba nového moderního veřejného osvětlení.
V půdních prostorách ZŠ nám.
28. října bude realizována vestavba
nových učeben. Všechny akce mají
být dokončeny do začátku letní sezóny. 		
(red)
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Podhorácké muzeum v Předklášteří
zve na výstavu „Na frontě a v lazaretu“, která potrvá do 8. ledna
2017. Věnována je událostem 1. světové války. Letošní téma je zaměřeno na armády a zbraně bojujících
zemí a na následnou péči o zraněné
vojáky. Výstava je instalována ve
dvou místnostech galerie v přízemí
budovy. Větší prostor je věnován
armádám a zbraním a návštěvníci
zde najdou ukázky nejrůznějších
militárií všech hlavních bojujících zemí. Vedle několika palných
a sečných zbraní, dobových plakátů
a map je určitě nejatraktivnějším
exponátem ruský těžký kulomet
Maxim model 1910. Nechybí opět
dokumenty, dopisnice a fotografie,
získávané v několika posledních
letech v rámci dokumentačního projektu muzea od obyvatel tišnovského regionu. V druhé místnosti se
autoři snažili nastínit utrpení těch,
kteří měli to štěstí a přežili jen
s větším či menším zraněním. Bylo
jich dvacet milionů, v muzejním
lazaretu leží na lůžku jeden z nich.

Druhá výstava s názvem „Není
dítka bez medvídka“, potrvá do
5. února 2017. Svět dětských hraček
se na počátku 20. století rozšířil
o jednu novinku – plyšového medvídka. Děti si ho zamilovaly a dodnes jeho obliba trvá. Plyšoví medvídci ale okouzlují i dospělé. K takovým patří i Svatava Ryparová
z Klokočí, členka Klubu medvědářek, jejíž sbírka, čítající zhruba

2 500 medvídků, je základem výstavy. Součástí výstavy je také dětská herna a brumlabox, kam můžete odložit medvídka, kterého už
nepotřebujete a který rozšíří soukromou sbírku.
Otevřeno je denně mimo pondělí 8.00–11.30 a 12.30–15.30 hod.
Ve dnech 24. – 26. prosince, 31.
prosince a 1. ledna 2017 je zavřeno.
Více na tel. 549 412 293. (kvok)

Výběr z nových knih

Pozvání do Libušiny galerie

MěK Tišnov
Tel. 549 121 001–5

V pátek 16. prosince v 18.00 Ve středu 21. prosince v 17.00 hod.
hod. se v galerii v Malhostovicích se koná slavnostní otevření výstakoná Vánoční koncert. Přivy „Půjdem spolu do Betlépraveny budou koledy, váma“. Výstava bude otevřena
noční písně, skupina Vějíř
od 13.00 do 17.00 hod. v tyto
a občerstvení (vánoční štola
dny: 22., 23., 26., 27., 28., 29.
a punč).
a 30. prosince.
(koko)

DIAMANTOVÁ, Anita
Červený stan
historický román
KOLÁČEK, Luboš Y.
Tajemství smrti manželek
Karla IV. a Jeho Milosti císaře
české dějiny
VACULÍK, Ludvík
Jsme v nebi
fejetony
VAŇKOVÁ, Ludmila
Rozděl a panuj
historický román
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Vůně života
román pro ženy
ŠEVČÍK, Martin
Portrét a hlava
průvodce realistickou kresbou

V muzeu je otevřeno středa –
neděle 10.00–17.00 hod. Otevírací
doba kavárny – středa, čtvrtek
10.00–17.00 hod., pátek, sobota
10.00–19.00 hod., neděle 10.00–
17.00 hod.
(koko)

Kdo ještě nestihl navštívit výstavu betlémů v Předklášteří, má poslední možnost do 18. prosince. Koná se v prostorách OÚ, tentokrát pod
názvem „(Nejen) historické betlémy a andělé“.
Navštívit ji můžete denně od 9.00 do 18.00 hod., v neděli 18. prosince
bude doplněna od 15.00 hod. bohatým programem.
(ná)

Vánoce na zámku v Lysicích

GÁTIOVÁ, Éva
Vánoce na stole
ruční práce
DVOŘÁK, Otomar
Země barbarů
román z doby stěhování národů

Jamborův dům zve

MILLER, Arthur
Smrt obchodního cestujícího
divadelní hra

Vánoční posezení – setkání seniorů. Těšit se můžete na vánoční
koledy.
Ve čtvrtek 22. prosince od 18.30
do 20.30 hod. se uskuteční již desátý díl z cyklu Václava Seyferta
Střípky z mozaiky našeho bigbítu
„Rock made in Lido – demo“.
V úterý 3. ledna 2017 od 17.00
do 18.30 hod. se v muzeu uskuteční přednáška „Vývoj dálkové dopravy na nové Tišnovce“. Přednáší Ing. Milan Sáblík. Přednáška
se koná v rámci doprovodného
programu k výstavě „Jízdenky,
prosím“ – 50 let elektrických vlaků
v Tišnově. Vstupné 40 Kč.
Ve středu 4. ledna 2017 od 10.00
do 12.00 hod. je v kavárně muzea
připravena přednáška „Desatero
pro šastný život“. Jedná se o další
setkání seniorů.

Výstava betlémů

Ve dnech 25. a 31. prosince se nutí ve velké výstavní síni v předkonají prohlídky vánočně vyzdobe- zámčí. Vstupné dobrovolné, se
ných komnat, s povídáním
vstupenkou z advento zámeckých Vánoních či vánočních prohlídek zdarma.
cích. Začátky prohlídek v celou hodiOtevírací doba v uvenu, vstupné 130/90 Kč.
dené dny 10.00–16.00 hod.,
Těšit se můžete na výstamimo pouze pro skupiny po
vu „Andělé na zámku“. Rozpředchozí dohodě.
ličně ztvárnění andělé, od historicVíce na tel. 516 472 235 nebo
kých až po současné, jsou ke zhléd- www.zamek-lysice.cz. (HUSK)

DICKENS, Charles a spol.
Strašidelný dům a jeho příběhy
povídky

Navštivte Muzeum města Tišnova
Až do 22. ledna 2017 se tam koná
výstava o železnici, s modelovým
kolejištěm v provozu „50 let elektrických vlaků v Tišnově – Jízdenky prosím“.
Expozice je rozdělena do tří částí. První přibližuje historii železnice v Tišnově a okolí, ve druhé části si prohlédnete modelové kolejiště,
po kterém budou po celou dobu
výstavy jezdit vláčky. Třetí část
výstavy je věnována výročí elektrifikace na trati Havlíčkův Brod –
Brno. Vstupné 40/20 Kč.
V muzeu můžete zhlédnout také
výstavu „Obrazy a vánoční ozdoby“, která potrvá do 6. ledna 2017.
Známá tišnovská rodačka Marie
Ochrymčuková představuje obrazy
a vánoční ozdoby.
Ve středu 21. prosince od 10.00
do 12.00 hod. se v muzeu koná
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KULTURA

V tišnovské galerii, na ulici BrAutor (1946–2008) opakovaně
něnská, se koná výstava u příleži- vzpomínal na dětství prožité v Dratosti nedožitých 70 let autora „Mi- honíně na Českomoravské vysočině.
loslav Sonny Halas v letech“.
Kromě kresby, malby, grafiky
a fotografie se věnoval i akcím,
projektům a událostem. Společným
východiskem různorodé práce byla láska k přírodě, ale i amatérský
Rok oslav výročí založení Moravského zemského muzea zájem o přírodovědu, biologii, geoSoučástí roku oslav 200. výročí k bohaté historii oddělení. Láka- evropské lokalitě, a to v Heřmano- logii, fyziku.
Výstava potrvá do 8. ledna 2017,
MZM je i série výstav. V současné dlem pro návštěvníky jsou např. vě u Velkého Meziříčí nebo ryzí
době se v Dietrichsteinském palá- „heřmanovské koule“, útvary ne- stříbro z norského Konsbergu. navštívit ji můžete po–pá 8.00–
ci (Zelný trh 8, Brno) prezentuje jasného vzniku, nalézané na jediné Z moravských minerálů je k vidění 12.00 a 13.00–17.30 hod., o víkennapř. rubelit z Řečice, výjimečný dech 10.00–16.00 hod. Ve všední
Mineralogicko-petrografické oddělení Přírodovědného muzea
svojí velikostí. Krásou vyniká rov- dny vstup do galerie zajišuje Turis(ná)
MZM.
něž ametystová geoda z Rudic tické informační centrum.
Výstava představuje vzácné náV prostorách Křížové chodby v Moravském krasu a srůst dvou
lezy z Moravy, Čech a Slovenska v Nové radnici v Brně se koná vý- krystalů záhnědy z Krásněvsi.
KINO SVRATKA
a také světové unikáty. Je doplněna stava „Světlo a stíny“. Sochařskou Zcela unikátní a nikdy nevystavený
fotografiemi a textem, které se váží tvorbu zde představuje sochař, řez- je brus citrínu z Českomoravské
TIŠNOV
bář a restaurátor Jiří Netík. Výstava vrchoviny, vážící 1615 ct.
Pá		
16. 12.
19.30
Prezentace potrvá do 8. ledna.
nese i poselství o poměrně těžké
VZKAZ V LÁHVI
Otevřeno út 9.00–15.00, st–pá 9.00–
práci sochaře. Vstup je zdarma.
Slovenské krimi
(fel) 17.00, so a ne 13.00–18.00 hod. (fel)
Brněnské Vánoce potrvají až do 23. prosince
Vánoční atmosféru si můžete užít i v Brněn- 		
So
17. 12.
17.00
ském podzemí – Labyrintu pod Zelným trhem,
a na každý den je připravený program. Denně
ANDĚL PÁNĚ 2
od 19.30 hod. hraje na náměstí Svobody zimní
Mincmistrovském sklepě nebo v Kostnici sv. Silvestrovské promítání v letním kině
Pokračování české pohádky
So
17. 12.
19.30
kino. Rádi vás přivítají v zimním baru, který
Jakuba.
v Tišnově se uskuteční v sobotu 17.40 hod. je připraveno pásmo veROGUE ONE: STAR WARS
nabízí tři desítky teplých vánočních nápojů.
Na Dominikánském náměstí probíhají 31. prosince. Od 16.00 hod. se mů- černíčků a nakonec malý ohňostroj.
STORY
Děti si mohou každý den vyrobit dárky
oblíbené Gurmánské Vánoce, v režii deseti žete těšit na opékání špekáčků se
Prodej špekáčků bude zajištěn
Příběh netradičních hrdinů
nejlepších gastronomických podniků svařákem a čajem. Od 16.30 do přímo na místě.
a ozdoby ve Vánoční dílně v skleněném city
(ná)
Ne
18. 12.
17.00
modulu na náměstí Svobody.
a projektů v Brně.
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA
Ve všední dny do 18.00 hod. a v pátek,
Více najdete na www.brnenskevanoce.
A KDE JE NAJÍT
sobotu a v neděli do 22.30 hod. je
cz nebo FB Brněnské Vánoce.
Magický příběh
Dne 18. února 2017 zve
Cena vstupenky pro praNe
18. 12.
20.00
otevřena nasvícená věž Staré radnice.
(fel)
POHÁDKY PRO EMU
knihovna na swingovou
cující 450 Kč, pro seniory
Rodinný film
grotesku pro celou rodinu
315 Kč, pro studenty a držiÚt		
20. 12.
17.00
„Saturnin“. Zájemci se
tele průkazu ZTP a ZTP-P
ANDĚL PÁNĚ 2
mohou přihlásit v MěK,
225 Kč + jednotná cena za
Pokračování české pohádky
Nejkrásnější betlémy ze sbírky lém z počátku 20. stol. Výstavu Sleva 20% po předložení jízdenky vždy v půjčovní době, do 16. 1.
autobus 60 Kč.
Út		
20. 12.
19.30
předního českého sběratele a tvůr- zdobí také Valdštejnský mechanic- IDS JMK (minimálně 3 zóny – tj. 2017. Počet lístků je omezen. PlatSraz účastníků v 17.45 hod.
NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ
alespoň 1 zóna mimobrněnská).
ce Bohumila Duška můžete vidět ký betlém.
FILM
ba probíhá při přihlašování.
u prodejny Elektro.
(ná)
Ve dnech 24. 12., 31. 12. a 1. 1.
Mechanických betlémů je však
v Letohrádku Mitrovských až do
O obdivuhodných dětech
8. ledna 2017 denně, kromě pondě- na výstavě více. Další vystavující 2017 bude zavřeno, 25. a 26. 12. buČt		
22. 12.
19.30
MANŽEL NA HODINU
lí, od 10.00 do 16.00 hod.
je Ivana Langrová z beskydských de otevřeno 13.00–17.00 hod. (fel)
Česká komedie
Výstava přibližuje betlémy z růz- samot. Vzhled jejích ručně vyrobeV pondělí 26. prosince v 17.00
ZTP, děti do 15 let, důchodce
Pá		
23. 12.
19.30
ných období od 19. století po sou- ných plstěných betlémů je zcela
a studenty.
Vánoční koncert hod. se v kostele sv. Václava koCOLLTERAL BEUTY:
časnost – více než sedmdesát ex- ojedinělý – na výrobu používá ovčí
ná tradiční Vánoční koncert,
Srdečně zváni jsou milovDRUHÁ ŠANCE
v Senticích
ponátů z nejrůznějších materiálů rouno z vlastního stáda. Výstava je
v podání Tišnovského koníci klasické hudby a fanoušFilm USA
V neděli 18. prosince v 16.00 hod. morního orchestru. Vstupné
z několika zemí. Těšit se můžete na doplněna vánočními stromky s ozSo
24. 12.
14.00
ci Tišnovského komorního
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
Králický dřevěný betlém z dvacá- dobami z nejrůznějších materiálů se v místní sokolovně koná vánoční 140/100 Kč. Sleva platí pro
orchestru.
(HUSK)
Vánoční projekce s cukrovím
tých let minulého století, zřejmě a adventními dekoracemi od profe- koncert hudebních umělců.
Út		
27. 12.
17.00
(vá)
nejmenší papírový betlém na světě, sionálních floristů. I letos je v proZPÍVEJ 3D
s elektrickým pohonem nebo ně- deji speciální papírový StarobrněnAnimovaná komedie roku
mecký skříňkový keramický bet- ský betlém s významnými budo- Přijte na Žernůvku
V sobotu 24. prosince je otevřeV klubu na kuřimském zámku
Út		
27. 12.
19.30
V Domově sv. Alžběty se až do se koná v pátek 16. prosince Mix& no od 20.30 hod., před nebo po půlvami a osobROGUE ONE: STAR WARS
STORY
nostmi Starého 31. prosince, denně od 9.00 do 17.00 Oldies Party DJ Flash.
noci se stavte zahřát a posedět.
Příběh netradičních hrdinů
Brna, od br- hod., koná autorská výstava velkoNa pátek 23. prosince je připraV neděli 25. prosince se koná
St		
28. 12.
19.30
něnské autorky formátových fotografií Alexandra vena akce Christmas Warm Up DJ Christmas party DJ Flash. Noc se
INTIMNÍ OSVĚTLENÍ
Jany Moštkové. Kolovratníka „Dolomity a Toskán- Lorenc. Přijte nasát předvánoční skvělou muzikou. Na všechny akce
Osobitá komedie
(kvok) atmosféru.
Vstupné do- sko ve fotografii“.
je vstup zdarma.
Čt		
29. 12.
19.30
spělí 90 Kč, seNa pondělí 26. prosince je přiASSASSIN´S CREED
nioři a studenti
Akční sci-fi
praven Drum and Bass Break trip.
Pá		
30. 12.
17.00
VŠ, ZTP 65 Kč,
O vaše ouška a náladičku se poANDĚL PÁNĚ 2
je název pohádkového představení, které uvede Karasovo divadlo starají Onny a Prostor. Hlavní čas
studenti SŠ 60
Pokračování české pohádky
Kč děti ZŠ 50 v neděli 18. prosince v 16.00 hod. ve velkém sále tišnovské sokolovny. je věnován „starým“ pákám, kterýPá		
30. 12.
19.30
Kč, děti MŠ 25 Vstupné 50 Kč (vstupenky nejsou místenkové). Délka představení, včet- mi jsou: Fil White, Mania, Dekor,
MANŽEL NA HODINU
Kč, fotopopla- ně přestávky, je 1 hod. 50 min. Předprodej vstupenek v TIC Tišnov, Dramupáni a dramupaní. Vstup do
Česká komedie
(vá)
Brněnská 475.
(koko) 21.00 hod. zdarma.
tek 20 Kč.
(fel)
V době od 24. 12. do 1. 1. 2017
bude knihovna UZAVŘENA.
(ná)

200 let služby moravské kultuře a vědě

Světlo a stíny

Pozvání do Brna na bohatý program

Městská knihovna Tišnov nabízí

Betlémy v Letohrádku Mitrovských v Brně

Vánoční koncert v Tišnově

Program v Clubu Escape

Jak měl Rumcajs Cipíska
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INZERCE
Úspěšná nadnárodní společnost Thuasne CR, s.r.o.,
jejíž aktivity jsou zaměřeny na výrobu a prodej zdravotnických výrobků,
hledá pro svou výrobní divizi se sídlem v Předklášteří

Úspěšná nadnárodní společnost Thuasne CR, s.r.o.,
jejíž aktivity jsou zaměřeny na výrobu a prodej zdravotnických výrobků,
hledá pro svou výrobní divizi se sídlem v Předklášteří

vhodné kandidáty pro pracovní pozici

vhodnou kandidátku pro pracovní pozici

OBSLUHA STROJE

ŠIČKA

pro automatický výřez textilního materiálu

Náplň práce:

• šití zdravotnických výrobků

Požadujeme:
			
			
			
			

• ZŠ / SŠ vzdělání
• min. 1 rok praxe v šití
• pečlivost, pracovitost a manuální zručnost
• dobrá pracovní morálka
• trestní bezúhonnost

Nabízíme:
			
			
			
			

• zajímavé finanční ohodnocení
• stabilní zázemí prosperující firmy
• práce pro atraktivní odvětví zdravotnictví
• příjemné čisté pracovní prostředí
• nástup možný ihned

Benefity:
			
			
			

• 13. plat
• týden dovolené navíc
• stravenky
• příspěvek na penzijní/životní připojištění

Požadujeme:
			
		
			
		
			
		

• SŠ vzdělání technického zaměření
• pečlivost, pracovitost a manuální zručnost
• znalost práce na PC
• možnost práce ve dvousměnném provozu
• dobrý zdravotní stav – manipulace s břemeny
• dobrá pracovní morálka
• trestní bezúhonnost

Nabízíme:
		
		
		
			

• zajimavé finanční ohodnocení
• stabilní zázemí prosperující firmy
• práce pro atraktivní odvětví zdravotnictví
• příjemné čisté pracovní prostředí
• nástup možný ihned

Benefity:
			
			
			

• 13. plat
• týden dovolené navíc
• stravenky
• příspěvek na penzijní/životní připojištění

Bližší informace, týkající se této pracovní nabídky, budou předmětem osobních
jednání vhodných kandidátů s vedením firmy Thuasne CR, s.r.o. v Předklášteří.

Bližší informace, týkající se této pracovní nabídky, budou předmětem osobních
jednání vhodných kandidátů s vedením firmy Thuasne CR, s.r.o. v Předklášteří.

Pokud vás tato nabídka oslovila a splňujete uvedené požadavky,
zašlete svůj životopis na mailovou adresu: prace@thuasne.cz

Pokud vás tato nabídka oslovila a splňujete uvedené požadavky,
zašlete svůj životopis na mailovou adresu: prace@thuasne.cz

Hradčanští kapři, k Vánocům patří
Rybárna Hradčany – ulice Luční 271
nabízí do 24. prosince 2016
vánoční kapříky od 2 do 5 kg,
za velice příznivé ceny.

Dopřejte wellness
svým blízkým
Vánoční poukazy nyní s DÁRKEM

Otevřeno denně od 8.00 do 18.00 hod.,
včetně sobot a nedělí.
Tel. 605 331 431, 733 731 179, 774 099 258

Nákup
i přes E-shop,
wellnesskurim.cz

Na vaši návštěvu se těší Aneta, Michal a František Večeřovi

Nakupte poukazy minimálně za
1 500 Kč a získejte dárek
v hodnotě 350 Kč dle vlastního výběru
• rodinný vstup do aquaparku na 90 minut
nebo
• tělesná analýza přístrojem Bodystat, včetně konzultace

Nutno objednat předem telefonicky
nebo na recepci jeskyně

607 121 122

www.solnajeskyne-tisnov.cz

Akce platí od 15. 11. do 31. 12. 2016.
Nákup na pokladně nebo e-shopu.

Provozní doba: Po–Pá 9–12, 13–20 h / So–Ne 14–19 h
Tišnov, Brněnská 1739

Dárkové poukazy

CENTRUM TIŠNOV

Střední škola v Kuřimi přijme
učitele(-ku) Českého jazyka
nebo Anglického jazyka.
Nástup ihned. Tel. 541 231 038

GOLD BANANA – bižutérie
nastenka.indd 8

OPTIK – brýle, měření zraku
LR-SERVIS – mobily, počítače
TOM – kadeřnictví, holičství
KOUTNÁ – dámská móda
GOTIKA – dárkové zboží

09.11.16 17:59

l Hledám byt 2+kk/2+1. Stav dobrý.

Cena do 2,3 mil.
Tel. 739 826 409
l Sháníme dům se zahradou pro
větší rodinu. Tel. 607 127 906
l Hledáme lektora italštiny pro začátečníka. Jen několik lekcí v týdnu
od 2. do 7. ledna 2017.
Tel. 602 505 012. Zn. Tišnov a okolí
l Vitríny k pronájmu v centru Tišnova. centrum.tisnov@centrum.cz

Ing. František BRÁZDA
STAVEBNINY PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Všem zákazníkům děkujeme za přízeň v roce 2016,
přejeme příjemné prožití Vánoc a v novém roce 2017
hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

KOUTNÁ – pánská konfekce
STUDIO VLEŽE – rekondiční stoly
PETRA KLÍČOVÁ – fyzioterapeut
ÚTULNO – dárkové zboží
Zájemci o pronájem bytů či komerčních prostor a prohlídku kontaktujte
tel. 72 111 4444 nebo pište na e-mail: centrum.tisnov@centrum.cz
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INZERCE

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Dárkové poukazy
v hodnotě 100 Kč, 500 Kč
nebo 1 000 Kč

D á rk

Kosmetické
balíčky VICHY
6 druhů
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km
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709 Kč

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou a zvýhodněním Předplaceného servisu
Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo Rapid a užívejte si 5 let
pohody v základní výbavě. Ke každému vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50%
zvýhodnění Předplaceného servisu, který Vám pokryje pravidelné servisní prohlídky
s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích svíček.
Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás a užívejte si klid na cestách
po celých 5 let.

Nabídka platí do 31.12.2016 nebo do vyprodání zásob.

Kde nás najdete
Tišnov, nám. Komenského 123 • Tel.: +420 513 035 483

skoda-auto.cz

Staráme se o zdraví našich klientů.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

facebook.com/chytralekarna

TOP AUTOSALON BLANSKO, Svitavská 2329, 678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142, www.topautosalon.cz

www.chytralekarna.eu

9.11.2016 14:22:06

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

				 přejí Zdeňka a Petr Zemánkovi
						
s kolektivem zaměstnanců

www.naradibrno.cz / www.kamenbrno.cz
Hradčany 262 / Tišnov
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VELKÁ VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA O SPOUSTU CEN

VOX 24

Všechny firmy a podnikatelé, kteří jsou sponzory velké vánoční křížovky, přejí svým zákazníkům a společně s redakcí VOXu
všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, úspěchů i osobní spokojenosti v roce 2017.
Pro úspěšné luštitele jsou připraveny ceny věnované sponzory křížovky!
Tajenku, ve které se skrývá přání, zašlete na adresu redakce nejpozději do 2. ledna 2017.
Seznam výherců bude zveřejněn v čísle 1/2017 společně s informací o způsobu vydávání cen.

AUTO – SPEKTRUM ACC

KLAPÁNÍ

1. DÍL
TAJENKY

o

pr
MUŽSKÉ
JMÉNO



NA KTERÉM
MÍSTĚ

ZKR.
TĚLESNÉ
VÝCHOVY
A SPORTU

POVRCHOVÝ
DŮL

2. DÍL
TAJENKY
SEVEŘAN

MLÉČNÝ
VÝROBEK

ZKR. VYSOKÉ
ŠKOLY
STROJNÍ

DOVEDNOST
ZKR.
VÝROBNÍ
ZEM. SPRÁVY

ASFALT
ZKR.
HEKTARU
CHABOST



OBYVATEL
CHODSKA

DOMÁCÍ
HLÍDAČI

DRUH
PAPOUŠKA

ZASTAVÁRNA
(ZAST.)

PYTLÁCKÉ
NÁSTRAHY
INICIÁLY
DIRIGENTA
PEŠKA





ZÁJMENO
OSOBNÍ

RUSKÁ AUTOMOBILKA
TÍMTO
ZPŮSOBEM

NEBO
(KNIŽNĚ)

OPOTŘEBOV
ANÁ JÍZDOU

3. DÍL
TAJENKY

OČOUDIT
ŘEŠETA

MÍSTNOST



ŠEŘÍK

HRA DEVÍTÍ
NÁSTROJŮ
KATEŘINA
(DOM.)

HORA
(FRANCOUZS
KY)
OTEC (ZAST.)

Vladimír Kopčáni
OČNÍ OPTIK
nám. Míru 119, Tišnov

KANCELÁŘSK
Á ZKRATKA
KUNOVITÁ
ŠELMA
SPZ OKR.
STRAKONICE
POPĚVEK

ZÁJMENO
OSOBNÍ
ZKR.
DRACHMY

KONČETINA
PICASSOVO
JMÉNO

PATŘÍCÍ
LVŮM
ŘÍMSKY 1050

ŽAL
MRAŽENÁ
POCHOUTKA

ST. ZN. ČS.
LETADEL

VÝZVA
ZKR. ŘÍZENÍ
LETOVÉHO
PROVOZU
DOUPĚ

CHEM. ZN.
RUTHENIA

ZLÝ DUCH

P F 2 017
VOX
LABE
(NĚMECKY)

CITOSLOVCE
POVZDECHU

JMÉNO
SKLADATELE
KREJČÍHO

CHEM. ZN.
PLATINY

SNÍŽENÝ TÓN

ZDE

AMERICKÉ
STEPNÍ
ŠELMY

DRUH
VĚTŠÍHO
KOLÁČE

POUKÁZKA

Mlýnská 129, Tišnov

ZKR.
OREL
REGISTROVA
(SLOVENSKY)
NÉ TUNY

ČÁST VĚTY
ZKR.
ŘEDITELSTVÍ
POŠT

5. DÍL
TAJENKY
ŽENSKÉ
JMÉNO

ZKR.
OKRESNÍHO
VÝBORU

TOMÁŠ
(DOM.)

PŘEDNÍ ČÁST
POVOZU
ZASÉVAT

CITOSLOVCE
VRČENÍ
PŘEDLOŽKA

PONOŘENÍ

AZ Centrum


CHIRURGICK
Á JEHLA
ÚTOČNÝ
POKŘIK

TROPICKÉ
OVOCE



CHEM. ZN.
SELENU

NA

AUTOR:
SEBERA

d

GOLD B
AN

A

SANOVET
Veterinární ordinace

na
ej

ODBORNÍK
V ETICE

LÁSKA
(ANGL.)
KAPUSTA
(NÁŘ.)
SVRCHNÍK
CITOSLOVCE
HUČENÍ

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

4. DÍL
TAJENKY

KONĚ

CHEM. ZN.
AMERICIA

KOŽIŠINA
Z JEHŇAT
KARAKULSKÉ
OVCE

THAJSKÉ
PLATIDLO

MATOUŠEK
PÁLENICE LOMNIÈKA
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PRO VAŠI VOLNOU CHVÍLI

KŘÍŽOVKA O CENU
15. 12. 2016 – 4. 1. 2017
Vodnář (21. leden – 20. únor)
Hvězdy prozrazují, že se máte na
co těšit. V milostné sféře a vztazích
pro vás nastává období, které patří
mezi nekrásnější v roce.

Lev (23. červenec – 22. srpen)
Hvězdy upozorňují, že nákupy
a investice by měly být raději tabu.
Odložíte-li je na příští měsíc,
rozhodně neprohloupíte.

Ryby (21. únor – 20. březen)
Vaše příjmy mají tendenci se příjemně navýšit. V předvánočním čase
nebudou Ryby na suchu, právě naopak. Relaxujte.

Panna (23. srpen – 22. září)
Zadaní se budou těšit porozumění
se svou polovičkou, nezadaní nebudou mít nouzi o příjemné kontakty.
Večeře ve dvou napoví víc.

Skopec (21. březen – 20. duben)
Jste schopni pustit se do náročných úkolů, na něž nemáte znalosti. I když rádi spoléháte na
vlastní rozum, vyslechněte si
i rady druhých.

Váhy (23. září – 23. říjen)
Domácí atmosféra vám může
připadat nedýchatelná. Máte
pocit, že se hádá každý s každým
a nikdo nechce ustoupit. Vycházka
do vánoční přírody hodně vyřeší.

Býk (21. duben – 21. květen)
Můžete očekávat nějaké výkyvy
v profesní sféře. Bude to jakýsi test
vaší přizpůsobivosti i prozíravosti.
Vy to ale dokážete!

Štír (24. říjen – 22. listopad)
Už od přírody jste velmi inteligentní a nyní budete přímo excelovat.
Podnikejte cesty a tvořte nové
projekty. Vyplatí se vám to!

Blíženci (22. květen – 21. červen)
V rodinném kruhu můžete očekávat
pohodovou atmosféru, výborné porozumění a velkou porci společné
zábavy. Jste velmi přemýšliví.
Rak (22. červen – 22. červenec)
Jste soucitní, starosti vašich přátel
budou i vašimi starostmi. Neberte
si je ale k srdci víc, než by bylo
zdrávo. Mějte pevnou vůli.

Střelec (23. listopad – 21. prosinec)
Pracovně jste na tom přímo skvěle.
Neschází vám elán a energií jste
nabití jako atomová elektrárna.
Blýsknete se při prezentaci svých
nápadů.
Kozoroh (22. prosinec – 20. leden)
Bude pro vás charakteristická
zvýšená přemýšlivost a převažující
intelektuální zájmy. Vaše vyřídilka
bude přímo excelentní!
(BTK)

Užitečné rady pro hospodyňky
• aby upečené cukroví zvláčnělo, přidejte do krabice syrové jablko
nebo dejte cukroví do plechových či plastových dóz, vyložených
ubrouskem nebo pečícím papírem
• dárkový papír lze použít několikrát, stačí jej zlehka naruby vyžehlit a bude zase jako nový
• skvrny od vosku odstraníme z látky jeho opatrným sloupnutím.
Látku vložíme mezi dva savé papíry a přežehlíme horkou žehličkou.
Tento postup několikrát opakujeme, vždy však s novými papíry. Po
barevné svíčce může zbýt skvrna. Tu snadno vypereme v horkém
saponátovém roztoku nebo vyčistíme benzínem
• barevné záclony při praní nevyblednou, namočíme-li je před praním
do osolené vody
• chceme-li vyčistit mikrovlnnou troubu, postavíme do ní před čistěním šálek s vodou a necháme dvě minuty vařit, vzniklá pára čištění stěn usnadní
• žmolky z černého oblečení odstraníme, třeme-li starými punčocháči látku v protisměru
• skvrny od čaje na hrnečcích a konvici odstraníme tak, že do nich
nalijeme horkou vodu, v níž se vařily brambory
• kostky ledu rychle neroztají, vyložíme-li misku s nimi alobalem

Psí obavy z Vánoc
Blíží se Vánoce a s nimi konec
roku. Pro nás možná svátky klidu, pro
naše pejsky spíše období hrůzy.
V dnešním článku si připomeneme,
jak svátky psům zpříjemnit. Někteří
totiž mohou být nesví z rodinných
návštěv, jiní mají strach z petard
a rachejtlí, další mohou být ve stresu,
protože je ve stresu panička. Tyto
situace lze řešit pomocí speciálních
zklidňujících preparátů. Kromě toho
je však na místě zajistit psovi prostředí, kde se bude cítit v pohodě, nebude
ho nikdo rušit nebo naopak kde vám
bude nablízku. Dobré není pejska
litovat a přehnaně utěšovat, pokud se
bojí. To totiž může situaci jen zhoršovat. Nejvíce majitelů zvířat si chodí pro „tabletku na uklidnění“ kvůli
oslavám na Silvestra. Je důležité zmínit, že některé z nich je nutné začít
podávat již několik dní před očekávanou stresovou situací. Většina přípravků je na přírodní bázi, tedy nemají vedlejší nežádoucí účinky. Opakem jsou syntetická sedativa, jejichž

kterého se destilací získává oblíbená
slivovice. Méně už se o švestkách ví,
že jejich plody obsahují pro lidský
organismus velice důležité látky
a minerály. Je to vápník, hořčík, draslík, fosfor, síra a železo. Ze stopových
prvků zinek, jod,
mě a bor. Plody
švestek jsou i bohatým zdrojem mnoha
vitamínů – provitamín A, skupina vitamínů B a vitamín E,
který je společně
s vitamínem C důležitý antioxidant, který zbavuje lidský
organismus jedů,
které se v něm vytvářejí a usazují.
Všeobecně se
uvádí, že v 1 kg čerstvých plodů švestek
je až 80 mg vitamínu
C. V posledních létech bylo laboratorním zkouškám podrobeno několik desítek u nás pěstovaných odrůd a k velkému překvapení se

Krásné vánoce přeje kolektiv
Veterinární ordinace SANOVET

Jmelí – kouzelná rostlina
Při vánoční výzdobě nesmí jmelí
chybět. Do domu přináší štěstí, odvahu a lásku. Ale prý jen tomu,
kdo je jmelím obdarován. Dávná legenda vypráví, že jmelí
byl kdysi strom,
z něhož Josef vyřezal kolébku pro
Ježíška, po třiatřiceti
letech pak strom porazili Římané a z jeho kmene
vyrobili kříž, na kterém Ježíše
ukřižovali. Strom se hanbou zmenšil
v malé keříky, které jsou nuceny žít
z jiných stromů. Zahrnuje však dobrem všechny, kdož pod ním projdou.
Po tisíciletí je jmelí u mnoha kmenů a národů považováno za kouzelnou rostlinu. Keltští kněží (druidové)
používali jmelí nejen jako lék proti
otravám či neplodnosti, ale zažehnávali jím války, hladomory, krupobití
i zlé duchy či vlkodlaky. Protože
jmelí utínali zlatými srpy, dodnes se
zachovala tradice ho pozlacovat. Staroindické básně se o něm zmiňují
jako o „kouzelném proutí“. V antice
mělo jmelí otvírat brány do podsvětí,
proto se kladlo do hrobů. Pohanští
Slované nazývali jmelí „metlou
duchů“ a odháněli jím nemoci
i uřknutí, zloděje i zlé duchy a do-

Co ještě nevíme o švestkách
Švestky patří po mnoho desetiletí
nejen na Tišnovsku, ale i v dalších
regionech Moravy k nejpěstovanějšímu ovocnému druhu, hned po
jabloních. Jejich obliba spočívá hlavně v přípravě ovocného kvasu, ze

podávání může být nebezpečné
(zejm. u starších či nemocných psů).
V současné době jsou stále oblíbenější Bachovy květové esence, které
mají zklidňující účinky i na psy, nebo
sedativní přípravek, který psa utlumí,
ale zůstává zcela při vědomí, na rozdíl od starších používaných sedativ
a je tedy bezpečnější. Požadovaným
efektem je, že psisku bude tzv.
„všechno jedno“. Přijte se včas poradit, který z přípravků bude vhodný
právě pro vašeho kamaráda.
MVDr. Zuzana Jančíková
Vet. ordinace Sanovet,
Dvořáčkova ul., Tišnov
tel. 549 411 444
Ordinační doba v období vánočních svátků: 23. 12. 9.00–12.00
a 14.00–17.30 hod.; 24.–26. 12.
ordinace uzavřena; 27.–30. 12.
9.00–12.00 hod.; 31. 12. a 1. 1.
ordinace uzavřena.
Pohotovost tel. 720 966 725

zjistilo, že obsah vitamínu C je v 1 kg
zralých plodů mnohem vyšší a to od
125 do 300 mg. Nelze opomenout ani
obsah flavonolů, které mají protisklerotické účinky.
Sušené švestky bývaly samozřejmostí v dobách našich babiček
a prababiček a v posledních létech
opět získávají na oblibě. Již zmíněných antioxidačních látek je v nich 7x
víc než v čerstvých plodech. Přisuzují se jim i účinky proti rakovině. Naše
babičky sušily švestky na kachlových
kamnech, které byly v každé venkovské kuchyni. Dnes je k dostání celá
řada sušiček ovoce za přijatelnou
cenu. Sušení umožňují i některé druhy radiátorů ústředního vytápění.
K přípravě švestkových kvasů je
důležitý obsah cukru v plodech. Ten
se měří brixmetrem na procenta.
Obyčejně ho bývá od 10–30 brixů,
v závislosti na odrůdě, ročníku, počasí a sklizňové zralosti. Plody obsahují i vlákninu, která podporuje zdravé trávení. Z toho všeho vyplývá, že
švestky jsou nenahraditelný ovocný
druh v našich podmínkách. Zdá se,
že jejich úhlavní nepřítel, virová šarka švestek, je v posledních létech na
ústupu.
(JoZa)

konce jím odvraceli i požáry. Galové
věřili, že elixír ze jmelí jim dodává
nadpřirozenou sílu.
   
       Jmelí se používá
i v současné medicíně ke snížení
krevního tlaku, proti arterioskleróze,
proti poruchám vegetativního nervového systému, k podpůrné
léčbě některých nádorových
onemocnění.
Tato všestranná léčivka je však současně rostlinou poměrně silně jedovatou. Proto jakémukoliv používání
jmelí musí předcházet konzultace
s lékařem. Nejjedovatější je jmelí
rostoucí na topolech proto se ve farmacii nepoužívá.
(red)

Sponzorem křížovky je pan Bohuslav Matoušek,
majitel pěstitelské pálenice v Lomničce. Pálenice jede
na novou kolonu a surovina ke
zpracování se nasává vývěvou.
24
Zájemci o pálení získají informace na tel. 603 319 887.
A nyní ke křížovce. Historicky cenné jádro
obce, které je státem chráněnou památkou, má
(1. tajenka). Jádro obce tvoří farní kostel, zbytky
Tišnovsko (7)
Historicky
cenné(2.
jádro
obce, kteréa jeněkteré
státem chráněnou
má (1. tajenka).
Jádro
tvoří
opevnění,
tajenka)
obytné památkou,
domy. Kostel
Povýšení
sv.obce
Křífarní kostel, zbytky opevnění, (2. tajenka) a některé obytné domy. Kostel Povýšení sv. Kříže byl
že
byl
postaven
pány
z
Pernštejna
v
pozdně
gotickém
a
renesančním
postaven pány z Pernštejna v pozdně gotickém a renesančním slohu. Nachází se v něm
pseudogotická
hrobka se
(3. v
tajenka)
s devatenácti sarkofágy.
slohu. Nachází
něm pseudogotická
hrobka (3. tajenka) s devatenácti sarkofágy.
AUTOR:
SEBERA

ADOLF (DOM.)

OKOLO

TUBERKULÓZA



VÝNOS
STAROŘECKÝ
Z ULOŽENÝCH
BŮH STÁD
PENĚZ

SPZ OKR.
ROŽŇAVA

MUŽSKÉ
JMÉNO

DŮVĚRA

RAPSÓD

LIHOVINA
Z RÝŽE

ÚDAJE

EXISTOVAT

ČIDLO
SLUCHU

UPRAVOVÁNÍ
OBRAZ (NĚM.)

NAHÝ MODEL

1. TAJENKA
PLOŠNÉ
JEDNOTKY
ASIJSKÝ
JELÍNEK

ANGLIE
(BÁSNICKY)



CHYBA

SVRŠKOVÁ
USEŇ
MORAVSKÁ
ŘEKA

TURISTICKÉ
OBYDLÍ
LESY
BIOGRAF
ŽENSKÉ
JMÉNO

BODNÁ
ZBRAŇ
PRŮKAZNÍ
LISTINA
FRANTIŠKA
(DOM.)

BĚLOVESKÁ
KYSELKA

CHEM. ZN.
RADIA
STÁT NA
RIVIÉŘE

2. TAJENKA
KŘIČETI

CHEM. ZN.
KRYPTONU

ŠACHOVÝ
VÝSLEDEK
PLANETA

TROPICKÉ
STEPI



VADA ČOČEK

ZÁJMENO
OSOBNÍ
OLDŘICH
(DOM.)

SILNÁ ČERNÁ
KÁVA
PEPŘ
ŽIŽKOVO
JMÉNO
NÁPOJ

BICYKLY

OLGA (DOM.)

ČÁPOVITÝ
PTÁK
RODNÉ ČÍSLO

3. TAJENKA

ANNA (DOM.)

MUŽSKÉ
JMÉNO

Vyluštěnou tajenku zasílejte nejpozději do 2. ledna 2017.
Nezapomeňte připojit kontrolní kupón.
Tajenka z minulého čísla ...podzemní továrna, Diana.
Cenu, kterou věnoval Pivovar Tišnov, vyhrává Pavel Vyskočil, Kuřim.
Cena je připravena v tišnovské prodejně GOLD BANANA, na Komenského nám. 146 (vedle Pasáže Centrum).
Výherce si musí cenu vyzvednout nejpozději do příštího vydání VOXu.

Vánočka – tradiční symbol Vánoc
První zmínka o vánočce pochází již z 16. stol. V té době ji ale
pekli jenom mistři pekaři, kteří
vánočku předávali jako dar radním
a patronátní šlechtě. Až od 18. stol.
začali lidé péct vánočky i doma.
Lidově se podle nářečí vánočce
říkalo pleténka, húska. štědrovečernice, štědrovice, štědrovka,
calta, pletanka, pletenice, ceplík, žemle, štrucla, štricka, ale také „děátko“.
Vánočka měla pro
Vánoce velký význam.
Svým tvarem připomínala Ježíška v povijanu,
proto nesměla na štědrovečerním stole chybět. Navíc se
věřilo, že její křížové pletení ochrání lidi u stolu před zlými silami.

T

Pavel Mareš
(25. 3. 1947–20. 12. 1990)
išnovský rodák, jehož osobní
i pracovní život je spjat s tímto městem. Po absolvování tišnovského
gymnázia vystudoval VUT v Brně
(1970). Jeho výtvarné nadání ho
přivádí na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, kterou
absolvoval v roce 1978. O grafických technikách získává poučení
soukromým studiem u akademického malíře Emanuela Ranného.
V osmdesátých letech se stěhuje
s rodinou do Brusné u Lomnice,
kde trpělivě a léta budoval své nové

t ř i
prameny,
p ř e d s t av ujíc í
rozum, vůli a cit. Třetí
patro, tvoří dva prameny, které
spojují vědění a lásku.
Vánoček se dříve peklo tolik,

kolik bylo členů rodiny a služebnictva, pro každého jedna. Někde
dostával kousek vánočky i dobytek.
Při pečení vánočky se dodržovaly
určité tradice – hospodyně musela být oblečená v bílé zástěře a mít bílý šátek, nesměla
během zadělávání těsta
promluvit, při kynutí vánočky musela skákat hodně
do výšky, aby se vánočka
podařila. Do vánočky se zapekla
mince, kdo ji našel, měl zaručené
bohatství a zdraví po celý příští
rok. Podle toho, jak se vánočka
povedla, se předpovídalo, jaký bude
příští rok. Připálená nebo prasklá
vánočka nevěstila nic dobrého,
spíše symbolizovala neštěstí.
(koko)

tusculum. Přátelil se a také spolupracoval na řadě realizací s malířem Bohumírem Matalem z nedaleké Prudké.
Pavel Mareš byl talent od Pána
Boha. Měl nezaměnitelný rukopis,
který vtiskl do svých obrazů. Maluje krajinu Vysočiny, vesnické
chalupy, rodné město, ale také zátiší. Vytvořil desítky originálních
kytic, které jakoby se vymykaly
z jeho tvorby a naznačovaly další
směr jeho uměleckého vývoje. Po
dovolené u Černého moře tvoří
toto téma další oblast jeho tvorby.
Obrazy moře s přístavy, patří nejen

k zajímavým, ale také k těm nejlepším. Maloval moře s takovou
lehkostí a barevností, jako by
u moře žil léta.
Aktivně se podílí také na výtvarném životě Tišnova jako dlouholetý
člen výboru KPVU. Stál u zrodu
celé řady výstav. Bohužel, náhlá
a nečekaná smrt ukončila jeho práci v tom nejšastnějším tvůrčím
období.
Byl nejen talentovaný malíř, ale
také skvělý kamarád. Vše co dělal,
tak do poslední chvíle dělal na plno,
protože jinak to neuměl. Pochován
je na hřbitově v Lomnici u Tišnova.

Pletla se z devíti pramenů. Základnu, první patro, tvoří čtyři
prameny, které symbolizují slunce, vodu, zemi a vzduch. Prostřední, druhé patro,
tvoří
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Basketbal Tišnov přeje všem hráčkám, trenérům, fanouškům a sponzorům mnoho úspěchů
v roce 2017. V tom roce oslaví klub 80 let od svého založení.

LOKOMOCE – 1. ročník olympiády dětí a mládeže v Tišnově
Ve středu 30. listopadu uspořádal
v Tišnově ve sportovní hale SSK
Tišnov spolek Lokomoce první ročník olympiády dětí a mládeže. Cílem
spolku je naučit co nejvíce lidí, od
těch nejmenších dětí až po dospělé
spoluobčany, že správně prováděný
a vhodný pohyb je to, co nás dlouhodobě udrží při síle a zdraví, ochrání
nás před úrazy a nemocemi.
Téma olympiády pro rok 2016 byla
ARKTIDA, dozor nad nimi převzali
kvalifikovaní lektoři z Lokomoce.
Velkými pomocníky organizátorů se
staly hráčky basketbalového klubu
SK Basketbal Tišnov a studenti Gymnázia Tišnov. Celým programem
provázeli Adam Čtverák, Karolína
Halouzková a Martina Knoflíčková
(fyzioterapeutka Lokomoce).
Olympijské hry byly rozděleny na
dvě skupiny dětí: na devátou hodinu
ranní do haly dorazilo 7 družstev,
vždy po 15 nominovaných předškolních dětech z mateřských škol z Tiš-

nova – Horova, Humpolka, MŠ Sluníčko, Předklášteří, Deblín, Svatoslav
a Sentice, osmým účastníkem se
stalo družstvo Lokomoce Tišnov,
které již rok navštěvuji děti od dvou
let až po školáky prvního stupně
ZŠ. V půl jedenácté pak soutěžící
z mateřských škol vystřídali prvňáčci ze základních škol ZŠ 28. října,
ZŠ Smíšková, Předklášteří a Deblína
tvořili celkem 9 družstev. Všechna
družstva doprovázely paní učitelky
a fanouškovskou základnu tvořili
rodiče, prarodiče a hlavně kamarádi
a spolužáci ze škol a školek, kteří
svým favoritům hlasitě fandili a možná trošku záviděli. Děti totiž mohly
na opičí dráze nejen prověřit své pohybové dovednosti, ale mohly se také
perfektně protáhnout, zasoutěžit si,
předvést co dlouho trénovaly a získat
krásné medaile a ceny.
Celkem se těchto her s nadšením
zúčastnilo 269 dětí ve věku 3–8 let
z regionu Tišnovska. Pro zakladatele

Lokomoce je to moc hezké číslo,
protože to znamená, že tyto děti jdou
správným směrem – směrem zdravého a vhodného pohybu, který jim
v budoucnu pomůže udržet si dobrou
fyzickou i psychickou kondici a my
doufáme, že je bude i nadále bavit, že
u něj zůstanou.
Musíme poděkovat všem, kteří
pomohli s organizací olympijských
her a sponzorsky je podpořili. Poděkování patří také naší malé cvičence
Lokomoce Adélce Humpolíkové,
která sama zazpívala hymnu Lokomoce a předváděla dětem, jak správně proběhnout soutěžní dráhu.
Ti, kteří Lokomoci provozují, dělají vše zdarma a ve svém volném čase,
často na své osobní náklady – pro tu
myšlenku, že zdraví našich dětí je na
prvním místě, je také obrovskou devizou do naší společné budoucnosti.
Bc. Martina Knoflíčková,
MUDr. Jaroslava Chlupová,
Ing. Vladimíra Knoflíčková

Volejbalový klub VK Tišnov
zakončil první polovinu soutěže,
další utkání odehraje až v lednu.
V sobotu 3. prosince se konalo utkání TJ Sokol Letovice – VK Tišnov
3:1 (23,-23, 18, 23), 2:3 (-20, 21,-24,
23,-14). Velmi vyrovnaná utkání,
v posledním hracím dni první půle
soutěže, jsme odehráli na palubovce
v Letovicích. Kromě jednoho setu se
vždy rozhodovalo až v samotných
koncovkách setů. Občas hru provázely nevynucené chyby na obou stranách, což odpovídalo postavení obou
týmů v tabulce. Podáním jsme se
zaměřili na jejich mladé přihrávající

smečaře, čímž se nám dařilo odtáhnout je od sítě, jelikož bránit výškovou převahu domácích se nám příliš
nedařilo. Což se odráželo i na našem
útoku, pokud jsme měli hůře přihráno, tak úspěšnost našich smečí klesala. Prvnímu zápasu by spíše slušel
konečný stav 2:3, čtvrtý set měl jít do
nás. Nestalo se a my, abychom neklesli na poslední místo, jsme museli zvládnout odvetu. To se nakonec
podařilo, zápas byl velice dramatický,
se šastnou tečkou pro nás. Měli jsme
však zvítězit za 3 body. Každopádně
vítězství bereme, konečný součet 1:1

z Letovic, vzhledem k průběhu zápasu, je spravedlivé rozdělení bodů.
S Letovicemi jsme se tak v tabulce
bodově srovnali a vánoční svátky
strávíme na 9. místě. Ztráta na týmy
před námi není vysoká, pouze 6 bodů
nám schází na 6. místo.
Našim fanouškům, sponzorům
a všem, které volejbal baví, přejeme
příjemně strávené vánoční svátky,
pohodu se svými nejbližšími, úspěšný vstup do nového roku 2017, ve
kterém se, nejen pod vysokou sítí,
opět těšíme na viděnou.
Vladislav Horký

Vydařené prosincové rallysprinty
Konec roku v motorsportu patří
již tradičně rallysprintům. Několik
posledních let jsme se zaměřili na
Rallyshow Modřice, letos jsme vyrazili do Prahy a Slušovic.
První prosincovou sobotu se konal
dvaadvacátý ročník Pražského rallysprintu za slunečného počasí, které
poněkud zaskočilo pořadatele. Diváků přišlo tolik, že už v poledne
došly na Strahově ve všech stáncích
klobásky! A to vstupné činilo
250 Kč!
Celá elita našich rallyových posádek za vydatné podpory mistra
Německa Kahleho a šampiona Polska Grzyba předváděla úžasné výkony, na historické Škodovce jim
sekundoval Tomáš Enge, náš jediný
pilot Formule 1! A další Tomáš, také
formulový jezdec jasně zvítězil!
Posádka Kostka-Kučera na Fordu
Focus WRC ovládla Strahov. Vítěz
minulých ročníků Pech měl pech, na
svém Porsche urazil kolo, celebrit

tam byly mraky, prostě moc vyda- sporadické starty posádky Picekřený podnik!
-Dohnal na voze Škoda Fabia přiA o týden později Mikuláš Rally nesly slušná umístění, na stejném
Slušovice. Horší počasí, všude bláto, voze v rallyovém poháru veterán
ale pořadatelé prokázali, že jsou Ruda Valla, navigován synem, patřil
důstojnými pokračovateli tradice k nejlepším.
slavných osobností jako Tomáš Baa
Krásné prožití svátečních dnů
či docent Čuba, prostě klobásů, ci- a mnoho kilometrů bez nehod přeje
gárky a svařáku byl dostatek. Do- čtenářům VOXu stálý dopisovatel
stihový areál ovládla posádka Kost- motoristických aktualit
ka-Kučera, letos nedali nikomu
Ing. Milan Šastný.
šanci!
Tedy závěr
motoristické
sezóny dopadl na výbornou!
Z pohledu
tišnovského
regionu ale
uplynulý rok
v motoristickém sportu
za moc nestál. Snad jen Tomáš Enge navigován sestrou Lucií

VS Drásov – TJ Holubice 2:3 (18,
-19, -21, 18, -10)
V sobotu 3. 12. jsme v naší hale
přivítali lídra tabulky TJ Holubice.
V úvodu prvního utkání naši favorita
zaskočili účinným podáním i obranou a set bez problémů vyhráli. Ve
druhém dějství se obraz hry zrcadlově změnil, hosté výrazně přitvrdili na
podání a vcelku bez potíží srovnali
na 1:1. Zcela shodný charakter měly
i další sety, ve kterých měl navrch
vždy ten ze soupeřů, kterému se lépe
dařilo podání a souboj tak dospěl do
tie-breaku. V něm hráči předváděli
kvalitní a vyrovnaný volejbal, strany
se měnily za stavu 7:8. Potom se však
naši přihrávači dopustili několika
nepřesností, čehož výborně hrající
hosté samozřejmě využili a rozhodli
o své výhře.
VS Drásov – TJ Holubice 1:3 (21,
-22, -22, -25)
Také odvetu začali naši velmi
dobře a s jistotou získali první set.
V dalším průběhu viděli diváci vyrovnaný a dramatický boj, ve kterém
stále platilo, že o úspěchu či neúspěchu rozhoduje především podání
a příjem. Byli to bohužel naši hráči,
kdo se v koncovkách nedokázali
v těchto činnostech vyvarovat chyb

a hosté se ujali vedení 1:2. Když si
ve čtvrtém setu naši vypracovali
šestibodový náskok, zdálo se, že
o vítězi se bude rozhodovat opět
v tie-breaku. Stačilo však několik
nevynucených chyb, hráči Holubic
ožili, ztrátu srovnali, lépe zvládli
i dramatickou koncovku a po zásluze
získali tři body.
O týden později jsme zakončili
letošní volejbalový rok v hale největšího favorita soutěže Bučovic. Věděli jsme, že naše šance na úspěch je
minimální, chtěli jsme však, aby naši
hráči odvedli poctivý, bojovný výkon
a vysokému favoritovi cestu k předpokládanému vítězství co nejvíce
ztížili. To se přes dvě porážky podařilo.
TJ Bučovice – VS Drásov 3:0 (22,
23, 18) a 3:0 (21, 20, 25,)
Naši hráči nastoupili proti soupeři,
v jehož základní sestavě se objevilo
šest bývalých extraligových hráčů,

bez bázně a hany a po většinu obou
utkání byli domácím zcela vyrovnaným soupeřem. Bohužel, jako černá
se s námi v letošní sezóně táhne neschopnost dobře se vyvíjející sety
dotáhnout do vítězného konce. Jakmile se skóre přehoupne přes dvacet
bodů naši hráči ztrácejí sebedůvěru
a umožňují soupeři vstát z mrtvých.
Nejinak tomu bylo i tentokrát, například v úplně posledním letošním setu
jim k výhře nestačilo ani vedení 24:21.
V průběžné tabulce jsme klesli na
šesté místo a víme, že nás čeká těžká
odvetná část soutěže. Naše ztráta
na čtvrté místo je pouze šest bodů
a věříme, že se o ně naši hráči jaksepatří poperou.
Závěrem dovolte, abych jménem
VS Drásov popřál redakci VOXu,
jeho čtenářům a všem příznivcům
sportu příjemné a klidné Vánoce,
pevné zdraví a spokojenost v novém
roce.
Miroslav Řezník

Akce ve sportovní hale Tišnov
So

17. 12.

9.00–13.00

AFK žáci

kopaná

So

17. 12.

20.00

futsal

San Marino
– SK Amor Lazar Vyškov

Ne

18. 12.

10.00

basketbal

SKB Tišnov – Trutnov B

Tenisový turnaj mužů
O víkendu 26.–28. listopadu pořádal tenisový klub turnaj mužů, na
který přijelo 29 účastníků. Mezi
největší favority patřili Dominik
Křipský (SK Tenis Tišnov), Vojtěch
Prokop (TCMJ Brno) a Ondřej Čtverák (TK Agrofert Prostějov). Všichni tito hráči patřili v loňském roce
do špičky dorostu v ČR.
Za domácí hráče ještě nastoupili
Filip Křipský, který nejprve vyřadil
domácího dorostence Kryštofa Vítka
6/3, 6/1 a poté v těsném souboji
podlehl Martinu Hlavačkovi (TC
Brno) 6/1, 5/7, 9/11. Do druhého kola
postoupil dorostenec Tomáš Stříteský, tam však narazil na dalšího domácího hráče Dominika Kučeru,
který po nevyrovnaných sadách 1/6,
6/0, 10/8 Tomáše z turnaje vyřadil.
V dalším kole nestačil Kučera na
výborně hrajícího Ondřeje Čtveráka, který si vítězstvím zajistil postup
do semifinále. Největší domácí favorit Dominik Křipský hladce postoupil do čtvrtfinále, kde narazil na
Vojtěcha Prokopa, se kterým má
Dominik zápornou bilanci. Ve vyrovnaném zápase byl lepší Prokop

Wellness Kuřim
– provoz o vánocích

V sobotu 24. prosince bude wellness centrum zavřeno.
Aquapark: 25. 12. (neděle) 14.00–
21.00 hod., 26.–30. 12. (pondělí –
pátek) 9.00–21.00 hod., 31. 12. (sobota) 9.00–17.00 hod., 1. 1. 2017 (neděle)14.00–21.00 hod.
Fitness a relax centrum: 25. 12.
(neděle) 14.00 – 21.00 hod., 26. 12.
(pondělí) 14. 00 – 21.00 hod., 31. 12.
(sobota) 9.00 – 16.00 hod., 1. 1. 2017
(neděle) zavřeno.
Během vánočních svátků nejsou
bazény pronajaty organizacím a školám na výuku plavání.
V úterý 27. 12. a ve čtvrtek 29. 12.
nebude probíhat ranní plavání.
Přejeme hezké svátky a těšíme se
na setkání ve Wellness Kuřim!

Silvestrovský běh
v Lomničce
se letos opět koná 31. prosince.
Sraz v sokolovně v 13.20 hod. Následovat bude společné rozcvičení
a společná fotografie v nových tričkách. V 14.00 hod. start.
(ná)

a zvítězil 6/2, 6/2. Do turnaje také
zasáhli domácí veteráni Zdeněk Kunický a Zdeněk Hrabálek. Hrabálkovi los přidělil do prvního kola
Prokopa a tak se po výsledku 1/6,
1/6 s turnajem brzy rozloučil. Kunický měl v prvním kole dorostence
Lukáše Vaculíka (TK Agrofert Prostějov), s kterým hrál vyrovnané
utkání a zvítězil 7/5, 4/6 a 10/6. Ve
druhém kole na něho čekal druhý
nasazený Josef Vágner (TC Austerlitz) a i v tomto vyrovnaném utkání
se Kunickému podařilo zvítězit 7/6,
6/0. Další nasazený hráč Martin Cikl
(ŽLTC Brno) vedl ve čtvrtfinále nad
Kunickým 6/2 a 4/2, ale Kunický
průběh zápasu otočil na konečných
2/6, 7/5, 10/4 a postoupil do semifinále. Tam na něho čekal Prokop,
který hrál celý turnaj opravdu výborně. Nejprve v semifinále porazil
Kunického 6/2, 6/0 a poté v pondělním finálovém utkání Ondřeje Čtveráka 6/3, 6/3. Ondřej hrál po zranění na první akci, ale ve všech
pěti zápasech, včetně semifinálové-

ho utkání s Martinem Hlavačkou,
který vyhrál 6/3, 6/4, ukázal výborný tenis.
Do soutěže čtyřher zasáhlo 10
dvojic. Dobře se dařilo nenasazenému domácímu páru Stříteský, Hrabálek, kteří v semifinále podlehli
těsným výsledkem sourozencům
Křipským 6/4, 4/6, 7/10. Filip a Dominik Křipští poté ve finále porazili dvojici Josef Vágner, Dominik
Podsedník (TK Precheza Přerov)
6/2, 6/1 a zaslouženě zvítězili v soutěži čtyřher.
Z. Kunický

Vánoční turnaj

Tělocvičná jednota Sokol Moravské Knínice – oddíl stolního tenisu
– pořádá již XXXV. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu.
Sportovní akce se koná v sobotu
17. prosince v sokolovně. 8.00–
8.30 hod. – prezentace, 8.30–9.00
– losování, 9.00 hod. zahájení soutěží. Občerstvení zajištěno. Info na
tel. 602 622 175.
(fel)

TERMÍNOVÁ LISTINA ČESKÉHO
ATLETICKÉHO SVAZU BEHEJ.COM 2017
07. 01. 2017

BBP

Kuřimský kros

21. 01. 2017

BBP

Radostická desítka

11. 02. 2017

BBP

Rájecká desítka

04. 03. 2017

BBP

Modřický pohár

25. 03. 2017

BBP

Běh kolem Myslivny

02. 04. 2017

BBP

Brněnská přehrada

Zdeněk Libiš, Kunštát-Sychotín
Diagram č. 555 – originál VOXu
Bílý táhne a donutí černého, aby mu
dal pátým tahem mat
Bílý: Ke1 Dg4 Vd1 Sf1 (4)
Černý: Ke3 Pd7(2)
Tento samomat vznikl 4. 10. 1994
a byl opraven 1. 12. 2016. Pořadové
číslo má 1719. Dojde k výměně věže
a střelce. Původní pozice byl samomat 4. tahem: Kd1 Db4 Va4 Va6 Sd2
– Kd3 Pd6 s dvojníkem po přemístění Db4 na pole a1.
Řešení: 1.Vd5 d6 2.Vf5 d5 3.Se2 d4 4.Vf1 d3 5.Sd1 d2 mat.

Tišnovský basketbal

Volejbalisté VS Drásov proti favoritům neuspěli
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