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tel. 721 733 330

vánoční dárek

   Již po čtyřicá-
té se letos kona-
jí tradiční Vá-
noční trhy na 
brněnském vý-
stavišti. Ty jsou 

skutečným rájem pro nákup dárků 
pod stromeček. Od pátku 9. pro-
since do neděle 18. prosince si 
jistě vyberete ve vánočně vyzdobe-
ných pavilonech F a G1 Z z široké 
nabídky více než 400 prodejců  
z celé republiky i ze zahraničí.
 Nabídka vánočních dárků je 
opravdu pestrá – od potřeb do do-
mácnosti, oblečení, dekorací, hra-
ček, chovatelských potřeb až po 
kosmetiku, různé pochutiny nebo 
farmářské a regionální speciality. 
Nechybí ani ručně vyráběné dárky 
z Řemeslnického jarmarku, jako 
různé druhy nejenom vánočních 
dekorací, ručně malovaného texti- 
lu, dekorativního skla, keramiky, 
hraček, originálních šperků, prou-
těných výrobků, různé pochutiny 
nebo vánoční cukroví, výrobky 
chráněných dílen nebo kosmetika, 
bižuterie a produkty z medu. Na-
bídka Vánočních trhů myslí také na 
děti všech věkových kategorií. Pro 
ty nejmenší můžete vybírat z hra-

Pozvánka na jubilejní Vánoční trhy
Pestrá nabídka dárků a hudebních vystoupení

ček, oblečení a dalších potřeb, do-
spívající pak jistě ocení značkový 
sortiment pro sport a streetwear, 
koloběžky a odrážedla. 
 I v letošním roce se mohou fajn-
šmekři těšit na farmářské a regio-
nální výrobky nebo delikatesy ná-
rodních kuchyní. Tentokráte může-
te premiérově ochutnat typické 
mongolské speciality, které nabíd- 
ne Mongolská Restaurace Altai.  
Na své si přijdou také milovníci 
sýrů a sýrových specialit z různých 
krajin světa. Za zmínku jistě stojí  
i pštrosí, zabijačkové nebo maar-

ské speciality. V průběhu deseti  
dnů trvání Vánočních trhů, bude 
probíhat kulturní program, ve kte-
rém si vybere každý. Uslyšíte nebo 
uvidíte např. Mamma Mia a jiné 
hity skupiny ABBA – zpívají Lou-
nová, Peterová, Foret, Slezáček, 
Radka Fišarová s hudebním dopro-
vodem – „Pocta Edith Piaf“, Jitka 
Zelenková – recitál „Splněná přá-
ní“, Vláa Hron – vánoční koncert, 
Adam Mišík – koncert, Wabi Daněk 
a Miloš Dvořáček. Více informací 
na www.bvv.cz/vanocnitrhy. 

(PR)

ŘIDIČI POZOR
Aktuální dopravní omezení  

v Tišnově a okolí

    Z důvodu provádění demolice 
domu probíhá úplná uzavírka 
ulice Mlýnská, před domem  
č. p. 142 v Tišnově, v termínu do 
30. 12. 2016. Objízdná trasa není 
stanovena.
    Z důvodu provádění opravy 
povrchu vozovky probíhá čás- 
tečná uzavírka silnice mezi ob- 
cemi Běleč a Ochoz u Tišnova  
v termínu do 9. 12. 2016.    (fel)

Advent na Zlobici
 Přijte se v sobotu a v neděli  
3. a 4. prosince od 10.00 hod. do 
přírodního areálu Koliba naladit  
na předvánoční atmosféru. Připra-
vena bude vánoční výstava, advent-
ní koncerty, prodejní výstava vá-
nočních perníčků a různých vánoč-
ních dárků. 
 Do areálu se dostanete po silni- 
ci mezi Lipůvkou a Nuzířovem.  
Autem z hlavní silnice Brno – Svi-
tavy – v obci Lipůvka vlevo směr 
Tišnov, po 1 km na vrcholu stoupá-
ní odbočka vlevo (označeno) po 
účelové komunikaci 3 km do areá-
lu. Autem z Tišnova přes Malho- 
stovice odbočíte na kopci za Nuzí-
řovem vpravo. Pěšky nebo na kole 
po červené a zelené turistické znač-
ce nebo cyklostezce z Kuřimi, Če-
bína, Malhostovic či Lipůvky.  (ná) 

 Upozornění pro občany obcí, 
které byly od 1. 1. 2007 přeřazeny 
z okresu Blansko do okresu Brno-
-venkov. Jedná se o obce Běleč, 
Brumov, Bukovice, Hluboké Dvo- 
ry, Lomnice, Ochoz u Tišnova, Osi-
ky, Rašov, Rohozec, Strhaře, Syna-
lov, Unín a Zhoř. V souvislosti se 
změnou hranic okresu Brno-venkov 
byly občanům výše uvedených obcí 
v prvním pololetí roku 2007 hro-
madně vydávány nové občanské 
průkazy. Vzhledem k tomu, že plat-
nost občanského průkazu je 10 let, 
blíží se doba uplynutí platnosti 
těchto občanských průkazů.
 Zkontrolujte si proto platnost 
svých občanských průkazů a včas, 
nejlépe ještě před uplynutím doby 
platnosti uvedené v občanském prů-
kazu, požádejte o nový občanský 
průkaz. Průběžná kontrola plat- 
nosti dokladů se týká široké veřej-
nosti nejen občanů výše uvedených 

obcí. O nový občanský průkaz mů-
žete požádat nejdříve 6 měsíců před 
uplynutím platnosti.
Kde podat žádost o nový občan-
ský průkaz?
 Žádost můžete podat na kterém- 
koliv obecním úřadě obce s rozšíře- 
nou působností, tedy nejen na 
Městském úřadě v Tišnově, ale také 
např. v Brně, Kuřimi, Blansku, Bo-
skovicích, Bystřici nad Pernštej-
nem, Novém Městě na Moravě.
Kde v Tišnově?
 Městský úřad Tišnov, nám. Míru 
346 – rohová budova úřadu vedle 
Polikliniky, přízemí vlevo, kance- 
lář č. 110. Referentky – Dana Ku-
čerová, tel. 549 439 776, Věra Krá-
líková, tel. 549 439 778, Iveta No-
váčková, tel. 549 439 770. Úřední 
hodiny pondělí 07.00–17.00 hod., 
středa 07.00–17.00 hod., pátek 
07.00–12.00 hod. 

(pokračování na str. 2)

Pozor na končící platnost občanských průkazů

 Chtěli byste se něco dozvědět  
o výrobě piva? A už jste někdy ochut-
nali pivo přímo z tanku? Komento-
vané prohlídky pivovaru spojené  
s ochutnávkou Tišnovského piva 
jsou skvělým zážitkem pro všechny 
milovníky zlatavého moku.
 Pokud se na takovou prohlídku 
vypravíte, věřte, že nebudete lito-
vat. Hlavní sládek minipivovaru 
Tišnov vás osobně provede celým 
zázemím pivovárku na Ostrovci, 
kde se dnes vaří vynikající Tišnov-
ské pivo. Prohlídková trasa vás po-
stupně povede sladovnou a varnou 
přes spilku až k tankům a stáčírně 
piva. Sládek Petr Peška svou práci 
miluje a jeho výklad je poutavý  
a dobře se poslouchá. Je vidět, že 

své práci rozumí a chodem pivova-
ru doslova žije. Tišnovské pivo je 
podle něj založeno především na 
originální receptuře a pečlivém  
dodržování technologických po- 
stupů. Hlavním důvodem výtečné 
chuti Tišnovského piva je dodržo-
vání tzv. německého zákona o čis-
totě piva, který zapovídá přidávat 
do piva další suroviny. Tišnovské 
pivo tak tvoří pouze ječné slady, 
chmel, kvasnice a dobrá tišnovská 
voda. Charakterem se pivo z Tiš-
novského pivovaru řadí ke spodně 
kvašeným, dobře chmeleným ležá-
kům plzeňského typu. A díky pou-
žitým sladům je pro něj typická 
zářivá zlatavá barva. 
 Pivovar v současnosti vaří pivo 
Tišnovan 12%, Tišnovanka 11%  
a Tišnovák 10%. Všechna piva si 
můžete zakoupit přímo při prohlíd-
ce nebo je má v nabídce AZ cent-
rum v Tišnově na Mlýnské. Tiš- 
novské pivo se stáčí bu do skleně-
ných vratných lahví s patentním 
uzávěrem o objemu 0,75 litru nebo 
skleněných 2 litrových džbánů  
a také do PET lahví o objemu 1 litr 
nebo 1,5 litru. V nabídce jsou  
i různé varianty dárkových balení.

Aktuální seznam, kde právě točí 
Tišnovské pivo, najdete vždy na we- 
bu pivovaru: www.pivovartisnov.cz 
nebo na facebooku pivovaru. V pro-
sinci navíc dojde k otevření Klubo-
vé pivnice Tišnovského pivovaru  
v prostorách bývalé vinárny na 
Jungmannově ulici, v Tišnově.
 Prohlídky pivovaru jsou možné 
vždy po domluvě pro skupiny  
o velikosti 3 až 10 osob. Prohlídka 
pivovaru i s ochutnávkou piva za-
bere zhruba hodinu. Cena prohlíd-
ky je 150 Kč na osobu a v ceně je  
i originální sklenice s logem Tiš-
novského piva. Objednání prohlíd-
ky je možné prostřednictvím emai-
lu: prohlidky@pivovartisnov.cz.

Pivovar Tišnov zve k prohlídkám 
 V současné době probíhají v obci 
stavební práce hned na několika 
projektech. Před třemi roky zakou-
pila obec bývalý zemědělský objekt 
ve středu obce, který řemeslníci 
přestavují na víceúčelový objekt 
občanské vybavenosti. Velikost  
budovy je 47 x 14 m, což umožňuje  
v prostoru zbudovat zázemí pro 
hasiče – novou hasičskou zbrojnici 
s garážovým stáním hasičských 
vozidel Volkswagen Transporter  
s přívěsem a cisternovou automo- 
bilovou stříkačku CAS 25 Škoda 
706. V budově vznikne také kul- 
turní sál s kuchyňkou, klubovna  
a skladovací prostory. Práce byly 
zahájeny před třemi lety, kdy byla 
nejprve opravena střecha, včetně 
jejího zateplení. V loňském roce 
proběhla výstavba vnitřních příček 
s rozvody vody a odpadů. Letos má 

V Kuřimském Jestřabí budují

vedení obce v plánu dokončit zate- 
plení pláště budovy a kompletní 
vnitřní elektroinstalaci. Svému úče-
lu by měla budova začít sloužit do 
konce roku 2018.
 Na vybudování celého objektu  
je plánováno 7 milionů Kč. Kro- 
mě svého rozpočtu získala obec 
finanční pomoc i z rozpočtu JMK. 

V loňském roce přispěl kraj částkou 
600 000 Kč, z toho 400 000 Kč bylo 
použito jako investice do hasičky, 
zbývající částka 200 000 Kč, z do-
tačního titulu Programu rozvoje 
venkova, byla použita na výstavbu 
kulturního sálu. Obec se ze svého 
rozpočtu podílela částkou 900 000 
Kč. Letos obec opět získala z JMK 
dotaci ve výši 500 000 Kč. Na ha-
sičku putovalo 300 000 Kč, na kul-
turní sál 200 000 Kč. Obec přispě-
la částkou ve výši 700 000 Kč. 

(pokračování na str. 2)

 V letošním roce se 
symbolem vánoc stal stří-
brný smrk, který pochází 
přímo z Tišnova. Až do 
22. listopadu stál za ná-
stěnkami u sokolovny, 
odkud musel být z důvodů 
provozní bezpečnosti od-
straněn. 
 Strom, který je nyní do-
minantou náměstí Míru, 
dělá jistě radost všem 
obyvatelům a návštěvní-
kům města.
 Slavnostní rozsvícení 
proběhlo v neděli 27. lis-
topadu při Adventní trho-
vé slavnosti.  (red)

Vánoční strom v Tišnově rozzářil náměstí
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Ďábelský Výpustek v areálu jeskyně
 Provoz jeskyně Výpustek ve spolupráci 
s ochotnickým sdružením „Křoví“ zve na 
již sedmý ročník Mikulášských prohlídek. 
 Letos se koná v sobotu a neděli 3. a 4.
prosince v pravidelných hodinových vstupech 
od 10.00 do 17.00 hod. V těchto „ábelských“ 
dnech běžné prohlídky jeskyně nejsou. Nutná  
je rezervace předem na tel. 516 439 111. Na závěr 
každé dítě obdrží drobný dárek. Možnost přinesení 
vlastního balíčku. Vstupné jednotné, 70 Kč na oso-
bu. Přijte s dětmi tam, kde jsou čerti doma.         (fel)

 V minulých dnech byla dokonče-
na rekonstrukce ulice Dobrovské- 
ho a přilehlé bezejmenné uličky  
v Tišnově. Jednalo se o sdruženou 
investici města a Svazku vodovodů 
a kanalizací Tišnovsko. Stavební 
práce zahrnovaly rekonstrukci jed-

notné kanalizace, vodovodu, veřej-
ného osvětlení, chodníků, parko- 
vacích ploch a vlastní vozovky. 
Vznikly také nové zelené plochy. 
Celá akce si vyžádala finanční část-
ku ve výši 4,1 milionu korun. 

(red) 

Další ulice v Tišnově opravena  

 Centrum sociálních služeb při-
pravilo několik zajímavých akcí. 
 V pátek 2. prosince od 13.00 
hod. se v jídelně DPS Králova bu- 
de konat Zdobení perníčků s Ale-
nou Smejkalovou. Můžete se naučit 
nové motivy, předat si rady a tipy 
na zdobení. Perníčky a polevu bu-
dete mít k dispozici nebo si přines-
te vlastní. 
 V úterý 6. prosince od 14.00 hod. 
se v jídelně DPS koná Mikuláš- 
ská taneční zábava. K tanci a po-
slechu zahraje Malá Kapela. Možná 

přijde Mikuláš. Občerstvení zajiš-
těno, vstupné dobrovolné. 
 V úterý 13. prosince od 15.00 
hod. se koná Vánoční vystoupení 
Jiřího Helána a Rosti Komosného. 
Přijte se vánočně naladit při lido- 
vých písničkách a koledách. Akce 
se koná v jídelně DPS, vstupné do- 
brovolné. 
 Na úterý 20. prosince je od 14.30 
hod. v jídelně DPS připraveno vá-
noční vystoupení dětí z MŠ U Hum-
polky a pěveckého souboru seniorů 
DPS. Vstupné dobrovolné.   (ná)

Prosinec v CSS Tišnov

Podzimní setkání seniorů                         
 Fotografií se vracíme k setkání seniorů z obcí Březina, Heroltice  
a Vohančice, které se uskutečnilo v listopadu v restauraci v Březině.  
K tanci a poslechu zahrála dechová hudba „Brovská trojka“. Děti obo-
hatily pěkné odpoledne kulturním programem. Setkání se zúčastnilo 
sedmdesát seniorů.   (ná)

 Loňská prosincová předvánoční 
akce ve škole v Nedvědici měla 
úspěch. A tak vlastně už tehdy bylo 
jasné, že bude všeobecná vůle vá-
noční koledování zopakovat. A taky 
že ano! Přípravy ve škole už něja- 
ký čas úspěšně probíhají, a tak na 
pátek 16. prosince se mohou těšit 
všichni, kdo chtějí být přítomni. 
 A te to hlavní – co může ná-
vštěvník očekávat? Vánoční dílnič-

ky nabídnou malým i velkým, kdo 
si chtějí něco sami udělat, vyrobit. 
Potěší jistě i členové pěveckého 
kroužku a živý betlém také pomů- 
že navodit atmosféru Vánoc. A pro-
tože mnozí návštěvníci budou mít 
jistě chu na něco dobrého, budou 
připraveny i mnohé dobroty. 
 Začátek koledování je plánován 
na 15. hodinu.

PeV 

Nedvědické školní vánoční koledování

 Na konci října byly zahájeny sta-
vební práce na opravě kaple sv. 
Václava v Březině, které spočívaly 
v podřezání stávajícího zdiva a sa-
naci. Obvodové zdivo bylo svázá- 
no kovovými obručemi. Uvnitř ka- 
ple je nová podlaha, strop, maloval 
se interiér. Práce zahrnovaly i cel-
kovou rekonstrukci elektřiny, no- 
vou fasádu, částečnou opravu střeš-

ní konstrukce a venkovního osvět-
lení. Náklady ve výši 390 000 Kč 
hradila obec ze svého rozpočtu. 
 Na prosinec plánují v Březině 
opravu veřejného osvětlení v celé 
obci, která spočívá ve výměně stá-
vajících světelných bodů i částeč-
ného rozšíření. Rozpočet je cca  
500 000 Kč. Také tato částka bude 
hrazena z rozpočtu obce.       (xyz)

Oprava kaple Alternativa 
ve vzdělávání

 Ve čtvrtek 8. prosince od 17.30 
do 19.00 hod. se v Tišnově, v zase-
dací místnosti radnice – nám. Míru 
111, koná beseda na téma „Alter- 
nativa ve vzdělávání“. V čem vidíte 
budoucnost českého školství? Kde 
jsou podle vás hranice svobody  
v učení? Účast přislíbili zástupci 
těchto škol – ZŠ 28. října, Tišnov, 
ZŠ Smíškova, ZŠ ZaHRAda, ZŠ 
Deblín, ScioŠkola Brno. Zvána je 
široká veřejnost.  (vá)

Přijte do Lubného
 V sobotu 10. prosince v 15.00 
hod. se uskuteční slavnostní žehná-
ní sochy Panny Marie u místní ka- 
ple. V 15.30 hod. bude adventní 
koncert skupiny Žalozpěv. Všichni 
jsou srdečně zváni.  (fel)

Pojte s námi 
na vycházku 

 V sobotu 3. prosince se koná 
naučná vycházka po historické  
trase železniční drážky „Po stopách 
výroby letadel Messerschmitt“. 
Sraz na nádraží v Říkoníně v 8.40 
hod. Účastnický poplatek 50 Kč. 
Odborný výklad cestou – Miroslav 
Vaněk, autor knihy Diana: továrna 
na smrt 1944–1945. Počet účastní-
ků je omezen, závazné přihlášky  
na redakce@tisnoviny.cz. Pořádá 
Spolek Continuum Vitae, MěKS, 
Muzeum města Tišnova.  (fel)

Změny na radnici 
v Tišnově

 Na základě předloženého návrhu 
zastupitelstvo zvolilo Mgr. Marti- 
na Seberu, Ph.D. místostarostou 
města Tišnova, místo Ing. Tomáše 
Komprse, který rezignoval. Dále 
zvolilo Mgr. Moniku Chlupovou 
Fruhwirtovou členkou Rady města 
Tišnova. Tím byla Rada města Tiš-
nova doplněna na požadovaný po- 
čet pěti členů.   (red)

(pokračování ze str. 1)
 Další zajímavostí, kterou má 
obec v plánu, je revitalizace obce. 
V souvislosti s tím proběhl v říjnu 
v obci workshop studentů archi- 
tektury VUT a MZLU Brno, zamě-
řený na architektonickou studii 
vybraných lokalit. 
 Dvanáct studentů po čtyři dny 
pracovalo na vytvoření návrhů 

„Nová náves“. Požadavkem byla 
úprava středu obce, s místem pro 
společenské akce, dále úprava lo-
kality u kapličky, požární nádrže  
a také vznik parkovacích míst.  
Během workshopu studenti vy-
slechli návrhy občanů na společ- 
ném setkání. Výsledkem je studie, 
se kterou vedení obce může do 
budoucna pracovat. 

 Další velkou investicí, kterou  
v Kuřimském Jestřabí plánují, je 
vybudování kanalizace a ČOV. 
Obec bude žádat o finanční dotaci 
z Operačního programu životního 
prostředí. Pokud se podaří dotaci 
získat, výstavba by mohla být rea-
lizována na konci příštího roku.
 Současně se zpracovávají také 
projekty na úpravu pitné vody  
a účelových komunikací v obci. 
 (ná)

V Kuřimském Jestřabí budují

(pokračování ze str. 1)
Je možné využít rezervační systém 
Městského úřadu Tišnov: www.
tisnov.cz/urad/rezervacni-system, 
díky kterému si můžete zvolit den 
a čas, který vám bude vyhovovat a 
vyhnete se tak zbytečnému čekání.
 V případě, že se z vážných zdra-
votních důvodů nemůžete osobně 
dostavit na Městský úřad Tišnov  
k podání žádosti o nový občanský 

průkaz, kontaktujte referentku 
Danu Kučerovou, tel. 549 439 776, 
která s vámi domluví termín poří-
zení žádosti přímo v místě vašeho 
bydliště.
Jaké doklady předkládáte?
 Není nutné předkládat fotografie 
(focení probíhá na místě), není nut-
né ani předem vyplňovat žádost.
 Dosavadní občanský průkaz.  
K osvědčení skutečností zapisova-

ných do občanského průkazu, které 
nejsou v dosavadním OP uvedeny, 
je třeba předložit např. při změně 
rodinného stavu (sňatek – oddací 
list, rozvod – rozsudek o rozvodu  
s doložkou o nabytí právní moci, 
ovdovění – úmrtní list), zápis titulu 
nebo vědecké hodnosti – doklad  
o jejich získání.
 Nový občanský průkaz si budete 
moci vyzvednout cca za 3 týdny.

Pozor na končící platnost občanských průkazů

 Jednou z nich je rekonstrukce 
sokolovny. Opravy se dělaly po-
stupně už od roku 2006 (oprava 
střechy, část oken, oprava fasády  
a přístavby ze zadní strany budovy, 
kde by mělo vzniknout sociální 
zařízení a sprchy). Pro letošní rok 
byla naplánována rekonstrukce jí-
delny a kuchyně, která je připra- 
vena k užívání. Rekonstrukce si 
vyžádala částku jeden milion Kč. 
Vedení městyse plánuje pokračo- 
vat ve výstavbě vstupního schodiš-

tě, opravě vestibulu, sálu, přísálí  
a jeviště. Cílem je opravit soko- 
lovnu tak, aby odpovídala dnešní 
době. Dokončení stavebních úprav 
je v plánu do konce dubna příští- 
ho roku. V té době se uskutečňuje 
turistický pochod, který navštěvuje 
okolo tisíce turistů. Navíc v příštím 
roce bude mít sokolovna sto let. 
 Další ze stavebních akcí, kterou 
se podařilo úspěšně dokončit, byla 
oprava márnice na hřbitově. 
 Akce byla v plánu několik roků, 

ale až letos se na ni podařilo získat 
dotaci ve výši 700 000 Kč. Výsled-
kem je nová, ale vizuálně stejná 
budova, do níž byla nově přivedena 
voda a elektřina. Do prostoru pod 
hřbitovem byla odvedena dešová 
voda a v prostoru pod márnicí by- 
la umístěna druhá nádrž na vodu. 
V objektu jsou dvě místnosti. První 
slouží na uskladnění nářadí pro  
obsluhu hrobů, ve druhé místnosti 
plánuje vedení městyse vytvořit 
zázemí pro odpočinek. Za zmínku 
stojí informace, že na budovu már-
nice byly vsazeny náhrobní desky 
manželů Frankových. Ing. Frank 
byl známý stavitel, v Nedvědici je 
i s manželkou pochován, náhrob- 
ní desky po zrušení hrobu přežily 
50 let v márnici. 
 Další novinka, která se v Nedvě-
dici realizovala cca před dvěma 
týdny, je dopravní značení (parko-
vací místa a zákazy) v centru měs-
tyse. Cílem je zregulovat dopravu  
a zvýšit bezpečnost v úseku mezi 
kostelem a obchodním domem. 
 (red)

V Nedvědici pokračují naplánované akce

 V předvánočním čase se v měs-
tysi koná několik zajímavých akcí. 
V pátek 2. prosince v 10.00 hod. se 
v ZŠ koná sportovní klání základ-
ních škol „Čertovský šplh“. 
 V neděli 4. prosince se mohou děti 
těšit na Mikulášskou jízdu na že-
leznici, která je v zahradní železnici 
připravena od 12.00 do 16.00 hod. 
 V pondělí 5. prosince je připra-
vena nadílka pro děti ZŠ a MŠ i pro 

Mikulášská nadílka v Doubravníku
 SDH Doubravník zve na „Mikulášskou nadílku a čertovské rejdy“, 
která se uskuteční v sobotu 3. prosince v 16.30 hod. na náměstí.    (ná)

 V minulém měsíci byly dokonče-
ny stavební práce na rekonstrukci 
místních komunikací v horní části 
obce. Celkově se realizovalo cca 
600 metrů nové komunikace. Ve-
dení obce navazovalo na práce  
z předešlých let, kdy se v obci bu-
doval rozhlas, osvětlení a kabeláž 
elektrického vedení. Finanční ná-
klady si vyžádaly částku necelé 
2 miliony korun. Pomoc ve výši  
1 milionu byla z Ministerstva pro 

děti v Klubu maminek, za přítom-
nosti bytostí nadpozemských. Od 
16.30 do 17.00 hod. bude Mikuláš 
na koni na náměstí v Drásově (TJ 
Lucky Drásov). 
 V úterý 13. prosince se od 16.00 
hod. konají Vánoce v MŠ. Těšit se 
můžete na besídku Berušek a Vče-
lek, 14. prosince se koná besídka 
Žabiček, Zajíčků a Koátek.   

(xyz)

místní rozvoj, zbývající částku hra-
dila obec ze svého rozpočtu. 
 Součástí stavebních prací byla 
také oprava chodníků, obrubníků  
a některé terénní úpravy. Práce si 
vyžádaly částku 350 000 Kč a byly 
hrazeny z rozpočtu obce. 
 V Osikách mají v plánu pokračo-
vat s opravou komunikací ve zbý-
vající části obce. V dalších letech 
by chtěli zahájit rekonstrukci budo-
vy obecního úřadu a pohostinství. 

Osiky se vylepšují

Vánoce v Drásově

Požár v Borači
15. 11. hořel přístřešek u RD v Bo-
rači. Způsobená škoda je 4 500 Kč. 
Dopravní nehoda
Smrtelnou dopravní nehodu, která 
se stala ve čtvrtek 17. 11. večer na 
silnici mezi obcemi Předklášteří  
a Štěpánovice, vyšetřují dopravní 
policisté. Šestadvacetiletý řidič 
osobního automobilu Renault Mé-
gane tam pravděpodobně ve vyso-
ké rychlosti vyjel mimo vozovku, 
kde narazil do stromu. 
Hořel vrak
19. 11. byl nahlášen požár vraku 
osobního auta na louce u benzínky 
v Tišnově, který byl určen jako 
reklamní poutač. Škoda zatím není 
vyčíslena, případ se vyšetřuje.
Vloupal se do vozidla
22. 11. se neznámý vandal vloupal 
do auta zaparkovaného v obci Bře-
zina. Škoda 35 000 Kč. 
Zloděj v Kuřimi
Poblíž vlakového nádraží v Kuřimi 
si 24. 11. zatím neznámý lapka vy-
hlídl stavební kovový kontejner, ze 
kterého ukradl vibrační pěch, elek-
trocentrálu, elektrické ruční nářadí 
a náčiní i další věci. Stavební firmě 
udělal škodu přes půl milionu korun. 
Požár chaty
27. 11. hořela chata v k. ú. Kuřim-
ské Jestřabí. Škoda 400 000 Kč. 

(BTK)

 V minulém čísle VOXu jsme psa-
li, že se v centrální části města – na 
náměstí Míru a náměstí Komenské-
ho – plánuje zřízení placeného stá-
ní. Nyní přinášíme podrobnější 
informace, které nám poskytl sta-
rosta města Jiří Dospíšil. 
 „Městský úřad Tišnov připravuje, 
jako jednu z možných variant řeše-
ní dopravní situace v centru města, 
zpoplatnění parkování na náměstí 
Míru. Průběžně totiž probíhají kon-
zultace se zpracovatelem generelu 
dopravy a realizace zpoplatněného 
parkování v roce 2017 je pravdě- 
podobná. O přesné podobě – tedy 
o konkrétních místech, počtu par-

kovacích automatů, cenách za par-
kování, dodavateli celého systému 
parkovacích automatů, přesném 
termínu zahájení či sankcích neby-
lo dosud rozhodnuto. Orgány veřej-
né správy bývají mnohdy kritizo- 
vány za malou pružnost, nečinnost 
či nedostatečnou rychlost při vyři-
zování požadavků. V tomto kon-
krétním případě naopak paradox- 
ně zveřejnění záměru na úřední 
desce předběhlo ono rozhodnutí. 
Současně platí, že jakmile bude  
v této věci přijato rozhodnutí, bu-
deme veřejnost o konkrétních do-
padech bezprostředně informovat“.
   (xyz)

Jak to bude s placeným stáním v Tišnově?
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Filmový kvíz  
v Tišnově

 V pátek 9. prosince v 19.00 hod. 
se ve velkém sále MěKS koná  
zábavný pořad. 
 Máte rádi filmy? Poznáte název 
filmu podle auta, které řídí hlavní 
hrdina nebo prvorepublikovou he-
rečku podle rodného příjmení?  
Rozeznáte Českou novou vlnu od 
bavlny? Vyjmenujete všechny posta-
vy z „Marečku, podejte mi pero?“ 
Jestli ano, tak jste náš člověk, utvoř-
te tým a hrdě se přihlaste do zábav-
né populárně znalostní soutěže  
o drobné ceny! Pivo, limo a drobné 
občerstvení zajištěno. 
 Vstupné 30 Kč.   (vá)

 Státní zámek Lysice nabízí ve 
dnech 25. a 31. prosince prohlíd- 
ky vánočně vyzdobených komnat, 
s povídáním o zámeckých Vánocích. 
Začátky prohlídek v celou hodi- 
nu, vstupné 130/90 Kč. 
 Připravena je výstava „Andělé na 
zámku“. Rozličně ztvárnění andě-
lé, od historických až po současné, 

Libušina galerie zve
 V pátek 16. prosince v 18.00 hod. 
se v galerii v Malhostovicích koná 
Vánoční koncert. Těšit se můžete 
na koledy, vánoční písně, skupinu 
Vějíř a občerstvení (vánoční štola  
a punč).  (kvok)

Slavnostní křest  
v kině Svratka

 Ve středu 14. prosince v 17.00 hod. 
se v tišnovském kině Svratka ko- 
ná slavnostní křest dalšího vydání 
Almanachu – Tišnoviny jiný pohled 
Almanach 2016.  
 Odkud syndik Vokoun maloval 
vedutu Tišnova? Hrdelní zločiny 
kolem Tišnova. O zaniklých vino-
hradech na Tišnovsku. Křížové 
kameny. Ozvěny války. Z historie 
tišnovského fotbalu. Historie rodu 
Mitrovských. Pohřebiště pod pane-
láky a doba bronzová. Filmy Radi-
ma Tichého – Tišnovské desítky. 
    (fel)

jsou ke zhlédnutí ve velké výstavní 
síni v předzámčí. Vstupné dobro-
volné, se vstupenkou z adventních 
či vánočních prohlídek zdarma. 
 Otevírací doba v uvedené dny 
10.00–16.00 hod., mimo pouze pro 
skupiny po předchozí dohodě. 
 Více na tel. 516 472 235 nebo 
www.zamek-lysice.cz.  (ná)

Vánoční prohlídky zámku

Adventní koncert 
v Tišnově

 V úterý 13. prosince od 19.00 
hod. se koná v sokolovně „Advent-
ní charitativní koncert“. Večerem 
provází Hanka Kynychová. Vstupné 
90 Kč.  (koko)

Vánoce s Marií 
Ochrymčukovou

 V muzeu města Tišnova, na Jung-
mannově ulici, se koná výstava 
„Obrazy a vánoční ozdoby“. Zná-
má tišnovská rodačka představuje 
své obrazy a vánoční ozdoby. 
 V muzeu je otevřeno středa – 
neděle 10.00–17.00 hod.      (koko)

Výstava betlémů v Předklášteří

Kaférestaurant s galérií v Lažánkách
Prosincová finisáž v Oratoru

 V neděli 11. prosince od 15.00 hod. se koná „finisáž“ společných 
výstav výtvarné skupiny 5F, spojená s předvánočním jarmarkem a dět-
ským hudebním vystoupením ke dni Svaté Lucie.  (koko)

 Ve dnech 10.–18. prosince se  
v prostorách OÚ koná tradiční vý-
stava betlémů, tentokrát pod ná-
zvem „(Nejen) historické betlémy 
a andělé“. 
 Výstava bude zahájena v sobotu 
10. prosince od 15.00 hod. Připra-
ven je bohatý kulturní program.  
Od 17.00 hod. bude na prostranství 

před OÚ představení živého betlé-
mu, v němž vystoupí členové Círk-
ve adventistů sedmého dne z Tišno-
va, se žáky ZŠ v Předklášteří. Vý-
stava bude otevřena denně od 9.00 
do 18.00 hod. a v sobotu 10. pro- 
since a v neděli 18. prosince bude 
doplněna od 15.00 hod. bohatým 
programem. (ná)

 „Nebe a peklo v muzeu“ je název 
akce pro děti, která se koná v nedě-
li 4. prosince od 16.00 do 17.30 hod. 
v muzeu města Tišnova na Jung-
mannově ulici. Podle posledních 
zpráv Mikuláš přijede vlakem. Při-
jte ho přivítat v 15.30 hod. na tiš-
novské nádraží. Doprovodíte ho do 
muzea, kde se podíváte do nebe a 
odvážní i do pekla. Vstupné 50 Kč. 
 Přednáška „Elektrifikace trati 
Brno-Havlíčkův Brod“ se koná  
v úterý 6. prosince od 17.00 do 
18.30 hod. Další z přednášek, které 
se konají v rámci výstavy o železnici 
„Jízdenky, prosím“. Vstupné 40 Kč. 

 Setkání seniorů s přednáškou 
se koná ve středu 7. prosince  
v 10.00–12.00 hod.  
 Přednáška „Železnice a druhá 
světová válka na Tišnovsku“ se 

koná v úterý 13. prosince v 17.00 
–18.30 hod. Přednáší Miroslav Va-
něk, autor knihy Diana – Továrna na 
smrt 1944–1945. Vstupné 40 Kč. 

(red)

Zajímavé akce v muzeu města

pro šikovné ruce a výstava hraček. 
Během akce se nekonají prohlídky 
hradního paláce.  (koko)

Vánoce na Pernštejně
  O víkendu 
10. a 11. 12. 
od 11.00 do 
16.00 hod.

můžete navštívit 
hrad Pernštejn. Čeká vás vystoupe-
ní žáků ZŠ Nedvědice, sboru La- 
byrint a sboru Borověnka. 
 Připravena budou dobová jídla  
a výtečný hraběnčin punč. Pro děti 
bude připravena Ježíškova dílnička 

 Výstava Na frontě a v lazaretu 
je na samém konci roku věnovaná 
(už potřetí) událostem 1. světové 
války, tedy tomu, co se dělo právě 
před sto lety. Adventní setkání se 
bude zabývat možnostmi, jak vojá-
ci válčících stran od sebe zaháněli 
chmurné vyhlídky a snažili se udr-
žet duševní rovnováhu za pomoci 
hudby a písní. Ve Velké válce na-
vzdory hrozným podmínkám nové 
písně také vznikaly a později se 
rozšířily, až některé dokonce zlido-
věly.

 Český národ na rozdíl od Němců 
či Francouzů nepovažoval válku  
za svou, nesetkáváme se proto  
s projevy bojového nadšení jako  
u příslušníků vládnoucích náro- 
dů. Při odjezdu českých jednotek 
do války v pomalovaných a popsa-
ných vagónech např. znělo: „Čer- 
vený šátečku, kolem se toč, my jde- 
me na Srba, nevíme proč“. Každé 
vojsko upřednostnilo takové písně, 
které byly jeho povaze nejbližší,  
od slavnostních po jednoduché  
popěvky. 

 Na adventním setkání uslyšíme 
slovenské, srbské, ruské, německé, 
italské a samozřejmě české vy- 
jádření touhy po míru a domově, 
vyjádření lásky, smutku i naděje. 
Adventní setkání se koná 4. prosin-
ce v 17.00 hod. Návštěvníky kromě 
programu čeká i překvapení. 
Kontakt tel. 543 412 293.  

Irena Ochrymčuková
 

Písně v 1. světové válce 
Téma Adventního setkání v Podhoráckém muzeu

 V úterý 6. prosince v 19.30 hod. 
se v Bazilice Porta coeli koná kon-
cert legendy světové opery Gabri-
ely Beňačkové. 
 Jedná se o unikátní projekt kon-
certního turné legendární soprani-
stky, která více než 40 let reprezen-
tuje ČR na nejprestižnějších světo-
vých operních scénách, jako je např. 
La Scala v Miláně, Metropolitní 
opera v New Yorku nebo Vídeňská 
státní opera ve Vídni. V připravo-
vaném programu vystoupí společně 
s tenoristou Jakubem Pustinou, za 
klavírního doprovodu docentky 
JAMU Marty Vaškové. 
 Vstupné 280 Kč, ZTP, senioři  
260 Kč, studenti a děti do 15 let zdar-
ma. Předprodej – TIC Tišnov (Br-
něnská 475, 666 01 Tišnov). (red)

Koncert v Předklášteří

Pá   2. 12.  17.00
ANDĚL PÁNĚ 2
Pokračování české pohádky
Pá   2. 12.  19.30
MUŽ JMÉNEM OVE
Severské drama
So   3. 12.  17.00
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 
A KDE JE NAJÍT
Magický příběh 
So   3. 12.  20.00
POHÁDKY PRO EMU
Rodinný film
Ne  4. 12.  17.00
HOLOGRAM PRO KRÁLE
Dobrodružný film
Ne  4. 12.  19.30
NOČNÍ ZVÍŘATA
Psychologický thriller
Út  6. 12.  17.00
ANDĚL PÁNĚ 2
Pokračování české pohádky
St   7. 12.  19.30
SANTA JE POŘÁD ÚCHYL
Komedie USA
So 10. 12.  17.00
LICHOŽROUTI
Animovaný český film
So 10. 12.  19.30
PAŘBA O VÁNOCÍCH
Komedie USA
Ne 11. 12.  17.00
ANDĚL PÁNĚ 2
Pokračování české pohádky
Ne 11. 12.  19.30
UNDERWORLD: KRVAVÉ 
VÁLKY
Pokračování filmové série
Po  12. 12.  19.30
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Podzimní komedie
Čt  15. 12.  00.01
ROGUE ONE: STAR WARS 
STORY
Půlnoční premiéra 
Čt  15. 12.  19.30
NOC BEZMOCI
Balkánský film (vá)

 V galerii, na ulici Brněnská v Tiš- 
nově, se koná výstava „Miloslav 
Sonny Halas v letech“, u příleži-
tosti nedožitých 70 let autora. 
 Autor se narodil 13. 10. 1946  
v Brně. Opakovaně vzpomínal na 
dětství prožité v Drahoníně na Čes-
komoravské vysočině. Vyučil se  
v oboru elektromontér rozvodných 
zařízení a byl zaměstnán u ČSD. 
Bez absolutoria na některé ze tří 

vysokých uměleckých škol v ČSSR 
byl v té době automaticky řazen 
mezi tzv. amatérské výtvarníky.  
I přesto realizoval různé plakáty, 
scénické výpravy, obaly gramode-
sek, propagační brožury. Kromě 
kresby, malby, grafiky a fotografie 
se věnoval i akcím, projektům  
a událostem. Vznikaly v exteriéru, 
v městské, příměstské i volné kra-
jině. Společným východiskem růz-

norodé práce byla láska k přírodě, 
ale i amatérský zájem o přírodově-
du, biologii, geologii, fyziku.
 Miloslav Sonny Halas zemřel ve 
Valticích 24. listopadu 2008. 
 Výstava potrvá do 8. 1. 2017, na-
vštívit ji můžete po – pá 8.00–12.00 
a 13.00–17.30 hod., so – ne 10.00–
16.00 hod. Ve všední dny vstup do 
galerie zajišuje Turistické infor-
mační centrum. (vá)

Navštivte Jamborův dům 

 V muzeu na Jungmannově ulici 
v Tišnově se koná výstava o želez-
nici s modelovým kolejištěm v pro-
vozu „50 let elektrických vlaků  
v Tišnově – Jízdenky prosím“.  
Navštívit ji můžete až do 22. ledna 
2017. 
 Expozice je rozdělena do několi-
ka částí. První přibližuje historii 
železnice v Tišnově a okolí, ve dru-

 Beseda: ve čtvrtek 15. 12. v 17.00 
hod. se uskuteční beseda s Tomá-
šem Kubešem „PAPÚ PAPUA –  
za lidojedy“. 
 Univerzita volného času: před-
nášky zimního semestru „Krásná 
zahrada i balkon“ – 12. 12. v 16.45 
hod. „Po stopách Ježíše“ – 14. 12. 
v 16.45 hod. „Kapitoly z dějin umě-
ní“ – 7. a 21. 12. v 16.45 hod. 
 Virtuální univerzita 3. věku: 
přednášky zimního semestru „Hu-
dební nástroje“ – 6. 12. v 9.30 hod. 
 Trénování paměti: „Ach ta moje 
hlava!!!“ – 13. 12. v 9.00 hod. (po-
kročilí) a 10.30 hod. (začátečníci). 
 Divadlo: 18. února 2017 pořádá 
MěK zájezd na swingovou grotesku 

pro celou rodinu „Satur-
nin“. Zájemci se mohou 
závazně přihlásit v MěK, 
vždy v půjčovní době, do 
16. 1. 2017. Počet lístků je 
omezen. Platba probíhá 
při přihlašování. Cena vstupen-
ky pro pracující 450 Kč, pro senio-
ry 315 Kč, pro studenty a držitele 
průkazu ZTP a ZTP-P 225 Kč + 
jednotná cena za autobus 60 Kč. 
Sraz účastníků v 17.45 hod. u pro-
dejny Elektro. 
 Oddělení pro dětské čtenáře 
připravilo na pátek 9. 12. v 9.30  
a 10.45 hod. setkání s autorkou  
Renátou Fučíkovou nad knihou  
Karel a rytíři. Ve čtvrtek 15. 12.  

v 13.30 hod. se koná setká-
ní s ilustrátorkou Janou 
Ondruškovou-Wünscho-
vou nad knihou Taány 

Eichlerové Pohádky z ne- 
be. Ve dnech 12.–16. 12., 

vždy v půjčovní době, se  
koná akce „Zkrate si čekání na 
Ježíška“. 
 Dárkově zabalené knihy budou  
k vypůjčení v dětském oddělení  
v týdnu od 12. 12. do 16. 12. Až po 
jejich rozbalení doma zjistíte, jaký 
příběh prožijete. Pro snazší orien-
taci budou knihy rozlišeny barev-
nými hvězdičkami podle věku dětí 
nebo podle žánru.  

(ná)

hé části si prohlédnete modelové 
kolejiště, po kterém budou po ce- 
lou dobu výstavy jezdit vláčky.  
Třetí část výstavy je věnována vý-
ročí elektrifikace na trati Havlíč- 
kův Brod – Brno. Trolejové vedení 
a další trojrozměrné exponáty ná-
vštěvníky zavedou do zákulisí 
železničního provozu. Vstupné 
40/20 Kč. 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.
 V rámci doprovodného progra- 
mu se v úterý 6. prosince od 17.00 
do 19.00 hod. koná přednáška 
„M.S.H. v krajině“. Volný vstup. 

   (red)

Výstava o železnici v muzeu města

Městská knihovna Tišnov v prosinci

BOUČKOVÁ, Tereza
Život je nádherný
autobiograficky laděné dílo
BREZINA, Thomas
Dotek anděla
dívčí román
DALAJLAMA XIV. 
Cesta ke svobodě
základní učení tibetského 
buddhismu
FLANAGAN, John
Bratrstvo
cesta do vyprahlé Aridy
HÁJÍČEK, Jiří
Dešová hůl
román
JELES, Edina
Adventní dekorace
inspirativní nápady
NEDĚLKOVÁ, Ludmila
Bajky vyprávěj, do postýlky 
ukládej
40 bajek pro děti
STEEL, Danielle
Marnotratný syn
román
VACULÍK, Ludvík
Jsme v nebi
fejetony
VAŠÍČEK, Arnošt 
Egyptské záhady
Egypt fascinuje svou tajemností

V době od 24. 12. do 1. 1. 2017 
bude knihovna UZAVŘENA. 

 (ná)

Fotografie 
na Žernůvce

 V Domově sv. Alžběty se koná 
autorská výstava velkoformátových 
fotografií Alexandra Kolovratníka 
„Dolomity a Toskánsko ve foto-
grafii“. Výstavu můžete navštívit 
až do 31. prosince denně od 9.00 
do 17.00 hod.  (koko)

 V sobotu 3. prosince v 20.00 
hod. se koná koncert v Tišnově  
v Café U Palce. Smíchejte moderní 
jazz a groove, přidejte špetku expe-
rimentu, dochute zdejší melodi- 
kou a dostanete kapelu s názvem 
Vilém Spilka Quartet.
 Radek Zapadlo – tenor saxofon, 
Vilém Spilka – kytara, Vlastimil 

Trllo – kontrabas, Martin Kleibl – 
bicí. Členové kapely se rádi vzájemně 
inspirují a překvapují, ovšem na 
několik překvapení z dílny nejme- 
novaného českého hitmakera  
a mnohem víc, se těšte i vy.
 Vstupné 150/120 Kč. Vstupenky 
jsou k zakoupení v předprodeji  
v TIC (Brněnská 475, Tišnov). 
    (ná)

Vilém Spilka Quartet

 Ve čtvrtek 8. prosince v 18.00 
hod. se v kině Svratka koná koncert 
„Tomband a jeho hosté“. 
 V úterý 13. prosince v 18.30 hod. 
se v kině Svratka uskuteční muzi-

Skleněné vánoce

kál pro malé i velké „Lotrando  
a Zubejda“. 
 Ve středu 21. prosince v 18.30 
hod. se v sálu MěKS Tišnov koná 
Vánoční koncert.  (ná)

Vánoce se ZUŠ Tišnov

 Galerie Skleněnka a OÚ v Bře-
zině zvou na tradiční adventní  
setkání, které se uskuteční v nedě-
li 4. prosince od 14.00 hod. Těšit 
se můžete na výstavu Skleněné 
vánoce – prodej originálních skle-
něných dárků a dekorací, prodej 
reprodukcí Emmy Srncové, malo-
vání skleněných baněk a zvonečků, 
ukázku výroby skleněných figurek. 

 Přijte si zazpívat s Ženským 
sborem Slováckého krúžku z Brna. 
K dobré pohodě bude hrát kapela 
Kluci z ulice. Na ochutnávku do-
mácích uzenářských lahůdek a spe-
cialit zve Rodinné řeznictví a uze-
nářství Jůza. Čeká vás medovinka, 
sentické pivečko a jiné dobroty. 
Vstupné 30 Kč, děti zdarma. 
 Více na tel. 777 668 990.  (vá)

Karasovo divadlo zve
 V neděli 18. prosince v 16.00 hod. se ve velkém sále tišnovské soko-
lovny koná pohádkové představení „Jak měl Rumcajs Cipíska“. Vstup-
né 50 Kč (vstupenky nejsou místenkové). Délka představení, včetně 
přestávky, je 1 hod. 50 min. Předprodej vstupenek v TIC Tišnov, Brněn-
ská 475.   (vá)
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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 

vhodnou kandidátku pro pracovní pozici

ŠIČKA
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 

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 

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

OBSLUHA STROJE 
pro automatický výřez textilního materiálu

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.

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

Koupíme 
halu  

v okolí 
Tišnova

Nabídky 
do redakce VOXu

VHODNÝ VÁNOČNÍ DÁREK
Prodejna GOLD BANANA

nám. Komenského 146, Tišnov,  721 733 330

! DÁRKOVÉ KUPONY !

obdarovaný si vybere sám
vy ušetříte 10 %

např. za kupon v ceně 500 Kč, zaplatíte 450 Kč

AUTO-SPEKTRUM ACC
• prodej • servis • leasing vozidel

nový vůz! 
záruka 5 let/100.000 km!  

v provozu od 7/2016  
nové vozidlo tachometr 7 km 

objem 1 197 ccm, výkon 66 kW 
benzin, karoserie hatchback  

tmavě modrá metalíza
 

Škoda Rapid Spaceback 
1.2 TSI / 66 kW FRESH Amb  

319.900 Kč (s DPH)
264.380 Kč (bez DPH)

Hviezdoslavova 3, Brno, 627 00
Tel. 548 216 503

e-mail: autospektrum@volny.cz
www.autospektrumacc.cz

AUTO-SPEKTRUM ACC
• prodej • servis • leasing vozidel

vyrobeno 2014 
najeto 23 000 km 
objem 1 968 ccm

výkon 81 kW (110 PS) 
nafta, STK 08/2018  

barva červená
možnosti financování leasing, spotřebitelský úvěr

koupeno v CZ, první majitel, nehavarované, servisní knížka, 
vozidlo v tovární záruce do 2018/60.000km

Škoda Yeti 2.0 TDI/81 kW   

399.900 Kč

Hviezdoslavova 3, Brno, 627 00
Tel. 548 216 503

e-mail: autospektrum@volny.cz
www.autospektrumacc.cz

ÚTULNO
předvánoční slevy

20 % na stříbrné šperky
50 % na vlněné šály

dále nabízíme 
bytové doplňky, dárkové zboží, dárkové poukazy a další

prodejna ÚTULNO
pasáž Centrum, Tišnov, nám. Komenského 146, Tel. 733 361 838

Nutno objednat předem telefonicky 
nebo na recepci jeskyně 607 121 122
www.solnajeskyne-tisnov.cz 
Provozní doba: Po–Pá 9–12, 13–20 h / So–Ne 14–19 h
Tišnov, Brněnská 1739

Dárkové poukazy

VE VOXU MÁ VAŠE INZERCE SMYSL
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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 

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou a zvýhodněním Předplaceného servisu

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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.

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

skoda-auto.cz

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

Untitled-63   1 9.11.2016   14:22:06

	 INZERCE	 	

Stojan na vánoční stromek Basic S  
pro výšku stromku až 180 cm a ∅ kmene až 9 cm, 
nádrž na vodu 1 l, 5 let záruka, patentovaný  
mechanismus pro rychlé a snadné uchycení stromku

Vánoční hvězda
různé barvy a velikosti, široký výběr

Primalex Plus 20 kg
bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, 
otěruvzdorná, paropropustná, bělost min. 86 %
bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, 

20 kg

529,-

V našich specializovaných centrech najdete nejširší výběr 
čerstvě řezaných dánských jedlí Nordmann
- všechny v nejlepší                         kvalitě a za neporazitelné ceny! 

od

39,-

  
699,-
do vyprodání zásob

-

26,50/ kg

LED
klasická žárovka
balení 2 ks, á 12 W, E 27, 
1055 lm, 4000 K, studeně bílá barva, 
ekvivalent 75 W klasické žárovky, A+

+

198,-
do vyprodání zásob

-

+

198,

++

Také letos nadělujeme 100 Kč poukázku na kapra při nákupu nad 1.000,- Kč. 
Více informací naleznete na www.bauhaus.cz

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR 
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7
Tato nabídka platí od 1. 12. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 24. 12. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Zájemci o pronájem bytů či komerčních prostor a prohlídku kontaktujte
tel. 72 111 4444 nebo pište na e-mail: centrum.tisnov@centrum.cz

CENTRUM TIŠNOV
GOLD BANANA – bižutérie

OPTIK – brýle, měření zraku

LR-SERVIS – mobily, počítače

TOM – kadeřnictví, holičství

KOUTNÁ – dámská móda

GOTIKA – dárkové zboží

KOUTNÁ – pánská konfekce

STUDIO VLEŽE – rekondiční stoly

PETRA KLÍČOVÁ – fyzioterapeut

ÚTULNO – dárkové zboží

www.bvv.cz/vanocnitrhy

KULINÁŘSKÉ
SPECIALITY

NÁKUP DÁRKŮ
OD 400 PRODEJCŮ

ŘEMESLNICKÝ
JARMARK
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Nabízí absolventům ZŠ pro školní rok 2017/2018 přijetí   

 
do čtyřletých studijních oborů SOŠ 

Informační technologie 
Ekonomika a podnikání 

 
do čtyřletých studijních oborů SOU 

Mechanik elektrotechnik (zam. CNC stroje) 
Mechanik seřizovač 

 
do tříletých učebních oborů SOU 

Elektrikář 
Obráběč kovů  

 Preferenční stipendium až 5000 Kč ročně!  
 

Dny otevřených dveří 6. – 8. 12. 2016 od 8:00 do 18:00 hod. 
Bližší informace tel.: 541 231 038, www.zamekkurim.cz 

 
 

Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. 

 

l Prodám novou televizi LED LG 
typ 24MT47 – úhlopříčka – 60 cm 
a tiskárnu/kopírku/scanner v jed-
nom Samsung SCX 3200. 
Tel. 775 314 519, 732 477 121

l Sháníme dům se zahradou pro 
větší rodinu. 
Tel. 607 127 906

l Koupím harmoniku do 34 kl., 
48–60 basů. 
Tel. 549 449 544 (608 129 650)

l Hledám byt 2+kk/2+1. Stav dobrý. 
Cena do 2,3 mil. Tel. 739 826 409
l Hledáme lektora italštiny pro za-
čátečníka. Jen několik lekcí v týdnu 
od 2. do 7. ledna 2017. Tel. 602 505 
012. Zn. Tišnov a okolí
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Pivovar Tišnov je sponzorem 
křížovky. Jeho produktem je Tiš-
novské pivo Tišnovák: 4x chmele-
né, 10%, spodně kvašené světlé 
výčepní pivo, vařené podle origi-

Svatý Mikuláš

Vodnář (21. leden – 20. únor)
V oblasti kariéry vám trochu kompli-
kovala život zvýšená nervozita, te 
vám však hvězdy konečně dopřávají 
úlevu. Emoce máte pod kontrolou. 

Ryby (21. únor – 20. březen)
Partnerství je pro vás přístavem, kam 
se můžete vracet a vždy tam najdete 
podporu a pochopení. Však si toho 
také vážíte. Vaši blízcí stojí při vás. 

Skopec (21. březen – 20. duben)
Pustíte se do nových úkolů, na  
které už se nedočkavě třesete.  
Hvězdy vám dopřávají atraktivní 
projekty. Večeře s partnerem vás  
příjemně naladí. 

Býk (21. duben – 21. květen)
V zaměstnání se vám bude dařit,  
situaci ovšem mohou zkomplikovat 
poněkud zamotané pracovní vztahy. 
Držte svou popudlivost na uzdě. 

Blíženci (22. květen – 21. červen)
V oblasti vztahů budete trochu uza-
vření a rozhodně nehodláte odpoví-
dat na otázky o budoucnosti vašeho 
vztahu, což vaši drahou polovičku 
dost rozladí. 

Rak (22. červen – 22. červenec)
Hvězdy vám umožní, abyste se  
v poklidu věnovali své profesi. Neče-
kejte, že se dostaví nějaké hmatatelné 
výsledky, ale i dílčí úspěchy postačí. 

Prosinec v ovocné zahradě

Ladislav Kotas 
(12. 9. 1910–6. 12. 1986)

arodil se ve Skaličce u Tiš-
nova, kde prožil své mládí. Odborné 
vzdělání získal na Uměleckoprů- 
myslové škole v Praze. Během oku-
pace byl od září 1943 až do konce 
války zapojen v partyzánské skupině 
Třetí čs. úderné roty gen. Luži ve 
Skaličce. Za tuto činnost obdržel od 
gen. Svobody diplom. Po válce byl  
v lesích u Skaličky vybudován Pa-
mátník Třetí čs. úderné roty, jehož 
autorem je Ladislav Kotas. 
 V roce 1947 nastoupil jako profe-
sor výtvarné nauky na odbornou 
školu ve Volarech. Po únoru 1948, 
kdy byla řada studentů vyloučena ze 
studií, na doporučení známého, uká-
zal dvěma studentům směr cesty  
k hranicím. Začátkem dubna 1949 je 
zatčen a odsouzen okresním soudem 

 
 
Tišnovsko (6) 
Tato křížovka je vzpomínkou na období II. světové války. Díky nevyužitým tunelům na rozestavěné 
železniční trati Brno-Křižanov-Žďár nad Sázavou, byla do nich umístěna výroba na kompletní výrobu 
stíhacích letounů pro německou armádu. Tato (1. tajenka) nesla název (2. tajenka). Trať do ní vedla 
z nádraží v Tišnově a dále pokračovala přibližně v úrovni dnešní trati do Předklášteří a dál kolem říčky 
Loučky a říčky Libochůvky. Končila v pracovním táboře na Kutinách. Stopy po její existenci jsou 
dodnes patrné.         
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Vánoční nepečené cukroví

ČEKANKA OBECNÁ
 je velice cennou léčivou bylinou. 
Lidové názvy jsou cikorka, cicho-
rie, cigorka, čaganka, čakanka, 
čekánek, hanička, koření sv. Petra, 
německá káva, podpažník. Kdysi 
opravdu nahrazovala kávu, která 
byla v dobách války a po válce 
velmi drahá a nedostatková.
 Lidová medicína předpokládá 
poměrně široké léčivé vlastnosti 
této bylinky. Sušená čekanka se 
používá jsou-li problémy s játry, 
žlučníkem a ledvinovými a močo-
vými kameny. List čekanky obsa-
huje vápník, mě a železo. Vápník 
je jedním z nejdůležitějších prvků, 
které mají zásadité účinky na  
organismus. Čekanka se osvědčila 
i při léčbě kožních onemocnění. 
Jsou v ní hořčiny, které podporují 
látkovou výměnu, tvorbu žluči, po-
silují činnost jater a tím usnadňují 
trávení. Čekanka má protizánět- 
livé účinky, působí žlučopudně, 
močopudně, vypuzuje ledvinové  
a močové kaménky. Kvůli svým 
detoxikačním účinkům se použí- 
vá na detoxikaci krve a celkové 
zklidnění nervové soustavy. Dále 
obsahuje inulin, cholin, tříslovi- 
ny a velké množství minerálních 
látek.
 Z kořene čekanky se pražením 
připravuje všem známá náhražka 

v Prachaticích na šest měsíců tuhého 
vězení. Propuštěn byl až 19. 12. téhož 
roku. Bylo mu doporučeno odstěho-
vat se z Volar. Tím ztrácí byt a stěhu-
je se proto k bratrovi do Prahy. 
 Protože však ještě v lednu 1949 
ukázal cestu přes hranice jednomu 
důstojníkovi západní armády (útěk se 
nepovedl), byl znova souzen. Státní 
soud v Praze ho v únoru roku 1951 pro 
trestný čin velezrady odsoudil na 14 
let vězení, na 10 let ke ztrátě občan-
ských práv a k pokutě 10 000 korun. 
 Po odvolání mu byl trest snížen  
o dva roky. Na žádost jeho bratra 
Jaroslava o milost prezidentu Zápo-
tockému, mu byl trest snížen na 8 
roků. Po odpykání téměř šesti a půl 
roku byl podmínečně propuštěn. Plně 
rehabilitován byl až v roce 1968. Vě-
zení poznamenalo celou jeho další 
tvorbu, což dokumentují např. obrazy 

Kostelík u polomu, Drašarův posled-
ní odpočinek, Opuštěná lavička, atd. 
 V letech 1940–1945 se zúčastňoval 
členských výstav SVU Aleš v Brně  
a ve Zlíně a s tvůrčí skupinou Jedno-
ta umělců výtvarných též v Rakovní-
ku, Praze, Kladně aj. V roce 1973 
obesílá mezinárodní výstavu v Erfur-
tu. Po roce 1945 vystavuje též se 
skupinou tišnovských výtvarníků. 
 I když se odstěhoval do Prahy, 
neustále se vrací do rodného kraje. 
Jeho obrazy pramení z důvěrného 
poznání přírody. Měl také vřelý vztah 
ke krajině jižních Čech, kde také 
nějaký čas působil. V letech 1960 
–1970 vytvořil několik cyklů linory-
tů a lepenkořezů. Svými obrazy  
a grafikami je zastoupen ve veřejných 
i soukromých sbírkách doma i v za-
hraničí. V kapličce ve Skaličce je 
umístěn jeho obraz sv. Václava. 

Karamelové kuličky ze Salka
	 1	Salko	(slazené	mléko	v	plechov-
ce),	150	g	másla,	mandle,	kokos	na	
obalení
 Salko dáme zavřené vařit, při mír-
né teplotě, asi na 2 hodiny, během této 
doby zkaramelizuje. 
 Necháme vychladnout a jeho obsah 
smícháme s měkčím máslem. Může-
me obě tyto suroviny vyšlehat. Směs 
necháme v lednici ztuhnout. Mezitím 
si připravíme mandle, které blanšíru-
jeme (zalijeme vroucí vodou a po jejím 
téměř vychladnutí je oloupeme).  
Z vychladlé směsi vykrajujeme malé 

kousky, z kterých vytvarujeme ku- 
ličky. Dovnitř můžeme dát mandli 
nebo cokoli podle výběru, a nakonec 
každou kuličku obalíme v kokosu  
a dáme ztuhnout do lednice. 

Medové kuličky – Marlenka
	 300	g	perníku	na	strouhání,	medo-
vých	plátů	nebo	upečených	perníčků,	
3	polévkové	lžíce	medu,	1	Salko	(může	
být	i	karamelové),	200	g	másla,	cca	
100	g	vlašských	ořechů	na	zahuštění,	
mleté	ořechy	nebo	kokos	na	obalení
 Perník nastrouháme nebo rozmi-
xujeme. Salko předem necháme zka-

která snoubí nízký obsah alkoholu s chutí vícestupňových piv. 
Výherce křížovky obdrží praktický skleněný 2 l džbán, který je 

možno opakovaně plnit. Bližší info na www.pivovartisnov.cz.
 A nyní ke křížovce. Tato křížovka je vzpomínkou na období II. světové 
války. Díky nevyužitým tunelům na rozestavěné železniční trati Brno – 
Křižanov – Žár nad Sázavou, byla do nich umístěna výroba na kompletní 
výrobu stíhacích letounů pro německou armádu. Tato (1. tajenka) nesla 
název (2. tajenka). Tra do ní vedla z nádraží v Tišnově a dále pokračova- 
la přibližně v úrovni dnešní trati do Předklášteří a dál kolem říčky Loučky 
a říčky Libochůvky. Končila v pracovním táboře na Kutinách. Stopy po její 
existenci jsou dodnes patrné. 

nální receptury. Tišnovák je poctivá hořká desítka, 

Vyluštěnou tajenku zasílejte nejpozději do 12. prosince. 
Nezapomeňte připojit kontrolní kupón. 
Tajenka z minulého čísla .....Deblínská naučná stezka. 
Cenu, kterou věnovala obec Hradčany, vyhrává Aleš Trtílek, Tišnov. 
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. 

ramelizovat (konzervu vaříme ve 
vodě asi 2 hod.) Po vychladnutí  
konzervu otevřeme a obsah dáme  
do mísy. Můžeme také použít již 
koupené karamelizované Salko. Na-
strouhaný perník smícháme se Sal-
kem, medem, měkčím máslem, mle-
tými ořechy a dobře propracujeme. 
Ořechy přidáváme podle potřeby,  
aby těsto bylo tak akorát husté. Těsto 
dáme přes noc do lednice ztuhnout  
a potom tvarujeme kuličky. Na oba-
lení použijeme mleté ořechy nebo 
kokos. Dáváme je do papírových  
košíčků. (koko) V prosinci ovocné stromy proží-

vají období vegetačního klidu.  
V tuto dobu žádné zásahy do korun 
stromů neděláme a necháme je od-
počívat. Protože stromy se v těchto 
dnech nemohou přirozeně bránit 
proti vstupu infekce, stávají se ja-
kékoliv větší rány, které jim v tuto 
dobu ve dřevě způsobíme, vstupní 
branou pro nekrózy a rakoviny. Po-
kud k poškození dojde třeba při 
různé manipulaci v zahradě, ránu 
neprodleně ošetříme latexovou bar-

vou s Kuprikolem nebo stromovým 
balzámem a ovážeme papírem či 
jutou. Podobně ošetříme i stromy 
ohryzané zajícem. 
 V tomto měsíci je vhodné začít  
s přípravou roubů pro roubování na 
jaře příštího roku. Stříháme vyzrá-
lé letorosty nejlépe z jižní strany 
koruny a ukládáme je do studeného 
a vlhkého sklepa do písku, ke stěně 
na severní stranu budov nebo do 
vlhkého papíru na dno ledničky. 
Kontrolujeme obaly na kmenech 

ovocných stromků a oplocení za-
hrady, které mohou poškodit např. 
toulaví psi. Takovým otvorem se 
může dostat do zahrady lesní zvěř 
a způsobit škody okusem a ohry-
zem. 
 Přikrmujeme ptáky olejnatými 
semeny, jako je např. slunečnice 
nebo koupíme lůj, který zavěsíme 
v zahradě na místo, kam nemohou 
kočky. Prodávají se i lojové koule 
se semínky. Nevhodné pro krmení 
jsou sladké zbytky z kuchyně, jako 
vánočka a cukroví. Kontrolujeme 
uskladněné ovoce ve sklepě a na- 
hnilé plody ihned odstraníme. Za 
bezmrazých dnů otevřeme u sklepa 
dveře, abychom vyvětrali. Ve volné 
chvíli vyrobíme a na vhodné místo 
zavěsíme ptačí budky – sýkorníky.

 (JoZa)

kávy s názvem cikorka. Čekanka 
byla spolu s cukrovou řepou a žitem 
užívána jako ingredience pro vý- 
robu tzv. Mischkaffee (míchané 
kávy), jež byla hojně vyráběna  
během tzv. kávové krize (1976–
1979) ve východním Německu. 
Pražená čekanka je také hojně  
využívána pivovarníky, pro vylep-
šení chuti jejich piva. 

(koko)

 Svátek svatého Mikuláše 
připadá na 6. prosince.  
Byl to biskup z Myry, který 
patřil k nejuctívanějším  
svatým v celém křesanství. 
Už za svého života byl 
velmi oblíbený mezi 
lidmi, proslul štědros-
tí k potřebným, jako 
obránce víry před po-
hanstvím a zachránce 
nespravedlivě obvi- 
něných. Pro množství 
zázraků, které se udá- 
ly na jeho přímluvu, je 
také někdy zván Mi- 
kuláš Divotvůrce. Je 
uctíván jako patron ná-
mořníků, obchodníků, 
lukostřelců, dětí, lékár- 
níků, právníků, studentů  
a vězňů.
 Oslava tohoto svátku je 

spojena s rozdáváním dárků  
dětem v předvečer 5. pro- 
since. 
   Legendy vyprávějí, že se 
nejvíce staral o lidi, kteří se 

ocitli v nouzi. Zachránil 
před smrtí tři nevinně 
odsouzené muže.  
Jiný příběh vypráví  
o třech měšcích zla- 
ta, které Mikuláš po-
tají vhodil do okna, 
aby pomohl třem dív-
kám k věnu. Podle 
legendy i po své smrti 
každý rok o Vánocích 
procházel svým měs-
tem. V přestrojení 
obcházel obydlí chu-
dých a kladl jim pře-
de dveře pozlacená 
jablka a ořechy. 

(ná)

Lev (23. červenec – 22. srpen)
V rodině panuje pohoda. Zřejmě 
přijdete o některé přátele, kteří  
neunesou osudovou zkoušku pev- 
nosti vašeho vztahu. Relaxujte!

Panna (23. srpen – 22. září)
V milostné oblasti vám chybí trocha 
romantiky. Zkuste partnera občas 
pochválit a zeptat se ho na jeho  
představy. Uvidíte, že se to brzy  
zlepší. 

Váhy (23. září – 23. říjen)
Pokud jste vyloženě administra- 
tivní typ, půjde vám práce opravdu 
lehce od ruky. Držte se starých  
a osvědčených pracovních postupů. 

Štír (24. říjen – 22. listopad)
Většina z vás najde v zaměstnání 
opravdové zalíbení. Své kolegy do-
kážete optimistickou náladou úspěš-
ně motivovat k vyšším výkonům. 

Střelec (23. listopad – 21. prosinec)
Zaměřte se na budování rodiny  
a výchovu potomků, v tomto směru 
se vám bude dařit. Vytvářejte jim 
příznivé podmínky pro jejich vývoj. 

Kozoroh (22. prosinec – 20. leden)
Ve vztazích se budete cítit jako mla- 
dí bláznivě zamilovaní teenageři,  
nejraději byste se svým protějškem 
strávili každou volnou minutu.  

(BTK)

PES A VÁNOCE
 Během vánočních svátků, kdy 
jsou majitelé se svými mazlíčky 
více doma, mají tendenci jim (stej-
ně jako sobě) přilepšovat. V mnoha 
případech však takové přilepšení 
skončí návštěvou veterinárního  
lékaře. Trávicí trakt je osídlen spe-
cifickou bakteriální mikrofló- 
rou, která je přizpůsobená běžně 
přijímanému krmivu vašeho maz-
líčka. Pokud dojde k náhlé změně 
krmných návyků (např. právě vá-
noční dobroty), mikroflóra střev 
není schopná tuto potravu zpra- 
covat a dochází k výrazným za- 
žívacím potížím. Úporný či dlou-
hotrvající průjem navíc může  
způsobit dehydrataci organismu, 
která v krajním případě může vést 
až k poruchám oběhového systému. 
Dalším velice závažným onemoc-
něním, které souvisí s krmnými 
návyky psů, je pankreatitida, jejíž 

podstatou je vznik zánětu ve sli- 
nivce břišní vlivem aktivace vlast-
ních enzymů – dochází k tzv. vlast-
nímu natrávení slinivky břišní 
uvnitř organismu. Jedná se o velice 
bolestivý proces, který může skon-
čit i úhynem zvířete. Pankreatitida 
vzniká jako akutní problém po po-
dání velké dávky něčeho tučného 
(např. cukroví), ale stejně tak může 
nastupovat pozvolna (např. dlou- 
hodobé překrmování). Pokud chce-
te vašemu kamarádovi dopřát něco 
lepšího, držte se pamlsků pro něj 
určených v přiměřeném množství. 
I váš mazlíček ocení, když mu ne-
bude nevolno a užije si vánoční 
pohodu s vámi doma, místo v hos-
pitalizačním boxu na veterinární 
klinice.
 Poklidné vánoce přeje tým  
veterinární ordinace Sanovet.
www.sanovet.cz, tel. 549 411 441

Dvořáčkova 1532, Tišnov

1. 12. – 14. 12. 2016

PRO VAŠI VOLNOU CHVÍLI
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VOX 238

Zdeněk Libiš, Kunštát-Sychotín
Diagram č. 554 – originál VOXu
Bílý táhne a donutí černého, aby mu 
dal čtvrtým tahem mat
Bílý: Kh4 De8 Ve1 Vf3 Sa2 Sg3 Jd6 
Je3 Pg7 (9)
Černý: Ke6 Jd5 Je7 Pf6 h5 h6 (6)
Tato úloha vznikla v lednu 2005  
a má pořadové číslo 2358. Dvojník 
neboli B pozice vznikne po úvod-
níku a přemístění bílé věže f3 na 
pole f7. 

TTC Koral Tišnov, z.s. stolní tenis výsledky 8. a 9. kola

Krajský přebor žen na Ostrovci

Tišnovští házenkáři mezi elitou druhé ligy

Soutěž hasičů o vánočního kapra

Volejbalový klub Tišnov

Tišnovské basketbalistky opět zvítězily

Bruslařská sezóna začíná

Akce ve sportovní hale Tišnov
So 3. 12. 20.00 futsal 1. FCK – Toka Brno
Ne 4. 12. 9.00–13.00 fotbal AFK žáci kopaná – turnaj
Ne 4. 12. 17.00 házená Házená Tišnov, z. s. – Sokol II. Prostějov
Pá 9. 12. 20.00 futsal San Marino – Mitra Brno
So 10. 12. 9.00–13.00 fotbal AFK – st. žáci – turnaj 
So 10. 12. 14.00–18.00 fotbal AFK přípravka 
Ne 11. 12. 9.00–13.00 fotbal AFK – žáci – turnaj
Ne 11. 12. 14.00–18.00 fotbal AFK – žáci – turnaj 

VS Drásov ve Střelicích bodoval naplno

Mikulášský 
florbalový turnaj
 V neděli 4. prosince od 14.00 hod. 
se v hale a tělocvičně ZŠ Smíškova  
v Tišnově koná Mikulášský turnaj 
ve florbalu. Utkají se spolu florbalo-
ví hráči v kategorii mladších a star-
ších žáků. Přijte se podívat a pod-
pořit mladé sportovce.           (koko)

Řešení: A) 1.g8V f5 2.Jexf5+ Kf6 3.Jxe7+ Jf4 4.Vg5 hxg5 mat,
 B) 1.Vxf6+ Kxf6 2.Jxd5+ Jxd5 3.Vf1+ Jf4 4.Vg5 hxg5 mat. 

 Dne 26. listopadu sehrály naše hráč-
ky U13 dvojzápas s družstvem Re-
nocar Podolí. Toto družstvo nás na 
svojí palubovce v předcházejícím kole 
2x porazilo, takže jsme jim měly co 
oplácet. Děvčata podala kolektivní 
výkon, do hry se zapojily všechny 

hráčky družstva a po bojovném výko-
nu porazily tým Podolí v obou zápa-
sech a to 58:28 a 50:25. 
 Další termíny utkání a výsledky 
můžete sledovat na stránkách SKB 
Tišnov: www.basket.tisnov.cz.
 V. Knoflíčková

3. liga mužů skupina D
1. SKST Mart Hodonín C 9 8 0 1 0 88:37 25
2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 9 6 1 2 0 78:60 22
3. TJ Sokol Studená 9 4 3 2 0 78:62 20
4. TJ Baník Mikulčice 9 5 1 3 0 73:65 20
5. TJ Sokol Vracov 9 4 2 3 0 69:69 19
6. TJ Holásky 9 3 3 3 0 70:77 18
7. TTC Moravská Slavia Brno C 9 3 3 3 0 70:70 18
8. SKST Mart Hodonín B 9 4 0 5 0 63:73 17
9. KST Sokol Znojmo-Orel Únanov 9 3 1 5 0 65:76 16
10. TJ Žár nad Sázavou 9 2 2 5 0 60:76 15
11. TJ Jiskra Litomyšl 9 2 1 6 0 62:80 14
12. TTC Koral Tišnov 9 0 3 6 0 56:87 12
 26. 11. 2016 – Utkání: TTC Koral Tišnov   –   TJ Baník 
Mikulčice 8:10 (35:37); 27. 11. 2016 – Utkání: TTC Koral 
Tišnov – TJ Sokol Vracov 9:9 (35:33)

Divize
1. TJ Sokol Lanžhot A 9 7 1 1 0 85:44 31
2. TJ Sokol Brno I A 9 7 1 1 0 83:52 31
3. KST Sokol Znojmo-Orel Únanov B 9 6 2 1 0 85:57 29
4. SK Slatina - Brno A 9 6 2 1 0 82:57 29
5. MK Řeznovice B 9 4 1 4 0 74:62 22
6. KST Blansko B 9 4 0 5 0 63:75 21
7. TJ Jiskra Strážnice A 9 3 3 3 0 78:69 21
8. KST Oltec Brno A 9 3 2 4 0 69:69 20
9. SKST Hodonín D 9 3 1 5 0 57:77 19
10. TTC Moravská Slavia Brno D 9 2 1 6 0 58:78 16
11. Orel Silůvky A 9 2 0 7 0 50:73 15
12. TTC Koral Tišnov B 9 0 0 9 0 19:90 9
 26. 11. 2016 – Utkání: TTC Koral Tišnov „B“ – SK 
Slatina 4:10 (17:33); 27. 11. 2016 – Utkání: TTC Koral 
Tišnov „B“ – Sokol Brno I 2:10 (11:30)

Mikulášská laka
 TJ Sokol Moravské Knínice
 pořádá v neděli 4. prosince 
od 13.00 hod., v sokolovně 
XVI. ročník Mikulášské laky 
ve skoku do výšky. 
 Prezentace 13.00–13.15 hod., 
losování 13.15–13.30 hod., zahá-
jení 13.30 hod. Možnost startu mají všichni příchozí muži, ženy a děti. 
Soutěží se v jednotlivých věkových kategoriích dle počtu účastníků ve 
skupinách. Každý ze startujících obdrží věcné ceny. Občerstvení bude 
zajištěno. Přezůvky a sportovní úbor podmínkou. 
 Na příjemnou shledanou spolu s přáním mnoha sportovních úspěchů 
se těší výbor TJ Sokol M. Knínice. 

 SDH Kuřim zve na IX. ročník 
soutěže v požárním útoku „O vá-
nočního kapra SDH Kuřim“,  
která se koná v sobotu 10. prosin- 
ce. Pozor! Letos se soutěž koná  
na parkovišti TOS Kuřim – ulice 
Blanenská. 
 Do 9.00 hod. je příjezd družstev, 
následuje prezentace, v 9.30 hod. 
nástup a zahájení soutěže. Soutěží 
se v kategorii muži, ženy, veterá- 
ni. Každé družstvo soutěží s vlast-
ním nářadím. Velitelé všech druž-
stev se utkají o vánočního kapra. 

Na závěr bude  
v y h o d n o c e n í  
a předání cen. 
V průběhu 
soutěže je 
z a j i š t ě n o  
občerstvení.  (fel)

 Ve čtvrtek 1. prosince se otevírá 
mobilní kluziště v Brně za Lužán-
kami prvním blokem v 15.00 hod. 
Opět je pro návštěvníky připravena 
brusírna a půjčovna bruslí, společ-
ně s občerstvením. 
 První letošní akcí pro fanoušky 
zimního sportu bude Mikuláš na 

ledě 5. prosince od 15.00 do 17.00 
hod. Těšit se můžete na zábavu pro 
celou rodinu na suchu i na ledě, 
soutěž ve slalomu, soutěž o nejlep-
šího tanečníka na ledě, Mikuláš-
skou nadílku. 
 Více na http://www.bruslenizalu-
zankami.cz (fel)

 Víkend 19.–21. 11. patřil v nafu-
kovací hale na Ostrovci ženskému 
tenisu. Na halový krajský přebor 
přijelo 29 účastnic, které měly mož-
nost bojovat o postup na MČR  
v Milovicích. Na poslední chvíli  
se přihlásila Hana Kováčová (TC 
Brno), která se stala jako první na-
sazená hráčka favoritkou na vítěz-
ství. Ve startovní listině bylo však 
dost kvalitních dorostenek, které se 
mohly poprat o titul přebornice kra-
je. Z domácích hráček bohužel ne-
nastoupila Martina Seyfertová, 
která mohla po loňském třetím 
místě bojovat o možnost postupu. 
Pět hráček domácího klubu, které 
nastoupily na turnaj, bohužel nesta-
čilo na soupeřky hned v prvním 
kole. Velice dobře se na turnaji 
předvedly Nicol Maršálková (TK 
Blansko), která nejprve porazila 
dobře hrající Veroniku Lebišovou 
(Sokol Letovice) a po vítězství nad 
druhou nasazenou Veronikou Kou-
delkovou (ŽLTC Brno), postoupila 
do semifinále. Dále Pavlína Sig-
mundová (TC Austerlitz), která ve 
třech setech potrápila první nasa-
zenou Kováčovou a výborně a pes-

tře hrající Kateřina Man-
delíková (TK Agrofert 
Prostějov). Katka je ještě 
starší žačka, ale svojí hrou 
všechny přesvědčila o vel-
kém potenciálu do bu-
doucna. Ve čtyřhře společ-
ně s Maršálkovou dokonce 
vybojovaly vítězství, když 
ve finále přehrály pár Ve-
ronika Lebišová (Sokol 
Letovice), Denisa Huňko-
vá (TK Agrofert Prostě-
jov) poměrem 7/5, 6/2. 
Poslední výraznou hráč-
kou, která předvedla vý-
borné výkony, je Denisa 
Huňková. Ta s přehledem 
postoupila do finále, kde 
nestačila na favorizovanou 
Hanu Kováčovou a pod-
lehla jí 6/3, 6/1. Denisa  
v letošní sezóně nastupo-
vala za Tišnov, jako hostu-
jící hráčka v družstvu 
dorostu a protože se jí  
v Tišnově líbí, domluvila 
se i na další spolupráci  
v sezóně 2017. Vítězce přeboru 
Haně Kováčové gratulujeme a pře-

jeme další úspěchy. Ukázala, že  
je zkušená hráčka, která bude  
Jihomoravský tenisový svaz dobře  
reprezentovat na halovém MČR.

Z. Kunický

Na	 fotografii	 jsou	 finalistky	 turnaje	 Hana	
Kováčová	a	Denisa	Huňková

 19. 11. Orel Pozořice-TJ Holubice 
– VK Tišnov 3:0 (20,24,14), 3:1 
(-23,15,26,22)
 Soupeř se před naším vzájemným 
měřením sil sice nacházel na samém 
chvostu tabulky, avšak prozatím se 
střetl jen se silnými protivníky. Od 
úvodního hvizdu jsme zatlačili podá-
ním a ujali se vedení. Soupeř však brzy 
zlepšil přihrávku, ta naopak začala 
haprovat u nás. Jejich ostré plachty 
nabourávali naši snahu o rychlé kom-
binace, naše útoky se tříštily o soupe-
řovu obranu. Škoda, že jsme nevyuži-
li nabídnuté šance, kterých navíc bylo 
od soupeře, možná až nečekaně, velice 
poskromnu. 
 Odveta byla pojata z naší strany lépe, 
hlavně bojovněji. Opět jsme v úvodu 
zápasu bodově uskočili, následně nás 
soupeř do koncovky nebezpečně sta-
hoval, naštěstí stíhací jízdu nedotáhli 
do konce, 1:0 pro nás. Bohužel se jed-
nalo o jedinou úspěšnou koncovku setu 

v tento den. Soupeř nás předčil hrou  
v poli, to, co pochytali, nás uvádělo  
v zoufalství. Tentokrát jsme se museli 
sklonit před soupeřem, kterému se ten 
den dařilo téměř vše. Po výsledcích  
z ostatních hal, které nás vůbec nepo-
těšily, jsme již v těsném kontaktu se 
suverénem tabulky. 
 26. 11. VK Tišnov – SKP Kometa 
Brno 0:3 (-23,-22,-21), 0:3 (-18,-19,-21)
 Před zraky kamery tišnovské televi-
ze jsme přivítali mladý tým z Brna. 
Výsledkově se nám však zápas vůbec 
nevydařil. Příčina neúspěchu měla dva 
jmenovatele – nedokázali jsme ubránit 
jejich dispozičně dobře vybavené sme-
čaře, naopak my jsme si zuby vyláma-
li na jejich dobře postavených blocích. 
Utkání nabídlo, oproti minulému týd-

nu, velmi málo útočných akcí z naší 
strany – podání se často kazilo, hosté 
razantními útoky nenabízeli možnost 
pokračovat v rozehře a my, pokud jsme 
měli přihráno, jsme troskotali na vyso-
kých blocích. Až na výjimky jsme  
v setech vždy tahali za kratší konec, 
postupně jsme dokázali srovnat, poté 
hosté ale opět uskočili. Na rozdíl od 
nás, zvládali bránit útoky z hlavního 
kůlu a bodovky dohrávat.
 Poslední zápas, pro tento kalendářní 
rok, sehrajeme 3. prosincovou sobotu 
na palubovce Letovic. A bude to velmi 
důležité utkání. Letovice jsou jen  
2 body pod námi, poražený z tohoto 
duelu stráví vánoční svátky na posled-
ním, 10. místě tabulky. A to nehodláme 
připustit. Vladislav Horký

 I po odehraném devátém kole pod-
zimní části druhé ligy se házenkáři  
z Tišnova stále drží na předních příč-
kách tabulky.
 V neděli 20. listopadu se tišnovští 
házenkáři představili na domácí palu-
bovce proti družstvu z Napajedel.  
Především v druhém poločase doká-
zali, že v letošním ročníku mohou 
pomýšlet na historicky nejúspěšnější 
umístění v soutěži a soupeře porazili 
především díky rychlým protiútokům 
rozdílem třídy.
 Házená Tišnov – TJ Fatra Slavia 
Napajedla 41:25 (19:11)
	 Sestava	a	branky	Tišnova:	Ženatý	
Dominik	–	Burget	Daniel	9,	Gruber	
Jakub	 2,	 Válek	 Radomír	 6,	 Horký	
Jakub	3,	Schneider	Ondřej	2,	Gajdoš	
Jiří	5,	Havlát	Jiří	8,	Kučera	Vít	6
 V sobotu 26. listopadu pak odehrá-
li méně šastné utkání, kdy navštívili 
soupeře z Telnice. Celé utkání bylo ve 
znamení hrubých zákroků domácích 
hráčů, kteří podporováni velmi hrubý-
mi fanoušky doháněli absenci házen-
kářského umění hrou, jejíž tvrdost byla 
mnohdy za hranou pravidel. Jen díky 
zkušené extraligové rozhodcovské 
dvojici Valášek–Vychodil se utkání 
dohrálo relativně rozumným způso-
bem. Družstvo z Telnice bohužel pa- 
tří k tomu horšímu, co druholigová 
jihomoravská skupina nabízí. Kromě 
zcela nevyhovujícího „nisaplastového“ 

povrchu v nafukovací hale jsou to 
především fanoušci domácího týmu, 
kteří jsou, díky svému hrubému cho-
vání, opravdovou ostudou domácích. 
Český svaz házené pro letošní ročník 
soutěže všechny týmy vyzval k dodr-
žování výzvy „Chovej se fair play!“. 

Jejím cílem je apelovat na návštěvníky 
utkání, aby svá družstva povzbuzova-
li v duchu slušnosti a s respektem ke 
všem sportovcům, funkcionářům  
a rozhodčím a tím pomáhali vytvořit 
pozitivní atmosféru utkání. Nedodrže-
ní této výzvy může být sankcionováno 
řídícím orgánem soutěže. Ke kontrole 
jeho dodržování však bohužel nedo-

chází. I přes tuto nepříjemnou zkuše-
nost tišnovští házenkáři vybojovali 
remízu a nyní tak ztrácí pouhý bod na 
lídra soutěže z Hustopečí.
 Sokol Telnice – Házená Tišnov 
33:33 (14:17)
	 Sestava	a	branky	Tišnova:	Ženatý	

Dominik,	 Rybář	 Michal	 –	 Gruber	
Jakub	 4,	 Válek	 Radomír	 9,	 Horký	
Jakub	5,	Schneider	Ondřej	1,	Havlát	
Jiří	11,	Klíč	Jiří	1
 K poslednímu utkání podzimní čás-
ti sezóny nastoupí tišnovští házenká- 
ři tentokrát netradičně už v sobotu  
3. prosince od 17.00 hod. proti druž-
stvu z Prostějova. (JS)

Fotografie	z	utkání	Tišnov	–	Napajedla 

 V sobotu 26. listopadu jsme cesto-
vali k okresnímu derby do Střelic. 
Byli jsme si vědomi, že domácí se po 
nevydařeném úvodu vzpamatovali,  
v posledních čtyřech kolech vybojo-
vali 8 bodů a určitě udělají vše pro to, 
aby unikli ze spodních vod tabulky. 
 První utkání jsme zahájili v sesta-
vě Kubernát–Lípa, M. Pospíšil, Ha-
vlík, Uher, P. Pospíšil–Jelínek. Začá-
tek přinesl vyrovnaný boj, žádnému 
ze soupeřů se nedařilo bodově odsko-
čit. Po prvním technickém TO se 
však obraz hry zásadně změnil. Naši 
hráči výrazně přidali na podání  
i razanci při útoku a zbytek setu  
probíhal zcela v jejich režii s výsled-
kem 17:25. Herní pohodu si naši při-
nesli i do úvodu druhého setu, brzy 
si vypracovali až sedmibodový nás-
kok a zdálo se, že set snadno získají. 
Potom se však dostavil nepochopi- 

telný herní výpadek, kterého domácí 
pochopitelně využili, srovnali stav na 
20:20 a o výsledku se rozhodovalo  
v koncovce. V ní se naši naštěstí  
probudili a zvítězili 23:25. Do další-
ho pokračování naši vstoupili opět 
mnohem lépe než Střelice, tentokrát 
se vyhnuli nevynuceným kompli- 
kacím a set ovládli 16:25. Získali jsme 
tedy zcela zaslouženě tři body a nut-
no přiznat, že tak jasnou výhru jsme 
nečekali. 
 Bylo tedy otázkou, s čím vyrukují 
domácí do odvety. Do ní poslal trenér 
Dvořák sestavu Hökl–Lípa, Olšar, 
Havlík. Lavička, P. Pospíšil–Jelínek. 
V prvním setu naši výrazně převyšo-
vali soupeře ve všech herních činnos-
tech a tomu odpovídal i výsledek 
18:25. Domácí hráči zřejmě pocho-
pili, že s podobným výkonem ne- 
mohou uspět a do druhého setu vstou-

pili jako vyměnění. Riskantním po-
dáním i útokem a obětavou hrou  
v poli si vypracovali menší náskok, 
který se našim přes veškerou snahu 
nepodařilo zlikvidovat a set skončil 
poměrem 25:20. Bylo zřejmé, že vý-
sledek dalšího setu může mít na vývoj 
utkání zásadní vliv. Naši hráči naštěs-
tí prokázali pevnější nervy, na rozdíl 
od střelických se dokázali vyvarovat 
nevynuceným chybám a oba násle-
dující sety získali s jistotou shodným 
poměrem 19:25. Ze Střelic jsme tedy 
přivezli šest bodů, které nás v tabulce 
posunuly na čtvrté místo.
 Nyní nás však čeká velmi těžký 
konec první poloviny soutěže. V so-
botu 3. 12. přivítáme v naší hale ve-
doucí tým soutěže Holubice a o týden 
později zakončíme letošní volejbalo-
vý rok na půdě největšího favorita 
soutěže Bučovic.      Miroslav Řezník
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