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Den s hasiãi
2. ãervna 2012
– likvidace nebez-
peãné látky.
Foto: J. Schneider
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aro se s na‰ím mûstem louãí
velice promûnliv˘m poãasím.
Relativnû slunné a teplé kvût-

nové dny vystfiídaly de‰tû na zaãátku
ãervna. Ani ty v‰ak nezabrání tomu, Ïe
je jedno z nejoblíbenûj‰ích roãních ob-
dobí jiÏ pfiipraveno za dvefimi. Také
‰kolní rok uÏ obraznû vbûhl do posled-
ního kola, Ïáci a studenti se jiÏ nemohou
doãkat, aÏ odloÏí ‰kolní ta‰ky a batohy
a rozebûhnou se na zaslouÏené prázd-
niny. Vûfiím, Ïe budou také trávit ãas na
ti‰novském koupali‰ti, které jsme je‰tû
koncem kvûtna pro vefiejnost otevfieli.
To je opût  na sto procent pfiipraveno na-
bídnout jedineãné prostfiedí pfiírodního
charakteru, které je hojnû vyhledávané
i mimoti‰novsk˘mi náv‰tûvníky. Pro le-
to‰ní sezónu jsme pfiipravili pro ná-
v‰tûvníky pokrytí areálu internetem,
novou webovou kameru, noãní koupání,
ale také cenové v˘hody pro opakované
vstupy. JiÏ také pracujeme na dal‰ím
vylep‰ení celého areálu a rovnûÏ opra-
vách technologií úpravy a ohfievu vody.
Pokud v‰e pÛjde dobfie, jiÏ pfií‰tí rok
by mohlo ãekat na koupali‰ti malé pfie-
kvapení.

Jedno kulturnû-spoleãenské pfiekva-
pení si pro nás pfiipravily také obû zá-
kladní ‰koly. Za spolupráce Základní
umûlecké ‰koly, obãanského sdruÏení
Tigal, Domu dûtí a mládeÏe a Dûtského
domova a za podpory mûsta Ti‰nova
organizovaly na den dûtí první roãník
zahradní párty s podtitulem „slavíme
spolu“. Tyto akce organizované uãiteli
pro dûti a rodiãe jsou opravdov˘m pfiíno-
sem do dûní v na‰em mûstû a patfií za nû
velk˘ dík.

Zaãátkem ãervna jsme si také pfiipo-
mnûli jednu ménû pfiíjemnou událost,
a to masy ledu, které se koncem února
nahromadily v fiece Svratce a ohroÏo-
valy na‰e mûsto. Hejtman Jihomorav-

ského kraje Michal Ha‰ek totiÏ pfiijel do
Ti‰nova ocenit v‰echny, ktefií se na zdár-
ném vyfie‰ení této vysoce nebezpeãné
situace podíleli. Bronzové a stfiíbrné
medaile Jihomoravského kraje tak ob-
drÏeli hasiãi, policisté a pracovníci
Povodí Moravy a Mûstského úfiadu
Ti‰nov. A právû ãlenové integrovaného
záchranného systému také pfiedvedli
pfied pár dny své vybavení a pfiedev‰ím
dovednosti pfii své prezentaci na ti‰nov-
ském námûstí. Z této zajímavé akce se
stává milá tradice, vÏdyÈ jak lépe dûtem
i dospûl˘m ukázat, Ïe mezi námi exis-
tují ti, ktefií kaÏd˘ den nasazují vlastní
Ïivot, aby ochránili ten ná‰. A právû pfii
jiÏ zmínûn˘ch únorov˘ch povodních to
pfiedvedli nejlépe.

Vzácnou tradicí je také úãast Ti‰nova
v projektu Concentus Moraviae. Leto‰ní,
jiÏ 17. roãník tohoto mezinárodního
hudebního festivalu, zahájil v na‰em
mûstû varhanním koncertem v‰estran-
ného francouzského umûlce Martina
Gestera. Posluchaãi plnû obsazen˘ kos-
tel sv. Václava byl tou nejlep‰í moÏnou
pozvánkou na druhé ti‰novské zasta-
vení festivalu, které se koná v bazilice
v Pfiedklá‰tefií 22. 6. a které nabídne vy-
stoupení ‰piãkového britského vokál-
ního souboru I Fagiolini.

Také zaãátek léta bude v Ti‰novû ve
znamení velkého mnoÏství kulturních
akcí. Dovolte mi, abych vás pozval ales-
poÀ na jednu z nich, na jejíÏ organizaci
se pfiímo podílím. V sobotu 16. 6. se od
12 hodin koná v letním kinû jiÏ 4. roãník
charitativního festivalu Hudbou pro
UNICEF. Letos je pfiipravena asi nej-
lep‰í hudební nabídka za v‰echny uply-
nulé roãníky. Neváhejte tedy, pfiijìte se
pobavit a pfiedev‰ím podpofiit dobrou vûc!

Na setkání v letním kinû se tû‰í
a pûkn˘ zaãátek léta pfieje

Jan Schneider

J
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení funkce:

Vedoucí Odboru správy majetku a investic

Popis pracovní pozice:
– fiízení ãinností a procesÛ celého odboru správy majetku a investic (oblast 

investic mûsta, oblast správy a oprav ve‰kerého majetku mûsta a oblast komu-
nálních sluÏeb mûsta)

– odpovûdnost za hospodafiení s rozpoãtov˘mi prostfiedky v pfiíslu‰n˘ch para-
grafech

– sledování vyuÏiteln˘ch moÏností dotaãních titulÛ v rámci odboru a moÏnosti
vyuÏitelnosti nabízen˘ch dotací, vãetnû zpracování informací pro vedení mûsta

PoÏadavky:
– v· vzdûlání technického, stavebního, popfi. právního zamûfiení
– znalost zákonÛ ve vefiejné správû (zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích; zákon

ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách; zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád; zá-
kon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního fiádu (stavební zákon).

– znalost obchodního a obãanského zákoníku
– zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do 18 mûsícÛ od nástupu
– znalost práce s PC
– ¤P skup. B
– morální bezúhonnost
– komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a ãasová

flexibilita, dÛslednost, peãlivost, kreativita a obchodní uvaÏování
– nástup dle dohody, nejlépe ihned

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 11.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 25. 6. 2012
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19  TI·NOV 
– osobnû na podatelnu MûÚ Ti‰nov do 25. 6. 2012 – do 17.00 hod.
– podrobnûj‰í informace: Iva Dvofiáãková, personalista MûÚ Ti‰nov, tel.: 549 439 715
– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, 

státní pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení
– k pfiihlá‰ce pfiipojte: strukturovan˘ Ïivotopis, motivaãní dopis, originál v˘pisu

z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce, kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏe-
ném vzdûlání, souhlas s nakládáním s poskytnut˘mi osobními údaji pro úãely
tohoto v˘bûrového fiízení  ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních
údajÛ
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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

Já také nechci...

V rámci kampanû „Já také nechci...“
zamûfiené na medializaci a fie‰ení
problému zneãi‰tûní vefiejn˘ch prostor
mûsta Ti‰nova psími v˘kaly Vás zveme
na setkání, kde budeme tuto problema-

– osoby narozené po 1. prosinci 1971 dále doloÏí: pfiedpoklady dle § 2 a 4
zákona ã. 451/1991 Sb., kter˘m se stanoví nûkteré dal‰í pfiedpoklady pro v˘kon
nûkter˘ch funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ (tj. lustraãní osvûdãení a ãestné prohlá‰ení).

Pfiihlá‰ky zasílejte se v‰emi poÏadovan˘mi náleÏitostmi a pfiílohami, bez
nich není Va‰e pfiihlá‰ka úplná a nemÛÏe b˘t zahrnuta mezi pfiihlá‰ky dal-
‰ích uchazeãÛ o nabízené pracovní místo.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho
prÛbûhu.



Radnice informuje

5TI·NOVSKÉ NOVINY 11/2012

tiku diskutovat a budeme spoleãnû
hledat fie‰ení. Setkání se uskuteãní ve
stfiedu 20. ãervna v 17.30 v sále
Mûstského kulturního stfiediska Ti‰nov
na ul. Ml˘nská 152. Zváni jsou v‰ichni,
které problematika zajímá a chtûjí pfii-
spût k jejímu fie‰ení.

Za ekoporadnu Ti‰novsko
Hana Ondru‰ková

Hejtman Ha‰ek udûlil medaile
za zásah na fiece Svratce

Hejtman Jihomoravského kraje
Michal Ha‰ek v pondûlí 4. ãervna 2012
udûlil v Ti‰novû medaile pfiíslu‰níkÛm
sloÏek Integrovaného záchranného
systému Jihomoravského kraje. Ocenil
tak profesionální fie‰ení protipovodÀo-
v˘ch opatfiení a odstranûní ledové barié-
ry na fiece Svratce v únoru tohoto roku.

Bronzové medaile Jihomoravského
kraje z rukou hejtmana obdrÏeli Pavel
·ustr a Ladislav Steinhauser
z Hasiãského záchranného sboru
Jihomoravského kraje – stanice Ti‰nov,
dále Jitka Chovanová, Petr Smejkal,
Bohuslav Dozbaba a Marek Wágner
z Krajského fieditelství Policie âR
Jihomoravského kraje – obvodního od-
dûlení Ti‰nov, místostarosta mûsta
Ti‰nova Radovan Klusák a Kamil
August˘n z Mûstského úfiadu v Ti‰novû.
Dále hejtman pfiedal stfiíbrnou medaili
Jihomoravského kraje veliteli jednotky
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Ti‰nov
Jaroslavu Musilovi a fiediteli územního
odboru Hodonín Hasiãského záchran-
ného sboru Jihomoravského kraje
Martinu âervenkovi. Na závûr pfiijal
bronzovou medaili starosta Ti‰nova Jan
Schneider za fiízení krizového ‰tábu
a povodÀové komise.
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Ml˘nská 152, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

CONCENTUS MORAVIAE
I FAGIOLINI

22. ãervna v 19.30 hod.
Porta coeli, Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova
Celorepublikov˘ vrchol festivalu.

·piãkov˘ britsk˘
a n s á m b l
I Fagiolini, jeden
z nejuznávanûj-
‰ích vokálních
souborÛ zamûfie-
n˘ch na rene-
sanãní polyfonii
a rané baroko.
Vstupné:
250 Kã / 150 Kã
dÛchodci, drÏite-
lé prÛkazÛ ISIC,

ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba a 1 do-
provod).

SVÁTEK HUDBY

14.00 – 14.15 M· U Humpolky, pracovi‰tû Kvûtnická, Malované písniãky
14.15 – 14.30 M· Sluníãko, Veselé flétniãky ze Sluníãka
14.30 – 14.40 DD Ti‰nov – O Perníkové chaloupce trochu jinak

– dramatizace pohádky
14.40 – 14.50 Sbor II. stupnû Z· Smí‰kova
14.50 – 15.15 ZU· Lomnice
15.15 – 15.30 Pûveck˘ sbor Hlásek Z· nám. 28. fiíjna
15.30 – 16.00 Vladimír Kiseljov – malování s hudbou (workshop)
16.00 – 16.05 DD Ti‰nov – Pekelná jízda – disco tanec
16.05 – 16.10 Skupina irsk˘ch tancÛ Éirigh
16.10 – 16.25 Ti‰novsk˘ pûveck˘ sbor
16.25 – 17.55 To nejlep‰í ze ZU· Ti‰nov
17.55 – 18.35 Duo Tres
18.35 – 19.20 Man~ana
19.15 Cimbálová muzika CMTZ

Ti‰nov, 24. 6. 2012, nádvofií domu Na Pern‰tejnû
(Restaurace U Palce)

V pfiípadû nepfiíznivého poãasí probûhne program
ve velkém sále MûKS
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MüllerÛv dÛm, Jungmannova 80,
tel.: 549 212 550

V˘stava „Indiánské léto“
3. ãervna – 2. záfií

V˘stava unikátních fotografií 
západokanadsk˘ch totemÛ, která 
je doplnûná indiánsk˘mi pfiedmûty
a v˘kresy vypracovan˘mi Ïáky ti‰-
novsk˘ch základních ‰kol, vznikla 
ve spolupráci se Spoleãností pfiátel
Kanady a RCI, 1. Brìo Ti‰nov 
– Gingo, Z· nám. 28. fiíjna
a Z· Smí‰kova.
Vstupné: 30,- Kã, sníÏené 15,- Kã

Pfiedná‰ka
„Jak jsem poznal dvanáct

ze Spojen˘ch státÛ
– i s lidmi a pfiírodou“

13. ãervna 2012 v 17.00 hod.
Pfiedná‰ka Ing. Miroslava Sléhy

s promítáním fotografií z jeho Ïivotní
cesty po 12 státech USA.

Promítání se koná v rámci dopro-
vodného programu k v˘stavû Indiánské
léto.
Vstupné dobrovolné.

GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

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

Trvá do 31. fiíjna
Na v˘stavû máte unikátní moÏnost

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

P¤IPRAVUJEME

Festival místních kapel
21. ãervence, 15.00 – 24.00 hod.

zahrada a velk˘ sál MûKS
P¤IHLASTE SE A ZAHRAJTE SI

se svojí kapelou na pfiehlídce místních
kapel!!! 
Pfiihlá‰ky na e-mail:
sekretariat@ kulturatisnov.cz.

PRONÁJMY PROSTOR MûKS
MûKS nabízí prostory objektu 

na Ml˘nské 152 (velk˘ sál, mal˘ sál, 
foyer, zahrada, kuchyÀka aj.)
a v Muzeu mûsta Ti‰nova na
Jungmannovû 80 (stylová kavárna,
vnitfiní terasa) ke krátkodob˘m 
pronájmÛm.  RÛznû velké prostory 
dle potfieby, ve‰keré potfiebné zázemí,
neru‰ené soukromí.

BliÏ‰í informace na tel. ã. 549 410 082
nebo ucetni@kulturatisnov.cz.

Angliãtí DEAR SUPERSTAR
v Ti‰novû

Na jedin˘ koncert v rámci turné 
si do âeské republiky odskoãí angliãtí
DEAR SUPERSTAR, ktefií nyní 
brázdí západní Evropu spoleãnû 
s Ugly Kid Joe a Puddle of Mudd. 
Po Berlínû, Mnichovû a Vídni pfiijde 
na fiadu Ti‰nov. Nejen pro ãeské 
fanou‰ky vystoupí tato nadûjná
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anglická kapela po tfiech letech
v RockStar Café 21.6. ve 20.00 hod.

DEAR SUPERSTAR má za své 
pÛsobení od roku 2004 na kontû tfii 
velmi kladnû hodnocená CD a fiadu 
videoklipÛ. Uskupení kolem charisma-
tického zpûváka Mickyho Satiara chrlí
bûhem vystoupení energii na v‰echny
strany. Jejich v˘bu‰né rockové pecky,
ale i pomalej‰í procítûné songy neztrá-
cejí feeling hardrocku 80. let, ov‰em
znaãnû okofienûné moderním, fiízn˘m
metalem. DEAR SUPERSTAR se
v Ti‰novû pfiedstaví ve sloÏení Micky
Satiar, Smeth, The Minge, Milton
Gunns a Amadeus.

Skupina vze‰la pfiímo z prÛmyslové
dÏungle anglického Manchestru a za
svoji kariéru si zahráli jiÏ po boku 
takov˘ch hvûzd jako Papa Roach,
Hanoi Rocks, Bullet for my Valentine
nebo Wednesday13.

První album si Dear Superstar 
vydali sami pod názvem „Confessions
of a Twisted Mind“, za nûÏ sklidili 
ovace v Metal Hammer, Classic Rock,
Rock Sound a dal‰ích dÛleÏit˘ch meta-
lov˘ch ãasopisech.

Dal‰í CD „Heartless“ nahráli pod
dohledem producenta Romeshe
Dodangody, aby zachytili energii neko-
neãn˘ch koncertních ‰ÀÛr a zh˘ralého
Ïivotního stylu. V leto‰ním roce vydali
nové CD názvem „Damned Religion“.

Role pfiedkapel se zhostí dvû mladé
skupiny: slovensk˘ punk-rockov˘
KAKTUS a ti‰novská rocková PÁTÁ
RUKA.

Vstupenky jsou k dostání v pfied-
prodeji za 250 Kã v RockStar Café
a v Indies na Po‰tovské ulici v Brnû,
popfiípadû na místû za 280 Kã. Pro mi-
mobrnûnské bude moÏné zakoupit vstu-
penky na Aukru.

Více informací koncertu na
www.rockstarcafe.cz, informace o Dear
Superstar na www.dearsuperstar.co.uk.

Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

OZNÁMENÍ – pÛjãovní doba
o prázdninách
Od 2. 7. do 2. 9. 2012 bude
knihovna otevfiena následovnû:
Po 8 – 11  12 – 17 dûtské oddûlení
Út 8 – 11  13 – 18 oddûlení pro dospûlé
St 8 – 11  13 – 18 oddûlení pro dospûlé

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
V˘stava

V˘stava ‰perkÛ Eriky Leksové
15. 5. – 30. 6. 2012

Sklenûné dekoraãní
pfiedmûty zpracované
starou technologií fu-
singu jsou oblíbenou
a vyhledávanou souãástí
moderních interiérÛ. Sklo mÛÏeme
zdobit barevn˘mi frity a pigmenty, vzni-
kají tak pÛsobivé variace a vzory. Také
‰perky lze tvofiit technikou fusing. Svou
barevností, tvarem a vloÏenou energií
získávají du‰i. KaÏd˘ z nich je originá-
lem a nedá se opakovat. Pfiijìte se po-
dívat na krásné ‰perky z dílny nadané
v˘tvarnice, která Ïije a tvofií v nedale-
k˘ch Malhosto-vicích.

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie

Slavnostní vítání prvÀáãkÛ
18. 6. 2012, 8.30, 9.30 a 10.30

Mimofiádnû pûkné pfiijetí mezi ãte-
náfie knihovny ãeká v‰echny prvÀáãky
ze Z· nám. 28. fiíjna, Z· Smí‰kova
a Z· Pfiedklá‰tefií. Tfietí roãník jiÏ tra-
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diãní akce bude i odmûnou za snaÏení,
které dûti musely prokázat bûhem prv-
ního roku ‰kolní docházky. Proto také
celé sváteãní dopoledne bude probíhat
v pohádkové atmosféfie. 

V programu vystoupí opût
Nedvûdick˘ pûveck˘ sbor Petry Glosr
Cvrkalové – Cvrãci. Pfiedvedou pohádku
Karkulka z dílny pánÛ Jaroslava Uhlífie
a ZdeÀka Svûráka. Skvûlé provedení
této opery zajistilo souboru první místo
v celostátní soutûÏi pofiádané naklada-
telstvím Fragment v roce 2007. Soubor
bûhem desetiletého pÛsobení mnoho-
krát ukázal, Ïe je váÏnû baví zpívat
a hrát divadlo. Spoleãnû také s pohád-
kov˘mi bytostmi na závûr pfiedáme
dûtem na památku „Pohádkov˘ list ma-
lého ãtenáfie“. Îáãci jej mohou vyuÏít
jako svÛj první ãtenáfisk˘ deníãek a za-
psat si do nûj první samostatnû pfieãtené
kníÏky.

Na slavnostní akci pro dûti, která se
uskuteãní v atriu zahrady, zveme rodiãe
a prarodiãe s pfiáním, aby spoleãnû
s námi podporovali svoje dûti v ãetbû.

V˘stava Domu dûtí a mládeÏe
15. 5. – 30. 6. 2012

V dûtském oddûlení jsou vystaveny
práce dûtí z keramického a modeláfi-
ského krouÏku. V̆ tvarná dílna se zamû-
fiila na fantasy a pracuje pod vedením
Ivy Cimrmanové, která ze svého
ateliéru zapÛjãila i svá díla. Náv‰tûvníci
si mohou prohlédnout také fotogalerii
z letních táborÛ a seznámit se s nabíd-
kou na leto‰ní prázdniny a nejbliÏ‰í
akce DDM.

Pfiehlídka dûtsk˘ch souborÛ

Podhorácké muzeum v Pfiedklá‰tefií,
poboãka Muzea Brnûnska, ve spolupráci
s Obecním úfiadem v Pfiedklá‰tefií po-

fiádá v nedûli 17. ãervna v 15.00 hodin
v˘jimeãnou akci. Bude to „Pfiehlídka
dûtsk˘ch taneãních krojovan˘ch sou-
borÛ“. Své taneãní pásmo pfiedstaví
Javorníãek, Slováãek, Bíte‰ánek,
Dóbravníãek, soubory z Modfiic
a Pozofiic.

Malé taneãnice a taneãníci rozzáfií
námûstí 5. kvûtna, v pfiípadû nepfiízni-
vého poãasí spoleãensk˘ sál Obecního
úfiadu v Pfiedklá‰tefií.

Milí ãtenáfii Ti‰novsk˘ch novin, po-
kud máte doma kroj, do kterého byste
mohli obléci sebe nebo své dûti ãi vnuky,
uãiÀte tak. Pfiispûjete k celkové atmo-
sféfie, mÛÏete se zúãastnit závûreãného
prÛvodu a také zdarma nav‰tívit v˘-
stavu v Podhoráckém muzeu „Ta jeho
milá modré oãi má“.

Irena Ochrymãuková

V. Letní sborová dílna
Lomnice 2012

Zá‰titu nad 5. roãníkem pfievzala
drÏitelka leto‰ní  Îánrové ceny Andûl
2011 paní Zuzana Lapãíková.

Letní sborová dílna je ojedinûl˘ me-
zinárodní pûveck˘ workshop, kter˘
je zamûfien˘ na sborov˘ i sólov˘ zpûv.
Uskuteãní se 4. – 14. 7. 2012 v Lomnici
u Ti‰nova (Jihomoravsk˘ kraj).
Jádrem workshopu jsou ateliéry rÛz-
ného zamûfiení. Na‰í snahou je nabíd-
nout to, s ãím se obvykle zpûváci neset-
kají ve své bûÏné sborové praxi. Jsou to
buì Ïánry neobvyklé ve sborovém re-
pertoáru ãi sami vedoucí ateliérÛ, ktefií
jsou bez v˘jimky profesionály ve svém
oboru.

Poãet úãastníkÛ v ateliérech je neo-
mezen˘ do maxima 130 zpûvákÛ.

LSD 2012 otevírá 3 ateliéry.
MeziÏánrov˘ ateliér Dady Klementové,
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lektorky na brnûnské JAMU, klaví-
ristky a skladatelky. Její ateliér bude
zamûfien na populár 60. a 70. let. Ateliér
klasika a lidové písnû povede sbormistr
Janáãkovy opery Brno Pavel KoÀárek
a Ateliér jazz americk˘ skladatel, aran-
Ïér a ‰piãkov˘ klavírista Skip Wilkins,
kter˘ povede svou tfiídu i s dcerou Emily
Wilkins, absolventkou oboru dirigování
a zpûvu. Skip Wilkins spolupracuje s re-
novovan˘mi vokálními skupinami Real
Group, New York Voices atd.

LSD je ojedinûlá zejména otevfiením
Semináfie sólového zpûvu. Je urãen jak
pro zpûváky s ambicí sólového zpûvu,
ale také pro sborové pûvce, ktefií by si
rádi roz‰ífiili své pûvecké schopnosti, ãi
pro sbormistry amatérsk˘ch sborÛ, kte-
fií mohou znalosti pfiedat ãlenÛm sv˘ch
sborÛ. V roce 2012 jej povede Hana
Horká, lektorka sólového zpûvu na
Janáãkovû akademii múzick˘ch umûní
a hlasová poradkynû sólistÛ Mûstského
divadla Brno.

Cílem této dílny je poskytnout pfiíle-
Ïitost sborov˘m zpûvákÛm, sbormist-
rÛm i sólov˘m pûvcÛm roz‰ífiení jejich
hlasov˘ch schopností, moÏnost obezná-
mení se s rÛzn˘mi technikami práce,
vedení sboru, vãetnû pfiístupu k hudbû
samotné, naãerpání nové motivace.
Neménû podstatná je i moÏnost setkání
sborÛ z rÛzn˘ch ãástí âeské republiky
i zahraniãí a navázání nov˘ch kontaktÛ,
které dopomohou k moÏnosti spolupráce
a koncertování nejen na domácí pÛdû
sboru. LSD je také jakousi první moÏ-
ností si sborov˘ zpûv tzv. „osahat“ a roz-
‰ífiit tak ãlenskou sborovou základnu
vstupem do nûkterého z existujících sbo-
rÛ a navázat tak na mnoho let trvající
Ïivou tradici sborového zpûvu v âR.

Na závûr Letní sborové dílny se
uskuteãní Mezinárodní festival kapel,
Letní sborová dílna je uÏ od svého po-

ãátku mezinárodní akcí, jak ze strany
lektorÛ (Slovenská republika, USA), tak
i úãastníkÛ (Polská republika,
Slovenská republika). Festivalu se zú-
ãastní ‰piãková evropská seskupení.
âeskou republiku zastoupí neotfiel˘
mlad˘ soubor „Back Side Big Band“
– vítûz Mezinárodní soutûÏe big bandÛ
v âeské Kamenici 2010. Jeho ãlenové
jsou profesionální hráãi a studenti
JeÏkovy akademie v Praze. Polskou re-
publiku zastoupí jazzová formace
„Inner Spaces“, která v leto‰ním roce
hostuje i na mezinárodním festivalu
JazzFest Brno. Ze Slovenska pak pfii-
jede ‰piãkové svûtoznámé trio „Pacora“,
které balancuje na pomezí lidov˘ch
písní a jazzu a tvofií tak pfiekvapivé in-
venãní prolínání tûchto dvou vzájemnû
na první pohled nesourod˘ch ÏánrÛ.

Ha-kapela maratónsky

V sobotu 26. kvûtna 2012 se ve vel-
kém sále Mûstského kulturního stfie-
diska Ti‰nov uskuteãnil koncert Ha-ka-
pely (= Havlíkovy kapely). Kapela vy-
stoupila v sestavû Naìa BartoÀková
(klávesy), Jan Brdíãko (zpûv, bicí),
Zuzana Brdíãková (zpûv, flétna), Jan
Byte‰ník (bicí), Roman Havlík (alsaxo-
fon, tenorsaxofon), Markéta Havlíková
(klavír), Jan Lukas (trubka), Jan
Pafiízek (altsaxofon) a Marek ·ikula
(baskytara). Hostem koncertu byla zpû-
vaãka Pavlína Borková. Ha-kapelu aneb
soubor b˘val˘ch ÏákÛ ZU· Ti‰nov k v˘-
konu pfiipravil a na nûm se i podílel za-
kladatel kapely a klavírista Ladislav
Havlík. Koncert uspofiádalo MûKS
Ti‰nov spolu s obãansk˘m sdruÏením
Tigal.

Zaznûly pfiedev‰ím evergreeny 
– písnû a skladby autorÛ ãesk˘ch, se-
vero- i latinsko-americk˘ch. Namátkou
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lze vybrat písnû „Îelví blues“
(Jifií Such˘, 1964), „I Feel
Good" („Cítím se dobfie“,
James Brown, 1965) ãi „Más
Que Nada“ (volnû „To nevadí“,
Jorge Ben Jor, 1963).
Koncert pfiedstavoval – nepo-
ãítaje dvû pfiestávky – dvou
a pÛlhodinov˘ „náfiez“ pocti-
vého jazzu a jazz-rocku.
K dobré náladû publika pfii-
spûla moÏnost nûco si vypít.
Buì o pfiestávce nebo – po
pfiinesení na stÛl – i v prÛ-
bûhu koncertu.

Kvalitu kapely dokládají kromû ji-
ného ceny ze soutûÏí. Kvantitativnû
v‰ak znovu „pfiitvrdila“. Na podobnû
rozsáhlou akci pfied deseti lety bylo nut-
no pozvat dva soubory odjinud. Hudební
maratón dnes Ha-kapela zvládne sama.
(A je‰tû pfiipojit noãní jam session
k tomu.) Poãtem stfiídmûj‰í pûveckou
sekci tentokrát vyvaÏovala prokompo-
novanûj‰í sekce nástrojová. Zvukov˘
úãinek kapely násobilo zesilovací zafií-
zení (u fiídícího pultu: Miroslav Motejl),
celkov˘ dojem novû svûtelné efekty s ml-
hou (u fiídícího pultu: Petr Humpolec).
Koncert moderoval osvûdãen˘ Vojtûch
Hanák: vûcná data spojuje s technick˘-
mi i poetick˘mi nenapodobiteln˘m zpÛ-
sobem. V‰e na koncertu mûlo parametry
naprosté profesionality. Publikum slo-
Ïené ze zástupcÛ ãtyfi generací velk˘ sál
zcela zaplnilo a znovu a znovu aplau-
dovalo.

Co fiíci závûrem? Po dvanácti letech
svého trvání Ha-kapela patfií stále – v‰e
se zdá nasvûdãovat, Ïe stále více – umû-
lecky k tomu nejlep‰ímu, co Ti‰nov ze
sv˘ch vlastních zdrojÛ mÛÏe vefiejnosti
nabídnout!

Zdenûk Va‰íãek, Ph. D.,
uãitel ZU· Ti‰nov

Pozvánka do lomnické
synagogy

Libu‰ina galerie Malhostovice
a mûstys Lomnice Vás srdeãnû zvou na
v˘stavu obrazÛ akademického sochafie
Oldfiicha Eichlera. V̆ stava probíhá od
3. ãervna  do 1. ãervence 2012 v lom-
nické synagoze. Otevfieno – soboty, ne-
dûle 13.00 aÏ 17.00 hod. Ostatní ná-
v‰tûvy po dohodû na Úfiadu mûstyse
Lomnice, tel. 549 450 315.

Farmáfiské slavnosti mífií
poprvé na Moravu

Pfies tfiináct tisíc náv‰tûvníkÛ jiÏ le-
tos zavítalo na Farmáfiské slavnosti na
vybran˘ch rodinn˘ch farmách âeské re-
publiky. Na dal‰í akci se mohou zájemci
tû‰it jiÏ 16. ãervna, kdy se celodenní
slavnost pfiesune poprvé na Moravu,
a sice do pfiírodního areálu Zlobice
u LipÛvky nedaleko Brna. Na rodiny
s dûtmi ãeká prohlídka farmy s rÛzn˘mi
plemeny ovcí a koz, tvÛrãí dílny, stánky
farmáfiÛ s místními pochoutkami, hu-
dební vystoupení i tanec.

„Farmáfiské slavnosti jsou nejen
pfiíjemn˘m a nev‰edním záÏitkem pro
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rodiny s dûtmi, ale pomáhají pfiedev‰ím
drobn˘m farmáfiÛm a pûstitelÛm, coÏ je
jednou z priorit Ministerstva zemûdûl-
ství. V dne‰ní dobû, kdy lidé zaãínají
upfiednostÀovat v˘robky s jednoznaãnou
zárukou kvality a místním pÛvodem, je
tfieba podobné akce podporovat,“ uvedl
ministr zemûdûlství Petr Bendl.

Zájem lidí o akce s tématikou farma-
fiení a moÏností nákupu kvalitních
ãesk˘ch potravin neustále roste. Loni
nav‰tívilo Farmáfiské slavnosti více neÏ
osmadvacet tisíc lidí. Letos mají pofiada-
telé za sebou jiÏ dvû akce s více neÏ tfii-
nácti tisíci úãastníky. Pfií‰tí slavnost se
uskuteãní v Jihomoravském kraji v pfií-
rodním areálu Zlobice u Brna. „O areál
se v souãasnosti stará Svaz chovatelÛ
ovcí a koz v âeské republice. Náv‰tûv-
níci se tak budou moci seznámit se zdej-

‰ím ‰etrn˘m chovem koz a ovcí, poznat
jejich nejrÛznûj‰í plemena ãi ochutnat
nebo si zakoupit v˘robky z jejich mléka
a masa,“ sdûlil Josef Stehlík, pfiedseda
Asociace soukromého zemûdûlství âR.
Kvalitní potraviny si budou moci zá-
jemci pofiídit i od jin˘ch farmáfiÛ.
Jedním z dÛvodÛ konání série
Farmáfisk˘ch slavností je i podpora
drobn˘ch zemûdûlcÛ v jednotliv˘ch regi-
onech. „Vût‰ina lidí vÛbec netu‰í, kolik
zajímav˘ch statkÛ v jejich okolí funguje,
a to navíc s prodejem v˘robkÛ pfiímo ze
dvora,“ poznamenal Josef Stehlík.
Souãástí akce je také bohat˘ program
her a nauãn˘ch stezek. Bavit se budou
dûti i dospûlí. Nebude chybût farmáfiská
stezka, malování na obliãej, r˘Ïování
zlata, spousta her, prolézaãky, ãtení po-
hádek s vílou nebo tvÛrãí dílny.
„Náv‰tûvníci se mohou tû‰it i na lekci
zumby, bubnování se ‰amanem, hu-
dební vystoupení Základní umûlecké
‰koly Ti‰nov nebo na koncert skupiny
Hop trop a Wabiho DaÀka.

Farmáfiské slavnosti pofiádá Mini-
sterstvo zemûdûlství ve spolupráci
s Asociací soukromého zemûdûlství âR.
Vstupné je pro v‰echny zdarma.

Více na www.farmarskeslavnosti.
eagri.cz.

Jan Îáãek

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
13. 6. Jak jsem poznal dvanáct Muzeum 17.00 Muzeum

ze Spojen˘ch státÛ – beseda mûsta Ti‰nova mûsta Ti‰nova
14. 6. Screamers kino Svratka 19.00 AZ Music
14. 6. Zahradní slavnost Z· Smí‰kova 14.00 Z· Smí‰kova

16.00
16. 6. Hudbou pro UNICEF letní kino 12.00 Pro Ti‰nov, SK HC

Ti‰nov, 24-7 Promotions
16. 6. 5. roãník dálkového pochoduDoubravník 6.00 mûstys

kolem Doubravníku Doubravník a KâT

–

od
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Dûvãata obstála v soutûÏi
zdravotnick˘ch hlídek

LuÏáneck˘ park
v Brnû pfiivítal
z d r a v o t n i c k é  
hlídky, které na
jednotliv˘ch stano-
vi‰tích ukazovaly

teoretické i praktické znalosti z první
pomoci. Dopravní znaãky, poznávání by-
lin a znalost funkcí jednotliv˘ch orgánÛ
v lidském tûle patfiily do teoretick˘ch
oblastí, které se dají nauãit. Následo-
valy praktické ukázky z první pomoci.
Ale první pohled na stfiíkající „krev“
z rány nebo otevfienou zlomeninu nûkte-
r˘m dívkám vadil tak, Ïe najednou

16. 6. Montessori pedagogika Církev adventistÛ 10.45 CASD Ti‰nov
– beseda sedmého dne Ti‰nov

16. 6. Farmáfiské slavnosti Zlobice u LipÛvky MZ âR
a veãer s country Zlobice

17. 6. Pfiehlídka dûtsk˘ch taneã- Pfiedklá‰tefií, 15.00 Podhorácké
ních krojovan˘ch souborÛ námûstí muzeum

17. 6. LSDa a hosté kostel Nav‰tívení 18.00 LSDa Lomnice
P. Marie Lomnice

20. 6. Dívãí válka kino Svratka 19.00 AZ Music
– divadelní pfiedstavení

21. 6. Nedvûdi sokolovna Ti‰nov 19.00 Radio âas
21. 6. Dear Superstar RockStar Café 20.00 RockStar Café
22. 6. Concentus Moraviae klá‰ter Porta coeli 19.30 MûKS
23. 6. ·erkovické koulení 2012 hfii‰tû ·erkovice 13.00 Obec ·erkovice
24. 6. Svátek hudby zahrádka U Palce 14.00 mûsto Ti‰nov,

ZU· Ti‰nov
30. 6. Festiválek U Palce zahrádka U Palce 20.00 Café U Palce

V˘stavy
Datum Akce Místo

7. 4. – 31. 10. V̆ stava J. Jambora JamborÛv dÛm
25. 4. – 15. 8. Divadlo Ïivota Galerie Na schodech
19. 5. – 23. 9. Ta jeho milá modré oãi má Podhorácké muzeum
27. 5. – 23. 9. Fotografie souãasn˘ch krojÛ Podhorácké muzeum

na Brnûnsku
6. 5. – 30. 6. Ladak – indick˘ Himaláj Domov sv. AlÏbûty ÎernÛvka

15. 5. – 30. 6. V̆ stava ‰perkÛ E. Leksové MûK Ti‰nov
3. 6. – 21. 10. Ghana Podhorácké muzeum
3. 6. – 2. 9. Indiánské léto Muzeum mûsta Ti‰nova
3. 6. – 1. 7. Oldfiich Eichler – v˘stava obrazÛ Synagoga Lomnice
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zbledly a zapomnûly v‰echno, co se nau-
ãily. Po krátkém zaváhání si v‰ak rozdû-
lily úkoly a zaãaly o‰etfiovat zranûní,
uklidÀovat nemocné nebo volat zá-
chranku.

Je pravda, Ïe jedno krátké zaváhání
asi pfiipravilo na‰e druÏstvo o první
místo. Je dobfie, Ïe v‰echna dûvãata ví,
jak se zachovat v reálné Ïivotní situaci,
do které se mohou snadno dostat.

Velké podûkování patfií ââK Brno
– venkov v ãele s pí Mládkovou a v‰em,
ktefií se podíleli na uspofiádání této sou-
tûÏe.

Na‰i ‰kolu reprezentovaly a 3. místo
obhájily tyto dívky: T. Cabáková,

N. KfiíÏová, K. Sáblíková, M. Bugriová,
S. Vejpustková, E. ·kopíková,
H. Bednáfiová, M. Boãková
a L. BartoÀová.

H. Souãková, Z· Smí‰kova

Slavnostní  zakonãení
kurzu keramiky

Leto‰ní ‰kolní rok se nezadrÏitelnû
blíÏí k závûru, vysvûdãení dostávají
konkrétní podobu a dûti ze Z· Ti‰nov,
Smí‰kova z kurzu keramiky
PaedDr. P. Kappelové také dostanou 
svá „vysvûdãení“. Vzhledem k tomu, Ïe
právû ony spolu s dal‰ími dûtmi z ti‰-
novsk˘ch ‰kol doplnily sv˘mi v˘tvory
souãasnou v˘stavu INDIÁNSKÉ LÉTO
v Muzeu mûsta Ti‰nova v Müllerovû
domû, vyuÏijeme rádi zdej‰í atmosféru
a ve ãtvrtek 21. 6. 2012 v 15 hodin cel˘
leto‰ní kurz s dûtmi i rodiãi slavnostnû
zakonãíme. Dûkujeme vedení muzea,
které nám ochotnû vy‰lo vstfiíc, a doufá-
me, Ïe pro v‰echny to bude pfiíjemn˘
a nev‰ední záÏitek.

PK

Rodinné centrum Studánka

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

www.studanka-tisnov.cz

Cviãení pro tûhotné s porodní
asistentkou
(kaÏd˘ ãtvrtek v 18 hod., pfiihlá‰ky pfiedem)

Pfiijìte se protáhnout a zacviãit si
s Va‰ím bfií‰kem. V lekcích cviãení,
které jsou pfiizpÛsobeny kaÏdému
stupni tûhotenství, naãerpáte energii,
získáte sebedÛvûru dÛleÏitou k porodu
a pfiipravíte tûlo na celé tûhotenství a na
prÛbûh porodu.

Svûfite se do rukou registrované po-
rodní asistentky Bc. Radky MÀaãkové.



RÛzné

17TI·NOVSKÉ NOVINY 11/2012

Pfiedporodní pfiíprava s porodní
asistentkou
(ãtvrtek v 18:30 hod, pfiihlá‰ky pfiedem)

Na desetit˘denním kurzu ve spoleã-
nosti ostatních maminek získáte uÏi-
teãné a praktické informace pro har-
monick˘ prÛbûh tûhotenství, porodu
a období ‰estinedûlí. Nedílnou souãástí
kurzu je také praktick˘ nácvik k porodu
pro páry, pfiíprava na péãi o Va‰e mi-
minko a pfiíprava ke kojení. Kurz je pod
odborn˘m vedením porodní asistentky
a laktaãní poradkynû Bc. Radky
MÀaãkové.

Poradenství pfii kojení
Pronájem nemocniãních odsávaãek

matefiského mléka:
www.mamkysbrisky.webnode.cz
tel: 737 365 989
radkamnackova@seznam.cz

Poradenství „Pro rovné pfiíleÏitosti“
Setkaly/i jste se s diskriminací na

základû pohlaví? ¤e‰íte situaci návratu
na trh práce po rodiãovské dovolené a to,
jak skloubit práci  s péãí o dítû nebo blíz-
kou osobu?

Poradenství „Pro rovné pfiíleÏitosti“
nabízí bezplatnou konzultaci pfii fie‰ení
tûchto situací, které mohou potkat koho-
koliv z nás. Poradkynû Vám ráda odpoví
– v˘hradnû – na problémy, které se s tû-
mito situacemi (diskriminace, slaìování
osobního/rodinného a pracovního Ïivota)
pojí.
Komu je poradenství urãeno

Poradenství je urãeno zejména Ïe-

nám a muÏÛm, zamûstnankyním a za-
mûstnancÛm, které zajímají moÏnosti
flexibilního pracovního uspofiádání, jsou
v situaci odchodu ãi návratu na trh
práce z dÛvodu rodiãovství ãi péãe o blíz-
kou osobu. Je rovnûÏ urãeno tûm, ktefií
jsou ãi byli diskriminováni z dÛvodu po-
hlaví (event. jiného).

Pro zamûstnavatele poradkynû na-
bízí konzultace jejich moÏností zavedení
flexibilních forem práce pro své zamûst-
nankynû a zamûstnance a konzultace
moÏn˘ch doporuãení aplikace rovn˘ch
pfiíleÏitostí v oblasti personální politiky
v jejich firmû ãi organizaci.
Jak se na poradkyni obrátit?

V období ãervence a srpna 2012 je
moÏné poradkyni kontaktovat prostfied-
nictvím e-mailu a telefonicky. Od záfií
2012 bude moÏná i osobní konzultace
v RC Studánka.
– E-mail: martina.hynkova@genderno-

ra.cz. E-mail s dotazem za‰lete kdyko-
liv. Na dotazy Vám poradkynû odpoví
do 10 kalendáfiních dní.

– Telefonické konzultace na ãísle +420
721 659 475. Na dotazy Vám porad-
kynû odpoví ve stfiedu od 8.00 do 10.00
a ve ãtvrtek od 13.00 do 15.00.

– Osobní konzultace (od záfií 2012) v RC
Studánka (Riegrova 318) vÏdy ve ãtvr-
tek 1 x za 14 dní od 13.00 do 15.00.

Poradkynû pro rovné pfiíleÏitosti
– ãlenka Genderového informaãního
centra NORA, o.p.s. – Mgr. Martina
Hynková vystudovala sociální práci, so-
ciologii a genderová studia. Nyní pra-
cuje v sociálních sluÏbách. Vûnuje se té-

Genderové poradenství i pfied‰kolka jsou financovány z Evropského sociálního fondu pro-
stfiednictvím Operaãního programu Lidské zdroje a zamûstnanost a ze státního rozpoãtu âR.
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matu situace Ïen a muÏÛ na trhu práce,
flexibilním formám práce a slaìování
rodinného a pracovního Ïivota.

Zápis dûtí do pfied‰kolky se usku-
teãnil v pátek 1. 6. 2012 v RC Studánka
(Kvûtnická 821, Ti‰nov). Od záfií 2012
bude do nov˘ch prostor RC Studánka na
Riegrovû ulici ã. p. 318 pfiijato 15 dûtí
zamûstnan˘ch maminek, které nebyly
umístûny do matefisk˘ch ‰kol.

Kontaktní osoba: PhDr. Libu‰e
Beranová, manaÏerka projektu ESF, tel.
776 286 546, email: liba.beranova@tis-
cali.cz

Akce DDM Ti‰nov

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

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

Jízda zruãnosti
V nedûli 27. 5 se uskuteãnila v rámci

cyklistického závodu Memoriál Ivo
Medka tradiãní Jízda zruãnosti pro dûti
od 5 do 15 let. Tentokrát se za pûkného
poãasí se‰lo 60 závodníkÛ, ktefií se po-
rvali o pfiední umístûní v rÛzn˘ch kate-
goriích. Za bojovnost byly odmûnûni
krásn˘mi cenami. TraÈ se skládala
z osmi pfiekáÏek, kde si dûti provûfiovaly
své cyklistické dovednosti. ProjíÏdûly
kuÏely, pfieváÏely vodu, projíÏdûly bran-
kou. NejtûÏ‰í pfiekáÏkou se v‰ak zdála
b˘t houpaãka, kterou bez problému pro-
jeli jen nebojácní cyklisté. V cíli pak roz-
hodovaly trestné body a celkov˘ ãas.

Pro nejmen‰í dûti byla nachystaná
slalomová traÈ se zvífiátky, kde se jez-
dilo na odráÏedlech, kolobûÏkách, tfiíkol-
kách, anebo se jen tak vozilo v dûtském

koãárku. Za odmûnu a nebojácnost do-
stal kaÏd˘ v cíli sladkou odmûnu a na-
fukovací balonek, a tak se v této katego-
rii vlastnû stal vítûzem kaÏd˘.
A jak to v‰echno nakonec dopadlo?
Kategorie 5-7 let
Kluci
1. místo Pavlíãek Petr
2. místo Schultz Vojtûch
3. místo Baãa Jakub

Holky
1. místo Pánková Eli‰ka
2. místo Krejãí Eli‰ka
3. místo Pe‰ková Karolína

Kategorie 8-10 let
Kluci
1. místo Dfievûn˘ Jakub
2. místo Florián Franti‰ek
3. místo Marek Star˘

Holky
1. místo Chvátilová Vendula
2. místo Hrdinová Andrea
3. místo ·Èastová Michaela

Kategorie 11-15 let
Kluci
1. místo Suchánek Dominik
2. místo Lapãík Marek
3. místo ·Èasta Martin

Holky
1. místo Pilná ·tûpánka
2. místo Floriánová Sa‰a
3. místo ·kopíková Eli‰ka

Dûkujeme v‰em organizátorÛm za
hladk˘ a bezpeãn˘ prÛbûh závodÛ.
V‰em závodníkÛm, ktefií dorazili úspû‰-
nû do cíle, gratulujeme a tû‰íme se na
dal‰í roãník jízdy zruãnosti.

Za pofiadatele
Iva Smí‰ková, DDM Ti‰nov
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DDM informuje:
KrouÏky konãí svou pravidelnou ãin-

nost v pátek 22. 6. Pfiehled krouÏkÛ
v novém ‰kolním roce bude zvefiejnûn na
zaãátku záfií. Stále je  nûkolik voln˘ch
míst na pfiímûstsk˘ch táborech.
Aktuální situaci zjistíte v kanceláfii
DDM, tel.: 777 809 263.

Dûkujeme v‰em na‰im pracovní-
kÛm, dobrovolníkÛm a fandÛm za celo-
roãní pomoc. V‰em dûtem pfiejeme vyda-
fiené prázdniny a plno krásn˘ch záÏitkÛ
na na‰ich táborech.

Za DDM Ti‰nov
Mgr. Ivana Smí‰ková

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

V˘let do Brna
– parníkem do ZOO 
12. 7. 2012
Odjezd autobusu v 8.50

hodin od Podhorácké restaurace. Dal‰í
zastávky jako obvykle: u po‰ty, u Penny,
na sídli‰ti. Pfiedpokládan˘ návrat
v 19.00 hodin.

Pojedeme autobusem do Veverské
Bít˘‰ky, odtud parníkem  po Brnûnské
pfiehradû a do brnûnské ZOO. Po indivi-
duální prohlídce ZOO zpût parníkem
a pak autobusem do Ti‰nova.

Zájezd se bude konat pfii minimál-
ním poãtu 20 zájemcÛ. Cena zájezdu pro
dospûlé Kã 390,-, pro dûti do 15 let a pro
ZTP Kã 260,- zahrnuje jízdné v auto-
busu i na parníku a vstupné do ZOO.

Pfiihla‰ujte se pouze osobnû, souãas-
nû s platbou pfiedem, v kanceláfii peão-
vatelské sluÏby CSS na Královû ulici
u Marty ·pirkové.

Zájezd na v˘stavu Floria VûÏky
9. 8. 2012

Odjezd autobusu v 8.00 hodin od
Podhorácké restaurace. Dal‰í zastávky
jako obvykle: u po‰ty, u Penny, na
sídli‰ti. Pfiedpokládan˘ návrat v 18.00
hodin.

Leto‰ní letní Floria ve VûÏkách
u KromûfiíÏe je jiÏ 36. roãníkem tradiãní
celostátní prodejní v˘stavy urãené pro
v‰echny zahrádkáfie, chalupáfie, zemû-
dûlce, chovatele a milovníky pfiírody.
Souãástí bude i speciální v˘stava rÛÏí
a lilií.

Cena zájezdu pro dospûlé Kã 450,-,
pro dûti do 15 let a ZTP Kã 420,- zahr-
nuje jízdné a vstupné. Zájezd se bude
konat pfii minimálním poãtu 20 zájemcÛ.

Pfiihla‰ujte se pouze osobnû, sou-
ãasnû s platbou pfiedem, v kanceláfii pe-
ãovatelské sluÏby CSS na Královû ulici
u Marty ·pirkové.

Chránûné bydlení a sociální
rehabilitace Skryje

V prostfiedí malebné pfiírody pfii toku
fiíãky BobrÛvky leÏí nenápadná víska
Skryje, ve které se nachází jedno malé
charitní zafiízení. V tomto zafiízení pro-
vozuje Oblastní charita Ti‰nov od záfií
loÀského roku dvû sociální sluÏby, a to
chránûné bydlení a sociální rehabilitaci
pro osoby s mentálním postiÏením.

Zafiízení je sice maliãké, o to více
moÏností nám nabízí k vytvofiení si pfií-
jemné atmosféry jedné velké rodiny.
Kapacita chránûného bydlení je totiÏ 11
míst. V souãasné dobû bydlí 7 uÏivatelÛ,
v následujících mûsících se budeme sÏí-
vat s tfiemi nov˘mi uÏivateli. Sociální
rehabilitaci nyní nav‰tûvuje 8 uÏivatelÛ.
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Na‰im uÏivatelÛm pomáháme roz‰i-
fiovat a zlep‰ovat sociální návyky a pra-
covní dovednosti a snaÏíme se je vést tak
k co nejvût‰í mífie sobûstaãnosti a samo-
statnosti. V rámci samostatného bydlení
spoleãnû nacviãujeme kaÏdodenní bûÏné
ãinnosti, pfiedev‰ím ty, které souvisejí
s nácvikem vedení domácnosti a sebeobs-
luhy. Podporujeme sebedÛvûru uÏivatelÛ
a pomáháme jim dále rozvíjet své schop-
nosti, dovednosti a vûdomosti. Kvalitu je-
jich Ïivota zlep‰ujeme také pomocí pra-
covní terapie v na‰í dílnû, kde mimo jiné
pleteme ko‰íãky, vyrábíme svíãky a novû
jsme ji roz‰ífiili o ‰icí dílnu. Spoustu ra-
dostné práce máme také na zahradû, kde
jiÏ sklízíme první úrodu.

Aãkoli sídlíme v kraji, jak se lidovû
fiíká „kde li‰ky dávají dobrou noc“, jsme
zafiízení otevfiené a s velkou radostí pfii-
vítáme a osvûÏíme kolemjdoucí, ktefií
nás rádi poctí náv‰tûvou.

Katefiina Trãková

SdruÏení SCAN

Poradna SCAN
– bezplatné (hra-
zené z projektu

MPSV a JMK) psychologické poraden-
ství a psychoterapie dûtem, jejich rodi-
ãÛm a rodinám pfii v˘skytu potíÏí níÏe
podrobnû rozepsan˘ch.

Pracovna Ti‰nov: Námûstí Míru 114,
666 01 Ti‰nov

Pracovna Brno: Tolstého 35, 616 00
Brno-Îabovfiesky

Telefonické a e-mailové objednávky
konzultací s psychologem:
– pro Ti‰nov: PhDr. Tatjana Bláhová,
tel. 604 923 723, poradna.scan@email.cz

Pfiíklady obtíÏí a vnûj‰ích projevÛ
chování dûtí a dospívajících ve ‰kole, ve
volném ãase i v domácím prostfiedí,
které mohou b˘t vstupním tématem
psychologick˘ch konzultací: Ve ‰kol-
ním prostfiedí – závaÏná nesoustfiedû-
nost, nápadné v˘kyvy ve ‰kolní v˘kon-
nosti, zv˘‰ená unavitelnost, nápadnûj‰í
obtíÏe v komunikaci se spoluÏáky
i s vyuãujícími, stranûní se kolektivu,
nápadná nejistota Ïáka jak ve v˘uce,
tak i mimo ni, nezájem o ‰kolní práci,
o její v˘sledky i hodnocení, ãasté aÏ vy-
trvalé zapomínání úkolÛ a povinností,
poru‰ování pravidel a norem, agresi-
vita (obrácená proti sobû, druh˘m,
i vûcem a prostfiedí, napfi.: poniÏování
sama sebe, slovní a fyzické napadání
druh˘ch, vyvolávání rvaãek, agresivní
odmlouvání a napadání spoluÏákÛ, vy-
uãujících, po‰kozování a rozbíjení
pomÛcek, ‰kolního nábytku…), lhaní,
krádeÏe, zá‰koláctví.
Ve volném ãase – nápadné stranûní 
se vrstevníkÛm a závaÏnûj‰í komuni-
kaãní potíÏe ve vrstevnické skupinû, 
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agresivní projevy (slovní i fyzické 
napadání, zámûrné vyvolávání rvaãek,
ubliÏování slab‰ím atd.), poru‰ování
spoleãensk˘ch a skupinov˘ch pravidel,
niãení majetku jakékoliv formy, lhaní,
krádeÏe atd.
V rodinû

Na úrovni dítûte – napfi. v˘znamné
potíÏe v komunikaci mezi rodiãi a dítû-
tem, zapírání, uzavírání se (do sebe,
svého pokoje…), neplnûní úkolÛ a povin-
ností (jak domácích, tak i ‰kolních), zá-
vaÏné poru‰ování dohod a rodinn˘ch
pravidel, lhaní, krádeÏe, toulání se, psy-
chosomatické potíÏe (dlouhodobûj‰í
bolesti napfi. bfií‰ka, hlavy, zv˘‰ená 
teplota… bez objektivní medicínské
pfiíãiny), strachy, úzkosti, negativis-
mus atd.

Na úrovni rodiny jako celku – rodina
pfiestává jako celek fungovat, v rodinû
jsou pfiítomná rÛzná tabu, do‰lo k v˘-
znamné ztrátû (rozvod, smrt) ãi v˘znam-
né zmûnû (stûhování, pfiíchod nového
partnera, nového dítûte), objevují se
psychosomatická onemocnûní, poruchy
chování u dûtí, nedafií se zpracovávat
v˘vojové skoky – napfi. osamostatÀování
dûtí a jejich kroky do samostatného 
Ïivota apod.

Rybáfiské závody
mládeÏe 2012

Tradiãní rybáfiské závody mládeÏe se
letos uskuteãnily 27. 5. 2012 na rybníku
v Pfiedklá‰tefií.

Pofiadatelem tûchto závodÛ byla
místní organizace Moravského rybáfi-
ského svazu Ti‰nov.

Losování míst probûhlo v 6.30, v 7.00
byl závod zahájen a v 11.00 hod. ukon-
ãen.

Pod dozorem zku‰en˘ch rozhodãích
závodilo 27 rybáfiÛ a 1 rybáfika.

V˘sledky:
1. Kry‰tof Cacek – 40 ryb – celková

délka 768 cm
2. Denis Pavloviã – 8 ryb – 230 cm
3. Michal Pavloviã – 7 ryb – 225 cm
4. Matûj ·paãek – 5 ryb – 200 cm
5. Jakub Ka‰parec – 5 ryb – 188 cm
6. Marek Paraliã – 7 ryb – 178 cm

SoutûÏ o nejvût‰í úlovek vyhrál
Jakub Ka‰parec, kter˘ ulovil amura
o délce 54 cm.

Malá statistika: 28 závodníkÛ ulovilo
celkem 105 ks ryb, to je prÛmûrnû
3,75 ks na 1 závodníka. Bylo uloveno:
19 kaprÛ, 2 amufii, 2 líni a ostatní ulo-
venou rybou byl cejn a plotice.

V‰ichni závodníci, nejen ti nejlep‰í,
byli odmûnûni hodnotn˘mi cenami,

Vítûz závodu Kry‰tof Cacek

Závod v plném proudu



RÛzné

22 TI·NOVSKÉ NOVINY 11/2012

které vûnovali tradiãní sponzofii:
Byron Group CZ s.r.o. Hradãany,
Gammarus Fishing Tackle Hradãany,
Místní organizace MRS, Mikrop âebín a.s.

V‰em patfií velk˘ dík za ceny do sou-
tûÏe a za propagaci rybáfiství mezi mlá-
deÏí v na‰em regionu. Dík patfií také
rozhodãím za hladk˘ prÛbûh závodÛ.

Dal‰í mladé zájemce o rybáfisk˘ sport
zvu do rybáfiského krouÏku, kter˘ zahájí
svoji ãinnost v mûsíci záfií 2012 opût na
Z· Ti‰nov, námûstí 28. fiíjna. Závody se
vydafiily a v‰ichni se tak mÛÏeme tû‰it
na roãník pfií‰tí – PetrÛv zdar!

Bohumil Kabe‰

Pstruh duhov˘ – „duhák“
Oncorhynchus mykiss

PfiestoÏe je pstruh duhov˘ v‰eobecnû
známou rybou, není u nás druhem
pÛvodním, jako napfi. pstruh obecn˘,
forma potoãní. PÛvodním
areálem tohoto druhu je
západní ãást Severní
Ameriky. Îije tam v hor-
sk˘ch potocích, velk˘ch
fiekách a v pobfieÏní ãásti
oceánu. Vytváfií fiadu fo-
rem, jako v Evropû pstruh
obecn˘. Koncem 19. století
byly pfiivezeny do Evropy,
konkrétnû do Nûmecka
jikry pstruha duhového
a v roce 1888 byl tento
druh vysazen i u nás.

Ve srovnání se pstruhem obecn˘m
sná‰í o nûco vy‰‰í teplotu vody, nemá
tak vysoké nároky na mnoÏství kyslíku
ve vodû a je odolnûj‰í vÛãi zneãi‰tûní.
Proto mÛÏe b˘t vysazován i do vod sto-
jat˘ch. V fiekách má tendenci migrovat
(táhnout), nejãastûji po proudu a tak se
mohou tyto ryby objevit i v mimopstru-

hov˘ch úsecích fiek. U nás konkrétnû
v ãástech Svratky pod Bfiezinou a ná-
slednû aÏ ve Veverské Bít˘‰ce a nebo
v horní ãásti Kníniãské pfiehrady.

Jeho potravou jsou hlavnû vodní bez-
obratlí, z hladiny sbírají i náletov˘
hmyz a vût‰í jedinci loví men‰í rybky
a jiné vodní Ïivoãichy. Ve stojat˘ch vo-
dách dovedou konzumovat i potravu
podávanou napfi. kaprÛm. Chová se
hlavnû v umûl˘ch chovech, zvlá‰tû
proto, Ïe dobfie pfiib˘vá na váze a snadno
se pfiikrmuje. Je vysazován a chován na
mnoha místech svûta: napfi. v Austrálii,
na Novém Zélandu, v Norsku, ·védsku,
Argentinû, Chile, Ugandû, v Keni a na
mnoha dal‰ích místech. Existují linie
pstruha duhového s podzimním v˘tû-
rem, tím pfiipomíná pstruha obecného,
a s jarním v˘tûrem. Samice klade 800
– 5 000 jiker dle své hmotnosti. AÏ na
v˘jimky se v na‰ich tocích, tedy i v fiece
Svratce, nevytvofiily populace, které by

byly schopny existence bez
vysazování a doplÀování
novou násadou. Pstruh du-
hov˘ je rybou krátkovûkou,
podobnû jako pstruh potoã-
ní. DoÏívá se v prÛmûru 3
aÏ 6 rokÛ (ojedinûle aÏ 10).
Pfii dostatku potravy roste
velmi rychle a v 5. roce Ïi-
vota mÛÏe dosáhnout délky
400 aÏ 550 mm a váhy
0,7–1,6 kg.
Nejsportovnûj‰ím zpÛso-
bem lovu je lov na umûlou

mu‰ku a vláãením. Pfii záseku ãasto vy-
skakuje nad hladinu, aby se zbavil
háãku, a ãasto se mu tento manévr po-
vede. V zahraniãí se loví i na plavanou
a návnadou jsou rÛzná tûsta, ãervi nebo
malé rybky. MÛj kamarád Zdenûk
Ptáãek letos v bfieznu ulovil na fiece
v Bosnû duháka o délce 74 cm a to na
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umûlou mu‰ku. Zdolat takového obra na
jemné mu‰kafiské náãiní je ukázkou
mistrovské rybáfiské dovednosti. Po zdo-
lání a velkém boji byl pu‰tûn zpût do své
fieky. MÛj nejvût‰í duhák zdolan˘ na
mu‰ku mûl ve srovnání se ZdeÀkov˘m
jen 52 cm a jeho zdolávání trvalo

pfiibliÏnû 15 minut. Za ten rovn˘ boj,
kter˘ se mnou svedl, jsem ho pustil na
svobodu.

Pfiejme rybám ve Svratce, v Louãce
ãistou a prokysliãenou vodu a rybáfiÛm
pûkné záÏitky u vody.

Bohumil Kabe‰

Den s hasiãi 2. ãervna 2012
Foto: Jan Schneider
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·ERKOVICKÉ KOULENÍ
6. roãník

SOBOTA 23.6.2012
PÉTANQUE

OTEV¤EN¯ TURNAJ DVOJIC
NA H¤I·TI OD 13.30 HODIN

PREZENTACE 13.00-13.30 HOD

HRACÍ SYSTÉM PODLE POâTU
P¤IHLÁ·EN¯CH A P¤ÍCHOZÍCH,

VYHODNOCENÍ DùTÍ
A DOSPùL¯CH

OBâERSTVENÍ ZAJI·TùNO
Informace (a pfiihlá‰ky)
777 765 882 / 732 823 274

www.repete-tisnov.webnode.cz

po ofic. turnaji v ‰erkovickém
areálku hudba/zábava – pfiípadnû

dle zájmu dal‰í koulení...

Klubov˘ závod
v poslu‰nosti psÛ

Kynologick˘ klub Ti‰nov pofiádal
v nedûli 27. 5. pro své ãleny první leto‰-
ní klubov˘ závod v poslu‰nosti psÛ.
Majitelé ‰tûÀat a zaãínající psovodi na-
stoupili v kategorii ZM (základní mini-
mum), pokroãilí psovodi ve vy‰‰í katego-
rii – ZVV1 (zkou‰ka v‰estranného v˘cvi-
ku psa 1. stupnû), která obsahuje více
cvikÛ a pfiekáÏky. Pro zpestfiení byl pfii-
dán losovan˘ cvik (losovalo se z 6 dal-
‰ích cvikÛ), jedním  z nich je „odloÏení
psa", tzn. pes musí zÛstat leÏet na urãi-
tém místû, urãitou dobu, v urãité vzdá-
lenosti od psovoda (v tomto pfiípadû 15
krokÛ od psovoda po dobu pfiedvádûní ji-
ného psa). V blízkosti tohoto odloÏeného
psa jsme umístili kost (jako ru‰iv˘ pr-
vek, lákadlo, abychom provûfiili, zda
i pfiesto pes zÛstane na místû).

V˘sledky:
Kategorie ZM

1. místo: Ivana Rybiãková
2. místo: Ludûk Topinka
3. místo: Pavla Pilátová
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Kategorie ZVV1

1. místo: Erika Pavelková
2. místo: Bofiek Formánek
3. místo: Hana ·tenclová

Bûhem roku se konají tfii klubové zá-
vody, v˘sledky v kategorii ZVV1 se sãí-
tají a na základû toho se urãí celkov˘ ví-
tûz klubového závodu za pfiíslu‰n˘ rok.

Hana ·tenclová
ãlen v˘boru KK Ti‰nov

AFK Ti‰nov

Nábor do fotbalového t˘mu AFK
Ti‰nov roãník 2004 a mlad‰í.

Srdeãnû zveme v‰echny zájemce

o nejpopulárnûj‰í kolektivní hru do na-
‰ich fiad.

Tréninky – hfii‰tû na Ostrovci,
Ti‰nov, vÏdy úter˘ a ãtvrtek 16.15
– 17.45 hod.

Zájemci se hlaste u vedoucího
muÏstva:
Libor Dfievûn˘
mobil: 602 718 130
e-mail: dreveny@mediform.cz

Kam za fotbalem

Sobota 16. 6.
MuÏi: Kohoutovice – AFK Ti‰nov
v 10.30 hod., odj. BUS v 9.00 hod.

Nedûle 17. 6.
Dorost: Vev. Bít˘‰ka – AFK Ti‰nov
ve 14.00 hod., odj. BUS v 13.00 hod.

Tûmito utkáními konãí jarní ãást
mistrovsk˘ch utkání roãníku 2011-
-2012. AFK dûkuje tímto v‰em pfiízniv-
cÛm a fandÛm za náv‰tûvu a podporu
na‰ich druÏstev pfii v‰ech utkáních v˘‰e
uvedeného roãníku.

Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit s pa-
nem ILJIâEM VÁVROU. Za projeve-
nou soustrast a kvûtinové dary dûkuje
manÏelka a dûti s rodinami. Také
chceme podûkovat sestfiiãkám z Charity
Ti‰nov za  péãi v jeho tûÏké nemoci.

Vzpomínky

Spolupracovníci vzpomínají na dobrého
ãlovûka a svûdomitého lékafie 
JAROSLAVA LASÁKA nar. 2. 6. 1927,
zemfiel pfied 30 lety 12. 6. 1982.
Dûkujeme v‰em za vzpomínku.
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Inzerce

Hledám podnájem v RD v Ti‰novû
a okolí. Tel.: 724 976 317 volat po 15. hod.

Hledám podnájem v Ti‰novû 1+kk,
1+1, max. 2+kk. Cenu akceptuji. 
K nastûhování od srpna 2012. 
Tel.: 777 314 916

Pronajmu 1+kk cena 5 900,- Kã vãetnû
sluÏeb, zafiízen˘, TV a internet v cenû.
Tel. ã.: 603 894 613

Pronajmu byt 2+1 v Ti‰novû na ulici
Jamborova ve 2. patfie. Cena nájmu
7 500,- Kã mûsíãnû vãetnû inkasa.
Tel.: 602 773 798

Pronajmu byt 2 + kk na ul. Dlouhá,
voln˘ od 7/2012, tel.: 728 225 748.

Koupím byt 2-3+1 v OV v Ti‰novû bez
realitní kanceláfie.Tel.: 775 604 188

Prodám byt 2+1 v OV v Ti‰novû na
ulici Jamborova. Cena dohodou.
Tel.: 602 773 798

Prodej bytu 3+1 v Ti‰novû v OV, CP
88 m2, cihlová nástavba, eurookna,
4. NP /4 bez v˘tahu + kompletní revita-
lizace domu, lokální vytápûní. Dal‰í in-
formace na tel. 800 194 125

Hledám k dlouhodobému pronájmu
pokoj nebo garsonii pro zamûstnanou
Ïenu bez dal‰ích závazkÛ. Telefon 603
894 613

GaráÏ k pronájmu na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Tel.: 602 501 012

Koupím garáÏ U Humpolky. Tel.: 775
621 682

Prodám garáÏ na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Tel.: 777 645 522

Dne 21. 6. uplyne smut-
n˘ch 7 let, co mnû navÏ-
dy opustil mÛj manÏel
pan LUBO· DRLÍK.
Stále vzpomíná manÏel-
ka a pfiátelé.

Dne 21. ãervna by se
doÏil 68 rokÛ pan JI¤Í
KALA. Stále vzpomíná
manÏelka a dcery s rodi-
nami. Kdo jste ho znali,
vzpomeÀte s námi.
Dûkujeme.

Dne 26. 6. 2012 vzpomeneme 4. smutné
v˘roãí,  co nás navÏdy opustil ná‰ man-
Ïel, tatínek a dûdeãek pan ANTONÍN
HORT. Za tichou vzpomínku dûkuje
manÏelka, dcery Dagmar a Lenka s ro-
dinami.

Dne 6. 6. 2012 by se doÏil
88 let ná‰ drah˘ tatínek,
dûdeãek, pradûdeãek
a manÏel pan ROBERT
LAMAâ. V‰em, kdo jste
ho znali a mûli rádi, za
vzpomínku dûkují man-

Ïelka Ludmila a dûti Robert, Lida, Liba
a Jana s rodinami.

Dne 22. 6. 2012 uplynou
4 roky, kdy nás navÏdy
opustila na‰e manÏelka,
maminka a babiãka 
p a n í  B R I G I TA
R O Z B O ¤ I L O V Á .  
Za tichou vzpomínku dû-

kují manÏel a dûti s rodinami.
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PSÍ HOTEL – Skryje (u Ti‰nova),
tel.: 732 511 251, www.sweb.cz/regiauttis

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

Slivovici 250 Kã/l. Tel.: 605 086 817

Prodám hada – uÏovku Tel.: 737 044 185

Hledám práci uklízeãky nebo po-
mocné kuchafiky v Ti‰novû a okolí.
Prosím, ozvûte se na tel. 604 103 156

DaÀová evidence, úãetnictví vãetnû
mezd a daní, zastupování na úfiadech.
Ivana Melicharová. Tel.: 724 932 861
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