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elenající se listí na stromech jiÏ
snad definitivnû potvrzuje, Ïe
zima je za námi a do na‰eho

mûsta pfiichází jaro ve své plné síle.
K jaru ov‰em patfií také první drobné
de‰tíky a vrtochy poãasí. Vypadá to, Ïe
ani leto‰ní rok nebude v˘jimkou.
Doslova aprílové velikonoãní svátky toho
byly jasn˘m dÛkazem. Navzdory poãasí
v‰ak musí probíhat úklid mûsta od ne-
ãistot, které nám pfiinesla zima. V tûchto
dnech tak v maximálním moÏném poãtu
provádûjí pracovníci mûstské úklidové
ãety ãi‰tûní ulic a vefiejného prostran-
ství od zbytkÛ zimního posypu a na-
shromáÏdûného smetí. Práce to není jed-
noduchá, mnoÏství odpadkÛ je znaãné
a mnohdy vypovídá o jisté kulturní vy-
spûlosti nûkter˘ch na‰ich spoluobãanÛ.
Dovoluji si Vás tímto vyzvat, aÈ se
v‰ichni spoleãnû zamûfiíme na udrÏo-
vání ãistoty Ïivotního prostfiedí na‰eho
mûsta. S úklidem ãásteãnû souvisí
i zmûna ve svozu komunálního odpadu,
která nastala od prvního dubnového
dne. Mûsto se v loÀském roce stalo spo-
leãníkem ve spoleãnosti KTS ekologie,
která je stoprocentnû vlastnûna obcemi
z okresu Brno-venkov a zab˘vá se svo-
zem a likvidací odpadu. Mûsto si od to-
hoto kroku slibuje zkvalitnûní sluÏeb
a pfiedev‰ím dal‰í finanãní úspory v roz-
poãtu mûsta. Jako kaÏd˘ zaãátek i tento
mÛÏe b˘t mírnû komplikovan˘, proto
Vás prosím o urãité pochopení, ve‰keré
zji‰tûné nedostatky se snaÏíme ihned
odstraÀovat. Pokud budete mít jakouko-
liv pfiipomínku ãi podnût, t˘kající se
zmûn v systému svozu odpadu, neváhejte
informovat pracovníky odboru komu-
nálních sluÏeb osobnû, telefonicky nebo
emailem na adrese udrzba@tisnov.cz.

Z poslední procházky mûstsk˘ch
radních s obãany, která se uskuteãnila
v lokalitû Hony za Kuk˘rnou, jsem si já

i mí kolegové odnesli mnoÏství zajíma-
v˘ch podnûtÛ a informací, které jsme
obdrÏeli od pfiítomn˘ch obãanÛ. Dûkuji
tímto v‰em, ktefií se takto aktivnû o dûní
v na‰em mûstû zajímají. Myslím si, Ïe
právû tyto procházky jsou vhodnou ces-
tou k lep‰í komunikaci mezi vedením
mûsta a jeho obãany. O v‰ech skuteãnos-
tech, které na procházce zaznûly, budete
informováni v samostatném ãlánku.
Já se velice krátce zmíním o jedné,
která je totoÏná s tím, co jsem jiÏ ve
svém dne‰ním slovû zmínil. A to je
právû ãistota vefiejného prostranství, ze-
jména pak zneãi‰tûní psími exkrementy.
V této záleÏitosti se chystáme podnik-
nout mnoÏství preventivních i represiv-
ních opatfiení, která by mûla situaci ra-
dikálnû zlep‰it. Jedním z nich je i vznik
pracovního místa inspektora vefiejného
pofiádku, kter˘ zaãne jiÏ od zaãátku mû-
síce kvûtna dÛslednû dohlíÏet na dodr-
Ïování mûstsk˘ch vyhlá‰ek, tedy i ãis-
toty vefiejn˘ch prostor. V pfií‰tím vydání
Ti‰novsk˘ch novin Vám tohoto pracov-
níka pfiedstavíme, vãetnû podrobného
popisu jeho práce a pfiedev‰ím svûfie-
n˘ch pravomocí.

Dal‰í novinkou, kterou pro své obãany
zavedlo mûsto, je Ïiv˘ obrazov˘ pfienos
ze zasedání mûstského zastupitelstva
na internetu. I pfies drobné technické
problémy, které vysílání bfieznového za-
stupitelstva pfiineslo, povaÏujeme tento
krok smûrem k maximální informova-
nosti obãanÛ za velice úspû‰n˘. Vûfiím,
Ïe spoleãnû s moÏností seznámit se
s projednávan˘mi dokumenty má nyní
kaÏd˘ obãan ideální pfiíleÏitost informo-
vat se o aktuálním dûní v samosprávû
mûsta a v neposlední fiadû tak také do-
hlíÏet na práci sv˘ch volen˘ch zástupcÛ.

Jen sluneãné dny Vám v‰em pfieje
Jan Schneider

Z
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Nabídka prodeje bytÛ

Mûsto Ti‰nov zvefiejÀuje podle § 39
odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, zámûry prodeje:
– Voln˘  ãtyfipokojov˘ byt ã. 1723/1

o v˘mûfie 92,03 m2 v 1. patfie budovy
ã. p. 1722, 1723 a 1724 na
ul. Kvûtnická v Ti‰novû, vãetnû spolu-
vlastnického podílu ve v˘‰i  id 15/320
na spoleãn˘ch ãástech domu
ã. p. 1722, 1723 a 1724 a na pozemcích
parc. ã. st. 1980, 1981, 1982/1 a 1982/2
v k. ú. Ti‰nov.

– Voln˘ dvoupokojov˘ byt ã. 923/1 o v˘-
mûfie 55,70 m2 v suterénu budovy
ã. p. 923, 924 a 925 na ul. Jamborova
v Ti‰novû, vãetnû spoluvlastnického
podílu ve v˘‰i  id 10/430 na spoleãn˘ch
ãástech domu ã. p. 923, 924 a 925 a na
pozemcích parc. ã. st. 1011, parc.
ã. st. 1012 a parc. ã. st. 1013 v k. ú.
Ti‰nov.

– Voln˘ tfiípokojov˘ byt ã. 1677/2 o v˘-
mûfie 82,60 m2 v pfiízemí budovy
ã. p. 1677, 1678 na ul. Králova
v Ti‰novû vãetnû spoluvlastnického
podílu ve v˘‰i id 12/190 na spoleãn˘ch
ãástech domu ã. p. 1677, 1678 a na po-
zemcích parc. ã. st. 1592 a parc. ã. st.
1686 v k. ú. Ti‰nov.

– Voln˘ tfiípokojov˘ byt ã. 1677/7 o v˘-
mûfie 85,19 m2 ve 4. patfie budovy
ã. p. 1677, 1678 na ul. Králova
v Ti‰novû vãetnû spoluvlastnického
podílu ve v˘‰i id 12/190 na spoleãn˘ch
ãástech domu ã. p. 1677, 1678 a na po-
zemcích parc. ã. st. 1592  a parc. ã. st.
1686 v k. ú. Ti‰nov.

Prodeje bytÛ budou realizovány za
podmínek stanoven˘ch v Pravidlech
prodeje bytÛ z majetku mûsta Ti‰nova.

Prodeje probûhnou prostfiednictvím
elektronické aukce.

BliÏ‰í informace mohou obãané obdr-
Ïet v úfiedních hodinách na Mûstském
úfiadû Ti‰nov, Odboru správy majetku
a investic u paní Katefiiny Smetanové,
elektronicky na adrese smetanova@
tisnov.cz a na tel. 549 439 850.

Zámûry jsou zvefiejnûny na www.tis-
nov.cz v sekci zastupitelstvo, rada – do-
kumenty mûsta – zámûry – zámûr ze
dne 23. 3. 2012 nebo v aktualitách
i s fotkami.

Odbor správy majetku a investic

Finanãní odbor pfiipomíná

Finanãní odbor mûsta Ti‰nova pfiipo-
míná splatnost místních poplatkÛ ze
psÛ a za komunální odpad. V̆ ‰e obou
poplatkÛ je stejná jako v pfiedchozím
roce. Obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta
stanoví u obou uveden˘ch poplatkÛ
shodn˘ termín splatnosti – nejpozdûji
do 30. dubna kalendáfiního roku.

Za nedodrÏení tohoto termínu bude
uplatnûn sankãní postih v podobû nav˘-
‰ení základního poplatku. Zákon
ã. 556/1990 Sb., o místních poplatcích,
v platném znûní, v § 11 umoÏÀuje uplat-
nit toto zv˘‰ení aÏ na trojnásobek.

Dal‰í informace je moÏné získat na
tel.: 549 439 838 nebo 549 439 843,
e-mail: jitka.halamova@tisnov.cz nebo
helena.marvankova@tisnov.cz, popfiípadû
na stránkách mûsta www.tisnov.cz (do-
kumenty mûsta – ostatní – dokumenty
odborÛ a pracovi‰È – odbor finanãní).

Dûkujeme za vãasné uhrazení po-
platkové povinnosti, kter˘m pfiedejdete
dal‰ím v˘dajÛm.

Ing. Petra JÛzová
vedoucí finanãního odboru
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KONKURZ

Rada mûsta Ti‰nova ve smyslu § 166 odst. 2 zákona ã. 561/2004 Sb.,
o pfied‰kolním, základním, stfiedním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání

(‰kolsk˘ zákon), v platném znûní

vyhla‰uje konkurz
na pracovní místo fieditele/fieditelky pfiíspûvkové organizace mûsta

DÛm dûtí a mládeÏe Ti‰nov

PoÏadavky:
– pfiedpoklady a odborná kvalifikace pro v˘kon ãinností fieditele ‰koly podle

zákona ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících a o zmûnû nûkter˘ch
zákonÛ, v platném znûní,

– znalost ‰kolské problematiky a pfiedpisÛ,
– organizaãní a fiídící schopnosti.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
– úfiednû ovûfiené kopie dokladÛ o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (diplom vãetnû

vysvûdãení o státní závûreãné zkou‰ce, pfiípadnû doklady o dal‰ím vzdûlání
/maturitní vysvûdãení),

– doklad o prÛbûhu zamûstnání a délce pedagogické praxe vãetnû pracovního
zafiazení (napfi. pracovní smlouvy, potvrzení zamûstnavatelÛ atd.),

– strukturovan˘ profesní Ïivotopis,
– písemnou koncepci rozvoje ‰kolského zafiízení v rozsahu max. 5 normostran,
– v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsícÛ),
– ãestné prohlá‰ení podle § 4 odst. 3 zákona ã. 451/1991 Sb., ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ, (nedokládají uchazeãi narození po 1. prosinci 1971),
– originál, popfi. ovûfiená kopie lékafiského potvrzení o zpÛsobilosti k v˘konu pra-

covního místa fieditele (ne star‰í 3 mûsícÛ),
– písemn˘ souhlas se zpracováním osobních údajÛ pro úãely tohoto konkurzního

fiízení ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ a o zmûnû
nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní.

Pfiedpokládan˘ nástup na pracovní místo fieditele/fieditelky: 1. 8. 2012

Obálku oznaãte slovy: „Konkurz DDM Ti‰nov – neotvírat“.

Pfiihlá‰ky s uveden˘mi doklady doruãte do 30. 4. 2012  na adresu:
MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov.
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KONKURZ

Rada mûsta Ti‰nova ve smyslu § 166 odst. 2 zákona ã. 561/2004 Sb.,
o pfied‰kolním, základním, stfiedním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání

(‰kolsk˘ zákon), v platném znûní

vyhla‰uje konkurz
na pracovní místo fieditele/fieditelky pfiíspûvkové organizace mûsta

Matefiská ‰kola Sluníãko, Ti‰nov, Na Rybníãku 1700

PoÏadavky:
– pfiedpoklady a odborná kvalifikace pro v˘kon ãinností fieditele ‰koly podle

zákona  ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících a o zmûnû nûkter˘ch
zákonÛ, v platném znûní,

– znalost ‰kolské problematiky a pfiedpisÛ,
– organizaãní a fiídící schopnosti.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
– úfiednû ovûfiené kopie dokladÛ o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (diplom vãetnû

vysvûdãení o státní závûreãné zkou‰ce, pfiípadnû doklady o dal‰ím vzdûlání
/maturitní vysvûdãení),

– doklad o prÛbûhu zamûstnání a délce pedagogické praxe vãetnû pracovního
zafiazení (napfi. pracovní smlouvy, potvrzení zamûstnavatelÛ atd.),

– strukturovan˘ profesní Ïivotopis,
– písemnou koncepci rozvoje ‰koly v rozsahu max. 5 normostran,
– v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsícÛ),
– ãestné prohlá‰ení podle § 4 odst. 3 zákona ã. 451/1991 Sb., ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ, (nedokládají uchazeãi narození po 1. prosinci 1971),
– originál, popfi. ovûfiená kopie lékafiského potvrzení o zpÛsobilosti k v˘konu pra-

covního místa fieditele (ne star‰í 3 mûsícÛ),
– písemn˘ souhlas se zpracováním osobních údajÛ pro úãely tohoto konkurzního

fiízení ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ a o zmûnû
nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní.

Pfiedpokládan˘ nástup na pracovní místo fieditele/fieditelky: 1. 8. 2012

Obálku oznaãte slovy: „Konkurz M· Sluníãko – neotvírat".

Pfiihlá‰ky s uveden˘mi doklady doruãte do 30. 4. 2012  na adresu:
MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov.
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Pfiehled mimofiád˘ch
trhov˘ch akcí

Ti‰novské trhy vstupují le-
tos do své jiÏ páté sezóny.
Od konce dubna se budou
konat pravidelnû kaÏdou
sobotu, vÏdy od 8 do 12 ho-
din. Nabízejí zeleninu,

s˘ry, med a dal‰í potraviny lokální
produkce, sazenice  a také fiemeslné v˘-
robky místních v˘robcÛ.
21. 4. DEN ZEMù + zahájení pravidel-

n˘ch trhÛ
28. 4. Ti‰novské trhy + Ble‰í trhy
5. 5. Ti‰novské trhy (Mezinárodní 

jarní expozice minerálÛ)
18. 8. DOÎÍNKOVÁ – LETNÍ TRHOVÁ

SLAVNOST

8. 9. Ti‰novské trhy pofiádané na chod-
níãku pod radnicí, na námûstí
– Pfiehlídka elegance historick˘ch
vozidel

29. 9. Václavské hody (pro pozvané pro-
dejce)

3. 11. Ti‰novské trhy (Mezinárodní
podzimní expozice minerálÛ)
+ Ble‰í trhy + ukonãení pravidel-
n˘ch trhÛ

15. 12. VÁNOâNÍ TRHOVÁ SLAVNOST
Podrobnûj‰í informace o trzích na-

leznete na stránkách http://trhy.tisnov-
sko.eu/

RovnûÏ zde vÏdy bude uvedena aktu-
ální nabídka na sobotní trh.

Za pofiadatele Ti‰novsk˘ch trhÛ
Eva Zavfielová, mûsto Ti‰nov

Co se dûje uvnitfi Bytového
druÏstva Dubina II v Ti‰novû?

VáÏení obyvatelé Ti‰nova a ãlenové
druÏstva, primárním úãelem tohoto
ãlánku je informovat o aktuální situaci
uvnitfi v˘‰e uvedeného druÏstva hlavnû
majitele druÏstevních podílÛ, aby se
k nim dostaly jiÏ potvrzené skuteãnosti
Kontrolní komisí.

Jen na úvod. BD Dubina II je 49 %
vlastníkem bytÛ na Dlouhé 1803-1810,
pfiiãemÏ 51 % vlastní mûsto Ti‰nov. Byty
byly vystavûny pfied cca sedmi lety (ko-
laudace probûhla koncem dubna 2005)
s vyuÏitím dotace z fondÛ EU za podmí-
nek, Ïe min. 20 let zÛstanou v druÏstev-
ním vlastnictví.

Od zaãátku do loÀského roku dûlala
dobrovolnû správkyni uveden˘ch druÏ-

stevních bytÛ paní Pavlína ·merdová, by-
tem Dlouhá 1808.

Po velké ãlenské schÛzi druÏstva zde
v Ti‰novû dne 15. 10. 2011 do‰lo k urãit˘m
zmûnám, které pfiedznamenaly odhalení
mnoha alarmujících skuteãností.

Pro Ti‰nov byli zvoleni celkem 4 dele-
gáti, ktefií zároveÀ vykonávají i funkci
správce, kromû domu C (vchody 1807,
1808), kde byla správkyní a zástup-
cem delegáta opût zvolena paní
·merdová. S touto zmûnou nezbytnû
souviselo pfiedání agendy b˘valé správky-
nû nov˘m delegátÛm/správcÛm.

A teì ãtûte pozornû! Pfiedáno ze
strany pí ·. nebylo prakticky vÛbec nic
kromû klíãÛ, neexistují faktury s rozpisy
prací a dal‰ími nezbytn˘mi pfiílohami na
vykonané práce, reklamaãní listy nebyly
po celou dobu vÛbec vypisovány. Oficiálnû
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vypsané a pfiedané do kanceláfie BD jsou
pouze dva! Tím vypr‰ela pûtiletá záruãní
doba urãená na bezplatné opravy a zna-
mená to tedy, Ïe teì si minimálnû díky
nedbalosti pí ·. bude muset kaÏd˘ hradit
opravy na vlastní náklady. A Ïe se nebude
jednat o malé ãástky! BohuÏel se jedná
i o ty opravy, které ãlenové druÏstva
fiádnû nahlásili paní ·. a chtûli je fie‰it.
Ona odstranûní v‰ech reklamovan˘ch
závad nezafiídila, i kdyÏ právû toto bylo
jednou z hlavních náplní její ãinnosti dle
pracovní smlouvy, kterou s BD podepsala
a dostávala mûsíãnû plat.

Dále neexistují Ïádné oficiální zápisy
ze ãlensk˘ch schÛzí a schÛze byly vedené
tak, Ïe do‰lo k poru‰ení témûfi v‰ech bodÛ
stanov (ãl. 18, odstavec 10).

ZávaÏn˘m zji‰tûním je fakt, Ïe jsme
(u témûfi nov˘ch bytÛ!) ve fondu oprav ve
ztrátû ãítající k dne‰nímu dni témûfi
milion korun, pfiestoÏe do tohoto fondu
byly ãerpány prostfiedky v celkové v˘‰i
1,5 mil. korun.

Ptáte se tedy, stejnû jako my, kam se
podûlo onûch cca 2,5 mil. korun za hospo-
dafiení paní ·.? Nejvût‰í ãástka, pfiibliÏnû
900 000,- Kã byla pfievedena na úãet
spoleãnosti Teplo T s. r. o. na opravu
nefunkãního systému topení. Zde do-
‰lo prezentování tohoto penûÏního toku
paní ·. jako údajná pÛjãka, která bude
pozdûji Teplem T navrácena! Jedná se
o obecnû známou okolnost, kterou do-
svûdãí celá fiada lidí. Díky ‰patnému hos-
podafiení se také musí nyní nav˘‰it platby
nájemníkÛ do fondÛ, aby se zaãala tvofiit
finanãní rezerva na budoucí opravy domÛ.
Dal‰ími vynaloÏen˘mi prostfiedky byly
finance napfiíklad na opravy zámkÛ, v˘-
mûnu ventilÛ, opravy chodeb a stfiechy,
které ale nebyly nutné a hlavnû nebyly
schválené ãleny druÏstva.

Paní ·merdová je také ãlenem
pfiedstavenstva celého druÏstva,
které má 18 bytov˘ch lokalit, celkem tedy

1500 bytov˘ch jednotek. Na schÛzi dele-
gátÛ do pfiedstavenstva se nominovala
sama s odÛvodnûním, Ïe je navrÏena za
lokalitu Ti‰nov, aãkoliv nikdo z nájem-
níkÛ o niãem nevûdûl a Ïádn˘ zápis opût
neexistuje.

Mûsto Ti‰nov se jiÏ zaãalo touto
zji‰tûnou situací serióznû zab˘vat,
loni také starosta mûsta Ti‰nov pan
Jan Schneider osobnû pomohl
zdárnû dofie‰it velkou reklamaci jed-
noho podkroví, kdyÏ ze strany správ-
kynû nebyla Ïádná aktivita nûkolik
mûsícÛ. Je zde i pfiíslib dÛkladného
pro‰etfiení dosavadního hospodafiení
v druÏstevních domech v Ti‰novû
spoleãnû s právním vyvozením kon-
krétních závûrÛ a následného postihu
viníka vzniklé situace. Mûsto Ti‰nov
chce dozorovat fiádné hospodafiení
a zamezit jakémukoli dal‰ímu pro-
hospodafiení spoleãn˘ch finanãních
prostfiedkÛ. Cílem této snahy je, aby tyto
hezké byty vystavûné v atraktivní loka-
litû byly stále lukrativní ke koupi
a aby nebyli zájemci o koupi odrazováni,
kdyÏ se zajímají o hospodafiení druÏstva.
KaÏd˘ z vlastníkÛ druÏstevního podílu
investoval své peníze a je tfieba tuto in-
vestici chránit. Nyní se situace ohlednû
hospodafiení jiÏ zlep‰ila a stabilizuje se.

Motto:
Uvûdomme si, Ïe nevlastníme byty,
ale „pouze“ druÏstevní podíly!

Mgr. Pavla Hanusová, Ing. Jakub Kreps,
Ing. Jifií Süsser – delegát, Petr Malásek
– delegát, Robert Papuãík – delegát

E-mail: druzstvo.dlouha@gmail.com

âlánek v nezkrácené verzi, vyjádfiení
kontrolní komise k hospodafiení Pavlíny
·merdové, aktuální stanovy, tabulky hos-
podafiení, hlavní knihy a dal‰í materiály
najdete na www.tisnov.webnode.cz
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Ml˘nská 152, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

KPH – Karel Vrti‰ka,
klavírní recitál

25. dubna, od 19.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Na programu: Joseph Haydn:
Sonáta h moll, Hob. XVI:32; Bedfiich
Smetana: Slepiãka, Hulán a Obkroãák;
Dmitrij ·ostakoviã: Preludia, op. 34 (v˘-
bûr; Ferenc Liszt: ·panûlská rapsodie;
Ferenc Liszt: Uherská rapsodie ã. 2.

Zaji‰tûno prÛvodní slovo interpreta
k pfiednesen˘m skladbám.

Vstupné 100,- Kã. Pro dûti, studenty
a seniory 60,- Kã. Jeden dospûl˘  jako
doprovod dítûte zdarma.

Více o umûlci na: http://www.ka-
relvrtiska.cz/

Koncert legendární metalové
kapely TITANIC

27. dubna, od 19.00 do 2.00 hod.
Spolupofiádá MûKS a Zdenûk Válka.
Více o kapele na: http://titanic-

band.cz/

MüllerÛv dÛm, Jungmannova 80,
tel.: 549 212 550

V˘stava „Sokol na Ti‰novsku“
11. bfiezna – 27. kvûtna

V˘stava se koná u pfiíleÏitosti
120. v˘roãí zaloÏení Tûlocviãné jednoty

Sokol Ti‰nov a 110. v˘roãí vzniku
Sokolské Ïupy Pern‰tûjnské a mapuje
celou jejich historii aÏ do souãasnosti.
Vstupné 30 Kã, sníÏené 15 Kã.

Ohlédnutí za úspû‰nou v˘stavou
Za dlouh˘ch zimních veãerÛ

Dûkujeme náv‰tûvníkÛm této inter-
aktivní v˘stavy za jejich velk˘ zájem.
Nejen dûti mÛÏeme potû‰it tím, Ïe za
trvání v˘stavy se utkalo 4,72 m látky!
V̆ stava zaujala dûti tak, Ïe se nûkteré
vracely se sv˘mi kamarády ãi rodinou
a po ‰kolních povinnostech trávily ãas
tkaním ãi pfiedením. Budeme nadále
hledat a pfiipravovat zajímavé v˘stavy
a tû‰it se takové pfiízni náv‰tûvníkÛ!

Rádi bychom na tomto místû podû-
kovali paní Jarmile Oharkové za její
odborné rady a pomoc pfii instalaci
v˘stavy.

Muzeum bude slavit rok
od svého zahájení

Dne 8. kvûtna budeme slavit rok od
slavnostního otevfiení muzea. Na tento
den pfiipravujeme hudební program
a pfiíjemné v˘hody pro drÏitele pamá-
teãní vstupenky! BliÏ‰í program na-
leznete v dal‰ím ãísle Ti‰novsk˘ch
novin.

GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

V˘stava ke 125. v˘roãí narození
malífie Josefa Jambora

7. dubna 2012 – 31. fiíjna 2012
Na v˘stavû máte unikátní moÏnost

vidût rozsáhlou kolekci obrazÛ Josefa
Jambora sestavenou z muzejních a sou-
krom˘ch sbírek.
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P¤IPRAVUJEME

Rostislav Fra‰/Skip Wilkins
Quartet (CZ/USA)
14. kvûtna, v 19.00

velk˘ sál MûKS
Modern jazz

Rostislav Fra‰ – tenor saxofon
Skip Wilkins – piano

Josef Feão – kontrabas
Gary Rissmiller – bicí souprava

Jako speciální host si s kapelou
zazpívá i ti‰novská rodaãka Alena
Ochrymãuková.

Vstupenky na festival Concentus
Moraviae v˘hodnûji pro posluchaãe
z Ti‰nova

Do 2. 6. je moÏno zakoupit v pfied-
prodeji v knihkupectví u paní Ra‰kové
vstupenky na koncerty 4. 6. a 22. 6. za
zv˘hodnûnou cenu, sníÏenou o 50 Kã
oproti cenû plné. Slevu lze uplatnit i na
koncert na hradu Pern‰tejnû 25. 6.
DÛchodci, drÏitelé prÛkazÛ ISIC, ZTP
(1 osoba) a ZTP-P (1 osoba a 1 doprovod)
zlevnûné vstupné o 100,- Kã z plného.
Více na www.mekstisnov.cz

Mûstské kulturní stfiedisko vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pozici
Vedoucí kina Svratka

NáplÀ práce:
– fiízení kolektivu promítaãÛ a pokladních
– zaji‰tûní fiádného chodu kina po technické stránce
– zaji‰tûní fiádného chodu kina po dramaturgické stránce
– obsluha a správa digitálního obsahu
– zaji‰tûní P.R. strategie kina
– aktivní sledování v˘voje svûtové a ãeské kinematografie
– zaji‰tûní ãinnosti filmového klubu
– aktivní marketingové vystupování a nabízení reklamního prostoru
– realizace nov˘ch projektÛ s mlad˘m publikem
– realizace spolupráce s místními ‰kolami
– pfiíleÏitostná realizace nefilmov˘ch kulturních aktivit
– spolupráce na dal‰ích aktivitách organizace MûKS

PoÏadavky:
– stfiedo‰kolské vzdûlání s maturitou
– nadprÛmûrná uÏivatelská znalost PC (znalost Word, Excel, Powerpoint, i-netové

vyhledávaãe, sociální sítû, práce s databázemi atd. na velmi dobré úrovni)
– pfiehled o souãasné ãeské i svûtové filmové tvorbû
– zájem o kulturu
– základní pfiehled o dûjinách filmu
– základní pfiehled o obchodním styku
– Aj – pasivnû
– ¤P – skup. B
– ãasová flexibilita podmínkou (pfiedstavení dopoledne i veãer, víkendy)
– kreativita, komunikativnost
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Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

Salonky

Po stopách jednokolejky a továrny
v tunelech u Lubného
19. 4. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky“ poznávací
v˘let pod vedením revírníka Jaroslava
·paãka.

V Kutinách bude moÏné podiskuto-
vat i s pamûtníkem panem Ladislavem
·tursou o váleãn˘ch událostech a vla-
kové havárii u Kutin. Pfiedpokládaná
délka trasy je 8 km.

Sraz zájemcÛ pfied budovou âD
v 8.20 hod.

Odjezd autobusem do Kufiimské
Nové Vsi v 8.38 hod.

Návrat bude vlakem ze stanice ¤iko-
nín.

Cestovné si hradí kaÏd˘ sám.
Zájemci se musí pfiihlásit osobnû

nebo telefonicky (549 121 001-5)
v Mûstské knihovnû Ti‰nov.

Beseda

S Indy po Indii
23. 4. 2012 v 17.00 hod.

Lesní rodinn˘ klub na Ti‰novsku
a Mûstská knihovna Ti‰nov vás zvou na
tfietí akci benefiãní série nazvanou
S Indy po Indii. Vyprávûní Pavla
Matûjky o poznávání Indie spoleãnû
s indick˘mi pfiáteli se uskuteãní v pfied-
ná‰kovém sále Mûstské knihovny
Ti‰nov.

Cestovatel, sportovec a otec Davida
nav‰tûvujícího lesní klub vám prostfied-
nictvím svého vyprávûní a fotografií pfii-
blíÏí mûsíãní putování po Indii s místní
kamarádkou Tazmou. Podûlí se také
o záÏitky z indické svatby svého kama-
ráda Sunila.

Vstupné dobrovolné. V̆ tûÏek bude
pouÏit na dal‰í provozování lesního
klubu.

Lond˘nské maliãkosti
26. 4. 2012 v 17.00

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
cestopisnou pfiedná‰ku Barbory
Pavli‰ové.

Nabízíme:
– práci na pln˘ úvazek
– platové podmínky dle nafiízení vlády ã. 564/2006 Sb. v platném znûní, 

7. – 8. platová tfi.
– nástup 1. 7. 2012 nebo dohodou

NáleÏitosti pfiihlá‰ky:
– strukturovan˘ Ïivotopis
– motivaãní dopis
– písemn˘ souhlas se zpracováním osobních údajÛ pro úãely tohoto v˘bûrového

fiízení ve smyslu zákona ã. 101/ 2000 Sb. o ochranû údajÛ v platném znûní.

Informace o uvedené pozici poskytuje Mgr. Libor Îdánsk˘
Pfiihlá‰ky podávejte nejpozdûji do 14. 5. 2012,
Po‰tou na adresu MûKS,  Ml˘nská 152 , 666 01 Ti‰nov,
E-mailem sekretariat@kulturatisnov.cz
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Spoleãnû nahlédneme do málo zná-
m˘ch lond˘nsk˘ch zákoutí, poodhalíme,
Ïe Sedm stateãn˘ch není jen slavn˘m
westernem ãi Greenwich pouze nult˘m
poledníkem, a pfiesvûdãíme se, Ïe lon-
d˘nské maliãkosti není tfieba hledat lu-
pou, protoÏe nejsou zase tak malé.

Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
knihovny.

V˘stava

Originální ruãnû malovaná triãka
a drobné textilní hraãky Dany Veselé
10. 4. – 30. 4. 2012

Náv‰tûvníci knihovny budou mít
moÏnost zhlédnout v prostorách dospû-
lého oddûlení knihovny triãka z nejno-
vûj‰í kolekce ti‰novské autorky Dany
Veselé. Triãka vytvofiená pro radost dû-
tem i dospûl˘m, batikovaná i savovaná,
jsou malována kvalitními francouz-
sk˘mi barvami. Prodejní v˘stava bude
doplnûna drobn˘mi hraãkami – pol-
‰táfiky, které jsou urãeny nejen do drob-
n˘ch dûtsk˘ch ruãek, ale i pro potûchu
dospûl˘ch. Prostû jen tak pro radost.

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie

·ermífii v knihovnû
20. 4. 2012 v 9.00 a 10.00 hod.

Ti‰novská skupina historického
‰ermu Victorius pfiipravila pro dûti
atraktivní ‰ermífiskou exhibici.

Úãinkující vystoupí v dobov˘ch kos-
t˘mech a zahrají povûst O vohanãickém
tisu. ·ermífiskému klání pfiedcházely
besedy o ãesk˘ch a moravsk˘ch povûs-
tech, které probíhaly v knihovnû pro
Ïáky základních ‰kol v mûsíci bfieznu.
Na závûr akce si náv‰tûvníci mohou pro-
hlédnout i historické zbranû. Skupina
Victorius se více jak dvacet let prezen-
tuje na rÛzn˘ch místech doma i v zahra-

niãí. Vystupovali napfiíklad na zámku
v Lysicích, Velkém  Mezifiíãí, Rájci,
Státním divadle v Brnû, se kter˘m spo-
lupráce vyvrcholila úãastí na zahraniã-
ním turné po Slovinsku i Chorvatsku.

Pfiijìte se podívat na neobvyklé vy-
stoupení do átria  zahrady. Tû‰íme se na
va‰i náv‰tûvu!

V˘stava o dobrovolnictví
v Pfiedklá‰tefií

Od 31. bfiezna do 15. dubna 2012
probíhá v Podhoráckém muzeu
v Pfiedklá‰tefií v˘stava DOBROVOL-
NICTVÍ NA TI·NOVSKU s dÛrazem na
Dobrovolnictví v Pfiedklá‰tefií.  V̆ stavní
projekt vznikl u pfiíleÏitosti Evropského
roku dobrovoln˘ch ãinností na podporu
aktivního obãanství 2011, pofiádá
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, poslanky-
nû Evropského parlamentu. Na infor-
maãní panelové v˘stavû je moÏno se-
známit se s prací dobrovolnick˘ch
organizací v Ti‰novû a okolí, jejichÏ
ãinnost v minulosti i souãasnosti je
zachycena na celé fiadû fotografií.
V Pfiedklá‰tefií je vyzdviÏena práce so-
kolské jednoty a âerveného kfiíÏe, ale
i jiné zajímavé aktivity, jako napfi. sdru-
Ïení Klubíãko, které plete obvazy pro
malomocné a vlnûné ponoÏky pro dûti
z vysokohorsk˘ch asijsk˘ch oblastí.
Otevfieno dennû mimo pondûlí
8.00 – 11.30, 13.00 – 15.30 hodin
Tel.: 549 412 293
E-mail: predklasteri@muzeumbrnenska.cz

(io)

Beseda s Milenou Flodrovou

Spoleãnost Anny Pammrové zve
v‰echny zájemce o historii na besedu
nad knihami PhDr. Mileny Flodrové
– historiãky a publicistky, jejíÏ pfiíjemn˘
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hlas mÛÏeme ãasto sly‰et v pofiadech
brnûnského studia âeského rozhlasu.
Její doménou je pfiedev‰ím historie
Brna a hradu Vevefií. Beseda se koná
v sobotu 21. dubna 2012 ve 14.00 hodin
v Muzeu mûsta Ti‰nova.

V̆ bor Spoleãnosti Anny Pammrové

Osobnost Jaroslava Havelky

Ti‰novské gymnázium se od svého
vzniku v roce 1920 zapsalo sv˘m v˘-
znamem do té nejlep‰í historie na‰eho
regionu. Tímto ústavem pro‰ly uÏ tisíce
absolventÛ, z nichÏ mnozí získali vûhlas
a uznání i ve svûtû.

K tûm patfií beze sporu i Jaroslav
Havelka, kter˘ na tomto ústavu matu-
roval v roce 1941. Tento rodák ze
SilÛvek se narodil v rodinû Ïelezniãáfie
30. bfiezna 1922. Asi deset let Ïil po-
zdûji v Nedvûdici. Po maturitû na ti‰-
novském gymnáziu byl totálnû nasazen
ve Vídni a Kufiimi. Po válce studuje na
Filozofické fakultû MU v Brnû psycho-
logii, filozofii a dûjiny umûní.

Bûhem studií získává roãní stipen-
dium na univerzitû v Milánû, kde také
získal doktorát z psychologie a filozofie.
Tam ho také zastihly v roce 1948 úno-
rové události, a tak se rozhodl k emi-
graci. Z Itálie potom odchází v roce 1952

do Kanady, kde se potom v Montrealu
vûnuje dal‰ímu studiu psychologie.
Souãasnû pfiedná‰í slavistiku a pfiedmû-
tem jeho zájmu i v cizinû zÛstává pfiede-
v‰ím ãesk˘ jazyk a literatura. Tûmto té-
matÛm vûnoval své první knihy, z nichÏ
nûkteré dokonce i sám ilustroval. Pí‰e
knihy, vûnuje se pfiedná‰kám a také ma-
lování.

Za svoje dílo byl poctûn cenou ka-
nadské univerzitní spoleãnosti.
V Kanadû potom pÛsobí jako univerzitní
profesor na Západoontarijské univerzitû
v Londonu.

Ti‰nov z emigrace nav‰tívil aÏ
2. kvûtna 1997 u pfiíleÏitosti autogra-
miády jeho poslední kníÏky nazvané
„Tesknice a zvukomalby“, na poãest je-
jího prvního ãeského vydání. Tuto knihu
esejÛ doprovodil sv˘mi ilustracemi
(knihu o 135 stranách v roce 1997 vydal
ve Zlínû Atelier M s pfiedmluvou Josefa
Svobody). PfiipomeÀme, Ïe tato kniha
získala v Kanadû nûkolik ocenûní.

Jaroslav Havelka, filozof, psycholog,
malífi a spisovatel záhy po své náv‰tûvû
Ti‰nova umírá. Zemfiel 14. srpna 1997
v kanadském Londonu.

(Jaroslav Havelka je také uveden ve
slovníku v˘tvarníkÛ regionu „Od Vevefií
k Pern‰tejnu“.)

Pavlík Miroslav

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
11. 4. Hudební jaro kostel sv. Václava 19.00 MûKS

ZdeÀka Pololáníka
12. 4. Jakub Smolík s kapelou sokolovna Ti‰nov 19.00
12. 4. Beseda s M. Bittnerovou MûK Ti‰nov 10.00 MûK Ti‰nov

11.00
14. 4. Reggae + Live MC Café U Palce 20.00 MûKS

a Café U Palce
20. 4. ·ermífii v knihovnû MûK Ti‰nov 9.00 SH· Victorius

10.00 a MûKa

a
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Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
21. 4. Den Zemû + zahájení nám. Míru 8.00 Za sebevûdomé

pravideln˘ch trhÛ Ti‰novsko
21. 4. M. Flodrová – beseda Muzeum mûsta 14.00 Spoleãnost

Ti‰nova A. Pammrové
23. 4. S Indy po Indii – beseda MûK Ti‰nov 17.00 Lesní rodinn˘

klub
25. 4. Karel Vrti‰ka, velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS

klavírní recitál – KPH
25. 4. Gastrotour akademie sokolovna Ti‰nov 10.00 Fortika Lomnice
26. 4. Lond˘nské maliãkosti MûK Ti‰nov 17.00 MûK Ti‰nov

– beseda
27. 4. Koncert skupiny Titanic velk˘ sál MûKS 19.00 Z. Válka a MûKS

2.00
28. 4. 15 vrcholÛ Ti‰novska âD Boraã 7.30 Sokolská

– turistick˘ pochod 10.00 Ïupa Per‰tejnská
30. 4. Pálení ãarodûjnic Café U Place 16.00 Café U Palce

V˘stavy
Datum Akce Místo
27. 3. – 20. 5. Tvorba za mfiíÏemi Podhorácké muzeum

2. 3. – 4. 5. I. VanÏurová – Paliãkovaná krajka Domov sv. AlÏbûty
a malované hedvábí ÎernÛvka

11. 3. – 27. 5. Sokol na Ti‰novsku Muzeum mûsta Ti‰nova
31. 3. – 15. 4. Dobrovolnictví na Ti‰novsku Podhorácké muzeum

7. 4. – 31. 10. V̆ stava J. Jambora JamborÛv dÛm
10. 4. – 30. 4. Drobné textilní hraãky a malovaná MûK Ti‰nov

triãka D. Veselé

–

–

Na‰i Ïáci neslaví pouze
úspûchy matematické…

Dne 21. 3. 2012 se
v Modfiicích konalo
okresní kolo olym-

piády v ãeském jazyce. Na‰i ‰kolu repre-
zentovaly dvû Ïákynû z 9. A. Michaela
Jake‰ová a Barbora Lahodová, jeÏ se ve
velké konkurenci 65 soutûÏících ze zá-
kladních ‰kol a niÏ‰ích gymnázií rozhod-

nû neztratily. Bára se umístila v první
tfietinû soutûÏního pole, Mí‰a pak slavila
úspûch nejvût‰í – získala skvûlé 1. místo
a vybojovala si tak postup do krajského
kola. V silné konkurenci prokázala nejen
v˘borné jazykové schopnosti, ale vyuÏila
pfiedev‰ím své stylistické nadání a vyjad-
fiovací obratnost. V krajském kole jí
v‰ichni pfiejeme hodnû ‰tûstí a podobnû
skvûlé umístûní.

Vyuãující âJ na Z· nám. 28. fiíjna



·koly

16 TI·NOVSKÉ NOVINY 7/2012

Projekt na na‰í ‰kole fini‰uje

Na‰i ‰kolu v souãasné dobû ãekají
poslední 3 mûsíce realizace projektu
s názvem „Podpora a zlep‰ování podmí-
nek v˘uky ICT v souladu s implemen-
tací ‰kolního vzdûlávacího programu“,
kter˘ je podpofien ãástkou 1 799 820,- Kã.
Cílem projektu je zaãlenûní práce s in-
formaãní a komunikaãní technikou do
v˘uky a tím zkvalitnûní
podmínek pro zvy‰ování
informaãní gramotnosti
ÏákÛ. Tím se v˘znamnû
obohacuje vzdûlávací
program ‰koly a roz‰ifiují se moÏnosti
práce v hodinách témûfi v‰ech vzdûláva-
cích pfiedmûtÛ.

Za námi je úspû‰ná realizace nûko-
lika klíãov˘ch aktivit. Mezi nejdÛleÏi-
tûj‰í patfií vytvofiení uãebních materiálÛ
a metodick˘ch pfiíruãek pro v˘uku
Informatiky ve 4. a 5. roãníku. V sou-
ãasné dobû se dokonãuje 2. díl této uãeb-
nice s názvem Informatika s Písíkem 2,
jejíÏ obsah vychází z potfieb ÏákÛ na‰í
‰koly. Pro podporu v˘uky pfiedmûtu
Informatika na 1. stupni vznikla díky fi-
nanãním prostfiedkÛm OPVK nová poãí-
taãová uãebna, která je vybavena audio-
vizuální technikou a 25 poãítaãov˘mi
pracovními místy pro Ïáky. V plném
provozu je téÏ uãebna vybavená interak-
tivní tabulí. Îáci si tak v rámci projektu
roz‰ifiují potfiebné dovednosti, zvy‰ují si
informaãní gramotnost a získávají do-
br˘ základ pro svá dal‰í studia.

Hlavním pfiínosem projektu pro pe-
dagogické pracovníky je pfiedev‰ím zv˘-
‰ení jejich odborn˘ch kompetencí pro
práci s ICT technikou. Dovednosti zís-
kané prostfiednictvím odborn˘ch kurzÛ
a instruktáÏí vyuÏívají pedagogové pfii
tvorbû vlastních interaktivních i jin˘ch
uãebních materiálÛ. Ty zúroãí nejen pfii

v˘uce v‰ech pfiedmûtÛ, ale i pfii dal‰ím
profesním rÛstu.

Pilotnû také ovûfiujeme vytvofien˘
elektronick˘ zásobník v˘ukov˘ch mate-
riálÛ, do nûhoÏ uãitelé zaãleÀují své
vytvofiené uãební podklady. Ty jsou
k dispozici nejen ostatním kolegÛm, ale
mnohé z nich i ÏákÛm na procviãování ãi
doplnûní uãiva. Zásobník elektronick˘ch
v˘ukov˘ch materiálÛ je plnû pfiístupn˘

pouze uãitelÛm a ÏákÛm ‰koly na inter-
netové adrese uloziste.tisnov-zs28.cz

Do 30. 6. 2012 nás ãeká stále dost
práce. Tû‰í nás pohled zpût nejen na
spokojené Ïáky, ale i uãitele, ktefií se se
zápalem pustili do pouÏívání nov˘ch
technologií, vytváfiení inovativních ma-
teriálÛ a zavádûní moderních v˘uko-
v˘ch postupÛ. Zapojování moderních
zpÛsobÛ a metod do bûÏného chodu
‰koly je nutné pfiedev‰ím proto, aby její
absolventi obstáli nejen v dal‰ím studiu,
ale pfiedev‰ím v budoucím Ïivotû.

Podrobné informace o projektu na-
leznete na www.tisnov-zs28.cz

Mgr. Jana KfiíÏová
ãlenka realizaãního t˘mu projektu

Pobyt v Jeseníkách

Dûti z Dûtského domova v Ti‰novû
jsou zapojeny do projektu „Bez obav,
zvládnu to“, kter˘ je zamûfien na rozvoj
praktick˘ch dovedností, na rozvoj
finanãní gramotnosti a na vzdûlávání
dûtí i vychovatelÛ. Realizátorem tohoto
projektu je nezisková organizace 
EUFORALL o.s.

Cílem projektu je lépe pfiipravit kli-
enty dûtsk˘ch domovÛ na úskalí, která
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je provází pfii vstupu do samostatného
Ïivota, zlep‰it motivaci a kvalifikaci
k celoÏivotnímu uãení a vytvofiit lep‰í
podmínky pro uplatnûní tûchto klientÛ
pfii vstupu na trh práce a usnadnit start
do Ïivota.

V rámci tohoto projektu absolvují
dûti mimo jiné letní a zimní pobyty. S le-
to‰ním zimním pobytem, kter˘ se konal
28.1 – 3. 2. 2012 v Koutech nad Desnou,
bych Vás ráda seznámila.

Tento t˘denní pobyt jsme si uÏili na-
tolik, Ïe se nikomu nechtûlo odjíÏdût.
Celkem pfiijelo osm dûtsk˘ch domovÛ.
V‰ichni mûli b˘t ubytovaní v penzionu
U Pelikána. JenÏe bylo mnoho dûtí,
a tak ‰el Ti‰nov a Jemnice do jiné chaty,
asi pÛl kilometrÛ vzdálené od penzionu.
Chata byla nádherná. V‰e bylo nové,
tak jsme museli dávat vût‰í pozor na za-
fiízení. V chatû byly dva byty. KaÏd˘
z domovÛ mûl  byt pro sebe. Dal‰í v˘-
hoda byla, Ïe jsme to mûli kousíãek na
svah. Jídlo jsme dostávali v restauraci.
Vafiili v˘bornû a jídla bylo vÏdy mnoho,
takÏe jsme byli stále pfiejedení.
Instruktofii byli bájeãní. Byli velmi sym-
patiãtí, milí, hodní, mûli smysl pro hu-
mor. Byli prostû úÏasní.

NáplÀ celého pobytu bylo lyÏování,
finanãní gramotnost a dal‰í aktivity.
LyÏování bylo super. Nûkdo uÏ to umûl,
jiní ne. Ti, co uÏ to umûli, mohli jít na
vût‰í sjezdovky, ale ti, co na tom stáli po-
prvé, se ãtyfii dny plácali na malinké
sjezdovce (asi pro zaãáteãníky). Honza
lyÏovat nemohl, tak chodil bobovat a po-
dobnû. Láìa chvíli také nejezdil, protoÏe
mûl ‰patné boty na snowboard. TakÏe
Hana, Roman a druhá Hana si jezdili
jako frajefii. Já a Klára jsme se uãily
s instruktory. Stále jsem padala, aÏ mû
to nebavilo. Po ãtyfiech dnech jsme se
koneãnû doplahoãily na pomu. Ze za-
ãátku to byl masakr, ale potom to ‰lo.

Jeden den nás nav‰tívil pan Halík.
Opût jsme se bavili o finanãní gramot-
nosti. Pou‰tûl nám rÛzná videa, pfied-
vedl s jednou holãinou reklamaci tele-
fonu atd.

Jiné dny k nám dorazily sleãny a dû-
laly s námi multikulturu, kdy jsme se
bavili o Asii. Na toto téma jsme hráli
hry, vyrábûli klobouky a jiné. Dále pfii-
jela Eli‰ka, se kterou jsme pletli ko‰íky.
Nav‰tívily nás také sleãny, se kter˘mi
jsme probrali komunikaci. Jako celot˘-
denní úkol bylo se rozdûlit do filmov˘ch
‰tábÛ a natáãet videa, ze kter˘ch se vy-
tvofiil videoklip. V‰em se to náramnû po-
dafiilo.

Byli jsme na vycházce na âerveno-
horském sedle. Bylo tam nádhernû.
V‰ude sníh, sjezdovky, kopce, lyÏafii.
Bylo to jako ve filmu ãi v pohádce.  Pfii
vycházce a jin˘ch spoleãn˘ch aktivitách
jsme se sbliÏovali s ostatními dûtmi.
Nûkdo víc, nûkdo míÀ.

Poslední veãer byla diskotéka.
Tancovali jsme, bavili jsme se. Prostû
jsme si uÏili poslední chvíle, co to ‰lo.
KdyÏ jsme po diskotéce odcházeli, ve-
doucí nám opût jako kaÏd˘ veãer udûlali
meteorologickou stanici (zabofiili nám
hlavy do snûhu, v lep‰ím pfiípadû nás
jen vyváleli).

V‰ichni budeme vzpomínat.
Perliãky: UÏ ani nevím, co Roman

dûlal, ale narazil nohou na Ïeleznou
tyãku. A tak mûl svou „‰pejliãku“ pûknû
napuchlou.

Hanku srazil na svahu kluk z jiného
domova a ona se asi udefiila do hlavy!
Pr˘ si nic nepamatovala!

Já, kdyÏ jsem asi první den stála na
lyÏích, spadla jsem a jedno dûvãe mi
pomohlo vstát. JenÏe kdyÏ jsem na tûch
lyÏích vstala, zaãalo mi to ujíÏdût
a v‰echny pode mnou jsem srazila.
„Krásné domino“.
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Dále kdyÏ mi Ivan – instruktor pro-
vádûl meteorologickou stanici, obrátil
mû vzhÛru nohama tak, Ïe mû z bundy
vypadla tuÏka na oãi. KdyÏ jsem to zjis-
tila, je‰tû veãer jsem ‰ílela, Ïe ji musím
najít, ale to mû teta Blanka nechtûla sa-
mozfiejmû pustit. TakÏe jsem ‰la ráno
s Klárou k Pelikánovi hledat tuÏku na
oãi. Ale! Na‰la jsem ji a stihli jsme se
je‰tû pfied odjezdem rozlouãit.

Na vlastní kÛÏi zaÏila, vlastníma oãima
vidûla a vlastními slovy a rukou napsala
Krist˘na Velická – 15 let, DD Ti‰nov

Gastrotour akademie 2012

SO· Fortika Lomnice zve v‰echny
zájemce o nev‰ední gastronomické zá-
Ïitky na 13. GASTROTOUR AKADE-
MII, která se koná ve stfiedu 25. dubna
2012 v ti‰novské sokolovnû.

Tématem leto‰ního roãníku je
„âtvero roãních období“, tedy gas-
tronomie domácí i zahraniãní v prÛbûhu
celého roku. Vedle tematicky zamûfie-
n˘ch slavnostních mís a moderních cuk-
ráfisk˘ch v˘robkÛ budou na‰i studenti
prezentovat slavnostnû prostfiené ta-
bule (Podzim, Jaro, Den sv. Patrika,
Den Ochi), pfiedstaví domácí i zahra-
niãní regiony (Japonsko, Madagaskar,
Chodsko). Chybût nebude ani tradiãní
vinárna, ãajovna, kavárna a pivní bar.

Studenti ãtvrt˘ch roãníkÛ také pfied-
vedou flambování, dekantaci vína a vy-
fiezávání ovoce a zeleniny na téma
„âtvero roãních období“.

V bohatém doprovodném programu
vystoupí s ukázkou flair pan David
Neumann, dále zahraje jazzová kapela
Aritmic Band. Vedle nich budou moci
náv‰tûvníci zhlédnout historick˘ ‰erm,
barmanskou show a taneãní a pûvecká
vystoupení v podání na‰ich studentÛ.

Bûhem Gastrotour akademie budou
také vyhlá‰eny v˘sledky fotosoutûÏe
studentÛ Fortiky tematicky zamûfiené
na ãtvero roãních období.

Novinkou leto‰ní Gastrotour je pod-
pora projektu „Jídlo z blízka“, jehoÏ
podstatou je vyuÏívání regionálních po-
travin pfii pfiípravû jídel nejen v restau-
racích, ale i doma v rodinách. VyuÏívání
lokálních a sezónních zdrojÛ potravin
má kromû propagace místní gastro-
nomie nesporn˘ pozitivní dopad i na Ïi-
votní prostfiedí.

Kromû produktÛ v˘robcÛ potravin
z blízkého okolí  bude na akci moÏno za-
koupit  i v˘robky na‰ich studentÛ z do-
mova mládeÏe, a pfiispût tak tradiãnû na
nadaci Krtek.

Vûfiíme, Ïe si kaÏd˘ náv‰tûvník vy-
bere z bohaté nabídky leto‰ní
Gastrotour akademie.

Pro vefiejnost je sokolovna otevfiena
od 10 do 17 hodin.

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu
SO· Fortika Lomnice

Z lomnického zámku

První jarní dny nás celkem rychle
donutily shodit teplé kabáty a bundy
a leto‰ní nezvykle mraziv˘ únor tak na-
‰tûstí zÛstal jen blednoucí vzpomínkou.
Na‰í ‰kole ale poslední zimní mûsíc
roku 2012 nepfiinesl jen rekordní tep-
loty pod nulou a starosti s topením, ale
10. února jsme po letech opût uspofiá-
dali reprezentaãní ples, kter˘ mûl pfiipo-
menout padesátileté v˘roãí zaloÏení
‰koly. Velmi mile nás pfiekvapil velk˘
zájem vefiejnosti, poslední místenky
zmizely jiÏ na poãátku nového roku a ti,
kdo se plesu zúãastnili, jistû nelitovali.
Ples se vydafiil po v‰ech stránkách,
a i kdyÏ byla jeho pfiíprava pro v‰echny
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nároãná, rozhodli jsme se, Ïe podobnou
akci zopakujeme i v pfií‰tí sezonû.

Teì uÏ ale k dûní aktuálnímu. Jak
jsme jiÏ dfiíve informovali, na‰e ‰kola se
zapojila do projektu UNIV 2 kraje, v je-
hoÏ rámci je realizováno dal‰í vzdûlá-
vání dospûl˘ch. V tûchto dnech jiÏ bûÏí
bezplatná pilotáÏ sociálnû zamûfieného
vzdûlávacího programu Péãe o osobu
blízkou v domácím prostfiedí, do konce
ãervna se je‰tû uskuteãní, taktéÏ v bez-
platném pilotním reÏimu, v˘uka pro-
gramÛ Asistent kadefiníka II a Pracov-
ník pro pfiípravu rautÛ a banketÛ.
Souãasného edukaãního trendu, kter˘
prosazuje ‰kola i jako centra dal‰ího
vzdûlávání, se budeme drÏet i v pfií‰tím
‰kolním roce, kdy chystáme sérii nov˘ch
vzdûlávacích programÛ v oblastech gas-
tronomie i kadefinick˘ch a sociálních
sluÏeb. Namátkou jmenujme napfi. Kurz
studené kuchynû ãi vyfiezávání ovoce

a zeleniny, Vlasovou kosmetiku a její
správné vyuÏití nebo Právní minimum
sociálního zabezpeãení. V‰echny po-
drobnosti budou vãas zvefiejnûny na
stránkách ‰koly i v regionálním tisku.

Samozfiejmû ale zÛstává na‰í priori-
tou vzdûlávání stfiední. V tomto ohledu
nás v následujících mûsících ãekají tra-
diãní starosti s pfiípravou závûreãn˘ch
zkou‰ek uãebních oborÛ, letos opût v tzv.
jednotném zadání, a v neposlední fiadû
i maturit, na jejichÏ státní podobu si
ãeská pedagogická i Ïákovská vefiejnost
pomalu zvyká. Doufejme, Ïe se v‰e po-
dafií dovést do zdárného konce a v ãer-
vnu ‰kolu úspû‰nû opustí desítky ãer-
stv˘ch absolventÛ.

Za cel˘ kolektiv SOU a SO· SâMSD
Lomnice u Ti‰nova, s. r. o. v‰em pfieji co
nejpfiíjemnûj‰í proÏití jara.

Mgr. Lucie Peprlová

Rodinné centrum Studánka
vás srdeãnû zve

Kvûtnická 821
666 01, Ti‰nov
tel.: 511 132 827

www.studanka-tisnov.cz

IT dovednosti – kurz
Pátek a sobota 20. a 21. dubna
od 8.30 do 15.30 hod.

Pfiihlaste se do jednotliv˘ch kurzÛ
v rámci dlouhodobého kurzu Lektor me-
todiky neziskov˘ch organizací pofiáda-
ného Sítí MC o.s.
Lektor: Mojmír Král

Kurz je hrazen z dotace Evropského

sociálního fondu v âR a je bezplatn˘.
Hlídání dûtí je zaji‰tûno, poãet dûtí

a dal‰í informace nahlaste prosím jiÏ
v pfiihlá‰ce.

Kapacita kurzu je omezena, pro pfii-
jetí do vzdûlávacího kurzu je rozhodující
pofiadí pfiihlá‰ení.

Kontaktní osoba pro pfiihlá‰ky 
a dal‰í informace: Bc. Lenka Kfiehlíková,
lenka.krehlikova@centrum.cz, tel.: 603
918 524.

Putování za skfiítky
V nedûli 22. 4.

Start prÛbûÏnû od 14.00 do 16.00 ho-
din za Centrem sociálních sluÏeb na
Králové ulici.
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Oslavte s námi, roztodiv˘mi skfiítky
a dal‰ími lesními bytostmi Den Zemû.
KdyÏ pÛjdete po znaãen˘ch cestiãkách
na Kvûtnici, jistû se o Ïivotû v lese
mnohé dozvíte. Nakonec si záÏitky po-
vyprávíme u ohnû pfii zpívání a opékání
‰pekáãkÛ.

Urãeno pro rodiny s dûtmi pfied‰kol-
ního a mlad‰ího ‰kolního vûku. Trasa
bude sjízdná terénním koãárkem. S se-
bou si vemte bufity na opékání a chléb.
Cena: 30 Kã na dítû.

Kurz zdobení dortÛ
– práce s dekoraãními hmotami
V sobotu 28. dubna 2012 od 10.00
do 16.00 hod.
s Mgr. Alenou Doskoãilovou
Program kurzu: 

– práce s vypichovaãi a otiskovaãi
– v˘roba stuhy, ma‰le
– modelování gerbery, kaly, rÛÏe 
– aranÏování kvûtin na podklad
– stavba figurky
– dekorování dortu 

Pfiihlá‰ky: tel.: 732 578 896
e-mail: aldoska1@email.cz

Více informací na www.aldoska.estranky.cz

Informace z DDM Ti‰nov

Riegrova 312
666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118

e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz
www.ddm-tisnov.cz

TAJEMSTVÍ PROUTùNÉHO
KO·ÍKU

Chtûli jste si nûkdy sami zkusit
uplést vlastní ko‰ík? Zdá se vám to
tûÏké? Nabízíme jednodu‰‰í variantu.
Pfiijìte se nauãit plést ko‰íky, o‰atky
nebo krabiãky z papírového ,,proutí“.

V nedûli 22. 4. od 14 do 18 hod.
v DDM na hasiãce v dílnû. Pokud máte,
vezmûte si s sebou jehlici na pletení
vel. 4, malé ostré nÛÏky a pfiezÛvky.
Kurz je vhodn˘ pro zaãáteãníky od 11 let.
Cena: studenti 11 – 21 let 30 Kã,

dospûlí 60 Kã.
Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem

na tel.: 731 507 220 nebo na e-mailu:
lazarova@ddm-tisnov.cz. Fotografie vy-
rábûn˘ch vûcí najdete na: www.ddm-tis-
nov.cz v kurzech.

Hledáte tip na zajímav˘ jarní v˘let
pro rodinu?
Pojìte s námi STEZKOU ZDRAVÍ!

DDM Ti‰nov zve rodiny s dûtmi
a kaÏdého, kdo má zájem na v˘let podél
fiíãky Ponávky s v˘ukov˘m programem
zaji‰tûn˘m Ekocentrem Brno.
Pro koho: program je urãen pro rodiny
s dûtmi ve vûku 7 – 10 let, zúãastnit se
v‰ak mÛÏe kaÏd˘, u men‰ích dûtí je
tfieba poãítat s délkou trasy 6 km.
Kdy: v sobotu 28. 4. 2012
Kde: sraz pfied vlakov˘m nádraÏím
v Ti‰novû v 8.15 hod., vlak do Brna-¤eã-
kovic v 8.30, zpût vlak z âeské 13.14.
Cena a platba: 45 Kã (dûti do 3 let
zdarma).

Platbu proveìte v kanceláfii DDM
nebo v hotovosti na místû srazu (prosí-
me o pfiesnou ãástku).

POâET MÍST OMEZEN, HLASTE
SE P¤EDEM na e-mailu: kancelar@
ddm-tisnov.cz nebo na tel. ãísle: 777 809
263.
Dozvíte se mimo jiné: co je to mokfiad
– co je to a kudy vedla tzv. Ti‰novka – co
v‰echno Ïije ve vodû a u vody – jak lidé
ovlivÀují pfiírodu.
Vyzkou‰íte si: jak se pozorují ptáci
a loví vodní breberky – jak se cítí ptáci
hledající svá mláìata – jak se maluje
bez pastelek a mnoho dal‰ího.
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NA KVùTEN P¤IPRAVUJEME
NÁV·TùVU P¤ÍRODNÍCH ZA-

HRAD V DOLNÍM RAKOUSKU SE
ZASTÁVKOU V TERMÁLNÍCH
LÁZNÍCH LAA.

Zahrady záÏitkÛ Kittenberger
a mnoÏitelská zahrada Arche Noah.

Dal‰í úspûch taneãní
skupiny Street Flava

Taneãní skupina Street Flava (DDM
Ti‰nov) získala na regionálním kole
mistrovství âeské republiky zlatou me-
daili. Odvezla si ji juniorská sloÏka za
choreografii Vojensk˘ v˘cvik.

Gratulujeme v‰em úãastníkÛm k ví-
tûzství a dûkujeme tímto lektorÛm SF
nejenom za pfiípravu na tuto soutûÏ, ale
i za vzorné a obûtavé vedení taneãní
skupiny bûhem celého roku.

Centrum sociálních sluÏeb
Ti‰nov
CSS Ti‰nov, pfiíspûvková organizace
(dfiíve „Penzion“), Králova 1742
tel.: 549 410 301, info@css.tisnov.cz

Pfiipravujeme
na kvûten

Svátek matek
ãtvrtek 10. 5. 2012

V jídelnû DPS Králova vystoupí dûti
ze Z· Smí‰kova pod vedením paní uãi-
telky Prá‰kové.

Zájezd do Kfitin
ãtvrtek 17. 5. 2012

Poutní kostel Panny Marie – ná-
v‰tûva s v˘kladem, náv‰tûva arboreta,
obûd v zámecké restauraci. Doba od-
jezdu autobusu bude upfiesnûna. Cena
zájezdu Kã 190,- (zahrnuje autobus
a vstupné).

Pozvánka na pfiedná‰ku

Místní organizace diabetikÛ
srdeãnû zve na pfiedná‰ku a besedu
s MUDr. Pozdûnovou na téma – Zásady
první pomoci. Poskytnutí první po-
moci je povinen kaÏd˘ obãan âeské re-
publiky. Víte jak provést...? To se mÛ-
Ïete dozvûdût ve stfiedu 25. 4. 2012
ve 14.00 hod. na ulici Ml˘nská (MûKS
– mal˘ sál).

Zve v˘bor diabetikÛ Ti‰nov

Ble‰í trhy

V sobotu 28. dubna bude
prodej místních potravin
a v˘robkÛ zpestfien jar-
ními ble‰ími trhy. V na-
bídce nûkter˘ch prodávají-
cích najdete opotfiebované,

ale je‰tû stále uÏiteãné domácí potfieby,
hraãky, knihy, obno‰ené obleãení, staro-
Ïitnosti apod. Nechcete také vy nabíd-
nout k prodeji, co uÏ doma nepotfiebujete?

Nahlá‰ení prodeje je nutné pfiedem
u paní Evy Zavfielové, Mûstsk˘ úfiad,
nám. Míru 111, pfiízemí, tel.: 549 439
851, e-mail: eva.zavrelova@tisnov.cz,
která vám rovnûÏ poskytne bliÏ‰í infor-
mace. Prodejní místo si mÛÏete zajistit
i sami nebo nabídku jednodu‰e rozloÏit
na plachtu na zem.

Ble‰í trhy pofiádá obãanské sdruÏení
Za sebevûdomé Ti‰novsko, o.s. a mûsto
Ti‰nov.
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Darujte nepotfiebné

Obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko vyhla‰uje sbírku na podporu
své ãinnosti a to prostfiednictvím pfied-
mûtÛ, které doma jiÏ nepotfiebujete.
NashromáÏdûné dary budou nabídnuty
na Ble‰ích trzích 28. dubna od 8 do 11
hodin v Ti‰novû. V̆ tûÏek bude vyuÏit na
realizaci projektÛ Ekoporadny Ti‰nov-
sko a Lesního rodinného klubu na
Ti‰novsku. V‰e cenné a neprodané bude
následnû vûnováno Diecézní Charitû
Brno nebo Diakonii Broumov.

Konkrétnû mÛÏete darovat staroÏit-
nosti, domácí potfieby, hraãky, knihy, ne-
vhodné dárky, bytové doplÀky apod.
Pofiadatelé sbírky si vyhrazují právo
nepfiijmout obno‰ené obleãení, elektro-
niku, objemné pfiedmûty apod.
Pfiedávka je moÏná v Ekoporadnû
Ti‰novsko a to ve stfiedu 18., v pátek 20.,
ve stfiedu 25. a v pátek 27. 4. vÏdy od 13
do 17 hodin.

Kontakt: Ekoporadna Ti‰novsko,
nám. 28. fiíjna, ã. p. 28, tel.: 549 210 805,
737 187 244, e-mail: lesniklub@tisnov-
sko.eu. Více na http://sebevedome.tis-
novsko.eu.

Za pfiípadnou podporu dûkujeme!
Karolina Krátká

Den Zemû v Ti‰novû

Leto‰ní oslavy Dne Zemû jsou zamû-
fieny na odpady a jejich tfiídûní. VÏdyÈ
lidé pfiírodu sv˘mi odpady mûní k nepo-
znání a nerozloÏiteln˘ odpad budou na-
cházet je‰tû pfií‰tí pokolení Ti‰novanÛ!
Aãkoli se zdá, Ïe Ti‰nované jiÏ umí
odpad tfiídit velmi dobfie,  pilnû ho ode-
vzdávají  do sbûrného dvora a v celore-
publikov˘ch statistikách ve tfiídûní se
umísÈují na pfiedních místech, pohled do
pfiíkopÛ kolem cest, do koryt fiek i na

trávníky pfied domy nás pfiesvûdãuje, Ïe
je‰tû není v‰e v pofiádku a Matka Zemû
si lidsk˘ch odpadÛ uÏije dost.  Proto si
budete moci na námûstí vyzkou‰et,
jestli tfiídíte správnû, dozvíte se, kam
s kter˘m odpadem. Také se mÛÏete ak-
tivnû zúãastnit ãi‰tûní pfiírody v okolí.

TakÏe jiÏ tradiãnû Den Zemû mÛÏete
oslavit ve dvou dnech:

V sobotu 21. dubna na námûstí
Míru, kde kromû kulturního programu
a her pro dûti s tématikou tfiídûní od-
padÛ zaÏijete i zahájení trhové sezóny
a trochu osvûty v oblasti odpadÛ. 
Program:
8.00 – 12.00 zahájení pravidelné trhové

sezóny, prodej ve stáncích
9.00 – 11.00 kulturní program ke Dni

Zemû
– slavnostní zahájení Dne Zemû a kam-

panû „Já také nechci...“
– vystoupení ÏákÛ Eko‰koly Z· nám.

28. fiíjna s pfiehlídkou modelÛ z odpad-
ních materiálÛ

– jarní bubnování na nejrÛznûj‰í bu-
bínky, mÛÏete se pfiidat

Dal‰í doprovodn˘ program: povídání
o odpadech, odpovídání dotazÛ k tfiídûní
odpadu a jeho likvidace, hry s témati-
kou a vyuÏitím odpadu, pfiipravené
DDM Ti‰nov.

V nedûli 22. dubna pfiijìte pomoci
pfiírodû od nánosu odpadkÛ. Letos
vzhledem k nároãnosti terénu a samot-
nému ãi‰tûní bude akce probíhat ve
dvou skupinách.

Dospûlí se sejdou ve 13.00 u restau-
race âerven˘ ml˘n a vydají se ãistit
potok Závistku. Svahy k potoku jsou
pfiíkré a v blízkosti silnice. Je nutné se
vybavit v˘straÏn˘mi vestami, pevnou
obuví a rukavicemi.

Rodiãe s dûtmi a star‰í dûti se setka-
jí ve 13.00 u letního kina. Bude se ãistit
ãást Klucaniny a prostor letního kina.
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Je tfieba se vybavit pouze rukavicemi.
Závûr leto‰ního ãi‰tûní pfiírody se

zaslouÏen˘m obãerstvením bude pfii-
praven od 17.00 u ohni‰tû na Sychráku
pod hfii‰tûm v Halasovû ulici.

U pfiíleÏitosti Dne Zemû vyhla-
‰ujeme kampaÀ „Já také nechci...“,
t˘kající se psích v˘kalÛ. Bude za-
hájena na námûstí 21. dubna.
Obãané Ti‰nova a radní mûsta mají za
sebou jiÏ dvû vycházky, a to do sídli‰tû
Kvûtnice a ãtvrti Hony za Kuk˘rnou.
Na sídli‰ti Kvûtnice obyvatelé problém
psích v˘kalÛ vnímají jako nejvût‰í,
obyvatelé HonÛ jako tfietí nejv˘znam-
nûj‰ími. Vzhled vefiejn˘ch prostranství,
pfiedev‰ím chodníkÛ a trávníkov˘ch
ploch je skuteãnû alarmující. V̆ skyt
psích v˘kalÛ jiÏ pfiesahuje únosnou
mez. Proto je tfieba podniknout kroky
k nápravû situace.

Psí v˘kal je odpad jako kaÏd˘ jin˘
a je proto s podivem, kolik obãanÛ po
sv˘ch mazlíãcích neuklízí. Je tfieba dát
vefiejnû najevo, Ïe dal‰ím spoluobãa-
nÛm tato situace vadí. Pokud mÛÏete
prohlásit „Já také nechci...“ v˘kaly
v ulicích, nechci ‰lápnout do nevábné
hromádky, nechci mít umazané dítû po
vstupu a hfie v trávû, nechci proÏívat
stud pfii náv‰tûvû pfiátel ze zahra-
niãí ... pokud toto mÛÏete fiíci, pfiineste
v sobotu 21. dubna na námûstí Míru
kamínek. Spoleãnû jej uloÏíme na hro-
madu. Bude tak na první pohled vidût,
kolika lidem v˘kaly na vefiejn˘ch mís-
tech vadí. Víme, Ïe vadí i slu‰n˘m ma-
jitelÛm psÛ, ktefií po sv˘ch zvífiatech
uklízejí. K problematice budou na ná-
mûstí pfiipraveny informaãní panely,
ukázky sáãkÛ na odklízení psích v˘-
kalÛ  a anketní lístky, ve kter˘ch
mÛÏete vyjádfiit svÛj názor a navrh-
nout fie‰ení.

Pokud se nemÛÏete zúãastnit Ïádné
z akcí nebo vám nevyhovuje kolektivní
forma,  mÛÏete ke Dni Zemû udûlat
i nûco malého, svého, tfieba uklidit pfied
sv˘m domem nebo vysbírat odpadky ve
vám blízkém koutu pfiírody.

Oslavy Dne Zemû pofiádá mûsto
Ti‰nov ve spolupráci s Ekoporadnou
Ti‰novsko, Z· nám. 28. fiíjna a DDM
Ti‰nov.

Ing. Hana Ondru‰ková
Mgr. ZdeÀka Dohnálková

Jeden svût poprvé v Ti‰novû

Nejvût‰í festival dokumentárních
filmÛ s lidskoprávní tématikou na svûtû
zavítal letos poprvé do Ti‰nova. Ten se
tak zafiadil mezi Prahu a dal‰ích
40 mûst, ve kter˘ch leto‰ní roãník
Jednoho svûta probíhá.

V sobotu 10. bfiezna „rozjela“ festival
v klubu pod kinem skupina Traband.
Polovina písní byla tlumoãena do ães-
kého znakového jazyka a koncert tím
tak získal dal‰í rozmûr. Setkal se s vel-
k˘m ohlasem divákÛ a natáãela ho
i âeská televize. Dokument o tlumoãení
hudby do znakového jazyka mÛÏete vi-
dût 19. dubna v 16.30 v Televizním
klubu nesly‰ících na âT2. Nedûlní
program festivalu zahájila magická
stínohra Sávitrí pro malé i dospûlé
v provedení divadla Lí‰eÀ a závûreãné
vystoupení pûveckého workshopu Idy
Kelarové.

Festival nabídl ve dnech 11. – 13.
bfiezna pût veãerních projekcí v kinû
Svratka a jednu speciální bezbariérovou
projekci v Centru sociálních sluÏeb.
Dokumenty se dotkly jak leto‰ního hlav-
ního tématu festivalu – nepokojÛ a re-
volucí, tak otázek pl˘tvání potravinami,
bezdomovectví nebo vraÏd novináfiÛ
v âeãensku a Rusku. Na závûr festivalu
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jsme promítli hodinové pásmo sociál-
ních spotÛ.

Jeden svût ale není jenom filmová
pfiehlídka, nenechává vyznít dokumenty
do prázdna. Naopak nabízí moÏnost po
filmu diskutovat a ptát se pozvaného
odborníka na dané téma. Pozvání do
Ti‰nova pfiijali napfiíklad Milan ·tefa-
nec z Nesehnutí, fieditel brnûnské
Armády spásy Pavel Kosorin nebo blíz-
kov˘chodní expert Marek âejka.
Prostfiednictvím telemostu se nám po-
dafiilo spojit také s novináfiem ruského
pÛvodu z Rádia Svobodná Evropa
Andrejem Babitsk˘m.

Ne pfiíli‰ viditelnou, ale o to více dÛ-
leÏitou souãástí festivalu byly také
‰kolní dopolední projekce urãené pro
dûti od osmi let a studenty stfiedních
‰kol. Filmy i následné debaty byly sa-
mozfiejmû pfiizpÛsobené jejich vûku.
V t˘dnu od 12. do 16. bfiezna se nám po-
dafiilo uspofiádat celkem 15 projekcí,
kter˘ch se zúãastnily nejen v‰echny
ti‰novské základní a stfiední ‰koly, ale
také nûkolik tfiíd z okolních obcí.
Na pfií‰tí rok plánujeme ‰kolní projekce
je‰tû více roz‰ífiit, protoÏe jsme letos
bohuÏel nemohli uspokojit v‰echny zá-
jemce a já osobnû povaÏuji promítání
lidskoprávních dokumentÛ dûtem
a studentÛm za hlavní poslání Jednoho
svûta.

Velk˘ dík zasluhují na‰i partnefii
– mûsto Ti‰nov, firmy Mertastav
a Subterra, lékárna Arnica a âeská ko-
mora tlumoãníkÛ znakového jazyka
a spolupofiadatelé, kter˘mi byly
Mûstské kulturní stfiedisko Ti‰nov
a místní gymnázium. Jmenovitû dûkuji
Liborovi Îdánskému za organizaci do-
provodného programu, Ale‰ovi a Marii
Vejvodov˘m z kina Svratka za bezmez-
nou ochotu po celou dobu festivalu,
v‰em dobrovolníkÛm a Danu

Petruchovi, díky jehoÏ iniciativû se fes-
tival uskuteãnil.

Tímto prvním roãníkem bychom
chtûli zaloÏit tradici Jednoho svûta
v Ti‰novû a budeme rádi, kdyÏ se na
jeho vytváfiení budete podílet i vy, ná-
v‰tûvníci. UÏ teì nám mÛÏete pomoci
tím, Ïe vyplníte krátk˘ on-line dotazník
na www.jedensvet.cz/tisnov-program
a podûlíte se s námi o va‰e dojmy ãi ná-
pady. Dûkujeme v‰em na‰im pfiízniv-
cÛm, ktefií nezapomínají, Ïe svût je je-
nom jeden.

Anna Sítorová
spoluorganizátorka festivalu

Klub ãesk˘ch turistÛ Ti‰nov

pofiádá v sobotu 14. dubna
2012 autobusov˘ zájezd

– Putování pfies
Pálavské vrchy – pû‰í
v˘let s doc. Ing. Janem
Lacinou, CSc.

Sraz úãastníkÛ u soko-
lovny v Ti‰novû, odjezd au-

tobusu v 7.30 hodin. Projdeme spoleãnû
vrcholové partie Pálavsk˘ch vrchÛ.
Procházka bude doprovázena vyprávû-
ním pana doc. Laciny nejen o teplomilné
kvûtenû této lokality. Trasa povede
z Mikulova pfies cel˘ hfieben (moÏnost
náv‰tûvy jeskynû na Turoldu), Sirotãí
hrádek, Dívãí hrady aÏ do Pavlova
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(trasa je trochu nároãnûj‰í v délce
12 km). Cíl bude v Pavlovû spolu s pose-
zením ve vinném sklípku. Obãerstvení
na cestu s sebou (hlavnû pití), pak  aÏ
v Pavlovû veãefie dle moÏnosti. Návrat
do Ti‰nova ve veãerních hodinách.
Závazné pfiihlá‰ky do 10. dubna 2012
vãetnû 170 Kã na dopravu autobusem.

Vede B. Balabán (tel. ã. 739 965 249),
pfiihlá‰ky F. Mach (tel. ã.  732 823 274).

Vãely – dûti slunce a tance

Pod názvem vãely a tance si tfieba
mÛÏeme pfiedstavit vítání jara, radost
z nového Ïivota… Jak je to doopravdy?

Dnes se pokusím vyprávût o nûãem
zvlá‰tním a zajímavém, co mÛÏe spatfiit
jen pozorn˘ vãelafi uvnitfi úlu. Budou to
tance kruhové a osmiãkové, které byly
objeveny v roce 1968. Tyto tance jsem
pozoroval pfieváÏnû
v oplodÀáãcích pfii
chovu matek. Jsou
to vãely pfiiná‰ející
nektar, ale také no-
sící pyl. Pfii rozebí-
rání vãelstva je to
obtíÏné spatfiit, pro-
toÏe vãelafi se sou-
stfieìuje na urãit˘
úkon tak, aby vãel-
stvo co nejménû
ru‰il a provedl v‰e
potfiebné v nejkrat-
‰ím ãase.

Jakmile se nû-
kde objeví nov˘
zdroj potravy, nav-
‰tûvují jej vãely ve
velkém poãtu. KdyÏ
napfi. nechá vãelafi
nûkde stát medn˘
plást, je témûfi 
okamÏitû obleÏen

vãelami, které tento levnû získan˘ po-
krm odná‰ejí domÛ. âím déle necháme
plást na stejném místû, tím více vãel na
nûm je. Správn˘m smûrem je posílá
vãela slídilka (je to vãela, která se ve
svém v˘voji – stáfií  stala létavkou).
Zpráva o nálezu obsahuje v‰echny pod-
statné informace, vãela je sdûluje
tancem.

KdyÏ najde vãela zdroj potravy do
vzdálenosti asi l00 m od úlu, tanãí na
plástu v kruhu. Zatímco neustále
krouÏí, dûlnice ji ohmatávají tykadly.
Vãela udûlá krouÏek doleva, po otoãení
krouÏek doprava, coÏ se opakuje a je po-
zorujícími vãelami napodobováno.
PfieloÏeno do lidské fieãi by to mohlo znít
následovnû: „Pojì a hledej, v bezpro-
stfiední blízkosti je nûco dobrého“. Vãely,
které od této chvíle odlétají za potravou,
se jednoznaãnû koncentrují na zdroj,

kter˘ jim napovû-
dûla tanãící vãela.
Ta pfiinesla sou-
ãasnû jeho vÛni
a vzorek. Je-li zdroj
brzy vyãerpán, 
ustanou i tance.
Tancem mÛÏe b˘t
naznaãena dokonce
i vydatnost zdroje.
KdyÏ je místo ná-
lezu dále neÏ l00 m,
pfiedvádí vãela pát-
raãka tance osmiã-
kové, které obsahují
mnohem více infor-
mací neÏ tance kru-
hové. Létavky se
dovídají nejen
pfiesn˘ smûr, ale
i vzdálenost nového
zdroje potravy.
Smûr je urãen 
pomocí souãasné 
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polohy slunce. Poãet taneãních figur za
urãitou ãasovou jednotku závisí na
vzdálenosti nového zdroje potravy.
Napfi. pfii vzdálenosti 1000 m se tanec
opakuje ãtyfii aÏ pûtkrát za ãtvrt mi-
nuty. Úhel mezi sluncem a zdrojem
udává informující vãela i v tom pfiípadû,
Ïe je slunce schováno za mraky nebo ji-
nou pfiekáÏkou. Momentální polohu
slunce vãela pozná podle polarizovaného
sluneãního svûtla, k ãemuÏ jí staãí kou-
sek modré oblohy. Umí si informace pa-
matovat a aktualizovat. Vãely tanãící aÏ
do druhého dne jsou schopny informace
pfiedat, aniÏ by mezi tím opustily úl,

udávají polohu zdroje podle souãasného
postavení Slunce.

Kruhov˘ a osmiãkov˘ tanec spolu
s k˘vav˘m pohybem zadeãku signali-
zuje smûr, vzdálenost zdroje snÛ‰ky od
ãesna a souãasnû pfiiná‰í vãela i vzorek
sladiny. Tanec je základní komunikaãní
prostfiedek mezi vãelami.

V loÀském roce na ãtyfiech vãelafi-
sk˘ch v˘stavách jsem uvedl nûkteré za-
jímavé ãlánky o vãelách. Vûfiím, Ïe nû-
kter˘ z vás si alespoÀ nûkter˘ pfieãetl.
Pfiipomenu nûkteré. Vãely mají rády ko-
kain – Vãely umí poãítat do ãtyfi – Vãely
se mohou nauãit cizí fieãi (Evropská
vãela medonosná má na svûtû osm pfií-
buzn˘ch druhÛ a bûhem milionÛ let sa-
mostatného v˘voje si v‰ak kaÏd˘ vãelí
druh svou fieã pozmûnil.) – Ovzdu‰í u le-
ti‰tû v Düseldorfu hlídají vãely... Byly to
zajímavé ãlánky, názory a pozorování
rÛzn˘ch vûdcÛ z celého svûta.

Josef Permedla

Akce v sokolovnû Ti‰nov 12. 4. – 24. 4. 2012

12. 4. Koncert – Jakub Smolík
14. 4. ·achy – okresní pfiebor (8 – 15 hod.)
18. 4. Bellitex
21. 4. Prodej obuvi
25. 4. Gastrotour akademie – Fortika
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Ti‰novsk˘m tenistÛm se
na domácích turnajích dafiilo

UÏ tfii víkendy od do-
konãené rekonstrukce
sociálního zázemí v teni-
sovém areálu na
Ostrovci patfiily tenisové
mládeÏi. Nejprve byl na
programu turnaj mlad-
‰ího Ïactva, na kterém
mûl domácí klub ve star-
tovní listinû Kry‰tofa
Vítka. Kry‰tof (r. naro-
zení 2002) po velmi
úspû‰né sezónû 2011,
kdy patfiil mezi nejlep‰í
babytenisty v republice,
postoupil do kategorie
mlad‰ích ÏákÛ. Tento po-
sun o kategorii v˘‰ je
vÏdy nároãn˘, protoÏe
jsou v ní hráãi i o dva
roky star‰í. Kry‰tof v‰ak
od zaãátku zimní sezóny
sv˘mi v˘kony pfiesvûdãil
o tom, Ïe i s postupem
mezi star‰í hráãe nebude
mít problém. Zaãal tfie-
tím místem ve Zlínû, pak
zvítûzil na turnaji
v Brnû na Zetoru. O t˘-
den pozdûji, opût na
Zetoru, chybûl Kry‰-
tofovi ve finále jedin˘
míã k tomu, aby se stal
pfieborníkem kraje roã-
níku 2002. Druhého
místa v Kyjovû dosáhl aÏ
po úspûchu na turnaji,
kter˘ je pro nûho vÏdy
prestiÏní. Dle jeho slov
je to kaÏd˘ turnaj na
domácích dvorcích
v Ti‰novû, protoÏe vÏdy

cítí vût‰í dávku zodpovûdnosti na tur-
naji uhrát co nejlep‰í v˘sledek. To se mu
opût bezesporu povedlo, protoÏe dokázal
zvítûzit nejen ve dvouhfie, ale se spolu-
hráãem Janem Malochem (Sokol

LanÏhot) i ve ãtyfihfie.
Druh˘ víkend patfiil

tûm nejmen‰ím tenis-
tÛm. Na minitenisov˘
turnaj do Ti‰nova jich
pfiijelo 20 a bylo ode-
hráno pfies 60 zápasÛ.
Nejlep‰í v˘kony bez za-
váhání pfiedvedl Jakub
MaÀásek z Brna a od-
vezl si zaslouÏenû pohár
pro vítûze.
Na tfietí turnaj se tû‰ilo
dost domácích hráãÛ,
protoÏe ve star‰ím Ïac-
tvu má ti‰novsk˘ klub
nejen poãetné, ale i v˘-
konnostnû kvalitní za-
stoupení. Ani jeden z do-
mácích v‰ak nepatfiil
k favoritÛm turnaje
a mohli tedy jen pfií-
jemnû pfiekvapit. 
Ve dvouhfie chlapcÛ se
o toto pfiekvapení po-
staral domácí Filip
Kfiipsk˘. Ve finálovém
souboji porazil Roberta
Steinhausera (TK TILIA
Brno), na kterého ve
druhém kole nestaãil
FilipÛv bratr Dominik
a v semifinále ani první
nasazen˘ Momãil z Uh.
Hradi‰tû. Bratfii Kfiip‰tí
pak s pfiehledem ovládli
soutûÏ ãtyfihry a Filip
si tak z domácího tur-
naje odvezl double. 
Za zmínku stojí urãitû

Kry‰tof Vítek

Filip a Dominik Kfiip‰tí
s trenérem Z. Kunick˘m
a Teniskou
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i úspûch Kfiipsk˘ch na únorovém tur-
naji ve Znojmû. Dominik zvítûzil ve
dvouhfie a spoleãnû vyhráli ãtyfihru.

V soutûÏi dívek se v Ti‰novû z domá-
cích nejvíce dafiilo Kamile Prudké, která
nestaãila pouze ve finálovém utkání na
Pavlínu Guziurovou (TK TILIA Brno).
Se spoluhráãkou Kamilou Goldmanovou
(SKTT) si vybojovaly úãast ve finále
ãtyfihry, kde jim nedala dvojice
Guziurová, Hortová (TC Brno) Ïádnou
‰anci.

Tro‰ku jin˘ turnaj, kter˘ pofiádal
ná‰ klub na konci bfiezna, byl „TURNAJ
RODINN¯CH DVOJIC“. Hrála se ãtyfi-
hra, do které byli spoleãnû zapojeni
rodiãe i dûti nebo sourozenci. Hrálo se
cel˘ den v nafukovací hale systémem ve
skupinách kaÏd˘ s kaÏd˘m. Zúãastnilo
se 15 rodin a v‰ichni si v˘bornû zahráli
a díky pfiívûtivému poãasí probûhlo
první jarní grilování. Na tomto turnaji
jde pfiedev‰ím o pfiiblíÏení hry tenisu
rodiãÛm dûtí, které se tenisu na na‰ich
dvorcích vûnují. V leto‰ním roãníku
nedali nikomu ‰anci bratfii Kfiip‰tí,
ktefií si vítûzství za svoje v˘kony zaslou-
Ïili. Podrobné v˘sledky najdete na
www.tenis-tisnov.cz

Z. K.

Pozvánky

Sportovní komise pofiádá jako kaÏdo-
roãnû májové sportovní akce pro ‰irokou
skupinu zájemcÛ z fiad vefiejnosti.

V úter˘ 1. kvûtna od 13.00 hod na
hfii‰ti pod Kvûtnicí jiÏ IX. roãník
PETUNIE. SoutûÏ dvojic v pétanque
není nijak omezena. Chce to jen vzít
koule a pfiijít. Nejlep‰í tfii páry obdrÏí
vûcné ceny.

O víkendu v sobotu 5. kvûtna
v 9.00 hod. na hfii‰ti u gymnázia turnaj

smí‰en˘ch volejbalov˘ch profes-
ních druÏstev. DruÏstvo tvofií mini-
málnû 6 hráãÛ s nejménû jednou Ïenou
na hfii‰ti. Pfiihlá‰ky do 2. kvûtna na
telefon: 603 397 643.

Kam za fotbalem

Sobota dne 14. 4.
muÏi Medlánky – AFK Ti‰nov v 16.00
hod., odj. auty ve 14.30 hod.
dorost Medlánky – AFK Ti‰nov ve 13.30
hod., odj. bus ve 12.15 hod.
pfiípravky mlad‰í: AFK Ti‰nov A – âe-
bín v 9.00; AFK Ti‰nov B – Zastávka
v 10.00 hod.

Nedûle dne 15. 4.
mlad‰í a star‰í Ïáci Veselí n. M. – AFK
Ti‰nov zaã. v 10.30 a 11.30 hod., odj. bus
v 7.30 hod.
pfiípravka star‰í: AFK Ti‰nov
– Doma‰ov zaã. v 9.30 hod.

Pátek dne 20. 4.
pfiípravka mlad‰í: Kufiim B – AFK
Ti‰nov B zaã. v 17.00 hod., odj auty
v 15.45 hod.

Sobota dne 21. 4.
star‰í a mlad‰í Ïáci AFK Ti‰nov
– Slovan Brno zaã. 14.30 a 16.15 hod.
pfiípravka mlad‰í: Stfielice – AFK
Ti‰nov A zaã. v 9.00 hod., odj. auty
v 7.30 hod.

Nedûle dne  22. 4.
muÏi AFK Ti‰nov – Ivanovice na Hané
zaã. v 16.00 hod.
dorost AFK Ti‰nov – MCV Brno zaã.
v 13.45 hod.
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Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiíbuzn˘m, pfiátelÛm
a znám˘m, ktefií se pfii‰li naposledy
rozlouãit s na‰í milovanou maminkou
a babiãkou paní ANNOU OPLTOVOU.
Za projevenou soustrast a kvûtinové
dary dûkují dcery s rodinami.

Dûkujeme v‰em pfiíbuzn˘m a pfiátelÛm,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit s na‰ím
milovan˘m manÏelem, tatínkem a synem
panem ROMANEM TITTLEM. Za pro-
jevenou soustrast a kvûtinové dary
dûkuje manÏelka s dûtmi a rodiãe.

Podûkování za dÛstojné
poslední rozlouãení s paní
VLASTOU MALCOVOU,
za stisk ruky se slovy
útûchy, písemné kondo-
lence i za kvûtinové dary
ke zmírnûní nejtûÏ‰ích

okamÏikÛ nad ztrátou milované ma-
minky. Upfiímn˘ dík vyjadfiuji paní Evû
Vodiãkové za procítûn˘ pfiednes obfiad-
ního projevu. Za truchlící rodinu
Mgr. Hana Va‰ková, dcera.

Vzpomínky

Dne 18. dubna uplyne
20 let, kdy zemfiel pan
JI¤Í PIVO≈KA. Za ti-
chou vzpomínku dûkují
synové a dcera s rodi-
nami.

Dne 17. 4. 2012 uplyne
10 let, kdy nás opustil
milovan˘ manÏel, tatí-
nek, dûdeãek a pradûde-
ãek pan RUDOLF
FRIDRICH. Stále vzpo-
míná manÏelka RÛÏena
a dûti s rodinami.

Dne 2. dubna uplynul
ãtvrt˘ smutn˘ rok, kdy
nás navÏdy opustila na‰e
drahá maminka a ba-
biãka paní BLANKA
OBDRÎÁLKOVÁ. Kdo
jste ji znali a mûli rádi,

vzpomeÀte s námi. S láskou stále vzpomí-
nají dcera Blanka s rodinou a syn Ludûk.

Kytiãku kvûtÛ na tvÛj hrob dáme,
se slzami v oãích stále vzpomínáme.

Dne 13. dubna to bude
7 let, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
maminka, babiãka a pra-
babiãka paní MILADA
PROCHÁZKOVÁ. Stále
vzpomínají dcery a sna-
cha s rodinami.

Dne 21. 4. 2012 tomu
bude 10 let, kdy zemfiel
pan JOSEF SÍTORA.
Stále vzpomíná manÏelka,
syn a dcery s rodinami.

Dne 22. dubna to budou
4 roky, kdy nás opustil
milovan˘ manÏel, tatí-
nek, dûdeãek, pradûde-
ãek pan VÍTùZSLAV
·UP z Unína. Stále
vzpomínají manÏelka

a dcery Eva a Jana s rodinami.

Dne 25. dubna uplyne
smutn˘ch 25 let, co nás
bez jediného slÛvka
rozlouãení opustil ná‰
milovan˘ manÏel, tatí-
nek a dûdeãek pan
MILOSLAV ·TùRBA.

Za tichou vzpomínku dûkují manÏelka
a dcera s rodinou.
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Inzerce

Pronajmu byt 1+KK v novostavbû, pokoj
30 m2, balkon 5 m2, sklep, parkovací
místo. 5 500 Kã+poplatky. T.: 736 625 479

Pronajmu byt 1+1 ulice K âimperku.
âásteãnû vybaven. Celk. náklady 8 000 Kã.
Voln˘ od 05/2012. Tel.: 606 760 535

Pronajmu byt 2+1 na ul. Hornická.
Nájem 8 000 Kã. Tel. ã.: 602 756 295

Prodám byt 1+1 na Klucaninû, OV,
cena dohodou. Tel.: 775 977 144

Prodám byt v OV 1+1 na Kvûtnici,
690 000 Kã. Tel.: 731 178 692

Prodám byt 2+1 na Klucaninû.
Tel.: 737 401 830

Pronájem nebytov˘ch prostor
200 – 400 m2 v centru Ti‰nova. Od 1. 4.
2012. Tel.: 602 751 755

Prodám 3+1, Kvûtnická ul. Po kom-
pletní rekonstrukci. Tel.: 608 954 645

Pronajmu prostory k podnikání – 40 m2,
obchod, kanceláfi. Tel.: 608 447 727

Prodám staroÏitn˘ psací stÛl a staré
zrcadlo ve zlatém rámu. Tel.: 549 415 451

Prodám 2 pro‰ívané péfiové pfiikr˘vky
á 250,- Kã (i jednotlivû), ledniãku
ZANUSSI 1 000,- Kã, 1 ovãí deku
„Merino“ s pol‰táfiem, druhá strana
z poti‰tûné bavlny 500,- Kã – nepouÏité.
V‰e zánovní. Tel. ã.: 736 141 843

MASIVNÍ POSTELE, STOLY, DVE¤E
www.azdum.kvalitne.cz. Tel.: 776 150 551

Pfiivezu – odvezu v‰e, co potfiebujete
nákl. vozem Avia skfiíÀ. do váhy 2,2 tuny.
Objednávky na tel. 605 755 476

fa M+ nabízí montáÏe dlaÏeb a obkladÛ.
Tel.: 605 053 702
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