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fiesnû pfied rokem Ïil Ti‰nov pfií-
pravou a pfiedev‰ím pak slav-
nostním otevfiením nového

mûstského muzea. Po prvním roce jeho
provozu je opravdu obtíÏné cokoliv hod-
notit, kaÏd˘ mi v‰ak musí dát za pravdu,
Ïe si na‰e muzeum, i pfies mnohé poãá-
teãní kritiky, mnoÏstvím poveden˘ch v˘-
stav a doprovodn˘ch akcí svoje povûstné
místo na slunci jiÏ vydobylo. Dal‰í a dal‰í
roky jeho fungování jistû definitivnû po-
tvrdí, Ïe je zcela oprávnûné, a snad do-
konce nezbytné, aby kaÏdé svébytné
mûsto mûlo vlastní muzeum, které za-
znamenává jeho kulturní a historick˘
v˘voj. Snad jednou dosáhne stejného
vûhlasu, jak tomu je u jedné z peãlivû
ochraÀovan˘ch chloub Ti‰nova – Královy
jeskynû. Letos v kvûtnu to bude dokonce
jiÏ 40 let, kdy Jaroslav Bárta se sv˘m
psem Luxíkem díky náhodû objevili
v nitru hory Kvûtnice pfiekrásn˘ jeskynní
prostor. Tuto událost si pfiipomeneme
v˘stavou a besedou v základní ‰kole na
nám. 28. fiíjna. V rámci tradiãní jarní mi-
neralogické burzy byla také jeskynû po
dva dny tradiãnû otevfiena vefiejnosti.

Uplynul˘ mûsíc v‰ak nebyl jen ve
znamení kulturních a pfiírodních krás.
Hodnû by o tom mohli  vyprávût pfiede-
v‰ím ãlenové místní poÏární stanice
a také jejich kolegové z jednotky dobro-
voln˘ch hasiãÛ. Pfiesto, Ïe z dÛvodu tr-
vajícího sucha vyhlásil hejtman na ce-
lém území Jihomoravského kraje pfiísn˘
zákaz rozdûlávání ohÀÛ, takov˘ poãet
v˘jezdÛ uÏ dlouho nezaÏili. Pokud je po-
Ïár dílem pfiírody, nezb˘vá nám neÏ
s tímto Ïivlem bojovat. Nekoneãn˘ boj
v‰ak mÛÏeme svádût s lidskou hloupostí
a lhostejností, vÏdyÈ vût‰ina tûchto v˘-
jezdÛ byla zpÛsobena díky neopatrnému
pálení trávy. V‰em, ktefií se na likvidaci
tûchto poÏárÛ podíleli, patfií mÛj, ale
jistû i vá‰ velk˘ dík.

AlespoÀ nûkteré lidské ne‰vary zaãal
od zaãátku mûsíce kvûtna kontrolovat
nov˘ inspektor vefiejného pofiádku. Je‰tû
neÏ zapoãal svoji práci, tak se na jeho
bedra sneslo mnoÏství kritiky. Vedení
mûsta v‰ak k tomuto kroku muselo
pfiistoupit, situace s dodrÏováním
mûstsk˘ch vyhlá‰ek a jin˘ch právních
pfiedpisÛ je totiÏ v Ti‰novû dlouhodobû
‰patná. Ten, kdo se takového jednání ne-
dopou‰tí, nemá se jistû ãeho obávat.
Smyslem práce inspektora nebude
trestat nahodilé drobné prohfie‰ky, ale
pfiedev‰ím dlouhodobé a bezohledné po-
ru‰ování pfiedepsan˘ch norem. A jistû
uznáte, Ïe tady nemÛÏe b˘t kritika na
místû, ba naopak. Ale v‰ichni to známe,
potrefená husa vÏdy nejvíce kejhá.

Mnozí z vás jiÏ jistû zaznamenali, Ïe
jsme v rámci nûkter˘ch odborÛ mûst-
ského úfiadu spustili nov˘ odbavovací
systém. V minulosti jsem o této novince
nûkolikrát psal, teì ji koneãnû mÛÏete
vyzkou‰et v „ostrém" provozu. Bûhem
pár dní bude spu‰tûn také on-line objed-
návací systém. KdyÏ k tomu pfiiãtu nov˘
archiv se záznamem z jednání zastupi-
telstva, zápisy a podklady k jednání or-
gánÛ mûsta, virtuální prohlídku mûsta
(na které se v souãasnosti intenzivnû
pracuje), mohu jiÏ jistû povaÏovat inter-
netovou prezentaci Ti‰nova za srovna-
telnou s konkurencí, které jsme se po nû-
kolik posledních let dívali spí‰e na záda.

Vûfiím, Ïe nov˘ch a pfiedev‰ím do-
br˘ch vûcí bude v Ti‰novû stále více pfii-
b˘vat. A brzy tomu bude i v pfiípadû
Ti‰novsk˘ch novin a Ti‰novské televize,
kter˘m pfiipravujeme mal˘ dárek v po-
dobû nového grafického stylu. Vûfiím, Ïe
i tento krok pfiinese do mediální sféry
na‰eho mûsta pfiíjemné oÏivení.

Jen slunné dny a niãím neru‰enou
pohodu pfieje Jan Schneider

P
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Mûsto Ti‰nov recyklací
star˘ch spotfiebiãÛ v˘raznû
pfiispûlo k ochranû
Ïivotního prostfiedí

V roce 2011 obãané odevzdali
k recyklaci 1152 televizí, 470 moni-
torÛ a 6825 kg drobného elektra.

Obãané mûsta jiÏ nûkolik let zodpo-
vûdnû tfiídí elektroodpad. Nyní mÛÏeme
pfiesnû vyãíslit, kolik elektrické energie,
ropy, primárních surovin ãi vody jsme
díky recyklaci u‰etfiili Ïivotnímu pro-
stfiedí. Víme také, o kolik jsme sníÏili
produkci skleníkov˘ch plynÛ nebo ne-
bezpeãného odpadu. Informace vychá-
zejí ze studií neziskové spoleãnosti
ASEKOL, která pro nás zaji‰Èuje sbûr
a recyklaci vytfiídûn˘ch elektrozafiízení.
Letos poprvé jsme získali certifikát vy-
povídající nejen o pfiínosech tfiídûní tele-
vizí a poãítaãov˘ch monitorÛ, ale také
o v˘znamu sbûru drobn˘ch spotfiebiãÛ.

Studie posoudila systém zpûtného
odbûru televizorÛ, poãítaãov˘ch moni-
torÛ a novû také drobn˘ch spotfiebiãÛ,
jako jsou napfi. mobily, notebooky nebo
tiskárny. Hodnotila dopady jejich sbûru,
dopravy a ekologického zpracování ãi
likvidace. V̆ sledky studie byly prezen-
továny formou spotfieby energie, suro-
vin, emisí do ovzdu‰í, vody a produkce
odpadu.

V̆ sledek studie jednoznaãnû proká-
zal, Ïe zpûtn˘ odbûr elektrozafiízení,
i tûch nejmen‰ích, má nezanedbateln˘
pozitivní dopad na Ïivotní prostfiedí.
Zpûtn˘ odbûr a recyklace napfi. stovky
mobilních telefonÛ uspofií tolik energie,
kolik spotfiebuje moderní úsporná led-
nice za více neÏ 4,3 roku provozu. Díky
recyklaci jednoho notebooku dojde ke
sníÏení spotfieby ropy, na kterou osobní
automobil ujede témûfi 100 kilometrÛ

nebo dojde k úspofie 392 litrÛ pitné vody.
Stejné mnoÏství je napfiíklad spotfiebo-
váno pfii 30 cyklech myãky nádobí.

Z Certifikátu Environmentálního
vyúãtování spoleãnosti ASEKOL vy-
pl˘vá, Ïe obãané na‰í obce v loÀském
roce vytfiídili 1152 televizí, 470 moni-
torÛ a 6825 kg drobn˘ch spotfiebiãÛ.
Tím jsme uspofiili 411 MWh elektfiiny,
16 519 litrÛ ropy, 1902 m3 vody a 19 tun
primárních surovin. Navíc jsme sníÏili
emise skleníkov˘ch plynÛ o 96 tun CO2

ekv., a produkci nebezpeãn˘ch odpadÛ
o 372 tun.

KdyÏ si uvûdomíme, Ïe napfiíklad
osobní automobil vyprodukuje za rok
provozu 2 tuny skleníkov˘ch plynÛ
a jedna ãtyfiãlenná domácnost prÛmûrnû
roãnû spotfiebuje 2,2 MWh elektrické
energie, jsou to impozantní ãísla. Proto
si v‰ichni, ktefií zodpovûdnû tfiídí a pfii-
spívají tak k ochranû Ïivotního pro-
stfiedí, zaslouÏí obrovsk˘ dík.

Zatímco témûfi v‰echna „velká“ elek-
trozafiízení (televizory, monitory, ale
i ledniãky, praãky, sporáky) se po do-
slouÏení dostanou k recyklaci, drobn˘ch
elektrozafiízení (v‰e, co má v sobû elek-
trickou ãi elektronickou souãástku) se
dle bilance poãtu prodan˘ch a odevzda-
n˘ch elektrozafiízení nedostane k recyk-
laci ani polovina! I kdyÏ se tato drobná
elektrozafiízení „vejdou“ do popelnice,
tak do ní vzhledem ke sv˘m nebezpeã-
n˘m vlastnostem rozhodnû nepatfií!
Drobná elektrozafiízení mÛÏete pfiedat
v Ti‰novû do E-boxu v budovû
MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 346 (hned za
dvefimi), do ãerven˘ch kovov˘ch kontej-
nerÛ na elektroodpad na ul. Na Hrádku,
Kvûtnická, Brnûnská (po‰ta 3) a sídli‰ti
U Humpolky (potraviny). Hlavním mís-
tem zpûtného odbûru elektrozafiízení je
samozfiejmû Sbûrn˘ dvÛr mûsta Ti‰nov,
kter˘ pro tento úãel slouÏí i pro obãany
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okolních obcí. Sbûrn˘ dvÛr je otevfien
v pondûlí 7.00 – 16.30, v úter˘ aÏ pátek
7.00 – 15.00 a kaÏdou sobotu
8.00 – 12.00.

V. D.

Informace o uzavírkách

UpozorÀujeme v‰echny fiidiãe a oby-
vatele Ti‰nova, Ïe v souvislosti s pofiá-
dáním cyklistického závodu „Memoriál
Ivo Medka“ bude v nedûli 27. 5. 2012
od 12.00 hod do 18.00 hod uzavfiena
silnice II/377 v úseku Ti‰nov – Îelezné
(po odboãku k areálu firmy Vitar).

Objízdná trasa povede pfies obec
Lomniãka a bude platit pro ve‰kerou
dopravu.

Dal‰í uzavírka probûhne v souvis-
losti s pofiádáním akce „Den s hasiãi
a Integrovan˘m záchrann˘m systé-
mem“. V sobotu 2. 6. 2012 bude od 8.00
hod. do 14.00 hod. uzavfieno námûstí
Míru v Ti‰novû.

Objízdná trasa povede ulicemi
Brnûnská, Dvofiákova a Riegrova.

Uvedené uzavírky budou fiádnû
oznaãeny pfiechodn˘m dopravním zna-
ãením. Dûkujeme v‰em za pochopení
a omlouváme se za pfiípadné vzniklé
komplikace.

Odbor správy majetku a investic

MAS – Místní akãní skupina
– novû i na Ti‰novsku?

Ve ãtvrtek 19. dubna se v sále MûKS
uskuteãnil kulat˘ stÛl k podpofie zaklá-
dání místních akãních skupin a zapojo-
vání „bíl˘ch míst“ v jihomoravském
kraji. V regionu Ti‰novska ani na
Kufiimsku nebo Rosicku totiÏ na rozdíl
od sousedního Boskovicka ãi Morav-
ského krasu dosud Ïádné místní akãní

skupiny, zkrácenû MAS, nepÛsobí.
Nedejte se zmást názvem místní akãní
skupina a nehledejte podobnost s Ïád-
nou existující organizací. Jedná se o me-
todu komunitního regionálního rozvoje,
vyuÏívající plánování metodou zvanou
LEADER. Ta vznikla ve  Francii, odkud
se za poslední desetiletí úspû‰nû roz‰í-
fiila po celé Evropû, vãetnû âeské repub-
liky. V bezprostfiední blízkosti Ti‰nov-
ska pÛsobí velmi úspû‰nû MAS
Boskovicko Plus a MAS Moravsk˘ kras,
které se za nûkolik let své ãinnosti staly
donátory mnoha projektÛ obcí, nezisko-
v˘ch organizací a podnikatelsk˘ch sub-
jektÛ. O to právû pfiesnû v MAS a pro-
gramu LEADER jde: zapojit do tvorby
spoleãné vize obce a jejich organizace,
obãanská sdruÏení a soukromé podni-
katele. Tato vize a strategie tak vzniká
zdola, tvofií ji ti, ktefií v regionu Ïijí,
dobfie ho znají a vûdí, co potfiebuje.
âinnost MAS v âR je podporována
prostfiednictvím Programu rozvoje ven-
kova, Státního zemûdûlského intervenã-
ního fondu z Evropského zemûdûlského
fondu pro rozvoj venkova. V budoucích
letech má b˘t spoleãné plánování meto-
dou LEADER vyuÏíváno i pro dal‰í
evropské fondy. Kulat˘ stÛl byl svolán
do Ti‰nova, aby zde zástupci krajského
sdruÏení národní sítû MAS âR jihomo-
ravského kraje pfiedstavili své úspû‰né
aktivity a podnítili pfiítomné starosty,
zástupce obãansk˘ch sdruÏení a sou-
kromé podnikatele o v˘hodû zaloÏení
MAS v regionu Ti‰novska. Zástupci
mikroregionÛ z okolí Ti‰nova na setkání
také projevili lítost, Ïe tato aktivita zde
nevznikla jiÏ dfiíve, Ïe o ni zájem mûli.
Probûhla diskuze nad územní pÛsob-
ností, kdy nûkteré sousední obce mají
zájem se pfiipojit k jiÏ existujícím MAS
a jiné by se rády zapojily do té novû
vznikající na Ti‰novsku. Podmínkou
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ãinnosti MAS je prohlá‰ení zastupitelÛ
pfiíslu‰né obce, Ïe souhlasí se zafiazením
do územní pÛsobnosti MAS, a tím
umoÏní zapojení své obce, obãansk˘ch
sdruÏení a podnikatelÛ do tohoto pro-
gramu. Zku‰enûj‰í MAS z okolí mají
zájem o podporu novû vznikající MAS,
neboÈ cílem je pokrytí co nejvût‰í roz-
lohy jihomoravského kraje funkãními
skupinami. Na setkání kulatého stolu
vznikl pfiípravn˘ v˘bor zaloÏení MAS
Ti‰novsko, proto mu popfiejme mnoho
sil, podporu obcí, obãansk˘ch sdruÏení
a soukrom˘ch subjektÛ. Doufejme, Ïe se
podafií novou MAS Ti‰novska zaloÏit
a s podporou sousedních obcí a spolu-
pracujících neziskov˘ch sdruÏení a sou-
kromníkÛ dobfie pfiipravit na ãinnost
v budoucím plánovacím období
Evropské unie, kdy mÛÏe b˘t dobr˘m
donátorem uÏiteãn˘ch projektÛ v na‰em
okolí.

ZdeÀka Dohnálková

KampaÀ „Já také nechci...“

Na Den Zemû 21. dubna jsme zahá-
jili kampaÀ upozorÀující na problemati-
ku psích v˘kalÛ ve vefiejném prostoru
nazvanou „Já také nechci...“. KampaÀ
má napomoci fie‰ení dlouhodobého pro-
blému s nepofiádn˘mi chovateli psÛ,
ktefií po sv˘ch mazlíãcích neuklízí.

Náv‰tûvníci oslav Dne Zemû na ná-
mûstí Míru mohli na vyznaãeném místû
uloÏit na spoleãnou hromádku kámen,
vyjadfiující jejich nesouhlas s pfiemírou
psích v˘kalÛ ve mûstû Ti‰novû. Na hro-
mádce se se‰lo 94 kamenÛ. Tento poãet
vnímáme jako v˘znamn˘. Ne kaÏd˘ ko-
mu situace vadí, mohl na Den Zemû pfii-
jít a ne kaÏd˘ si také na akci vzpomnûl
vãas.

Obãané také mûli moÏnost prohléd-
nout si tematické informaãní panely,

diskutovat a v neposlední fiadû i vyplnit
dotazník, kter˘ umoÏnil podrobnûji
zjistit jejich názory, postoje a zároveÀ
navrhnout moÏná fie‰ení. Vyplnûn˘
dotazník bylo moÏné odevzdat do
30. dubna v Ekoporadnû Ti‰novsko nebo
na Odboru správy majetku a investic
mûsta Ti‰nova. Vyplnûn˘ch dotazníkÛ
jsme obdrÏeli 39.

V souhrnu lze konstatovat, Ïe
vût‰ina respondentÛ bydlí v Ti‰novû,
vnímá problém psích v˘kalÛ jako v˘-
znamn˘ a neuklízení po psech povaÏuje
za naprosto nepfiijatelné. Nejvíce vadí
psí v˘kaly na dûtsk˘ch hfii‰tích, dále na
travnat˘ch plochách, chodnících a na
sídli‰tích. V‰ichni majitelé psÛ uvedli,
Ïe v˘kaly po svém mazlíãkovi uklízejí.
Dostateãnost poãtu stojanÛ na sáãky
a odpadkov˘ch ko‰Û vût‰ina dotazo-
van˘ch neumí posoudit. Pokud situaci
posuzují, pak jejich poãet oznaãují za
nedostateãn˘. Respondenti nejãastûji
uvádûli, Ïe vyhlá‰ku upravující postihy
pro nepofiádné chovatele neznají, ale
rádi by se s ní seznámili.

Vût‰ina obãanÛ, která vidûla nepo-
fiádného majitele a jeho psa „pfii ãinu“
jej oslovila a vyzvala k úklidu. âasto se
ale setkala s agresivním chováním
dotãeného.

V pfiípadû nepofiádného pejskafie by
mûli, dle v˘sledkÛ dotazníku, zasáhnout
inspektor vefiejného pofiádku a policie.

Dále se se‰la celá fiada zajímav˘ch
návrhÛ jak situaci fie‰it a také mnoho
otázek k zaji‰tûní pofiádku ve mûstû.
Podrobné v˘sledky ankety, zodpovûzené
dotazy, vybrané pasáÏe z mûstské vy-
hlá‰ky i podnûty obãanÛ budou zvefiejnûny
nejpozdûji do 31. kvûtna na internetov˘ch
stránkách Ekoporadny Ti‰novsko a na
stránkách mûsta Ti‰nova. Nejãastûj‰í do-
tazy budou i s odpovûdí zvefiejnûny v pfií‰-
tím vydání Ti‰novsk˘ch novin.
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Dal‰ím krokem v kampani „Já také
nechci...“ bude vefiejné setkání obãanÛ
mûsta Ti‰nova s odpovûdn˘mi zástupci
mûsta. Cílem setkání bude spoleãné na-
lezení konkrétních krokÛ a opatfiení ve-
doucích ke zlep‰ení situace v Ti‰novû.

Organizátory kampanû jsou Eko-
poradna Ti‰novsko, mûsto Ti‰nov
a Komise Ïivotního prostfiedí mûsta
Ti‰nova.

Ing. Hana Ondru‰ková

O plánování a moÏnostech
rozvoje mûsta

je název pfiedná‰ky v˘znamného
brnûnského urbanisty a architekta
Ing. arch. Jaroslava Dokoupila, která se
bude konat dne 22. 5. 2012 v 18 hodin
ve velkém sále MûKS, Ml˘nská 152,
Ti‰nov.

Jste spokojeni s úrovní architektury
souãasné v˘stavby v Ti‰novû? Jaká lze
nastavit pravidla pro to, aby v na‰em
mûstû vznikaly stavby a mûstské pro-
story kultivované a pfiíjemné, na které
mÛÏeme b˘t hrdí? Jaké jsou k tomu
funkãní nástroje, kdo je souãástí rozho-
dovacího procesu a kdo nese zodpovûd-
nost? Na pfiedná‰ce se dozvíme o tom,
jak funguje regulaãní a územní plán,
o funkci hlavního architekta mûsta,
o v˘znamu architektonick˘ch soutûÏí,
o úloze místních politikÛ a roli obãan-
sk˘ch iniciativ. Budou uvedeny pfiíklady
fungování podobnû velk˘ch mûst.
Srdeãnû zveme vefiejnost i zastupitele
mûsta Ti‰nova, v‰echny, kter˘m záleÏí
na budoucí podobû mûsta.

Pofiádá mûsto Ti‰nov
ve spolupráci s o. s.

Za sebevûdomé Ti‰novsko

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

Pofiádání rÛzn˘ch kul-
turních a spoleãen-
sk˘ch akcí nebo organi-
zování volnoãasov˘ch

a aktivizaãních ãinností pro seniory
probíhalo jiÏ od poãátku fungování
„penzionu“. Od 1. 4. 2011 jsou tyto
aktivity rozvíjeny pod registrovanou
sociální sluÏbou podle zákona 108/2006
Sb. o sociálních sluÏbách, jako Sociálnû
aktivizaãní sluÏby pro seniory a osoby se
zdravotním postiÏením. V̆ znam aktivi-
zaãních ãinností pro seniory si mÛÏeme
uvûdomit právû v leto‰ním roce, kter˘
byl vyhlá‰en Evropsk˘m rokem aktiv-
ního stárnutí a mezigeneraãní solida-
rity.

Posláním sluÏby je umoÏnit senio-
rÛm kontakt se spoleãensk˘m pro-
stfiedím prostfiednictvím zájmov˘ch,
vzdûlávacích a volnoãasov˘ch aktivit
a poskytovat sociálnû terapeutické ãin-
nosti, které vedou k rozvoji nebo udr-
Ïení jejich osobních a sociálních schop-
ností a dovedností. Jedná se tedy
o v‰echny aktivity, které pomáhají se-
niorÛm vést aktivní a spoleãensk˘ Ïivot.
Cílem na‰í sluÏby je podporovat setr-
vání seniorÛ v pfiirozeném prostfiedí,
podporovat rozvoj nebo udrÏení míry sa-
mostatnosti, sobûstaãnosti a motivování
seniorÛ k proÏívání kvality lidského
Ïivota. Podporujeme u seniorÛ udrÏení
jejich osobních a sociálních dovedností,
udrÏení a posílení fyzické a psychické
sobûstaãnosti, pfiirozené spoleãenské
vztahy a integraci seniorÛ do spoleã-
nosti. SluÏba je urãena zejména senio-
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rÛm, ale mohou ji vyuÏívat také osoby
se zdravotním postiÏením.

Základní ãinnosti pfii poskytování
sociálnû aktivizaãních sluÏeb pro se-
niory a osoby se zdravotním postiÏením
se zaji‰Èují podle zákona v rozsahu
tûchto úkonÛ:
a) zprostfiedkování kontaktu se spole-

ãensk˘m prostfiedím, coÏ pfiedstavuje
zejména zájmové, vzdûlávací a vol-
noãasové aktivity;

b) sociálnû terapeutické ãinnosti: socio-
terapeutické ãinnosti, jejichÏ posky-
tování vede k rozvoji nebo udrÏení
osobních a sociálních schopností
a dovedností podporujících sociální
zaãleÀování osob; 

c) pomoc pfii uplatÀování práv, oprávnû-
n˘ch zájmÛ a pfii obstarávání osob-
ních záleÏitostí.

Základní ãinnosti se poskytují bez
úhrady a jejich souãástí je i bezplatné
sociální poradenství. Pro uÏivatele je
tedy sluÏba bezplatná, u nûkter˘ch akti-
vit je v‰ak nutné zaplatit si náklady
s nimi spojené – napfiíklad jízdné v au-
tobusu, vstupné do památek nebo na
bazén apod.

Konkrétní náplní sluÏby jsou ze-
jména rÛzné akce pofiádané centrem,
vycházející z poÏadavkÛ a potfieb se-
niorÛ. Pomocí tûchto aktivit dochází
k naplÀování v˘‰e zmínûn˘ch cílÛ.
Jedná se o v˘lety, oblíbené zájezdy na
plavání, spoleãenské a kulturní akce,
v˘stavy a besedy. V prostorách DPS

Králova probíhají pravidelnû rukodûlné
dílny, kurz trénování pamûti, rekon-
diãní cviãení, a dal‰í ãinnosti, jeÏ jsou
urãeny pro v‰echny zájemce z fiad se-
niorÛ nebo osob se zdravotním postiÏe-
ním, tj. ne pouze pro obyvatele DPS.
Rádi pfiivítáme v‰echny zájemce, ktefií
sice chtûjí zÛstat ve svém pfiirozeném
domácím prostfiedí, ale postrádají spo-
leãensk˘ kontakt, chtûjí udûlat nûco pro
zachování a rozvoj sv˘ch schopností,
nebo se chtûjí nûãemu novému nauãit.

Ing. Mgr. Jana Wildová,
fieditelka CSS Ti‰nov, p.o.
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Ml˘nská 152, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

KPH – Ti‰novsk˘ komorní orchestr
23. kvûtna, od 19.00 hod.

velk˘ sál MûKS
Vstupné 100,- Kã. Pro dûti, studenty

a seniory 60,- Kã. Jeden dospûl˘ dopro-
vod dítûte zdarma.

Koncert Ha – kapela + afterparty
26. kvûtna, od 19.00 hod.

velk˘ sál MûKS
Zahraje jazzová kapela sloÏená z fiad

ÏákÛ a absolventÛ ZU· Ti‰nov s násled-
nou afterparty.

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

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

V̆ stava se koná ke 120. v˘roãí zalo-
Ïení Tûlocviãné jednoty Sokol Ti‰nov
a 110. v˘roãí vzniku Sokolské Ïupy
Pern‰tejnské.

GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

V˘stava ke 125. v˘roãí narození
malífie Josefa Jambora
7. dubna – 31. fiíjna  2012

Na v˘stavû máte unikátní moÏnost
vidût rozsáhlou kolekci obrazÛ Josefa
Jambora sestavenou z muzejních a sou-
krom˘ch sbírek.

P¤IPRAVUJEME

Turecká kavárna (Robert Thomas)
7. ãervna, od 19.00 hod.

kino Svratka
Divadelní pfiedstavení.

ReÏie: Pavel Há‰a.
Hrají: Václav Vydra, Naìa

Konvalinková, Jana Bou‰ková, Matûj
Hádek / Martin Kubaãák / Martin
Davídek.

Tfii komické skoro detektivky
z PafiíÏe. Zejména poslední (Zlat˘ pan
ministr) Èala pfiímo do Ïhavé souãas-
nosti. AÈ uÏ patfií na stranu dobra ãi
zloãinu, postavy jsou plné humoru a ãlo-
vûãenství zámûr autora jasn˘ – diváka
pobavit a dát mu pfiekvapivou pointu.

Vstupenky na 17. roãník hudebního
festivalu 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 za zv˘hodnûnou cenu. Slevu
lze uplatnit i na koncert na hradu
Pern‰tejnû 25. 6.

Vstupenky na tyto tfii koncerty mÛ-
Ïete koupit levnûji o 50 Kã oproti cenû
plné. Dále pak dÛchodci, drÏitelé prÛ-
kazÛ ISIC, ZTP (1 osoba) a ZTP-
P (1 osoba a 1 doprovod) mají vstupné
zlevnûné o 100,- Kã z plného.
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Plné vstupné na jednotlivé koncerty:
4/6 – 200 Kã; 22/6 – 250 Kã; 25/6 
– 250 Kã.
4. ãervna – kostel sv. Václava (fran-
couzsk˘ varhaník Martin Gester) 
22. ãervna – bazilika Porta coeli
v Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova (britsk˘
ansámbl I Fagiolini)
25. ãervna – hrad Pern‰tejn (Collegium
1704). Zaãátek v‰ech koncertÛ
v 19.30 hod.

Více informací na www.concentus-
moraviae.cz

Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie

Zájezd do divadla
Guiseppe Verdi: La Traviata
7. 6. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov ve spolu-
práci s Národním Divadlem Brno po-
fiádá zájezd na pfiedstavení La Traviata.

Z pfiíbûhu o tragické lásce pafiíÏské
kurtizány uãinila lyrická hudba
Guiseppe Verdiho jednu  z nejoblíbenûj-
‰ích a nejhranûj‰ích italsk˘ch oper.
Verdi vÏdy rád hledal pro své opery
pfiedlohy s dramatickou zápletkou
a zvlá‰tními charaktery a v románu
Alexandra Dumase Dáma  s kaméliemi
je bezpochyby nalezl.

Zájemci se mohou závaznû pfiihlá-
sit v Mûstské knihovnû Ti‰nov vÏdy
v pÛjãovní dobû do 23. 5. 2012.
Cena vstupenky pro pracující 410 Kã,
pro seniory 287 Kã, pro studenty a drÏi-
tele prÛkazu ZTP a ZTP-P 205 Kã + jed-
notná cena za autobus 60 Kã

!!!Platba probíhá pfii pfiihla‰ování!!!
Sraz úãastníkÛ v 17.45 u elektry.

Festiválek U Palce

JiÏ  3. roãník multiÏánrového hudeb-
ního festivalu je letos naplánován na za-
ãátek prázdnin a to na 30. 6. 2012 v pfie-
krásn˘ch prostorách nádvofií barokního
domu Jungmannova 70, Ti‰nov.

Zaãátek celé akce je od 13.00 hod.
a bude probíhat cca do 01.00 hod.

Jako headliner Festiválku U Palce
vystoupí v podveãer legendární praÏská
kapela Vltava v ãele s Robertem
Nebfiesk˘m, která vydává dal‰í dlouho-
hrající desku „Komedianti se vracejí
domÛ“ a úspû‰nû se tímto albem na-
vrací na festivalová pódia po celé âR.
Dále známá brnûnská kapela Ty Syãáci
s loÀsk˘m úspû‰n˘m albem „Krása“
vedená populárním performerem
Petrem Vá‰ou, praÏská parta zku‰en˘ch
muzikantÛ sdruÏen˘ch v novém usku-
pení nazvaném Bitumen Bit /ex-Therne
âhave, Mario Biháry band/ hrající smûs
cikánské a disco muziky. Stále populár-
nûj‰í ãeskobudûjovick˘ reggae zpûvák
Colectiv, hru‰ovanská etno – úderka
Propaganja, talentovaná pfierovská
rock’n’rollová kapela Ginger, funky
– latino kapela Grimasa âápa a sloven-
ské romano – ‰ansonové duo Romanika.

Robert Rohlínek
pofiadatel

Jazzov˘ veãírek
s Ha-kapelou

Srdeãnû zveme v‰echny milovníky
hudby na netradiãní koncert ti‰novské
jazzové skupiny Ha-kapela, kter˘ se
uskuteãní v sobotu 26. kvûtna
v 19.00 hod. ve velkém sále MûKS
Ti‰nov. Pfiijìte si poslechnout osobité
aranÏe jazzov˘ch i populárních skladeb.
Abyste si uÏili pohodovou sobotní atmo-
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sféru s jazzovou hudbou, bude pro Vás
pfiipraveno posezení s obsluhou a moÏ-
ností osvûÏení.

Pozor, veãírek neskonãí koncertem
Ha-kapely! Máme pro Vás pfiichystanou
také afterparty a jam session, kdy bude
pódium otevfieno v‰em pfiítomn˘m hu-
debníkÛm. NezapomeÀte si proto vzít
své nástroje s sebou! Vstupenky budou
v prodeji na místû: vstupné 50 Kã, pro
dûti do 15 let zdarma.

Za pofiadatele se na Vás tû‰í
Ha-kapela, MûKS Ti‰nov a o.s. Tigal

Pozvánka na koncert

Srdeãnû vás zveme na koncert
Martina Maxy, kter˘ se uskuteãní dne
17. 5. 2012 od 19.00 hodin
v RockStar Café NádraÏní 1719,
Ti‰nov.

Pfiedprodej vstupenek – knihkupec-
tví paní Ra‰kové (tel. 549 410 022) nebo
v RockStar Café (tel. 734 276 489).
Vstupné 190,- Kã.

Noc kostelÛ

Zveme vás na celo-
státní akci Noc
kostelÛ, kterou le-
tos organizujeme
i u nás v Ti‰novû
v pátek 1. 6. 2012.

Pro více informací o této akci nav‰tivte
web www.nockostelu.cz
Program v ti‰novském
kostele sv. Václava:
18.00 – 18.10 zvony chrámu sv. Václava

zvou na Noc kostelÛ
18.10 – 18.30 vytrubování z vûÏe
18.30 – 18.50 pfiivítání tóny varhan ti‰-

novsk˘ch varhaníkÛ
19.00 – 19.20 program pro dûti s pokra-

ãováním dûtsk˘ch koutkÛ
do 21.00

20.00 – 20.10 seznámení s historií kos-
tela

20.10 – 20.30 pfiehlídka liturgick˘ch
rouch

21.00 – 21.35 varhanní koncert (Libor
a Dagmar Ma‰kovi)

22.00 – 22.40 hudební pásmo mlad˘ch
o posledních dnech
JeÏí‰ova Ïivota

23.00 – 23.30 adorace pfii svíãkách
Po celou dobu probíhá stálá expozice

liturgick˘ch pfiedmûtÛ a nádob s v˘sta-
vou fotografií ze Ïivota farnosti.

Pfiehlídka krojÛ

Z mnoha doprovodn˘ch akcí k hlavní
leto‰ní v˘stavû, která pod názvem
„Ta jeho milá modré oãi má...“ pfiedstaví
v Podhoráckém muzeu v Pfiedklá‰tefií
sváteãní kroje svobodn˘ch párÛ z velké
ãásti Moravy a Slezska, se jako první
uskuteãní hned v následujícím t˘dnu po
Muzejní noci Pfiehlídka souãasn˘ch mo-
ravsk˘ch krojÛ. Pfiedstaví se na ní té-
mûfi patnáct párÛ v krojích z rÛzn˘ch re-
gionÛ Moravy, napfiíklad z Vala‰ska,
HorÀácka, Brnûnska i Podhorácka,
a chybût nebudou ani ukázky kyjov-
ského, stráÏnického, hanáckého nebo
kopaniãáfiského kroje. Komentovaná
pfiehlídka s odborn˘m v˘kladem se
uskuteãní v nedûli 27. kvûtna od
16.00 hodin na volném prostranství
pfied vchodem do muzejní budovy. V pfií-
padû nepfiíznivého poãasí se akce bude
konat pfiímo ve v˘stavû „Ta jeho milá
modré oãi má...“. Vstupné bude obvyklé
jako pfii náv‰tûvû muzea a bude zahr-
novat jak pfiehlídku, tak i prohlídku
v˘stav a expozic. Ve stejnou hodinu uve-
deného dne budou náv‰tûvníkÛm zpfií-
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stupnûny také barevné fotografie, na
kter˘ch jejich autorka Lenka Válková
zachycuje souãasné kroje na Brnûnsku.
Tato doprovodná v˘stava, instalovaná
na muzejní chodbû v patfie budovy, po-
trvá po celou dobu konání hlavní v˘-
stavy aÏ do záfií 2012.

(jz)

Pozvání na pfiedná‰ku
Je lidské dûlat chyby

Lesní rodinn˘ klub na Ti‰novsku vás
srdeãnû zve na interaktivní pfiedná‰ku
MUDr. TaÈjany Horké, Ïaãky Jifiiny
Prekopové a absolventky v˘cviku
Terapie pevn˘m objetím. Ve ãtvrtek
24. kvûtna od 17 hodin v pfiedná‰ko-
vém sále Mûstské knihovny Ti‰nov
se dr. Horká zamûfií na v˘znam chybo-
vání v lidském Ïivotû. Spoleãnû s úãast-
níky pfiedná‰ky se zamyslí, jak vlastnû
chybu poznáme, jak s ní mÛÏeme praco-
vat a jak náhled na chybování ovlivÀuje
na‰e vztahy v rodinû ãi na pracovi‰ti.

MUDr. TaÈjana Horká, rodaãka
z Pfiedklá‰tefií, v souãasné dobû pro-
vozuje soukromou psychiatrickou
a psychoterapeutickou praxi v Brnû.
ZájemcÛm je pfiipravena osvûtlit
i otázky spojené s uãením J. Prekopové.

Vstupné dobrovolné, pfiedná‰ka je
ãtvrtou akcí benefiãní série. V˘tûÏek
bude pouÏit na dal‰í provozování les-
ního klubu.

V pfiípadû zájmu o hlídání dûtí se
prosím ozvûte nejpozdûji do 21. 5. na les-
niklub@tisnovsko.eu nebo tel. 737 187
244. Kapacita omezena, náklady budou
rozpoãítané mezi zájemce o tuto sluÏbu.

Lesní rodinn˘ klub na Ti‰novsku
provozuje obãanské sdruÏení Za sebevû-
domé Ti‰novsko. Více na http://lesnik-
lub.tisnovsko.eu.

4. Hradãanské ‰ermování

SH· Victorius vás srdeãnû zve v so-
botu 19. kvûtna 2012 v 13.00 hodin
do Hradãan na hfii‰tû Na Horce na
Dûtsk˘ den.
Úãinkují:
– taneãní skupina Sanniones
– Spoleãnost hercÛ a ‰ermífiÛ KELTIK
– Rytífii zemû Zubra
– country kapela – Noví Kaskadéfii
– dobová hudba – Lucrezia Borgia
Doprovodn˘ program:

Skákací hrad, trampolína, soutûÏe
pro dûti i dospûlé, dobov˘ kováfi, Policie
âR, SDH Ti‰nov, dobová stfielnice, ma-
lování na tûlo a jiné...

Akce se koná za kaÏdého poãasí!!!
Vstupné dobrovolné. Obãerstvení zaji‰-
tûno.

Na setkání s Vámi a taneãní veãer
s country kapelou se tû‰í SH· VICTO-
RIUS.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
17. 5. Martin Maxa – koncert RockStar Café 19.00 RockStar Café
18. 5. V̆ stava o Královû jeskyni Z· nám. 28. fiíjna 17.00 Z· + Ti‰novsk˘

kras
19. 5. Muzejní noc Podhorácké 18.30 Podhorácké

muzeum muzeum
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19. 5. Hradãanské ‰ermování hfii‰tû 13.00 SH· Victorius
Horka Hradãany

19. 5. Rock Time Fest sokolovna Lomniãka 17.30 Klub âas
22. 5. O plánování a moÏnostech velk˘ sál MûKS 18.00 mûsto Ti‰nov,

rozvoje mûsta – pfiedná‰ka Za sebevûdomé Ti‰novsko
23. 5. Koncert KPH velk˘ sál MûKS 19.00 KPH a MûKS

– Ti‰novsk˘ komorní orchestr
24. 5. Je lidské dûlat chyby knihovna Ti‰nov 17.00 Lesní rodinn˘

– pfiedná‰ka klub
26. 5. Jazzov˘ veãírek s Ha-kapelou velk˘ sál MûKS 19.00 Ha-kapela
27. 5. Îupní slet hfii‰tû u sokolovny 14.00 Sokol Ti‰nov

Ti‰nov
27. 5. Memoriál Ivo Medka parkovi‰tû mûsto Ti‰nov

u cyklostezky na Îelezné
27. 5. Komentovaná pfiehlídka Podhorácké 16.00 Podhorácké

krojÛ muzeum muzeum
1. 6. Tanãíme a zpíváme spolu... kino Svratka 13.30 ZU· Ti‰nov

a ZU· Sereì
1. 6. Noc kostelÛ kostel sv.Václava 18.00 farnost Ti‰nov

23.30
2. 6. Den s hasiãi nám. Míru 8.00

14.00
4. 6. Concentus Moraviae kostel sv. Václava 19.30 MûKS

– M. Gester – varhany
7. 6. Turecká kavárna kino Svratka 19.00 MûKS

– divadel. pfiedstavení

V˘stavy
Datum Akce Místo
25. 3. – 20. 5. Tvorba za mfiíÏemi Podhorácké muzeum
11. 3. – 27. 5. Sokol na Ti‰novsku Muzeum mûsta Ti‰nova
7. 4. – 31. 10. V̆ stava J. Jambora JamborÛv dÛm

25. 4. – 31. 5. Divadlo Ïivota Galerie Na schodech
28. 4. – 27. 5. O. Koãár – malífi a V. Dvofiák – fiezbáfi synagoga Lomnice
4. 5. Krajina blízká i vzdálená – I. Kulheim Libu‰ina galerie Malhostovice
5. 5. Zahájení v˘stavní sezóny Galerie z ruky KfiíÏovice
6. 5. – 30. 6. Ladak – indick˘ Himaláj Domov sv. AlÏbûty ÎernÛvka

19. 5. – 23. 9. Ta jeho milá modré oãi má Podhorácké muzeum
27. 5. – 23. 9. Fotografie souãasn˘ch krojÛ Podhorácké muzeum

na Brnûnsku

–

–
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Z· Ti‰nov, Smí‰kova
organizuje

Kola pro Afriku
Máte kolo, co je-
nom zabírá místo?
Radûji ho vûnujte
na dobré úãely!

Pfiivezte ho na Z· Smí‰kova do
15.00 hod., kter˘koliv v‰ední den,
kde kolo pfievezmou a postarají se o nûj.

Pokud máte doma náhradní díly,
které uÏ nepouÏijete, dovezte je také.

Dûti z Gambie se jenom díky Vám
dopraví do ‰koly!

Více informací na: http://www.ko-
laproafriku.cz/

Úspûch v kraji

JiÏ jednou jsme vás prostfiednictvím
Ti‰novska informovali, Ïe do krajského
kola pfiehlídky dûtsk˘ch recitátorÛ
„Dûtská scéna 2012“ letos postoupili
hned dva Ïáci Z· Smí‰kova. Jednalo se

o kolo nesoutûÏní. Pfiesto jsme znovu
slavili úspûch. Pavlínka Trnãáková zau-
jala porotu sv˘m pfiirozen˘m projevem
a odnesla si zaslouÏené ocenûní i kniÏní
odmûnu.

I. Prá‰ková

Den Zemû na Z· Ti‰nov,
nám. 28. fiíjna

Jako kaÏdoroãnû
jsme i letos oslavo-
vali na na‰í ‰kole

Den Zemû. Leto‰ní oslavy jsme pojali
formou pfiírodopisn˘ch a environmen-
tálních úkolÛ pro jednotlivé tfiídy.
V‰echny tfiídy vyrazily na vycházku do
okolí ‰koly. Bûhem cesty plnily rÛzné
zajímavé úkoly.

KaÏdá tfiída dostala obálku, ve které
byl rozstfiíhan˘ obrázek zvífiete. Úkolem
dûtí bylo obrázek sloÏit a zjistit, o jaké
zvífie se jedná. Ke zvífieti na obrázku se
vázaly dal‰í úkoly: zodpovûdût otázky
o daném zvífieti a vymyslet o nûm bás-
niãku. Nûkteré z básní byly opravdu po-
vedené.

JeÏek
JeÏek, jeÏek, jeÏeãek
nemá Ïádn˘ domeãek.
Zahrádku nám ti‰e hlídá,
‰kÛdce veãefií i snídá!
Kdo má bazén, aÈ ho hlídá
plavání je pro nûj bída!
Autofii: 2.C

Pavouk
·li jsme takhle na Kvûtnici, cestou
necestou.
Na‰li jsme tam pavouka, lezl na
pavuãinu svou.
Pavouk leze pavuãinou, chytil mouchu
velmi ãilou.
Bránila se udatnû, my jsme hvízdli
obdivnû.
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Moucha fiíká: „PusÈ mne ven, já ti
splním jeden sen.“
Pavouk chvíli pfiem˘‰lí, svÛj sen si tak
rozm˘‰lí.
Zasní se tak hluboce, zdá se mu
o „manÏelce“.
Vtom pfiilétá vosa milá, kamarádka
pfiívûtivá.
NeÏ se pavouk vzpamatuje, vosa
mouchu zachraÀuje.
Autofii: 6.A

Fotografie a ukázku splnûn˘ch
úkolÛ uvidíte na pfiipravované nástûnce
ve vestibulu ‰koly.

Nûkteré dûti z na‰í ‰koly v rámci
oslav Dne Zemû mûsta Ti‰nova také vy-
stupovaly na námûstí Míru dne 21. 4.
2012. Jejich módní pfiehlídka modelÛ
z odpadov˘ch materiálÛ sklidila velk˘
úspûch a dûti sv˘m vystoupením urãitû
obohatily jiÏ tak pestr˘ program.

Mgr. Lenka Dufková

·koliãka s... na
Z· nám. 28. fiíjna

Srdeãnû zveme v‰echny rodiãe
a na‰e budoucí ‰koláky na jiÏ poslední
·koliãku s..., která probûhne ve stfiedu
23. 5. 2012 v 15.00 hod.

Tentokrát si dûti spoleãnû se sv˘mi
rodiãi proÏijí „DobrodruÏství s koblíÏ-
kem“, uvidí módní Ekopfiehlídku a na
závûr je ãeká P¤EKVAPENÍ.

Tû‰íme se na vás!
Mgr. A. Klíãová, Mgr. R. Daãevová

Vybojovali jsme cenné
vítûzství

Ve stfiedu 2. 5. se na na‰í Z· se‰la
druÏstva z ‰esti okolních ‰kol k souboji
v okrskovém kole vybíjené, Preventan
Cupu. Na soutûÏ jsme poctivû trénovali,
ale zároveÀ se obávali, jak to v‰echno
dopadne. KdyÏ skonãila dûvãata s jedno-

znaãn˘m vítûzstvím, chlapce je‰tû ãekal
rozhodující boj o první a druhé místo
s druÏstvem ze Z· Îìárec. Byl to siln˘
soupefi, kterého se nám nakonec podafii-
lo porazit. Mûli jsme v‰ichni obrovskou
radost, obû zlatá místa patfií tedy dûvãa-
tÛm i chlapcÛm z pát˘ch roãníkÛ na‰í
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‰koly. Obûma na‰im t˘mÛm budeme
15. kvûtna drÏet palce v okresním kole.

Mgr. Jana KfiíÏová

Sportovní t˘m ti‰novského
gymnázia nav‰tívil
partnerskou ‰kolu v Seredi

Dne 20. 4. 2012 nav‰tívila sku-
pina 18 sportovcÛ v doprovodu
2 pedagogÛ partnerskou ‰kolu
Gymnázium Vojtecha Mihálika

v Seredi. Jednalo se o dal‰í z fiady jiÏ
zorganizovan˘ch spoleãn˘ch aktivit,
které umoÏÀují prohloubit kontakty
mezi ti‰novskou a slovenskou ‰kolou
i mezi partnersk˘mi mûsty Ti‰novem
a Seredí.

Tentokrát se jednalo o akci pfiede-
v‰ím sportovního charakteru. Sportovci
se utkali ve volejbalu smí‰en˘ch druÏ-
stev a ve futsalu. Více, neÏ vítûzství ti‰-
novsk˘ch sportovcÛ, je dÛleÏit˘ fakt, Ïe
se zástupci obou ‰kol opût mohli osobnû
setkat. Bûhem schÛzky se uskuteãnilo
jednání o dal‰ích moÏn˘ch formách spo-
lupráce obou ‰kol.

PhDr. Barbora Holubová
Gymnázium, Ti‰nov

Tanãíme a zpíváme spolu...

V rámci oslav Dne dûtí
vás srdeãnû zveme na spo-
leãné vystoupení ÏákÛ

ZU· Ti‰nov a ZU· Sereì.
Vystoupení probûhne v pátek 1. 6.

2012 ve 13.30 hod v sále kina
Svratka.

Na pofiádání akce se spolupodílejí
ZU· Ti‰nov, ZU· Sereì, Z· nám.
28. fiíjna a Z· Smí‰kova.

Za organizaãní t˘m
Mgr.Tomá‰ Zouhar fieditel ZU· Ti‰nov

Volná místa na Stfiedním
odborném uãili‰ti Ti‰nov

Stfiední odborné uãili‰tû Ti‰nov nabízí
volná místa pro uchazeãe o studium:
uãební obory:
Opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ
O‰etfiovatel – o‰etfiovatelka se zamûfie-
ním na zdravotnictví a sociální sluÏby
maturitní obor:
Mechanizace a sluÏby
nástavbové studium:
Podnikání – denní a dálková forma

Více informací získáte na tel. 549
410 076, www. soutisnov.cz, pfiípadnû
v kanceláfii ‰koly nám. Míru 22, Ti‰nov.  

Ing. Rudolf Ma‰ek
fieditel SOU Ti‰nov
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Úspûch studentÛ Stfiedního
odborného uãili‰tû Ti‰nov

Studenti ti‰novského uãili‰tû se ve
dnech 17. a 18. dubna 2012 zúãastnili
16. roãníku mezinárodní soutûÏe ÏákÛ
stfiedních ‰kol ve svafiování „Zlat˘ pohár
Linde“, jejímÏ pofiadatelem je jiÏ tra-
diãnû Stfiední odborná ‰kola Fr˘dek-
-Místek. Na‰i ‰kolu reprezentovali ve
tfiech kategoriích ze 4 moÏ-
n˘ch Petr Dosadil a Milan
PohÛnek – studenti 1. roã-
níku oboru Mechanizace
a sluÏby a Pavel Chrom˘,
kter˘ je studentem 2. roã-
níku oboru Mechanik opra-
váfi motorov˘ch vozidel.

Milan PohÛnek se ve své
kategorii umístil na v˘bor-
ném 2. místû v národní sou-
tûÏi a 3. místû v meziná-
rodní soutûÏi. Ani na‰i dal‰í
dva reprezentanti  se mezi
soutûÏícími z celé âeské
republiky, Slovenska, Slo-
vinska, Ukrajiny a Nû-
mecka neztratili a umístili
se v první ãásti v˘sledkové listiny. Petr
Dosadil se umístil na desátém místû
v národní a ‰estnáctém v mezinárodní
soutûÏi. Pavel Chrom˘ vybojoval ‰esté
místo v národní a dvanácté v meziná-
rodní soutûÏi.

Milan PohÛnek se s námi podûlil
o záÏitky ze soutûÏe.

Milane, jak celá soutûÏ probíhala?
Do Fr˘dku – Místku jsme pfiijeli uÏ

den pfied soutûÏí, zaregistrovali jsme se
a ubytovali se v hotelu Centrum. Veãer
jsme vûnovali je‰tû pfiípravû. Druh˘ den
zaãínala samotná soutûÏ. Po zahájení
nás ãekaly testy z technologie a bezpeã-
nosti práce. Po obûdû nás pofiadatelé od-

vezli na pracovi‰tû odborného v˘cviku,
kde probíhala praktická ãást. Veãer
jsme mûli moÏnost jít na bowling a do
kina. Pro uãitele a sponzory byl uspofiá-
dán raut. Poslední den probûhlo vyhlá-
‰ení v˘sledkÛ a prezentace firem, které
sponzorovaly soutûÏ. Dozvûdûli jsme se
novinky z oblasti sváfieãské techniky
a mohli jsme si nûkteré vûci vyzkou‰et.

A co tréma?
Trému jsem kupodivu ne-
mûl. Mûl jsem trochu v˘ho-
du v tom, Ïe jsem nebyl úpl-
n˘m nováãkem. Vloni jsem
se této soutûÏe také zúãast-
nil, takÏe jsem vûdûl do ãeho
jdu a ãeho se vyvarovat.
Jak jsi se na soutûÏ pfii-
pravoval?
Asi mûsíc pfied soutûÏí nás
ve svafiovnû pfiipravoval pan
mistr Brázda na praktickou
ãást, t˘den pfied odjezdem
jsme dostali k dispozici sadu
zku‰ebních testÛ, které
jsme probírali a konzulto-
vali s panem Ja‰kem. Ze za-
ãátku byly v˘sledky otfiesné,

ale postupnû jsme se zlep‰ovali.
Co ti probûhlo hlavou, kdyÏ jsi

zjistil jak ses umístil?
V̆ sledek jsem se dozvûdûl aÏ pfii vy-

hlá‰ení v˘sledkÛ. Vzhledem k tomu, Ïe
jsme nemûli pfii soutûÏi k dispozici prÛ-
bûÏné v˘sledky, bylo to pro mû velké
a radostné pfiekvapení.

Co jsi vyhrál?
Tak toho bylo hodnû. Asi nejvíc mû

potû‰ila svafiovací souprava, aku‰roubo-
vák a sváfieãská kukla. Nûkteré z vûcí
jsem uÏ pouÏil a mohu fiíci, Ïe jsou
opravdu kvalitní.

Poslední otázka: ·el by jsi do to-
ho znovu?
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Pokud budu mít pfií‰tí rok moÏnost,
rád se zase soutûÏe „Zlat˘ pohár Linde“
zúãastním.

Blahopfiejeme v‰em soutûÏícím
a dûkujeme jim za reprezentaci ‰koly.
Podûkování patfií také uãiteli odborného

v˘cviku Petru Brázdovi
a Ing. Miroslavu Ja‰kovi za ãas a úsilí,
které vûnovali pfiípravû studentÛ na
soutûÏ.

Mgr. Jitka Alexová
SOU Ti‰nov

Rodinné centrum Studánka
vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

Termíny zku‰ebních hodin Helen
Doron angliãtiny pro dûti na ‰kolní
rok 2012 – 2013:
Vûk 1 – 2 roky: 23. 5. v 9 hod – RC

Studánka
Vûk 2 – 3 roky: 23. 5. v 11 hod – RC

Studánka
30. 5. v 11 hod – RC
Studánka

Vûk 3 – 5 let: 24. 5. v 16.30 hod – RC
Studánka
31. 5. v 16.30 hod – RC
Studánka

TéÏ Vás srdeãnû zvu podívat se
pfiímo do v˘uky dle domluvy s lektorem.

Pro rodinné pfiíslu‰níky klientÛ HD
nabízím moÏnost v˘uky angliãtiny me-
todou „4 x rychleji“ pro dospûlé za zv˘-
hodnûnou cenu. V pfiípadû zájmu kon-
taktujte Mgr. Jaroslavu Paruchovou,
certifikovaného uãitele Helen Doron,
a domluvte si zku‰ební hodinu zdarma.

Tel.: 731 242 167, e-mail: parucho-
va@seznam.cz, www.helendoron.cz

SCHÒZKA ZÁJEMCÒ
O P¤ED·KOLKU

Ve ãtvrtek 17. 5. v 17.00 se usku-
teãní informativní schÛzka pro zamûst-
nané rodiãe dûtí, které nebyly umístûny
do matefisk˘ch ‰kol (dûti prosíme
neberte). Na schÛzce obdrÏíte Ïádost
o pfiijetí dítûte do pfied‰kolky, dozvíte
se kritéria pro pfiijetí dítûte a dal‰í
informace.

ZÁPIS DùTÍ DO P¤ED·KOLKY
Zápis dûtí do pfied‰kolky se usku-

teãní v pátek 1. 6. 2012 od 9.00 do 10.00
a od 16.00 do 17.00 v RC Studánka
(Kvûtnická 821, Ti‰nov). Rozhodnutí
o pfiijetí ãi nepfiijetí dítûte se dozvíte
e-mailem v pondûlí 4. 6. 2012, pfiípadnû
telefonicky (kontaktní osoba:
PhDr. Libu‰e Beranová, manaÏerka
projektu ESF, tel. 776 286 546, e-mail:
liba.beranova@tiscali.cz).

Rodinné centrum Studánka, o.s. vy-
hla‰uje do novû zrekonstruované bu-
dovy (Riegrova 318) V¯BùROVÉ
¤ÍZENÍ NA 3 POZICE PEâOVA-
TELE/PEâOVATELKY v pfied‰kolce
s nástupem od 1. 9. 2012.
PoÏadujeme: zletilost; zdravotní zpÛ-
sobilost; bezúhonnost; odbornou zpÛso-
bilost.
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Pokud pfiíslu‰nou kvalifikaci nemáte,
probûhnou od 16. 7. do 7. 8. 2012 v RC
Studánka zdarma s hlídáním dûtí
kvalifikaãní kurzy akreditované
MPSV dle § 112 Zákona ã. 108/2006 Sb.,
o sociálních sluÏbách obor: pracovník
v sociálních sluÏbách – peãovatel(ka)
o dûti do 15 let pofiádané o.s. Îensk˘
vzdûlávací spolek Vesna Brno.

V pfiípadû zájmu o pozici je nutné do-
loÏit: motivaãní dopis a strukturovan˘
Ïivotopis.

Îivotopis a dopis za‰lete elektro-
nicky do 5. 6. 2012 na e-mail: liba.bera-
nova@tiscali.cz

INFORMATIVNÍ SCHÒZKA
S UCHAZEâI o toto místo se uskuteãní
v RC Studánka (Kvûtnická 821, Ti‰nov)
v pátek 1. 6. 2012 v 17.00 hod.

RC Studánka o.s. a ÎVS Vesna, o.s.
pofiádají
KVALIFIKAâNÍ KURZ S AKREDI-
TACÍ MPSV podle § 112 Zákona
ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách ve
specializaci PRACOVNÍK V SOCI-
ÁLNÍCH SLUÎBÁCH – PEâOVA-
TEL/KA O DùTI od 0 do 15 let (vãetnû
handicapovan˘ch)
Termín kurzu:
16. 7. 2012 – 13. 8. 2012

Kurz je urãen pfiedev‰ím pro vy‰ko-
lení zájemcÛ o pracovní pozice peãovate-
lek pfied‰kolky RC Studánka.

V pfiípadû nenaplnûní kapacity bude
nabídnut dal‰ím zájemcÛm.
Podmínky: vûk od 18 let; dobr˘ zdra-
votní stav; morální bezúhonnost.
Cena kurzu: kurz je hrazen z dotace
Evropského sociálního fondu v âR a je
bezplatn˘. Hlídání dûtí je zaji‰tûno, po-

ãet dûtí nahlaste prosím jiÏ v pfiihlá‰ce.
Uzávûrka pfiihlá‰ek: 10. 6. 2012
Kontaktní osoba pro pfiihlá‰ky:
PhDr. Libu‰e Beranová, manaÏerka
projektu ESF, tel. 776 286 546, e-mail:
liba.beranova@tiscali.cz

Podrobné informace o kurzu, pfii-
hlá‰ka na kurz a rozvrh kurzu jsou ke
staÏení na www.studanka-tisnov.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

Memoriál Ivo Medka
– Jízda zruãnosti

V rámci závodu horsk˘ch kol, kter˘
se bude konat v nedûli dne 27. 5., pfii-
pravuje Domeãek jiÏ tradiãnû Jízdu
zruãnosti pro dûti od 5 do 15 let, které si
chtûjí vyzkou‰et projet v co nejlep‰ím
ãase trasu s rÛzn˘mi pfiekáÏkami.
Podmínkou je dobr˘ technick˘ stav kola
a pfiilba.

Zjednodu‰ená  traÈ bude pfiipravena
i pro nejmen‰í závodníky od 3 let na ko-
lobûÏkách, tfiíkolkách a odráÏedlech.
Kdy: nedûle 27. 5. 2012, od 13.30 do

16.30 hodin
Kde: parkovi‰tû u nového hfibitova
Registrace na místû, více informací:
www.ddm-tisnov.cz

V rámci doprovodného programu vy-
stoupí i lektorka tradiãních ãínsk˘ch bo-
jov˘ch umûní z âesko-ãínské akademie
Kung-fu Jana Kudûlková se sestavami:
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Yang taiãi se ‰avlí a sestavou s dvoji-
t˘mi tonfami ze severního ‰aolinu.

Pohádkov˘ les
Milé dûti, rodiãe, babiãky a dûdeãko-

vé, pfiipravili jsme pro vás ke Dni dûtí
tradiãní a oblíbenou nedûlní vycházku
pohádkov˘m lesem. Po cestû potkáte po-
hádkové postavy a zvífiátka, které mají
pro dûti pfiipravené rÛzné hádanky, sou-
tûÏe, úkoly i odmûny. Tû‰íme se na vás!
Kdy: nedûle 3. 6. 2012. Na trasu mÛ-
Ïete vycházet prÛbûÏnû mezi 10.00
– 13.00 hod.
Kde: na Klucaninû – zaãátek je u ti‰-
novské nemocnice, konec na Sychráku.
Vstupné 30 Kã (pouze dûti).

Termíny zku‰ebních hodin Helen
Doron angliãtiny pro dûti na ‰kolní
rok 2012 – 2013.
Vûk 6 – 10 let – 23. 5. v 17 hod.

30. 5. v 17 hod. v DDM.
Vûk nad 10 let – dle domluvy s lektorem.
TéÏ Vás srdeãnû zvu podívat se pfiímo do
v˘uky.

V pfiípadû zájmu kontaktujte
Mgr. Jaroslavu Paruchovou, zku‰ební
hodina zdarma.

Tel.: 731 242 167, e-mail: parucho-
va@seznam.cz, www.helendoron.cz

Kominíci nenosí jen ‰tûstí

Dne 18. 4. na DÛm dûtí a mládeÏe
pfii‰el zvlá‰tní telefonát o malém mládûti
veverky obecné, které si za náhradní ro-
diãe vybralo ti‰novské kominíky a dva
dny je doslova pronásledovalo na kaÏ-
dém kroku. PánÛm se veverãáka zÏe-
lelo, a tak ho dovezli k nám na
Domeãek. ProtoÏe s pfiírodovûdn˘m
krouÏkem Baobab chováme pár ãtyfino-
h˘ch chlupat˘ch kamarádÛ, na‰la se
pro malé mládû prázdná klícka, kam

bylo doãasnû
u b y t o v á n o .
Jednalo se ale
o malé odsko-
ãené mládû, vy-
Ïadující speciál-
ní stravu a péãi,
k o n t a k t o v a l i
jsme proto br-
nûnskou poboãku

Svazu ochráncÛ pfiírody a ná‰ mal˘
kamarád hned dal‰í den putoval do od-
born˘ch rukou. V Brnû-Tufianech ve vel-
k˘ch klecích spoleãnû s ostatními zatou-
lan˘mi mláìaty mal˘ veverãák tro‰ku
povyroste, zesílí a pak ho ãeká otevfiená
náruã pfiilehlého lesa a dlouh˘ Ïivot
pln˘ dobrodruÏství. Popfiejme mu tedy
mnoho ‰tûstí a zdraví.

Pokud v tomto ãase najdete nûjaké
malé mládû, které se k vám bude hlásit
a bude za vámi chodit jako poslu‰n˘ pej-
sek, kontaktujte Svaz ochráncÛ pfiírody
nebo ZOO Brno, kde se o takto osamo-
cená mláìata profesionálnû postarají.

Ivana Smí‰ková
pfiírodovûdn˘ krouÏek DDM Ti‰nov

Zná va‰e dítû program
UNPLUGGED?

Nejvût‰í váha v ochranû dítûte pfied
nejrÛznûj‰ími negativními vlivy spoãívá
pfiirozenû na rodinû, ve které dítû Ïije.
Relativnû nov˘m trendem je, Ïe do
ochrany pfied negativními vlivy a pfied
vznikem závislostí na návykov˘ch lát-
kách se zapojuje i ‰kola. Jde o tzv. pri-
mární prevenci rizikového chování.
V Ti‰novû a jeho okolí pro‰lo v minulém
roce celkem 447 dvanácti aÏ tfiináctile-
t˘ch dûtí akreditovan˘m ‰kolním pre-
ventivním programem UNPLUGGED.
Program pokraãuje i v leto‰ním roce, je
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financován dotacemi M·MT, JMK
a mûsta Ti‰nova a jeho nositelem je ne-
zisková organizace SdruÏení SCAN. Na
v‰ech devíti spolupracujících ‰kolách
dûti programem provázejí ‰kolní meto-
dikové prevence. Program je sloÏen
z dvanácti lekcí, rozloÏen˘ch po dobu
celého ‰kolního roku. ·koly realizující
program UNPLUGGED sv˘m ÏákÛm
poskytují pfiíleÏitost k rozvoji mezilid-
sk˘ch a osobnostních Ïivotních doved-
ností stimulující Ïivou formou, která
dûti baví. DÛsledkem je sníÏení pravdû-
podobnosti uÏívání tabáku, konopn˘ch
drog a frekvence pití alkoholu, které
bylo ovûfieno zahraniãními i ãesk˘mi
studiemi.

Proã do programu vstupují právû
dvanáctiletí? Je to dáno jednak tím, Ïe
v tomto vûku jsou dûti optimálnû pfií-
stupné interaktivní formû lekcí, jednak
tím, Ïe právû do tohoto vûku mezi 10 aÏ
15 lety spadá statisticky nejãastûj‰í
zaãátek tzv. drogové kariéry. I kdyÏ ná‰
okres nepatfií mezi nejproblematiãtûj‰í
co do poãtu závisl˘ch na návykov˘ch lát-
kách ani pfiípadÛ drogové kriminality, je
zde pro rodiãe dûtí v tomto vûku pár sta-
tistick˘ch údajÛ: V loÀském roce klesl
poãet ÏákÛ a studentÛ, ktefií mají zku‰e-
nost s marihuanou a ha‰i‰em, problé-
mem v‰ak zÛstává konzumace alkoholu.
Atraktivní jsou tzv. alkopops – hotové
míchané nápoje s obsahem 4-7% alko-
holu, cílené na mladé lidi. Vysoká je sub-
jektivnû vnímaná dostupnost cigaret
a alkoholu - celkem snadno by si ciga-
rety a alkohol podle sv˘ch slov dokázalo
obstarat 85% ‰estnáctilet˘ch. Obrovsk˘
problém, a to i v Jihomoravském kraji,
je boom syntetick˘ch drog tzv. designer
drugs, jejichÏ v˘robci si neustále udr-
Ïují náskok pfied legislativním proce-
sem. Více na www.drogy-info.cz.

Jak zapojení dûtí do programu

UNPLUGGED hodnotí ‰kolní metodi-
kové prevence? PoÏádali jsme o vyjá-
dfiení metodiky prevence ze dvou vybra-
n˘ch ‰kol:

„Reakce ÏákÛ na program
Unplugged jsou velmi pozitivní. Lze to
vnímat jak v hodinách bûhem ãinností,
tak z písemn˘ch reflexí ÏákÛ. Nûktefií si
i po del‰í dobû pamatují své reakce
a proÏitky. Aktivity v jednotliv˘ch lek-
cích programu jsou interaktivní a vyÏa-
dují úãast v‰ech ÏákÛ, ktefií se v nich uãí
reagovat v konkrétních Ïivotních situa-
cích a mohou jim v budoucnu pomoci
správnû se rozhodnout.“

Mgr. Radim Vykoukal, ‰kolní meto-
dik prevence, Z· Ti‰nov nám. 28. fiíjna

„Îáci hodnotí program jako zají-
mav˘, hodnû pouãn˘ i zábavn˘. Tû‰í se
na dal‰í lekce, dobfie se zapojují do
práce ve skupinách. Baví je zejména
lekce, kde mají více prostoru pro svoje
vyjádfiení, napfi. lekce Neboj se projevit,
kde jde o vyjadfiování emocí. Podle mého
názoru je tento program nejen preven-
tivní, ale má svÛj v˘znam i pro tfiídu ja-
ko kolektiv.“

Mgr. Hana Valíková, ‰kolní metodik
prevence, Z· Îìárec

Mgr. Katefiina Smutná, za t˘m
SdruÏení SCAN – www.scan-os.cz

Pfiímûstské tábory pro dûti
od 3 do 7 let v srpnu 2012

Lesní rodinn˘ klub pofiádá letní pfií-
mûstské tábory pro dûti od 3 do 7 let se
zázemím v Pfiedklá‰tefií. Zku‰ení peda-
gogové-prÛvodci zajistí program inspiro-
van˘ lesní matefiskou ‰kolou a to od
pondûlí do pátku od 7:30 do 16 hodin
s moÏností obûda a poledního odpo-
ãinku. Pfiihlá‰ky jsou pfiijímány na celo-
t˘denní docházku v termínech
6. – 10. 8., 13. – 17. 8. a 27. – 31. 8.
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Pfiímûstské tábory jsou nabídkou pro
v‰echny dûti, tzn. bez podmínky pfiihlá-
‰ení na docházku ve ‰kolním roce.
Maximální kapacita dûtí je 15 na den.
Více na http://lesniklub.tisnovsko.eu
nebo tel. 737 187 244.

Pofiádání pfiímûstsk˘ch táborÛ je re-
alizováno za podpory mûsta Ti‰nova.

Co se dûje na Ranãi Louãka

Po cel˘ ‰kolní rok probíhají na  Ranãi
Louãka dva typy jezdeck˘ch krouÏkÛ
– pro zaãáteãníky a mlad‰í dûti od 9 do
11 let a pro star‰í a pokroãilej‰í dûti od
12 do 18 let jezdeck˘ oddíl.  Pofiádáme
vyjíÏìky  do krásné pfiírody Ti‰novska
a pro malé dûti procházky na koních po
nejbliÏ‰ím okolí. Jako kaÏdoroãnû pro-
bíhá spolupráce  s Dûtsk˘m domovem
a speciální ‰kolou v Pfiedklá‰tefií, ktefií
k nám docházejí za koníky 1x za 14 dní
v rámci pedagogicko-psychologického
programu.

V letních mûsících máme organizo-
vány pro dûti 2 turnusy soustfiedûní
s koníky  a pro mládeÏ a star‰í dûti tá-
bory s pejsky, kde se uãí disciplínu agi-
lity. Cel˘m rokem nás provázejí v˘ukové
hodiny jízdy na koních, pofiádání kurzÛ
v˘uky ovladatelnosti koní a intenzivní
kurzy v˘cviku psÛ v agility. První akce
pro vefiejnost, kterou kaÏd˘ rok na ranãi
uvidíte je, „Novoroãní skok“, kter˘ se koná
vÏdy 1. ledna v odpoledních hodinách.
Jezdci se sv˘mi koÀmi,  a samozfiejmû se
úãastní i pejskafii, ktefií si skoãí pfiekáÏky
„vzhÛru do nového roku“. Na‰í dal‰í
akcí je tradiãní „Jarní ejchuchÛ“, kdy na
závûr je hozena morana do fiíãky Louãky.
Letos bylo ve veãerníãkové podobû. Celá
akce je pojata jako benefiãní. V̆ tûÏek je
vûnován na kastraci toulav˘ch koãek,
které jsou odchytnuty po okolí.

V létû probíhají  pro dûti 2 turnusy
soustfiedûní s koníky a pro mládeÏ tá-

bory s v˘cvikem agility psÛ. Letos u nás
v létû budou hostovat pfiátelé z HIPO
centra PAJA z Karlov˘ch VarÛ.

Na podzim organizujeme „Huber-
tovu jízdu“ pro na‰e jezdce a náv‰tûv-
níky z okolních farem a statkÛ.
Závûrem roku tradiãnû prochází
„Mikulá‰ská jízda“ Pfiedklá‰tefiím.

Novinka, kterou na Ranãi letos uvá-
díme do provozu poprvé, je hlídání dûtí
– ve Studiu Ranã Louãka. Jedná se
o pravidelné i nepravidelné hlídání dûtí
ve vûku od 3 let pfiímo v areálu ranãe,
kdy je pro dûti pfiipravena vybavená
herna a hrací hfii‰tû. Dûti se setkají
s domácími zvífiátky a vzhledem k ekolo-
gickému chovu, kter˘ na  celé farmû pro-
bíhá, jsou nenásilnou formou vtaÏeny do
her a v˘uky, která se t˘ká ekologie.

Kapacita Studia je max. 6 dûtí.
Hlídání vyuÏívají maminky napfi. pfii
sv˘ch v˘cvikov˘ch hodinách jízdy na
koni, pfiípadnû rodiãe, ktefií jedou na vy-
jíÏìku apod.

Jana Prokopová

Závod Grádo 2012

V nedûli 6. 5. 2012 se uskuteãnil
v areálu Kynologického klubu Ti‰nov
závod Grádo 2012 podle zku‰ebního
fiádu Kynologické jednoty Brno. Do ka-
tegorie ZOP (základní ovladatelnost
psa) nastoupilo celkem 11 závodníkÛ,
7 z KK Velké Mezifiíãí, 2 z KK K˘valka,
1 z KK Pozofiice a 1 z KK Ti‰nov, ve vy‰‰í
kategorii ZPU1 (zkou‰ka pracovní upo-
tfiebitelnosti psa) tfii startující t˘my
z KK Ti‰nov a v samostatné kategorii
ZOP pro mládeÏ do 18 let, nazvané
Vodníkova Pentle, 2 startující z KK
Velké Mezifiíãí a 1 z KK Ti‰nov. Celou
akci posuzovali 2 rozhodãí, pánové Peitz
a ·tibora. V kategorii ZPU1 dali v‰ichni
3 startující pfii volitelném cviku pfied-
nost stopû pfied hlídáním pfiedmûtu.
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Mezitím zaãala v areálu klubu probíhat
první ãást závodu v kat. ZOP – poslu‰-
nost a druhá ãást – speciální cviky po-
tom pokraãovala na venkovním cviãi‰ti.
Celé dopoledne ubíhalo hladce, bez zby-
teãn˘ch prostojÛ a tak se jiÏ kolem po-
ledne mohlo pfiejít k vyhla‰ování vítûzÛ.
Pro úãastníky byly pfiipraveny hodnotné
ceny díky na‰im sponzorÛm Akara zoo
centrum, AZ Centrum, Kamenolom
Rosa, Svûtkrmiv.cz a Zámeãnictví Drlík.
V kategorii mládeÏníkÛ zvítûzila
Veronika Jaitnerová s Enny (Bernsk˘
sala‰nick˘ pes) z KK Velké Mezifiíãí,
v kategorii ZOP Aneta Kfiesalová
s Cherryl (Nûmeck˘ ovãák) z KK
Pozofiice a v kat. ZPU1 Bofiek Formánek
s Nelou (Chodsk˘ pes) z KK Ti‰nov.
Dûkujeme v‰em úãastníkÛm za spor-
tovní a kolegiální chování, organizáto-
rÛm a pomocníkÛm za dobfie pfiiprave-
nou akci, panu Haráskovi za technickou
pomoc a v‰em pfiítomn˘m za pfiátelskou
atmosféru a pfiíjemnû stráven˘ den!
Více na: www.kktisnov.ic.cz

Hana ·tenclová
Kynologick˘ klub Ti‰nov

Senior point Ti‰nov

kontaktní místo pro seniory
SENIOR PAS – slevy a v˘hody pro seniory
Jungmannova 80,  Ti‰nov 
e-mail: tisnov@spolecne.info
tel.: 549 212 550

Máme pro Vás otevfieno:
úter˘ 10.00 – 13.00
stfieda 13.00 – 16.00
pátek 10.00 – 13.00

KLAS – klub aktivních seniorÛ
Setkání vÏdy v pátek 1x za 14 dní od

10.00 do 12.00 hod., Jungmannova 80,
Ti‰nov

1. ãervna – Bezpeãnost v bytû
15. ãervna – Letní posezení, dovolená

Nejedná se o pfiedná‰ky, ale o pfií-
jemné popovídání na dané téma
s tréninkem pamûti a vzájemn˘m pfie-
dáním zku‰eností. Pfiijìte se za námi
poradit, pobavit se a dozvûdût se nûco
nového!

Tû‰íme se na Vás

Slet sokolské Ïupy
Pern‰tejnské

Sletov˘ rok pokraãuje i v Ti‰novû.
Po sletov˘ch vrcholech, velmi úspû‰né
tûlocviãné akademii a vernisáÏi v˘stavy
z historie Sokola na Ti‰novsku zveme
v‰echny pfiíznivce na Ïupní slet.
Uskuteãní se v nedûli 27. kvûtna od
14.00 hodin na hfii‰ti za sokolovnou.
Cviãenci pfiedvedou celkem 11 skladeb,
které jsou urãeny pro XV. v‰esokolsk˘
slet. Cviãit budou v‰echny vûkové kate-
gorie od nejmen‰ích dûtí aÏ po seniory.
Kromû cviãencÛ z na‰í Ïupy zde vy-
stoupí i dal‰í sokolové ze spfiátelen˘ch
Ïup a cviãenci âeské asociace sportu pro
v‰echny ze Îìáru nad Sázavou
a Námû‰tû nad Oslavou. Nedejte si ujít
tento v˘jimeãn˘ záÏitek a pfiijìte se po-
dívat.

Jan Sláma, náãelník Ïupy

Králova jeskynû slaví
40. v˘roãí od svého objevení

Ve struãnosti pfiipomenu, jak se to
tehdy událo. Bylo nedûlní odpoledne
28. 5. 1972 a pan Jaroslav Bárta se vy-
dal na Kvûtnici. Jeho pes jménem Luxík
vlezl se ‰tûkotem do nory za ‰kodnou.
Pak se v‰ak odmlãel a ticho trvalo tfii-
ãvrtû hodiny. KdyÏ se znovu ozval ‰tû-
kot, bylo to jako ze studny a bylo jasné,
Ïe nemÛÏe ven. Pan Bárta tedy musel
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domÛ pro náfiadí a pfiidali se dal‰í. Bratr
Antonín, syn Jaroslav, Miloslav Melkes
a Stanislav âepelka. V pozdních veãer-
ních hodinách mûli otvor natolik roz‰í-
fien˘, Ïe se mlad‰ímu Jaroslavovi poda-
fiilo prolézt dovnitfi. Pes se nacházel pod
stûnou, kam pfii rvaãce spadli spoleãnû
s jezevcem. Ten v‰ak tento pád nepfieÏil.
UÏ pfii tomto prvním vstupu bylo jasné,
Ïe se jedná o velkou krápníkovou jes-
kyni...

Jaroslav Bárta o události informoval
tehdy v Ti‰novû známého sbûratele mi-
nerálÛ Jana Bûlu‰u a zpráva se rychle
roz‰ífiila. Následující veãer Stanislav
Svoboda a Pavel Va‰ík jeskyni s vlast-
ním lanem rovnûÏ nav‰tívili. V té dobû
byli oba rok ãleny Speleologické sekce
DK pfii Královopolské strojírnû v Brnû,
s jejímÏ pfiedsedou RNDr. Janem
Himmelem se seznámili v roce 1970
u Kvûtnické propasti, kde se tehdy pro-
tnuly jejich zájmy o jeskynû. Zavolali
mu a informovali o objevu. Ten pozval
z Moravského muzea v Brnû
RNDr. Rudolfa Burkharta, kter˘ píse-
mnû informuje ONV. Bezprostfiednû
poté (4. 6. 1972) vznikla skupina lidí,
ktefií se angaÏovali kolem dûní v jes-
kyni. Jeskynû byla posléze z dÛvodÛ
ochrany a neÏádoucími vstupy zabezpe-

ãena ocelov˘mi dvefimi. JiÏ 7. ãervna
1972 odbor kultury ONV jako v˘konn˘
orgán státní památkové péãe na základû
nálezové zprávy vydává povolení k prÛ-
zkumn˘m pracím. Jeskyni bylo také
tfieba nûjak pojmenovat a tfii mûsíce
pfied tímto objevem zemfiel Alois Král,
ãestn˘ obãan mûsta Ti‰nova, objevitel
Demänovsk˘ch jeskyní. PfiestoÏe on
sám nebyl zastáncem moÏnosti vût‰ích
objevÛ na Kvûtnici, urãitû si zaslouÏil,
aby tato nová jeskynû nesla jeho jméno.

Speleologická sekce mûla vlastní
financování a ukázalo se, Ïe je nutné
vytvofiit na okrese Brno-venkov novou
organizaci. V srpnu ONV povûfiuje
Okresní muzeum v Ivanãicích k usta-
vení speleologického krouÏku pfii
Podhoráckém muzeu a k tomu do‰lo
22. listopadu 1972 v Pfiedklá‰tefií za pfií-
tomnosti fieditelky Anny Christové,
Jana Hájka a námûstka pfiedsedy
MûNV Karla Souãka. Metodick˘m ve-
doucím byl povûfien RNDr. Jan Himmel.
Pfiedseda krouÏku – Antonín Bárta, jed-
natel – Jan Bûlu‰a, hospodáfi – Pavel
Va‰ík, ãlenové – Jaroslav Bárta st.,
Karel Dvofiák, Miloslav Melkes.
Jeskynû je velmi ãlenitá, a tak se aÏ do
roku 1973 zkoumalo, prolézalo, fotogra-
fovalo.

První v˘kopové práce byly zahájeny
v horním patfie za Mraveni‰tûm, neboÈ
zde bylo jasné, Ïe vody vytváfiející jeskyni
sem proudily právû odtud. Materiál
jsme vyná‰eli poloshrbení ve kbelících,
pfies LuxíkÛv pád jezdila provizorní la-
novka a potom probíhal transport úz-
k˘m objevn˘m vchodem. K tomu bylo
zapotfiebí sedmi lidí. Po ãase se ukázalo,
Ïe sedimentÛ je zde víc neÏ jsme ãekali,
objevy nepfiicházely a pozvolna práce
utichly. Ve spodních partiích jsme po roce
opût na‰li jiÏ jedenkrát nav‰tívené pro-
story. Dostaly název Ztracené komíny.
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Ke konci roku 1974 byla dokonãena
pomûrnû sloÏitá mapa jeskynû. Dvû pfie-
kr˘vající se patra s délkou polygonu
vãetnû komínÛ tehdy mûfiila 330 m
a bylo známo pût men‰ích dómkÛ.

TéhoÏ roku byly pfiiobjeveny
Závalov˘ komín a Rotunda. Podafiilo se
prolézt za Komín hrÛzy a byla objevena
malá prostÛrka za Varhany. Dal‰í ot-
vírky ve spodních patrech v˘sledky ne-
pfiinesly a materiál nebyl kde depono-
vat. Tlak vefiejnosti pfiiná‰el my‰lenku
zpfiístupnit jeskyni ‰tolou pro náv‰tûv-
níky a kterou by se tûÏen˘ materiál
mohl vyváÏet ven. Státní ústav památ-
kové péãe a ochrany pfiírody v Praze po
prohlídce vydává posudek na Královu
jeskyni, kde se mimo jiné pí‰e: „charak-
ter zcela ojedinûl˘ a mezi dosud pro-
zkouman˘mi jeskynûmi v âSSR nemá
obdoby“. RovnûÏ nalezené tabulkové ba-
rytové krystaly pfiitahují svojí jedineã-
ností. Nûkteré dosahují velikosti témûfi
ãtyfi centimetrÛ.

Následují pfiípravné a projektové
práce k raÏbû ‰toly. 12. srpna 1976
uskuteãnila skupina pracovníkÛ urano-
v˘ch dolÛ první odpal. Ing. V. Lipovsk˘,
M. Flamich, Kadlec byli hlavními ak-
téry celé raÏby a jeskyÀáfii zaji‰Èovali
pomocné práce. Dílo bylo po roce dokon-
ãeno. Jeskynû v‰ak mûla naru‰ené mik-
roklima a RNDr. Jan Krejãí vypracoval
zprávu o nutn˘ch opatfieních, která
jsme postupnû realizovali. JeskyÀafiení
v republice dostávalo nov˘ rozmûr, my
nezÛstali pozadu. 6. února 1979 jsme se
stali jednou ze zakládajících skupin
âeské speleologické spoleãnosti s ozna-
ãením ZO 6-07 pfii Podhoráckém muzeu
v Pfiedklá‰tefií.

Pokraãování v pfií‰tím ãísle.

Pavel Va‰ík

ZáÏitky od fieky

Svratka nepatfií k velk˘m fiekám, ale
je v˘znamn˘m tokem âeskomoravské
vrchoviny. Pramení kousek pod vrcho-
lem Îákovy hory, ve v˘‰ce 700 m n. m.

Vody Svratky na své pouti do fieky
Dyje (délka toku Svratky je 172 km) mí-
jí také Pfiedklá‰tefií a Ti‰nov. Na úpatí
Kvûtnice pfiidá Svratce trochu vody
Besének a z pravé strany fiíãka Louãka.

Není tedy divu, Ïe u takové fieky
prahnou po rybolovu a rybáfisk˘ch záÏit-
cích celé generace rybáfiÛ. Zvlá‰tû mu‰-
kafii si u této fieky pfiijdou na své.

A to byl dÛvod, proã vznikla malá sé-
rie ãlánkÛ o rozmanitém Ïivotû v fiece
Svratce a jejím okolí.

Pstruh obecn˘, forma potoãní
Salmo trutta m. fario

Pstruh obecn˘ se vyskytuje ve tfiech
formách. Je to forma potoãní, jezerní
a taÏná forma severomofiská. V fiekách
Svratce a Louãce má pstruh potoãní nej-
poãetnûj‰í zastoupení.

Pstruh je typická studenovodní ryba
Ïijící pfieváÏnû v horsk˘ch a podhor-
sk˘ch fiekách a potocích.

Je typickou teritoriální rybou, která
si aktivnû hájí svoje stanovi‰tû. Vybírá
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si stanovi‰tû kolem bfiehÛ a rÛzn˘ch
pfiekáÏek v toku – balvanÛ, kmenÛ a po-
dobnû. Bûhem roku svoje stanovi‰tû
zpravidla nemûní, s v˘jimkou tfiecích
migrací, kdy vytahuje proti proudu a do
pfiítokÛ. Zimní období pfieãkává v hlub-
‰ích úsecích s pomalej‰ím proudem.

Potravu pstruhÛ tvofií v fiekách
hlavnû v˘vojová stadia vodního hmyzu,
pfiedev‰ím chrostíkÛ, jepic a pakomárÛ,
ale také náletov˘ suchozemsk˘ hmyz.
V men‰í mífie a u vût‰ích jedincÛ jsou to
drobné rybky a dokonce i men‰í jedinci
vlastního druhu. Sám jsem vidûl, Ïe
velk˘ pstruh ulovil i plovoucího hryzce
vodního.

Pstruh v na‰ich podmínkách dospívá
mezi 2. aÏ  4. rokem Ïivota, samci vût‰i-
nou o rok dfiíve.

Ke tfiení dochází na podzim a na
zaãátku zimy. Hlavní období je koncem
fiíjna a bûhem listopadu a závisí pfiede-
v‰ím na teplotû vody v daném povodí.

Pstruh je rybou krátkovûkou. V na-

‰ich podmínkách se doÏívá prÛmûrnû
4 aÏ 8 let, star‰í jedinci jsou v populaci
zastoupeni pomûrnû málo.

RÛst pstruhÛ je závisl˘ na dostatku
potravy v dané lokalitû a také na poãtu
a velikosti jednotliv˘ch ryb. Ryby obvy-
kle dorÛstají v fiekách jako je Svratka do
velikosti 25 aÏ 40 cm a hmotnosti do
0,6 – 0,8 kg.

Za celou dlouhou dobu, po kterou na
Svratce a Louãce rybafiím, se mnû poda-
fiilo chytit (v rozmezí 10 let) celkem dva
kilové pstruhy, a to pod Boraãí, v pod-
statû ve stejném místû a vÏdy pfii vyso-
kém stavu vody. Takov˘ kilov˘ pstruh
má 48 – 50 cm a ulovit takového chla-
píka je pro mu‰kafie Ïivotní záÏitek.

Pstruh jezerní dorÛstá velikosti
50 aÏ 80 cm a pstruh mofisk˘ i pfies
90 cm a dosahuje hmotnosti aÏ 15 kg.

Tak hodnû rybáfisk˘ch úspûchÛ a zá-
ÏitkÛ u fiek Svratky a Louãky.

Bohumil Kabe‰

Vyhlá‰ení nejlep‰ích
sportovcÛ mûsta Ti‰nova
za rok 2011

Setkání nejlep‰ích sportovcÛ pro-
bûhlo na ti‰novské radnici v pondûlí
23. 4. 2012. V‰echny sportovní kluby
mohly nominovat 2 své zástupce.
Ocenûní pfiedali zástupci mûsta
a Sportovní komise: Karel ·vábensk˘,
Martin Sebera a Jifií Dospí‰il.

AFK Ti‰nov (fotbal)
Petr Bracek

Brankáfi druÏstva muÏÛ. Odchova-

nec ti‰novské kopané, kter˘ pro‰el
v‰emi vûkov˘mi kategoriemi. Jeho v˘-
kony ho fiadí k nejlep‰ím brankáfiÛm
soutûÏe a zejména jeho zásluhou patfií
Ti‰nov k druÏstvÛm s nejmen‰ím po-
ãtem obdrÏen˘ch branek. Sv˘m aktiv-
ním a odpovûdn˘m pfiístupem k zápa-
sÛm i tréninkÛm je pfiíkladem pro na-
stupující generaci fotbalistÛ.

David Vlach
Trenér mládeÏe – v souãasné dobû

star‰í pfiípravky. Patfií k mlad‰í genera-
ci trenérÛ. S kolektivem hráãÛ zaãal
pracovat  pfied 4 lety. Jeho systematická

Sport
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a obûtavá práce se odráÏí na stále lep-
‰ích v˘sledcích druÏstva pfiípravky a je
pfiíslibem, Ïe i v dal‰ích letech v Ti‰novû
nebude nouze o fotbalové talenty.

Atletick˘ klub AK Ti‰nov
Jitka Zwienerová

V roce 2011 zaznamenala v˘razné
zlep‰ení osobní v˘konnosti. V 10dílném
seriálu Brnûnsk˘ bûÏeck˘ pohár
2011/2012 obsadila celkové tfietí místo
v kategorii dorostenek.

Tereza Souãková
Trenérka mládeÏe AK Ti‰nov, je no-

minována za trenérskou píli, obûtavost
a erudici.

SK Basketbal Ti‰nov
Klára âechoviãová 

Talent ti‰novského, ale i ãeského

basketbalu s potenciálem hrát nejen ex-
traligu, ale i do budoucna za národní
t˘m. V souãasné dobû hraje za druÏstvo
SKB Ti‰nov mlad‰ích ÏákyÀ a mlad‰ího
dorostu a hostuje v t˘mu Valosun Brno,
kter˘ hraje nejvy‰‰í Ïákovskou soutûÏ.
Nyní bojuje o úãast na pfieboru âR.
Sv˘m pfiístupem a nasazením nejen
v tréninku, ale i zápasech je vzorem pro
dal‰í mladé basketbalistky Ti‰nova.

Vladimíra Knoflíãková 
Trenérka mládeÏe, pfiedsedkynû

klubu, b˘valá extraligová hráãka, vice-
mistrynû z MS veteránÛ v roce 2009. JiÏ
15 let se podílí na v˘chovû basketbalové
mládeÏe dûvãat v Ti‰novû a spoleãnû
s t˘mem trenérÛ vychovala celou fiadu
v˘born˘ch hráãek, které hrají v brnûn-
sk˘ch extraligov˘ch t˘mech mládeÏe
i Ïen.
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HC Ti‰nov (házená)
Jifií Klíã
Jan Cvrkal

Oba hráãi patfií mezi vûkovû nej-
star‰í v t˘mu muÏÛ, patfií mezi opory,
které tûÏí ze sv˘ch více jak dvacetilet˘ch
házenkáfisk˘ch zku‰eností. Oba jsou od-
chovanci zku‰en˘ch trenérÛ Majzlíka,
Novotného a Kabe‰e. Nejvût‰ích úspû-
chÛ dosahovali koncem 90. let, kdy pat-
fiili k tehdej‰í velmi úspû‰né dorostene-
cké generaci. Po pfiechodu do kategorie
dospûl˘ch pak na nûjak˘ ãas pfieru‰ili
kariéru. Tu se pfied nûkolika lety roz-
hodli obnovit a pomoci tak ti‰novské há-
zené k dal‰ím úspûchÛm. Jejich pfiístup
k tréninkÛm i zápasÛm je tím nejlep‰ím
pfiíkladem pro mnohem mlad‰í spolu-
hráãe.

SK Tenis Ti‰nov
Kry‰tof Vítek 

Tenisu se vûnuje 5. rokem a loni
hrál v kategorii BABYTENISU, vyhrál
12 turnajÛ, byl 7krát druh˘ a 6krát
tfietí. Velmi dobfie zvládl pfiechod do ka-
tegorie mlad‰ích ÏákÛ a bûhem zimní
sezóny získal první triumfy i v této ka-
tegorii.

Dominik Kfiipsk˘
V kategorii mlad‰ích ÏákÛ byl v se-

zónû 2011 velice úspû‰n˘, na turnajích
jednotlivcÛ získal 7krát první místo ve
dvouhfie a 12krát získal titul ve ãtyfihfie.
Kromû toho dovezl z dvouhry i dvû
druhá místa a 7 bronzov˘ch medailí. 

Ti‰nov Paladins (florbal)
Tomá‰ Suchomel

V prÛbûhu celé sezóny patfiil k zá-
kladním stavebním kamenÛm ti‰novské
obrany, podával bezchybné v˘kony pfii
bránûní a sv˘mi góly navíc podporoval
ofenzívu. Sv˘m pfiístupem na trénincích

i v zápasech ‰el pfiíkladem ostatním
hráãÛm v t˘mu.

Radek Odehnal
K t˘mu ti‰novsk˘ch florbalistÛ se

pfiipojil teprve pfied sezonou, av‰ak
sv˘m zapálením a florbalov˘m umûním
patfiil od zaãátku sezóny k nejlep‰ím
hráãÛm celého t˘mu. Jeho stoprocentní
zápasová úãast, stejnû jako mnoÏství
vstfielen˘ch branek byly pro t˘m bûhem
celého roku velk˘m pfiínosem.

Sokol Karate Ti‰nov
Jifií ·ikula

Mistr Jihomoravského kraje v sou-
tûÏi kumite juniofii do 66 kg.

Ycnega Bikers Ti‰nov (cyklistika)
Pavel VáÀa 

Je v souãasné dobû nejlep‰ím jezd-
cem cyklistického oddílu Ti‰nov Bikers,
kter˘ reprezentuje jiÏ od sezóny 2008.
Bûhem roku 2011 se zúãastnil 14 zá-
vodÛ, pfiiãemÏ ve více neÏ polovinû zá-
vodÛ stál na stupních vítûzÛ. 5krát vy-
stoupal na stupeÀ nejvy‰‰í, 2krát byl
druh˘ a jednou tfietí.

TTC Koral Ti‰nov (stolní tenis)
Rudolf Cvrkal

Odchovanec a dlouholet˘ nejlep‰í
hráã klubu stolního tenisu.V roce 2011
se velkou mûrou podílel na historickém
postupu „A“ – muÏstva do 1. ligy, kde
byl následnû v˘raznou oporou. V 1. lize
odehrál v‰ech 22 utkání a s aktivním
skóre 41 vyhran˘ch a 33 prohran˘ch zá-
pasÛ se zafiadil na vynikající 17. místo
mezi v‰emi hráãi 1. ligy. Sv˘m pfiístu-
pem a chováním je vzorem pro v‰echny
hráãe klubu.

Matûj Kytner
Jako star‰í Ïák si v uplynulé sezónû
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Blahopfiání

Dne 15. kvûtna se doÏívá
84 let pan JAN
BùHOUNEK. Mnoho
zdraví, ‰tûstí a spoko-
jenosti do dal‰ích let
pfiejí manÏelka a dûti
s rodinami.

Vzpomínky

Dne 21. 5. uplyne 9 let od
chvíle, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
maminka, babiãka
a sestra paní MILADA
HOBLOVÁ. S láskou
vzpomínají dcery s rodi-
nami a sestra.

Dne 13. 5. 2012 uplynulo
uÏ 40 let, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
maminka paní MARIE
DARMOPILOVÁ. Kdo
jste ji znali a mûli rádi,
vzpomeÀte s námi. S lás-

kou stále vzpomínají dcery a synové
s rodinami. Upfiímnou vzpomínku téÏ
vûnujeme i na‰í babiãce Annû Válkové.

Dne 7. kvûtna uplynulo
pût let od chvíle, kdy nás
navÏdy opustila na‰e
drahá maminka a ba-
biãka, paní MARIE
KULÍKOVÁ. S láskou
vzpomínají dcera Marie

a syn Jindfiich s rodinami.

Sport

úspû‰nû vedl i mezi muÏi – v základní
okresní soutûÏi. Vydafiená druhá polo-
vina sezóny ho vynesla na první místo
v hodnocení jednotlivcÛ této soutûÏe,
kdy z 31 zápasÛ prohrál jen 4 a s úspû‰-
ností 87 % se stal nejlep‰ím star‰ím Ïá-
kem klubu za poslední léta. 

Volejbalov˘ klub Ti‰nov
Jan Dufek

Odchovanec ti‰novského volejbalu,
velk˘ bojovník a srdcafi. Na kaÏdém tré-
ninku i zápase odvádí maximum pro
druÏstvo. Tato skuteãnost se projevila
na jeho obrovském zlep‰ení ve v‰ech
herních ãinnostech.

Ondra Uher
Také odchovanec ti‰novského volej-

balu. Tato sezona pro nûho nebyla jed-
noduchá, protoÏe fie‰il nemalé problémy
v rodinû. Ale i pfies tuto nepfiíjemnou si-

tuaci se snaÏil co nejvíce pomoci sv˘m
spoluhráãÛm, za coÏ mu patfií veliké po-
dûkování.

1. FC Kvûtnice – futsal
Luká‰ Panovsk˘

Dlouholetá opora t˘mu a jeden z nej-
spolehlivûj‰ích hráãÛ druholigového
1. FC Kvûtnice, co se t˘ãe
pfiístupu.V loÀské sezónû podával v˘-
borné v˘kony, na podzim v‰ak utrpûl
váÏné zranûní. Po 4 mûsíãní pauze se
dokázal vrátit a navázal na svoje v˘-
kony pfied zranûním.

Martin Janás
Jeden z prvních hráãÛ Kvûtnice,

kter˘ pro‰el s t˘mem v‰echny soutûÏe
aÏ do nynûj‰í 2. ligy. Je to klíãov˘ hráã
a opora t˘mu, pfiiãemÏ vloni byl na ‰pici
bodování celé ligy a jeho góly pomohly
muÏstvu k 5. místu v tabulce.
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Inzerce

Koupím byt 2+1 v Ti‰novû, v OV bez
úãasti RK. Tel.: 737 506 090

Pronajmu v Ti‰novû ul. âernohorská
byt 1+1. Tel.: 724 064 054

Pronajmu byt 2+1 v Ti‰novû. Cena
9 000 Kã vã. inkasa. Tel. 776 068 368

Prodám RD 3+1 v Hradãanech,
CP 246 m2, sklep, dílna, dvÛr, moÏná
velká pÛdní vestavba. Cena 1 850 000 Kã.
Pfii rychlém jednání sleva. Tel. 734 483
062, 737 624 090

Prodám fiadov˘ RD 5+1 v Nedvûdici,
garáÏ. Cena 1,99 mil. Kã. Více info na
http: //rdn.wz.cz nebo tel. 602 835 819

Prodáme pozemek na stavbu rodinného
domu v obci ·erkovice, o v˘mûfie 1448 m2

Cena 1,5 mil. Kã. Tel.: 739 443 154

Prodám men‰í RD na Vysoãinû, dobrá
lokalita. Tel.: 721 231 203 po 19 hod.

Pronajmu nebytové prostory 40 m2

a 60 m2. MoÏno i jednotlivû. Tel.: 607 206
703

Prodám  slivovici 250 Kã/l. MasáÏní
kfieslo, dvoulÛÏkov˘ plet. stroj., plast.
sudy na 100 a 200 l. Tel. 605 086 817

Nabízím stfiíhání a trimování psÛ,
Ti‰nov, Dvofiáãkova (u vet. ordinace).
Na objednání. Tel.: 723 776 122

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

Su‰áky prádla kovové na míru – bal-
kóny, lodÏie + montáÏ. SoustruÏení,
zakázková kovov˘roba, P. Hlubinka
603 420 867

Dne 25. kvûtna by se
doÏil 80 rokÛ pan
OLD¤ICH DVO¤ÁK.
Stále vzpomíná rodina.
Kdo jste ho znali, vzpo-
meÀte s námi, dûkujeme. 

Dne 7. kvûtna uplynulo
15 let, kdy nás opustil
nás milovan˘ tatínek,
dûdeãek a pradûdeãek
pan STANISLAV
BENE·. Stále vzpomí-
nají dcery s rodinami.

Dne 18. kvûtna uplyne
první smutn˘ rok, kdy
nás navÏdy opustila na‰e
maminka a babiãka paní
ANEÎKA ÎÁKOVÁ.
Stále vzpomíná dcera
a vnuãka Denisa.

Dne 13. dubna uplynulo
17. v˘roãí úmrtí na‰í
milované maminky,
babiãky paní MARIE
DVO¤ÁKOVÉ. A dne
4. kvûtna uplynul
4. smutn˘ rok od úmrtí
na‰eho tatínka a dûdeã-
ka pana JANA
DVO¤ÁKA. Za tichou
vzpomínku dûkují dcery
s rodinami.

Dne 17. kvûtna uplyne
8 rokÛ, kdy nás navÏdy
opustila na‰e maminka,
babiãka a prababiãka pa-
ní VILMA PTÁâKOVÁ.
S láskou vzpomínají dce-
ra a vnuãky s rodinami.
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Fa M+ nabízí montáÏe dlaÏeb a obkladÛ.
Tel.: 605 053 702

HLEDÁM spoleãníka pro podnikání
v akvaristice. Tel.: 725 484 878

Penzion âerven˘ ml˘n pfiijme brigád-
níky na obsluhu do restaurace. ZároveÀ
pfiijmeme brigádnici na místo recepãní,
podmínka znalost AJ nebo NJ komuni-
kativní formou. Informace osobnû v pen-
zionu nebo na tel. ã. 549 410 461
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