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(Foto Bc. K. Jamborová)



Srpnové slovo místostarosty

2 TI·NOVSKÉ NOVINY 14/2012

romûnlivé srpnové poãasí stfiídající
teplé i chladnûj‰í dny s tûmi tropic-
k˘mi, které nám pfiinesly nûkolik
tradiãnû hroziv˘ch letních boufiek

(nûktefií fotoreportéfii by naopak mluvili
o úÏasn˘ch pfiedstaveních bleskového diva-
dla osvûtlujícího Ti‰nov i v noãních hodi-
nách), se s námi jiÏ pomalu louãí a ‰tafetov˘
kolík v pfií‰tích t˘dnech pfiedá, doufejme,
opût krásnému babímu létu.

Koncem srpna uÏívají dûti posledních
voln˘ch dní a jistû se také radostnû pfiipra-
vují na dal‰í, pro nûkteré v‰ak tolik oãeká-
van˘ první ‰kolní rok. V leto‰ním roce jsme
základním ‰kolám dali odpoãinout od v˘-
znamn˘ch a finanãnû nároãn˘ch investic,
av‰ak dûti matefisk˘ch ‰kol se mohou tû‰it
na zmûny k lep‰ímu. V M· Horova se do-
konãují práce na rekonstrukci sanitárního
zafiízení, vãetnû nové kanalizace a v˘mûny
rozvodÛ vody v tzv. starém kfiídle budovy.
Zahradní úpravy kolem M· U Humpolky
spoãívající v terénních úpravách, obnovû ze-
lenû, nov˘ch chodníãcích i zrekonstruova-
ném bazénku ãi dopravním hfii‰ti budou do-
konãeny v prÛbûhu mûsíce záfií. Potfiebám
volnoãasov˘ch aktivit rodin s dûtmi je vûno-
vána probíhající rekonstrukce b˘val˘ch jeslí
na ul. Riegrova. Tato bude dokonãena aÏ
v mûsíci fiíjnu, neboÈ technologické postupy
pfii stavebních pracích na tomto objektu bo-
huÏel neumoÏÀují urychlení dokonãení
a pfiedání díla v dfiívûj‰ím termínu.
Netrpûlivû také ãekáme, jak dopadnou na‰e
Ïádosti o dotaci na zateplení M· Sluníãko
a U Humpolky, podle dostupn˘ch informací
by se o nich mûlo rozhodovat v mûsíci záfií.

Ale nejsou to jen ‰koly a ‰kolky, kam se
investuje. Napfiíklad hned v centrální ãásti
mûsta, konkrétnû na nám. Míru a nám.
Komenského, stojí objekty ve vlastnictví
mûsta, které byly del‰í dobu pfiehlíÏeny. JiÏ
v loÀském roce jsme vymûnili okna v bytech
na nám. Komenského 145, zaãátkem srpna
pak tento dÛm dostal i staronovou tváfi
a prozáfiil tak tmav˘ kout tohoto námûstí.
Do budoucna nás v‰ak je‰tû ãeká rekon-
strukce stfiechy a snad i sousední dÛm v sou-
kromém vlastnictví bude brzy záfiit v nov˘ch
barvách. Do konce roku se chystá i v˘mûna

oken na hotelu Kvûtnice. Objekt je památ-
kovû chránûn a ‰paletová (kastlová) okna
tak musejí b˘t dodána i do míst, kde byla
zfiejmû bez dohledu památkáfiÛ v historii na-
hrazena jednoduch˘mi. Jedná se o variantu
draÏ‰í, nicménû pro památkov˘ ústav a snad
i samotn˘ objekt hotelu historicky cennûj‰í.
Dal‰í z opomíjen˘ch domÛ je poliklinika.
Zde zaãneme s postupnou rekonstrukcí
objektu v prÛbûhu nûkolika pfií‰tích let, pfii-
ãemÏ podle v˘voje rozpoãtu zahájíme práce
buì je‰tû letos, nebo hned zkraje pfií‰tího
roku. Splníme tak závazek dan˘ lékafiÛm
pfii leto‰ní dohodû o zv˘‰ení nájemného.

V bfieznu tohoto roku jsme uzavfieli
smlouvu o poskytnutí virtuální aukãní sínû,
coÏ znamená, Ïe jsme pro nákup zboÏí a slu-
Ïeb zavedli systém elektronick˘ch aukcí.
Ve‰keré shora uvedené investiãní akce, ale
i ostatní jiÏ probûhnuv‰í, pfiíp. i opravy vût-
‰ího rozsahu ãi hromadn˘ nákup kanceláfi-
sk˘ch potfieb soutûÏíme za pomoci tohoto
systému. Za necel˘ pÛlrok se nám tak poda-
fiilo stlaãit ceny soutûÏen˘ch dodávek o cca
1,4 mil. Kã. Systém se snaÏíme postupnû
stále vylep‰ovat a do budoucna tak mÛÏeme
oãekávat úspory i vy‰‰í.

Zprovoznûn byl jiÏ také rezervaãní
systém pro agendu vydávání cestovních do-
kladÛ, vydávání obãansk˘ch prÛkazÛ a zále-
Ïitostí fie‰en˘ch na odboru dopravy. Systém
je propojen s vyvolávacím systémem v bu-
dovû MûÚ Ti‰nov, námûstí Míru 346 a jeho
snadné pouÏití je blíÏe popsáno na webov˘ch
stránkách mûsta. Podstatou je moÏnost ob-
jednání si náv‰tûvy pro vyfiízení konkrétní
záleÏitosti pfiedem na pevnû stanoven˘ den
a hodinu. I v tûchto záleÏitostech tak mûst-
sk˘ úfiad neustále pfiibliÏujeme potfiebám
obãanÛ.

Nejen správou majetku a investicemi je
v‰ak Ïiv Ti‰nov. V tuto dobu vrcholí také pfií-
pravy na kaÏdoroãní svatováclavské hody.
Na hody samotné i na doprovodn˘ program
se mÛÏete tû‰it v termínu 27. – 30. 9. 2012.
Více informací se dozvíte v pfií‰tím ãísle.

Krásn˘ zbytek léta pfieje
Marek Babák
místostarosta

P
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Starosta mûsta Ti‰nova

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

Tajemník Mûstského úfiadu Ti‰nov

Popis pracovní pozice:
– plnûní úkolÛ tajemníka dle ustanovení zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích
– komplexní zaji‰Èování pracovnûprávních vztahÛ zamûstnancÛ obce
– zabezpeãování koncepce rozvoje a komplexního zaji‰tûní pfienesené pÛsobnosti

v˘konu státní správy ve správním obvodu mûsta Ti‰nova, obce s roz‰ífienou
pÛsobností

– fiízení a koordinace ãinnosti úfiadu
– zabezpeãování konání jednání Rady mûsta Ti‰nova a Zastupitelstva mûsta

Ti‰nova a dal‰í.

Zákonné poÏadavky na uchazeãe: (dle § 4 a § 5 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfied-
nících územních samosprávn˘ch celkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ)

– fyzická osoba, která dosáhla vûku 18 let
– obãan âeské republiky nebo cizí státní obãan s trval˘m pobytem v âeské

republice, kter˘ ovládá ãesk˘ jazyk
– zpÛsobilost k právním úkonÛm
– trestní bezúhonnost
– ovládání jednacího jazyka
– splnûní dal‰ích pfiedpokladÛ podle § 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 pfiedpisÛ (tj. lustraãní osvûdãení
a ãestné prohlá‰ení), pfiedpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby
narozené po 1. prosinci 1971

– minimálnû 3 roky praxe v prÛbûhu 8 let bezprostfiednû pfiedcházejících jmeno-
vání do funkce:
a) jako vedoucí zamûstnanec, nebo
b) pfii v˘konu správních ãinností v pracovním pomûru k územnímu samospráv-

nému celku nebo pfii v˘konu státní správy v pracovním nebo sluÏebním
pomûru ke státu, nebo

c) ve funkci ãlena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobû
uvolnûného pro v˘kon této funkce

Dal‰í poÏadavky na uchazeãe:
– vysoko‰kolské vzdûlání
– znalost právních pfiedpisÛ z oblasti vefiejné správy a z personální oblasti (zákon

ã. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích; zákon
ã. 312/2002, o úfiednících územnû samosprávn˘ch celkÛ; zákon ã. 159/2006 Sb.,
o stfietu zájmÛ; zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád)
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– zpracování a následné obhájení vlastní Koncepce fiízení úfiadu, datum moÏ-
ného nástupu do funkce

– pokroãilá znalost Microsoft Office – Word, Excel, Power point, Internet, e-mail
– fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny „B“ – aktivní fiízení osobního automobilu
– znalost svûtového jazyka (AJ, NJ)

Specifické poÏadavky na znalosti a dovednosti:
– efektivní komunikace
– orientace na cíl
– fiídící schopnosti (schopnost fiídit a rozhodovat pod tlakem)
– strategické my‰lení
– aktivní pfiístup k fie‰ení problémÛ

Specifické poÏadavky na schopnosti a vlastnosti pro v˘kon pozice:
– systematick˘ pfiístup
– analytické schopnosti
– sebefiízení
– time management

Zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do 18 mûsícÛ od nástupu.

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 12.

Písemné pfiihlá‰ky s poÏadovan˘mi doklady pfiedejte na podatelnu
MûÚ Ti‰nov nebo za‰lete v termínu do 21. 9. 2012 – do 12.00 hod. na
adresu: Mûsto Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov

Zalepenou obálku oznaãte slovy: „NEOTEVÍRAT – V˘bûrové fiízení – tajemník
úfiadu“

Kontaktní pracovník – BC. Iva Dvofiáãková, personalista MûÚ Ti‰nov,
tel.: 549 439 715, e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz

NáleÏitosti pfiihlá‰ky jsou:
Jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní pfiíslu‰nost, místo trvalého
pobytu, ãíslo obãanského prÛkazu, telefonní spojení, datum a podpis.

K pfiihlá‰ce pfiipojte:
– strukturovan˘ profesní Ïivotopis
– vlastní Koncepci fiízení úfiadu – v rozsahu maximálnû pût normo stran, vã. ter-

mínu moÏného nástupu
– motivaãní dopis
– originál v˘pisu z evidence rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích stát-

ních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost vydan˘ domov-
sk˘m státem; pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezú-
honnost ãestn˘m prohlá‰ením

– originál ovûfiené kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání
– vysvûdãení o státní závûreãné zkou‰ce nebo dodatek k diplomu (vysvûdãení

nebo dodatek, nemusí b˘t ovûfieno)
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Informace

V období od 1. 7. 2010 do 31. 8. 2012
realizuje mûsto Ti‰nov projekt s názvem
„Nastavení systému projektového a pro-
cesního fiízení na MûÚ Ti‰nov“, kter˘ je
financován z prostfiedkÛ Evropského
sociálního fondu prostfiednictvím
Operaãního programu Lidské zdroje
a zamûstnanost a rozpoãtu mûsta
Ti‰nova. Hlavním cílem projektu je opti-
malizace a zv˘‰ení kvality procesÛ
mûstského úfiadu a podpora kvality fií-
zení projektÛ mûsta Ti‰nova.
V rámci projektu jsme zejména:
– identifikovali vykonávané procesy

a ãinnosti a vytvofiili procesní model
úfiadu

– zpracovali optimalizovan˘ procesní
model úfiadu

– analyzovali interní dokumentaci
– zavedli klíãové ukazatele v˘konnosti
– zpracovali personální anal˘zu
– zpracovali popisy pracovních míst

MûÚ Ti‰nov a kompetenãní model
– zpracovali osobnostní typy a t˘mové

role pracovníkÛ MûÚ Ti‰nov
– definovali zapojení projektového fií-

zení do systému fiízení MûÚ Ti‰nov
– zpracovali metodiku fiízení projektÛ

na úfiadû
– implementovali projektové fiízení do

systému fiízení.

V rámci projektu jsme podpofiili 92
osob, z toho 59 Ïen a 33 muÏÛ. Celkov˘
poãet absolventÛ vzdûlávání v oblasti
procesního a projektového fiízení byl 114
osob, z toho 67 Ïen a 47 muÏÛ.

Dále jako souãást mûfiení klíãov˘ch
ukazatelÛ v˘konnosti bylo na vybra-
n˘ch pracovi‰tích MûÚ Ti‰nov zavedeno
dotazníkové ‰etfiení ke zji‰tûní spokoje-
nosti klientÛ. V dubnu se uskuteãnilo
v pofiadí jiÏ druhé dotazníkové ‰etfiení,
které navazovalo na ‰etfiení z mûsíce
ãervna 2011 a probíhalo na pfiepáÏko-
v˘ch pracovi‰tích v rámci Odboru správ-
ních a vnitfiních vûcí, Odboru dopravy,
Odboru Îivnostensk˘ úfiad a v mûstské
knihovnû. Obãané odpovídali na otázky
t˘kající se spokojenosti s kvalitou práce,
úfiedními hodinami ãi otvírací dobou,
ãekacími prostorami apod. Dotazník
v uvedeném období vyplnilo celkem
1150 obãanÛ, v knihovnû bylo odevz-
dáno celkem 642 vyplnûn˘ch dotazníkÛ.

V̆ sledky dotazníkového ‰etfiení lze
hodnotit jako vysoce pozitivní, a to ve
v‰ech aspektech, na které byly otázky
zamûfieny. Kromû kladného hodnocení
jednotliv˘ch otázek byly zaznamenány
i dal‰í poznatky obãanÛ, které mohli
v rámci dotazníku také pfiipojit. Této
moÏnosti vyuÏili zfiídka, pfiesto tyto ná-
zory t˘kající se zejména ãekacích pro-
stor, objednání pfies internet ãi roz‰ífiení

– souhlas s nakládáním s poskytnut˘mi osobními údaji pro úãely tohoto v˘bûro-
vého fiízení, ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ

– osvûdãení podle § 4 odst. l (nebo ãestné prohlá‰ení o jeho vyÏádání) a ãestné pro-
hlá‰ení podle § 4 odst. 3 ve smyslu zákona ã. 451/1991 Sb., kter˘m se stanoví
nûkteré dal‰í pfiedpoklady pro v˘kon nûkter˘ch funkcí, v platném znûní

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.
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úfiedních hodin je nutné vzít v úvahu,
neboÈ se jedná o cennou zpûtnou vazbu.
Vyhodnocení dotazníkov˘ch ‰etfiení je
pro zájemce k dispozici na webov˘ch
stránkách mûsta: http://www.tisnov.cz
/cs/dokumenty/projekty/efektivni-urad/

Na závûr projektu v rámci mûsíce
srpna pracujeme na finálním nastavení

udrÏitelnosti a prÛbûÏné aktualizaci na-
stavení systému.

Dûkuji v‰em obãanÛm za spolupráci
a zamûstnancÛm MûÚ Ti‰nov za ochotu
a vstfiícnost.

V úctû Lenka Knechtová
projektová manaÏerka

Kontejnery na textil

Na zaãátku srpna pfiibyly ve mûstû
dal‰í kontejnery na tfiídûní. Tentokrát
pfiibyla moÏnost tfiídit textil. Kontejnery
jsou bílé barvy, o rozmûrech
115�115�230 cm a jsou trvale umístûné
na 5 místech ve mûstû: po‰ta 3, kfiiÏo-
vatka ulic Polní a Kvûtnické,
ul. Riegrova u budovy úfiadu, Penny,
sbûrn˘ dvÛr mûsta. Kontejnery jsou
vyváÏeny t˘dnû. Do kontejnerÛ lze
uloÏit odûvy vãetnû módních doplÀkÛ
(kabelky, diplomatky, aj.), bytov˘ textil,
boty a hraãky. S ohledem na velikost
otvoru lze uloÏit vûci o rozmûru
cca 80�30�40 cm. Struãné informace
o tom, co je moÏné tfiídit naleznete také
pfiímo na kontejnerech.

Ing. Václav Drhlík

Informace o uzavírkách

UpozorÀujeme v‰echny fiidiãe a oby-
vatele Ti‰nova, Ïe v souvislosti s pofiá-
dáním kulturní akce „Pfiehlídka his-
torick˘ch vozidel“ bude v Ti‰novû dne
8. 9. 2012 (sobota) od 6.00 hod. do
12.00 hod. uzavfieno námûstí Míru
v Ti‰novû. 

Objízdná trasa povede ulicemi
Brnûnská, Dvofiákova a Riegrova.

Dal‰í uzavírka probûhne v souvis-
losti s pofiádáním kulturní akce
„Václavské hody“. Dne 28. 9. 2012
(pátek) bude od 6.00 hod. do 18.15 hod.
uzavfieno  námûstí Míru.

Objízdná trasa povede ulicemi
Brnûnská, Dvofiákova a Riegrova.

Souãástí oslav budou i pouÈové
atrakce, které budou umístûny od úter˘
25. 9. 2012 od 6.00 hod. do pondûlí 1. 10.
2012 do 12.00 hod. ve spodní ãásti ulice
Drbalova vãetnû kfiiÏovatky s ulicí
Parolkova a Tyr‰ova. Tato ãást komuni-
kace bude v tomto termínu uzavfiena
pro provoz vozidel.

Objízdná trasa povede ulicemi
Riegrova, nám. 28. fiíjna, Kuk˘rna
a Lomnická.

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

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
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prací – bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie:
Dne 29. 8. 2012 od 07.30 do 14.45 hod.

Vypnutá oblast: bez napûtí bude ãást
ul. DruÏstevní – ã. p. 64, 515, 516, 517,
518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526,
527, 560, 621, 1885.

Dûkujeme Vám za pochopení.
E.ON âeská republika, s.r.o.

Místní akãní skupiny
na Ti‰novsku

V souãasné dobû se v na‰em regionu
ãasto hovofií o místních akãních skupi-
nách tzv. MAS.

Co to MAS jsou, ãím jsou pro-
spû‰né a jak˘ je jejich stav v na‰em
regionu?

Evropská unie si uvûdomuje, Ïe ven-
kovsk˘m oblastem se nedostává potfieb-
n˘ch zdrojÛ na jejich obnovu a rozvoj.
Chce nepfiízniv˘ stav zmûnit metodou
komunitního rozvoje, známou pod
zkratkou LEADER. Ta fiíká, Ïe o vloÏe-
n˘ch prostfiedcích nejlépe rozhodnou
v samotném místû jejiích pouÏití.
Prostfiedníka tohoto rozdûlování tvofií
Místní akãní skupina (MAS) – spoleãen-
ství obãanÛ, neziskov˘ch organizací,
podnikatelÛ a vefiejné správy. MAS na
základû strategie místního rozvoje vy-
hla‰uje, posuzuje a vybírá jednotlivé
typy aktivit, kter˘m následnû zpro-
stfiedkovává financování.

MAS pÛsobí v âR jiÏ zhruba 10 let.
Ti‰novsko se tûmto aktivitám zatím ne-
moudfie vyh˘balo.Ve snaze tento stav
napravit bylo v jarním období uspofiá-
dáno nûkolik setkání zamûfien˘ch na se-
známení obcí Ti‰novska s metodikou
LEADER a pfiípravou na zaloÏení MAS.
Byl zaloÏen pfiípravn˘ v˘bor, jehoÏ ãleny
se stali zástupci z vefiejné správy, z ne-

ziskov˘ch organizací a podnikatelÛ
Ti‰novska. V̆ bor podal Ïádost o regist-
raci obãanského sdruÏení MAS Brána
Vysoãiny. Îádost byla ministerstvem
vnitra 19. ãervence zaregistrována.
MAS Brána Vysoãiny uspofiádala
v Ti‰novû 21. srpna 2012 setkání na
téma „Poznejme se navzájem“, jehoÏ
hlavním cílem je podpofiení vzájemné
spolupráce neziskového sektoru a pod-
nikatelÛ. V prÛbûhu mûsíce záfií pro-
bûhne její ustavující valná hromada.
Velké mnoÏství informací k problema-
tice najdete www.masbranavysociny.cz.

Podobná iniciativa vznikla v MAS
Brána Brnûnska s pÛsobností na
Kufiimsku a Rosicku. Ta získala ke spo-
lupráci ãást okolních obcí mikroregionu
PORTA a âebínka. Obce DSO Lomnicko
pro vznik MAS zvolily pfiipojení k jiÏ nû-
kolik let fungující MAS Boskovicko
Plus. Obce DSO Deblínsko a Bíl˘ potok
deklarují snahu pfiipojit se k MAS
Brána Vysoãiny.

Pro neziskové organizace a podni-
katele Ti‰nova a dal‰ích obcí bude
pfiedev‰ím dÛleÏité rozhodnutí jejich
zastupitelÛ. Stojí-li vÛbec o zapojení do
takovéto aktivity? Ke které MAS svoji
obec pfiipojí? Pevnû vûfiíme, Ïe zastupi-
telé projeví zájem o tuto aktivitu a nabí-
zenou ‰anci vyuÏijí.

âlenové MAS Brána Vysoãiny

Raná péãe

Co je raná péãe a komu jsou její
sluÏby urãeny?

Raná péãe je terénní sociální sluÏba,
pfiípadnû doplnûná ambulantní formou
sluÏby. Mohou ji vyuÏít rodiny, ve kte-
r˘ch vyrÛstají dûti se zdravotním posti-
Ïením a s ohroÏen˘m v˘vojem od naro-
zení do sedmi let vûku. Je ukotvena
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v ust. § 54 zákona ã. 108/2006 Sb., o so-
ciálních sluÏbách, a standardní sluÏby
jsou poskytovány bezplatnû.

SluÏby rané péãe jsou zamûfieny na
ucelenou podporu rodiny vãetnû pod-
pory v˘voje dítûte s ohledem k jeho spe-
cifick˘m potfiebám. Vychází z pfiedpo-
kladu, Ïe domácí prostfiedí je pro dítû
pfiirozen˘m prostfiedím, a proto tím nej-
lep‰ím pro jeho v˘voj. V pfiirozeném
prostfiedí se dítû cítí jistûj‰í, projevuje
se spontánnûji a snáze pfiijme nového
ãlovûka.

Raná péãe
nabízí prová-
zení rodiny na
zaãátku její
sloÏité cesty,
pomáhá jí na-
cházet zdroje
pomoci a zpÛ-
soby zvládání.
Pomáhá ro-
dinû realis-
ticky pfiijmout
situaci, po-
znat v‰echna
omezení, která postiÏení dítûte pfiedsta-
vuje a podporuje rozvoj moÏností rodiny.
Proã je raná péãe dÛleÏitá?

V období do tfií let vûku umoÏÀují
kompenzaãní moÏnosti mozku rozvinout
náhradní mechanismy i v tûch oblas-
tech, jejichÏ v˘voj je opoÏdûn nebo váÏnû
naru‰en. Systematickou péãí v tomto
citlivém období je moÏno sníÏit nega-
tivní dopad postiÏení na dal‰í v˘voj
dítûte.
Jak sluÏba rané péãe probíhá

Rodiãe se dozvídají o sluÏbách rané
péãe ve zdravotnick˘ch zafiízeních od
pediatrÛ, odborn˘ch lékafiÛ, na interne-
tov˘ch stránkách, od jin˘ch rodiãÛ,
v matefisk˘ch centrech, z médií apod.

Pokud rodiãe kontaktují pracovi‰tû

rané péãe, jsou zaevidováni jako zá-
jemci o sluÏbu. V prÛbûhu obvykle dvou
setkání probûhne posouzení potfieb, kdy
rodiãe mohou vyjádfiit svoje oãekávání
a pfiání, a jsou pracovníky rané péãe se-
známeni s rozsahem a náplní sluÏby.
Probûhne vy‰etfiení dítûte (funkãní vy-
‰etfiení zraku, sluchu, v˘vojová diagnos-
tika – podle specializace jednotliv˘ch
pracovi‰È rané péãe) a následnû je uza-
vfiena písemná Dohoda o poskytování
sluÏby. Rodiãe se podílí na vytváfiení in-

dividuálního
plánu a for-
mulují jed-
notlivé osobní
cíle rodiny
a dítûte.
Vlastní sluÏba
je realizována
formou pravi-
deln˘ch kon-
zultací v místû
bydli‰tû ro-
diny, obvykle
1� za 1 aÏ 3
m û s í c e .

Poradce rané péãe pfiiná‰í rodiãÛm ná-
mûty, jak mohou podpofiit v˘voj dítûte
a pomáhá jim osvojit si k tomu potfiebné
dovednosti (napfi. prvky bazální stimu-
lace, metody alternativní a augmenta-
tivní komunikace, moÏnosti stimulace
zraku, sluchu, strukturované uãení …).
Konkrétní ãinnosti a aktivity z oblasti
v˘voje dítûte jsou navrÏené na urãité ãa-
sové období a poté je poradce vyhodno-
cuje a spolu s rodiãi se domlouvá na dal-
‰ím postupu. Rodiãe si mohou pÛjãovat
domÛ speciální pomÛcky, hraãky a od-
bornou literaturu a pracují tak s dítû-
tem i v období mezi jednotliv˘mi kon-
zultacemi. Po celou dobu poskytování
sluÏby se rodiãe rozhodují, jaké sluÏby
a v jakém rozsahu vyuÏijí.
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Pracovníci rané péãe doporuãují
vhodné hraãky, rehabilitaãní a kompen-
zaãní pomÛcky, informují rodiãe o dal‰ích
navazujících sluÏbách, které by mohla
rodina vyuÏít a poskytují sociální pora-
denství zahrnující informace o nárocích
na pfiíspûvky na péãi, oblast kompenzaã-
ních pomÛcek apod. V pfiípadû zájmu ro-
diny nabízí také doprovod do zdravotnic-
k˘ch, ‰kolsk˘ch nebo sociálních zafiízení
v záleÏitostech t˘kajících se dítûte (M·,
SPC, odbory sociální péãe…).
Poskytovatelé sluÏby rané péãe
na Ti‰novsku

V ti‰novském regionu v souãasné
dobû pÛsobí ãtyfii poskytovatelé sluÏby
rané péãe – Poradna rané péãe DOREA,
Stfiedisko rané péãe SPRP Brno,
Stfiedisko rané péãe Tamtam a DotykII. 

SluÏby Poradny rané péãe DO-
REA jsou urãené rodinám, které vycho-
vávají dûti s tûlesn˘m, mentálním, kom-
binovan˘m postiÏením a dûti s ohroÏe-
n˘m psychomotorick˘m v˘vojem.
Rodiny mohou vyuÏít vstupní a v prÛ-
bûhu sluÏby i kontrolní psychologické
vy‰etfiení dítûte v domácím prostfiedí,
které stanovuje aktuální psychomotoric-
kou úroveÀ dítûte ve sledovan˘ch oblas-
tech. Rodinám také nabízíme podporu
formou psychologického poradenství za-
mûfieného na jejich aktuální potfieby.

Stfiedisko rané péãe SPRP Brno
poskytuje podporu a pomoc rodinám, ve
kter˘ch vyrÛstá dítû se zrakov˘m
a kombinovan˘m postiÏením v raném
vûku.

Stfiedisko rané péãe Tamtam po-
skytuje sluÏby rané péãe rodinám dûtí
se sluchov˘m a kombinovan˘m postiÏe-
ním. Sluchové postiÏení není na první
pohled patrné, a proto je ãasto obtíÏné
jej vãas rozpoznat tak, aby se pfiede‰lo
negativním dopadÛm sluchového posti-
Ïení na komunikaci dítûte a cel˘ jeho

v˘voj. Na Stfiedisko rané péãe Tamtam
se mohou obrátit rodiãe dûtí, u kter˘ch
bylo sluchové postiÏení jiÏ diagnostiko-
váno, ale i rodiãe dûtí, ktefií mají o slu-
chu svého dítûte pouze pochybnosti.

SluÏba rané péãe DOTYK II. je
urãena rodinám, které peãují a vycho-
vávají dûti s poruchou autistického
spektra nebo kombinovan˘m posti-
Ïením. Na‰ím cílem je podpofiit v˘voj dí-
tûte a jeho rodinu formou rozvíjení
sdílení pozornosti s dítûtem, pomoci
rodiãÛm pfii vytváfiení prostfiedí, které
dítû chápe a cítí se v nûm klidnû a bez-
peãnû, a posilovat kompetence rodiny
pfii v˘chovû dítûte s PAS.
Kontakty na poskytovatele
rané péãe na Ti‰novsku:
Poradna rané péãe DOREA
Kamenná 21, 639 00 Brno
Tel.: 543 212 551, 734 862 310
E-mail: rp.dorea@slezskadiakonie.cz
PÛsobnost: Jihomoravsk˘ kraj
www.dorea.cz

Stfiedisko rané péãe SPRP Brno
Nerudova 7, 602 00 Brno
Tel.: 541 236 743, 777 234 134
E-mail: brno@ranapece.cz
PÛsobnost: Jihomoravsk˘ kraj, ãásteãnû
Kraj Vysoãina a Zlínsk˘ kraj
www.ranapece.cz

Stfiedisko rané péãe Tamtam
Jungmannova 25, 772 00 Olomouc
Tel.: 739 642 677
E-mail: ranapece@tamtam-olomouc.cz
PÛsobnost: celorepubliková
www.tamtam-olomouc.cz

Raná péãe DOTYK II
Bohunická 210/29, 619 00 Brno 
Tel.: 777 778 871
E-mail: dotyk2@seznam.cz
PÛsobnost: Jihomoravsk˘ kraj
a pfiilehlé okresy Vysoãiny
www.dotyk2.cz
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Ml˘nská 152, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

Letní pfiehlídka amatérsk˘ch
divadel:

Divadlo NABOSO (Boskovice)
„Uvafieno“

30. srpna v 19.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Rafinovan˘ a ex-
p e r i m e n t á l n í
TopolÛv drama-
tick˘ text pátrá
po kofienech zla
v mnoha rovi-
nách… Netradiãní
formou napsaná
hra o osudech tfií
vrahÛ setkávají-
cích se v jedné 
cele vybízela 

k experimentálnûj‰ímu divadelnímu
zpracování. 

Divadlo NABOSO s inscenací
Uvafieno zvítûzilo na celostátní pfie-
hlídce amatérského ãinoherního divadla
ve Volyni a získalo nominaci na
JiráskÛv Hronov.
Vstupné 60,- Kã.

âeskoslovenské komorní duo
5. záfií v 19.00 hod.

velk˘ sál MûKS
První koncert nové sezóny KPH.

âesk˘ houslista Pavel Burdych a slo-
venská pianistka Zuzana Bere‰ová
pfiedstaví program „Antonín Dvofiák
a pfiátelé“, kter˘ sestavili vloni ke

170. v˘roãí narození Antonína Dvofiáka.
Úspû‰nû s ním koncertovali v Nûmecku,
Rakousku, âesku a Slovensku i ve svû-
tov˘ch metropolích – ¤ím, PafiíÏ, VídeÀ,
Lisabon, Soul, Bukure‰È, Sofia, Atény,
Praha, Bratislava.
Vstupné 100,- Kã. Pro dûti, studenty
a seniory 60,- Kã. Jeden dospûl˘ dopro-
vod dítûte zdarma.

Svûtáci – hudební komedie
11. záfií 2012 v 19.00 hod.

kino Svratka
Autofii: Vratislav BlaÏek, Zdenûk

Podskalsk˘, reÏie: Lumír Ol‰ovsk˘.
Hrají: Mahulena Boãanová, Adéla

Gondíková, Vlasta Îehrová, Olga Îelen-
ská, Monika Absolonová, Ivana
Andrlová anebo Jana Zenáhlíková,
Miriam Kantorková nebo Vlasta

Peterková, Dalibor Gondík, Martin
Zounar, Zby‰ek PantÛãek, Ale‰ Háma,
Filip Tomsa, Lumír Ol‰ovsk˘, Martin
Sobotka, Pavel Vítek a Luká‰ Peãenka.
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Jako zvlá‰tní hosté úãinkují Jan Pfieuãil
nebo „dechovkov˘ král“ Josef Oplt.

Notoricky známá filmová hudební
komedie s písnûmi EvÏena Illína
a Vlastimila Hály.

Parta tfií fasádníkÛ od Velhartic pra-
cuje v Praze a rozhodne se vzdûlat v ob-
lasti spoleãenského chování a zaslouÏit
si, jako opravdoví svûtáci, spoleãnost
dam na úrovni. Odevzdají se do rukou
zku‰eného vychovatele, emeritního pro-
fesora tance a spoleãenské v˘chovy. Kdo
mohl tu‰it, Ïe nakonec natrefí na trojici
podobnû „dobfie vy‰kolen˘ch“ lehk˘ch
dam.
Vstupné: 1. – 9. fiada za 280,- Kã; 10.
– 25. fiada za 250,- Kã.
Vstupenky moÏno zakoupit v pfiedpro-
deji v knihkupectví u paní Ra‰kové.

JAZZ – Jean-Pierre Fourment Trio
(Francie)

12. záfií v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Christophe Motury
(trubka), Stefan Orins
(piano), Jean-Pierre
Fourment (kontrabas).
Krásnû vyklidnûná,
komorní, barevná a in-
timní souhra trubky,
piana a basy.
Jean-Pierre Fourment
Trio vzniklo v roce
2008. Hraje unikátní
a neoãekávanou, silnû
expresivní hudbu,
která vás chytne za
srdce. Skladby na-
psané basistou spe-
ciálnû pro toto trio
mají tichou, spodní
energii a zvlá‰tní

atmosféru, vzdu‰nou i melancholickou,
ale vÏdy poetickou. Seskupení dále

zdobí barevné harmonie, nekonvenãní
melodické linky a homogenní sound
v duchu souãasného evropského jazzu.
Vstupné 120,- Kã

Pfiedhodov˘ bigbít
27. záfií od 18.00 do 02.00 hod.

zahrada MûKS
Zahraje celkem 6 kapel z Ti‰novska

a z Brna: Titanus,
S.CA., Pátá ruka,
Z hru‰ky dolÛ
( T i ‰ n o v ) ,
E v i l a s m o d e l ,
Serwatt (Brno).
Následuje taneãní
zábava.

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

V˘stava „Indiánské léto“
3. ãervna – 16. záfií

V̆ stava unikátních fotografií zápa-
dokanadsk˘ch totemÛ, která je do-
plnûná indiánsk˘mi pfiedmûty a pra-
cemi ÏákÛ ti‰novsk˘ch základních ‰kol,
vznikla ve spolupráci se Spoleãností
pfiátel Kanady a RCI, 1. Brìo Ti‰nov
– Gingo, Z· 28. fiíjna a Z· Smí‰kova.
V̆ stava je prodlouÏena do 16. záfií.
Vstupné 30,- Kã, sníÏené 15,- Kã

Akce pro dûti „Jak si Ïijí indiáni“
2. záfií od 14.00 hod.

Bûhem odpoledního programu se do-
zvíte mnoho zajímavostí o indiánech
a také si budete moci vyzkou‰et: bubno-
vání, rozdûlávání ohnû bez sirek, stfií-
lení z luku, uvidíte indiánské obydlí
a jeho vybavení. Pfiijìte zakonãit letní
prázdniny v indiánském stylu.
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Jednotné vstupné 30,- Kã, prohlídka
celého muzea v cenû

V˘stava fotografií „Mot˘li“
29. ãervna – 31. srpna

Prodejní v˘stava fotografií s letní
tématikou – mot˘lÛ – od Ing. Rudolfa
Stanka. V˘stava je instalována v ka-
várnû muzea, kde si zároveÀ mÛÏete po-
chutnat na v˘borné mnichovské kávû.
Bez vstupného

GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

POZOR!
Rádi bychom poprosili vefiejnost
o zapÛjãení maleb ãi grafik Karla
Formánka (1907 – 1992) pro pfiipra-
vovanou v˘stavu v Galerii Josefa
Jambora.

V pfiípadû laskavého zapÛjãení kon-
taktujte prosím kurátora v˘stavy pana
Franti‰ka Vejpustka na danfrie@
seznam.cz nebo 724 252 257 nebo sekre-
tariat@kulturatisnov.cz, 737 156 282.

Pfiedem mockrát dûkujeme!
Karel Formánek Ïil v Ti‰novû, vy-

studoval brnûnskou ·kolu umûleck˘ch
fiemesel a pÛsobil jako uãitel. V kres-
bách zachytil rÛzná ti‰novská zákoutí
a historické domy.

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.

Zmûna otvírací doby:
Otevfieno úter˘ aÏ pátek 13 – 17 hod.,

sobota a nedûle 10 – 17 hod. KaÏdou
stfiedu vstup pro vefiejnost zdarma.
Vstupné 20,- Kã, sníÏené 10,- Kã.

P¤IPRAVUJEME

Láska a páreãky
divadelní pfiedstavení

4. fiíjna v 19.00, kino Svratka
Pfiijìte na poslední pfiedstavení pfied

rekonstrukcí kina!!!
Úãinkují: Simona Postlerová,

Katefiina Janeãková, Jan Révai, Jarmil
·kvrna, Karel Zima, Ernesto âekan,
Libor Jeník, Juraj Bernáth.

Autor: Jean-Luc Lemoine. ReÏie:
Jaromír Janeãek.

Mistrovsky napsaná, místy hofiká,
francouzská komedie – to je základ.
Ov‰em její nezapomenuteln˘ diváck˘
záÏitek silnû ovlivní vynikající pfieklad,
reÏie a herecké hrátky. Ano, to jsou
Láska a páreãky. Hra Francie roku
2004, ve které se komick˘m zpÛsobem
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demonstrují problémy nastupující do-
spûlosti.

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.

Brnûnská 152
tel.: 549 410 046

Pozvání do kina – naposledy
pfied rekonstrukcí

Po vydafiené sezónû letního kina,
kdy nám pfiálo poãasí a podafiilo se se-
hnat divácky atraktivní tituly, pokraãu-
jeme v záfií opût ve stálém kinû Svratka.
Záfií bude v mnohém jak pro kino, tak
hlavnû pro diváky v˘jimeãné, protoÏe se
bude jednat o poslední mûsíc, kdy si
diváci budou moci vychutnat kino v ta-
kové podobû, jak je znali po desítky let,
tedy s ne pfiíli‰ pohodln˘mi sedaãkami
a filmem z klasického 35 mm pásu.
Zaãátkem fiíjna se kino uzavfie a zaãne

jeho tolik oãekávaná rekonstrukce.
Ta se bude t˘kat pfiedev‰ím digitalizace
obrazu a zvuku, která spolu s úpravami
interiéru a vybavení v˘raznû zv˘‰í di-
váck˘ komfort a pohodlí. Doba trvání
stavebních úprav je odhadnuta aÏ na
4 mûsíce, nicménû doufáme, Ïe se v‰e
stihne dfiíve a my budeme moci pfiivítat
první diváky v novû digitalizovaném
kinû jiÏ na zaãátku roku 2013. V mezi-
ãase Vás rádi pfiivítáme na promítání
v náhradních prostorách, více informací
v nûkterém z pfií‰tích ãísel TN.

A na jaké filmy se tedy mÛÏete tû‰it
v záfií? Velmi rád bych pfiedev‰ím upo-
zornil na nov˘ ãesk˘ film Ve stínu od
Davida Ondfiíãka, reÏiséra úspû‰n˘ch
filmÛ Samotáfii nebo Jedna ruka ne-
tleská. Jedná se o kriminální drama
z 50. let v hlavní roli s Ivanem
Trojanem. Nejen zajímavou, ale roz-
hodnû také velmi vtipnou podívanou sli-
bují jak Diktátor (novinka od starého
známého Borata), tak i ãasem provû-
fiená ãernoãerná komedie Harold
a Maude. Nezapomínáme ani na dûtské
diváky, pro které máme pfiipraveny dva
snímky: pro mlad‰í jiÏ tfietí pokraãování
oblíbeného Madagaskaru a pro ty nûco
odrostlej‰í fantasy podívanou
Snûhurka a lovec. A nakonec dva tipy
z Filmového klubu, a to obnovená pre-
miéra Sedmikrásek od legendární
Vûry Chytilové a Kluk na kole, coÏ je
nov˘ film bratfií DardennÛ, ktefií se prá-
vem fiadí mezi nejlep‰í evropské filmafie
souãasnosti.

Více informací o filmech a akcích ki-
na najdete na stránkách MûKS Ti‰nov
a novû také na Facebooku.

Jan Pernica
vedoucí kina Svratka
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Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

PÛjãovní doba v knihovnû
o prázdninách:
Úter˘ 8 – 11 13 – 18  oddûlení

pro dospûlé
Stfieda 8 – 11 13 – 18  oddûlení

pro dospûlé

ZOO Hodonín a Muzeum ropy
30. 8. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky“ v˘let do
Muzea ropy a Zoologické zahrady
v Hodonínû.

V̆ let je urãen pro v‰echny vûkové
kategorie!

Cena zájezdu: 2� vstupné (muzeum,
zoo) + autobus, pracující: 300 Kã, 
seniofii do 70 let: 270 Kã, dûti do 15 let,
studenti a seniofii nad 70 let: 250 Kã

Zájemci se musí pfiihlásit v knihovnû
a zaplatit nevratnou zálohu 200 Kã.

Pfii pfiihla‰ování uvádûjte kontaktní
údaje. Odjezd v 8.15 hod. od prodejny
elektro (nám. Míru).

Univerzita volného ãasu – zimní
semestr 2012/2013

Mûstská knihovna vyhla‰uje pro blí-
Ïící se zimní semestr (záfií – leden) nové
cykly pfiedná‰ek.

„Potfieba vnitfiní krásy a umûní
evropského romantismu“

Objevování sama sebe uprostfied vá-
leãného bûsnûní napoleonsk˘ch válek na
pfielomu 18. a 19. století se stalo jedním
z ústfiedních témat evropského umûní té
doby, které je dnes naz˘váno romantis-
mem. Spolu s my‰lenkov˘m návratem

do minulosti, hledáním kofienÛ svého
vlastního národa a objevováním pfiírody,
zaãali umûlci poprvé v dûjinách zobrazo-
vat také svoje vlastní pocity. V̆ sledkem
byly snové krajiny s osamûl˘mi pout-
níky Kaspara Davida Friedricha, roz-
sáhlé zahrady s drobn˘mi stavbami ãi
velké národní projekty muzeí a divadel,
které se mûly stát nov˘mi chrámy zaãí-
najícího století. V pfiedná‰kovém cyklu,
tradiãnû rozdûleném do osmi samostat-
n˘ch pfiedná‰ek, by mûli posluchaãi
získat základní informace o evropském
umûní (architektura, malífiství, sochafi-
ství), historii a kultufie v letech 
1780-1830.
Pfiedná‰í: Mgr. Michal Koneãn˘
Zahájení: úter˘ 25. 9. 2012 v 17.00

stfieda 26. 9. 2012 v 17.00

„Italská opera 19. a zaãátku
20. století“

Italská opera je jeden z nejv˘znam-
nûj‰ích umûleck˘ch fenoménÛ moder-
ních dûjin, kter˘ v˘znamnû ovlivnil hu-
dební v˘voj celé Evropy. Îánr ztratil své
v˘luãné postavení a stal se z nûj jeden
z mnoha proudÛ umûní 20. století, ale
italská opera má pro publikum pofiád
témûfi magickou pfiitaÏlivost. V cyklu
pfiedná‰ek se podíváme na dobu, kdy
její v˘voj vrcholil, ale zároveÀ uÏ mu-
sela bojovat  o místo s jin˘mi operními
‰kolami, které pod jejím vlivem vznikly.
Pfiedná‰í: Boris Klepal, nezávisl˘

hudební publicista
Zahájení: stfieda 3. 10. 2012 v 17.00

Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
do soboty 15. 9. 2012 v Mûstské 
knihovnû. Kurzovné za jeden obor ãiní
200,- Kã splatn˘ch pfii zápisu do studia.

BliÏ‰í informace získáte také na
webov˘ch stránkách knihovny: 
www.tisnov.cz/knihovna (odkaz UVâ)
nebo na telefonním ãísle 549 121 001-2.
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Poãet studijních míst je omezen,
tak neváhejte a pfiijìte se pfiihlásit
brzy. Tû‰íme se na Vás!

Salonky

Botanická zahrada Brno
20. 9. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky“ exkurzi do
Botanické zahrady a arboreta v Brnû.

Botanická zahrada a arboretum je
v˘ukové a úãelové zafiízení Mendelovy
univerzity v Brnû, které bylo zaloÏeno
prof. Ing. A. Bayerem v roce 1938 na
plo‰e 2 ha. K roz‰ífiení plochy areálu
do‰lo v roce 1967 na stávajících 11 hek-
tarÛ. Sbírky arboreta zahrnují na 4 000
taxonÛ orchidejí, 300 tillandsií, 2 000
trvalek, 350 kultivarÛ velkokvût˘ch
kosatcÛ, 500 skalniãek a 4 000 dfievin.
Sraz zájemcÛ: pfied vlakov˘m nádraÏí
v Ti‰novû v 8.15 hod.
Vstupné do areálu 45 Kã (s prÛvod-
cem), cestovné si hradí kaÏd˘ sám.

Zájemci se musí pfiihlásit osobnû
nebo telefonicky (549 121 001-5)
v Mûstské knihovnû Ti‰nov.

Beseda

Vúdú Afriky – pfiedná‰ka cestova-
tele a fotografa Tomá‰e Kube‰e
20. 9. 2012 v 17.00 hod.

Tajemn˘ kult vúdu, jeho hledání po
Západní Africe, tajná spoleãenství, ãaro-
dûjové, starovûké rituály i pravá tváfi té-
to ãásti Afriky, jsou svûdectvím o ãásti
kontinentu, kde mnoho vûcí funguje
stejnû jako pfied staletími. Strhující do-
brodruÏná cesta nás zavede do nûkolika
západoafrick˘ch zemí – Beninu, Toga,
Burkiny Faso, Mali, nebo Ghany.

Západní Afrika odpradávna pfiitaho-
vala cestovatele pro svoji neobvyklou

kulturu, ale také pro mnohá tajemství,
kouzla, magii a pfiedev‰ím proslaven˘
kult vúdu. Bûhem dia show nav‰tívíme
malebné vesniãky, usmûvavé obyvatele,
fascinující pfiírodu, národní parky i mo-
derní mûsta. Ale také se kaÏd˘ setká na
vlastní oãi se záÏitky, které jsou ãasto na
hranici mezi nebem a zemí. A proto se
vydáme objevovat nejen pravlast vúdu
– Benin, ale také Togo, Ghanu,  Burkinu
Faso i Mali, kde uvidíme nejen nûkterá
tajemství, prastará spoleãenství, ale
pfiedev‰ím pravou tváfi Afriky, která se
v mnohém nezmûnila ani pod tíhou civi-
lizace. Více informací o cestách i foto-
grafie z dal‰ích cest naleznete na strán-
kách www.tomaskubes.cz.

Tomá‰ Kube‰ (1972) fotograf, novi-
náfi a cestovatel. Fotografii se vûnuje
vá‰nivû jiÏ od dûtství, stejnû jako cesto-
vání a poznávání odli‰n˘ch kultur.
Nûkolik let proÏil putováním po zamilo-
vané Africe. Nav‰tívil více jak 70 zemí,
procestoval Asii,  Indii, Nepál... V sou-
ãasnosti fotografuje reportáÏe pro
mnoho ãasopisÛ,  vûnuje se  také por-
trétu, architektufie, reklamû a humani-
tární fotografii. Jeho snímky a ãlánky
mÛÏete najít v âesku napfiíklad v ãaso-
pisech Koktejl, Lidé a Zemû, Instinkt,
Katka, Travel Czech, Travel Digest,
Travel Focus, Hospodáfiské noviny
a mnoha dal‰ích, vãetnû zahraniãních
médií. Mezi nejznámûj‰í cesty patfií pu-
tování s karavanou velbloudÛ za solí do
Danakilské pou‰tû v Etiopii nebo cesta
do JiÏního Súdánu bûhem probíhající
obãanské války, pfiechod hor mezi
Senegalem a Guineou, cesta do b˘va-
lého Somálska (Somalilandu), náv‰tûva
tajemného souostroví Bijágos a také
dal‰í v˘pravy na pomezí Súdánu
a Etiopie, kde se ocitl v zajetí a odkud
musel prchnout.
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Komentovaná prohlídka
v˘stavy

V Podhoráckém muzeu, poboãce
Muzea Brnûnska v Pfiedklá‰tefií, konãí
v nedûli 23. záfií v˘stava TA JEHO
MILÁ MODRÉ OâI MÁ… Sváteãní
kroje svobodn˘ch na Moravû a ve
Slezsku pfied 80 lety. Na ãetné Ïádosti
uspofiádá muzeum pfiímo ve v˘stavû
je‰tû pfiedná‰ky o v˘voji moravsk˘ch
krojÛ, spojené s komentovanou prohlíd-
kou v˘stavy a s videem o lidové kultufie.
Pfiedná‰ky PhDr. Ireny Ochrymãukové
se uskuteãní ve ãtvrtek 20. záfií v 16.00
a 17.00 hodin. Zájemci se mohou hlásit
na tel. 549 412 293. 

“Galerie Na schodech“
vyhla‰uje fotosoutûÏ
„Ti‰novsko – stojí za to!“

Cílem soutûÏe je shromáÏdit fotogra-
fie lákající k náv‰tûvû na‰eho regionu
pro pouÏití v reklamních materiálech.
Kategorie:
1. spoleãenské a kulturní události
2. pfiíroda a architektura
3. sport 
Fotografie zasílejte do 5. 10. 2012:
1. elektronicky na fotogalerie.tisnov-

sko@gmail.com, minimální velikost
5 MB

2. vytisklé minimání rozmûr 13�18 cm,
Servis poãítaãÛ PC, Bezruãova 21,
666 01 Ti‰nov
Vyhodnocení odbornou porotou pro-

bûhne do 2. 11. 2012.
Nejlep‰í fotografie budou odmûnûny,

vystaveny v Galerii Na schodech, na
www.tisnovsko.cz a oti‰tûny v regionál-
ním tisku.

Miroslav Pálka

Rocky Leon v Ti‰novû

Ve stfiedu 29. 8. nav‰tíví RockStar
Café v Ti‰novû multiinstrumentalista,
showman a mistr v hudebním odvûtví
zvaném „looping“ ROCKY LEON.
Ukulele, kytara, klávesy, beatbox, loo-
pery a dredy do pasu – to je styl tohoto
rodáka ze San Francisca. Hudba ve
stylu reggae, rocku, ska a snad i popu.

Hudební styl looping je charakteristick˘
tím, Ïe si hudebník pfiímo pfied fanou‰ky
nahraje jednotlivé nástroje a ãásti písnû
do tzv. Loop Stationu a jakmile je song
vytvofien˘, doprovází jej zpûvem, do
kterého spou‰tí jednotlivé sekvence
z looperu. V podání Rockyho Leona se
jedná jak o písnû pfievzaté (Lady Gaga,
Ricky Martin, Bob Marley...), tak
i o vlastní tvorbu. Dobrá nálada, pohoda
a neopakovateln˘ hudební záÏitek – to
slibuje veãer s Rocky Leonem.

S tímto v˘stfiedním hudebníkem vy-
stoupí v RockStar Café Pietro FALCONE,
u nás znám˘ se sv˘m programem „One
man show – Ïiv˘ jukebox“, ãi jako ãlen
divok˘ch Ukulele Troublemakers.
Pietro celou show odstartuje a poté
pfienechá pódium Rockymu. V prÛbûhu
veãera, vzhledem k bezprostfiednosti
a Ïivelnosti obou showmanÛ, není vy-
louãeno ani spoleãné vystoupení.
Zaãátek show v 20.00 hod.
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Podzimní v˘stava
v synagoze

Ti‰novská galerie V-ATELIER ve
spolupráci s Úfiadem mûstyse Lomnice
pfiipravuje na záfií do lomnické syna-
gogy dal‰í z jiÏ tradiãních v˘stav, na
které se pfiedstaví malífi Ivan Kulheim
a keramik Petr Jurníãek.

Obrazy Ivana Kulheima zachycují
uvolnûn˘m ‰tûtcov˘m rukopisem realis-
tickou krajinu Vysoãiny ve v‰ech roãních
obdobích. Dafií se mu pfiená‰et do ob-
razÛ urãitou míru vnitfiního napûtí a ná-
lady spojenou s celkovû pfiívûtivou atmo-
sférou a pozitivní ãitelností. Inspiraci
pro námûty hledá také v mûstsk˘ch mo-
tivech a zákoutích a v posledních letech
prezentuje ve své tvorbû nálady stfiedo-
mofisk˘ch pfiístavÛ a historick˘ch ãástí
mûst poznávan˘ch pfii zahraniãních
cestách.

Keramik Petr Jurníãek postupoval
úplnû opaãnû. Nejprve získával zku‰e-
nosti z keramick˘ch ateliérÛ a dílen
v celé fiadû zahraniãních zemí
(Maìarsko, Nizozemí, Belgie, Francie,
Velká Británie, Nov˘ Zéland ), aby se
posléze vrátil a zaãal ve své „hrnãírnû“
tvofiit nezamûniteln˘m autorsk˘m ruko-
pisem uÏitnou i dekoraãní keramiku
z kameniny glazované pfieváÏnû ‰lemem
a z vnûj‰ku patinované oxidy Ïeleza
a mûdi.

Slavnostní vernisáÏ za pfiítomnosti
autorÛ a s kulturním programem pro-
bûhne v sobotu 1. záfií 2012 ve 14.00 ho-
din. V˘stava potrvá do 30. záfií 2012,
otevfieno bude soboty, nedûle a svátky
od 13.00 do 17.00 hodin. Tû‰íme se na
va‰i úãast.

Mgr. Jan Va‰ãák
www.v-atelier.cz

Pozvánka do Vohanãic

Obec Vohanãice zve na tradiãní
Václavské hody, které se konají 15. 9.
2012.

Bohat˘ kulturní program zaãíná
v 15.00 hodin na místním hfii‰ti. K po-
slechu a tanci hraje skupina Hobitt.
Pfiipraveno je taneãní vystoupení míst-
ních dûtí a pozvání také pfiijal i taneãní
soubor KVJ Ti‰nov pod vedením paní
Ireny Ochrymãukové. Veãer vystoupí ta-
neãní duo CRAZY COLOR a poté mile
pfiekvapí kankánové vystoupení bfiezin-
sk˘ch hasiãek.

A kdo si chce zasportovat nebo po-
vzbudit hráãe tradiãního hodového fot-
balu, tak aÈ se dostaví v nedûli 16. 9. od
13.00 hodin na místní hfii‰tû.Tak nevá-
hejte, jídla, pití a dobré zábavy bude do-
statek!

Pozvánka na v˘stavu
do Domova sv. AlÏbûty

Jana OndrÛ‰ová-Wünschová
„Hledání radosti“ – obrazy
a ilustrace

Jana OndrÛ‰ová – Wünschová vy-
studovala malbu na SUP· v Brnû
(E. Rann˘, O. Zemina). Poté pokraão-
vala soukromû na V·VU v Bratislavû
u prof. J. Îelibského. Je ãlenkou Unie
v˘tvarn˘ch umûlcÛ.

NejblíÏe má ke grafice, ale vûnuje se
i malbû olejem a pastelem. Pfiedev‰ím
její grafická tvorba dosáhla uznání ne-
jen v zahraniãí; v˘stavy Ex libris
v Itálii, Nûmecku, Belgii, Francii, ãi
Holandsku, ale také na mnoha místech
v na‰í republice. V roce 1990 získala
Cenu poroty na Mezinárodní v˘stavû
Ex libris v Polsku. Realizovala se i v ar-
chitektufie, namátkou nástûnná malba



Kultura

18 TI·NOVSKÉ NOVINY 14/2012

a intarzie v Kulturním domû
v Adamovû, BoÏí muka ve Stfielicích
a dal‰í. Její díla jsou zastoupena i ve
sbírkách Národní galerie Praha,
v Galerii mûsta Prahy, ve Slovenské ná-
rodní galerii Bratislava. V posledních
letech se vûnuje také ilustracím, a to
pfiedev‰ím knih pro dûti. Velmi oblíbené
jsou „Pohádky z nebe“ od TaÈány
Eichlerové.

Autorka pro velmi kladné ohlasy
prezentuje svá díla v Domovû
sv. AlÏbûty jiÏ podruhé. Tentokráte si
dala za cíl navodit touto v˘stavou ryze
pozitivní a radostnou atmosféru, která
se pfienese jak na na‰e klienty, tak na
ostatní náv‰tûvníky. Pfiíznivci umûní se
mohou tû‰it nejen na obrazy (olej a pas-
tel), ale i na ilustrace z dûtsk˘ch knih.
Jistû budou pfiekvapeni kouzlem jem-
n˘ch pfiechodÛ a jejich barevn˘m pÛso-
bením v prolínání snÛ se skuteãností.

Rádi Vás pfiivítáme na ÎernÛvce od
8. záfií do 31. fiíjna 2012 dennû od 9.00
do 17.00 hodin.

J. P.

V˘tvarné léto v Îelezném

Klub pfiátel v˘tvarného umûní
v Ti‰novû ve spolupráci s OÚ v Îelez-
ném pofiádá jiÏ dvanáct˘ roãník
„V̆ tvarného léta v Îelezném“. Také le-
tos se tento v˘tvarn˘ salon stane setká-
ním více neÏ sedmdesáti v˘tvarníkÛ
z celé âR. Je to nejvût‰í regionální
v˘stava, která je otevfiena jak profesio-
nálním, tak neprofesionálním v˘tvar-
níkÛm. Vystaveny zde budou nejen ob-
razy, ale také grafika, kresby, dfievûné
plastiky, umûlecké sklo, vitráÏe, kres-
len˘ humor a také keramika.

Souãástí vernisáÏe byl kfiest kníÏky:
Ti‰novské vzpomínky od Jana Vrzala st.
a jeho syna Jana. (Tuto knihu lze za-
koupit na v˘stavû).

V̆ stava bude otevfiena v Kulturním
domû v Îelezném aÏ do 2. záfií a to
dennû 14.00 – 18.00 hod. a koná se za
podpory Jihomoravského kraje, mûsta
Ti‰nova, firmy JICOM, Mertastavu,
firmy Vitar a také pivovaru Kvasar,
kter˘ pro náv‰tûvníky vernisáÏe pfiipra-
vil a zajistil „pitn˘ reÏim“.

(PAV)

Kniha Ti‰novské vzpomínky

Soubor knih a materiálÛ o Ti‰novû
obohatila v posledních dnech kníÏka na-
zvaná „Ti‰novské vzpomínky“ autorÛ
Jana Vrzala st. a jeho syna Jana, zachy-
cující Ïivot v Ti‰novû zhruba od poãátku
minulého století do období spoleãen-
sk˘ch zmûn v padesát˘ch letech.
Pamûtníci v ní nav‰tíví místa svého
mládí a dÛvûrnû se seznámí se star˘m
Ti‰novem a jeho obyvateli. Jednotlivé
kapitoly nazvané napfi. Ta na‰e hos-
poda; Co sedláci, co dûláte?; Vy fiezníci,
fiemeslníci, vy se máte dobfie; Kvûtnice
hora, Besének voda; Îivnosti a fiemesla;
Povûsti, zvyky; O ml˘nském náhonu aj.
nás uvedou do nedávné historie mûsta.
V knize defiluje celá fiada osob a osÛbek,
které patfiily a patfií k tomuto mûstu.
Autofii nás seznámí také se star˘mi ti‰-
novsk˘mi fiemesly, stejnû tak nám pfii-
blíÏí staré hospody a jejich ‰tamgasty.
âtenáfii rovnûÏ objeví tajemství ti‰nov-
sk˘ch uliãek v blízkosti nynûj‰í
Halouzkovy ulice, napfi. uliãky
KoÏeluÏské, Jircháfiské a té poslední
·evcovské. Od kníÏek o starém Ti‰novû
z pera Jana Hájka dosud Ïádná taková
kníÏka nevy‰la. Je dobfie, Ïe autofii za-
znamenali své vzpomínky. I kdyÏ jde
v podstatû o dobu nedávno minulou, je
to pro mnohé jiÏ historie. S touto pÛvab-
nou kníÏkou by se mûli seznámit nejen
pamûtníci, ale také ti, ktefií v Ti‰novû
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bydlí nedlouho. Mûli by poznat historii
mûsta, které se stalo jejich domovem.

KníÏka, ti‰tûná na kfiídovém papífie,
má 129 stran a je doplnûna fiadou dobo-
v˘ch fotografií. Na barevném pfiebalu je
zobrazeno nûkolik pohledÛ na Ti‰nov od
malífiÛ Otakara VáÏanského, ZdeÀka
Chutného nebo malífie JaroÀka a ti‰nov-
ské uliãky v podání v˘tvarnic Marie
Ochrymãukové a Milady Kollárové.
Návrh obálky a grafická úprava kníÏky
vãetnû ilustraãních kreseb jsou dílem
Miroslava Pavlíka.

Kniha vy‰la za finanãní podpory
mûsta Ti‰nova a v prodeji je pouze

v Muzeu mûsta Ti‰nova a v galerii 
V-ATELIER na Jungmannovû ulici.

(PAV)

9. v˘stava patchworku

Ve dnech 8. a 9. záfií 2012 se v areálu
Z· nám. 28. fiíjna v Ti‰novû koná 9. v˘-
stava patchworku paní Jany Du‰kové.
Otevfieno je od 9.00 do 18.00 hodin.
Na v˘stavû jsou ke zhlédnutí patchwor-
kové v˘robky od maliãkostí po rozmûrné
deky, moÏnost nákupu látek, pomÛcek
a quiltovacích nití, pfiedvedení ‰icích
strojÛ i prodej v˘robkÛ.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
24. 8. Cimbálová muzika nádvofií domu 20.00 Café U Palce

T. Zouhara U Palce
29. 8. Rocky Leon RockStar Café 20.00 RockStar Café

Ti‰nov Ti‰nov
30. 8. Uvafieno – div. Naboso velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS

– divadelní pfiedstavení
5. 9. âeskoslovenské komorní velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS

duo – koncert KPH
7. 9. Oslava 8. narozenin RC Studánka od 15.00 RC Studánka

RC Studánka
8. 9. Pfiehlídka historick˘ch námûstí Míru, 7.30 Veteran club

vozidel Lomnice – 14.00
8. 9. O nejlep‰í pfiedklá‰tersk˘ obãerstvení 10.00 Obãerstvení

gulá‰ Na Hfii‰ti Pfiedklá‰tefií Na Hfii‰ti
11. 9. Svûtáci – div. pfiedstavení kino Svratka 19.00 MûKS

spoleãnosti Háta
11. 9. Boutique de musique jídelna DPS 14.30 CSS Ti‰nov
12. 9. Jean-Pierre Fourment velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

Trio – jazz
20. 9. Komentovaná prohlídka Podhorácké 16.00, Podhorácké

v˘stavy muzeum 17.00 muzeum

V˘stavy
Datum Akce Místo

7. 4. – 31. 10. V̆ stava J. Jambora JamborÛv dÛm
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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Zahájení ‰kolního roku
2012/2013

¤ e d i t e l s t v í
Z· Ti‰nov, nám.
28. fiíjna 1708
oznamuje, Ïe za-

hájení ‰kolního roku 2012/2013 pro Ïá-
ky 2. – 9. tfiíd probûhne v pondûlí 3. 9.
2012 v 8.00 hodin v atriu ‰koly.

Slavnostní zahájení ‰kolního roku
2012/2013 pro Ïáky 1. tfiíd probûhne
v pondûlí 3. 9. 2012 v 9.00 hodin v atriu
‰koly. Na tuto dÛleÏitou událost v Ïivotû
Va‰eho prvÀáãka srdeãnû zveme v‰echny
rodiãe, prarodiãe a pfiátele na‰í ‰koly.

PaedDr. Radmila Zhofiová
fieditelka ‰koly

Matefiská ‰kola Svatoslav

oznamuje, Ïe se uvolnila 2 místa pro
dûti. Matefiská ‰kola ve Svatoslavi,
(3 km za Deblínem, smûr Velká Bíte‰), je
zamûfiena na:
– environmentální v˘chovu – celore-

publiková síÈ M· – Mrkviãka

– hudební v˘chovu (krouÏky – hra na
flétnu, hravé seznámení s kytarou)

–  angliãtinu – (uãitelka a také krouÏek
Zuzu angl. – lektor dojíÏdí do M·)

– v˘tvarná tvofiení – (keramické v˘-
robky, m˘dla, práce s pfiír. materiá-
lem, peãení aj.)

– edukativnû-stimulaãní skupinky pro
pfied‰koláky

– náv‰tûvy logopeda v M·
– chováme zvífiátka, napfi. africké hle-

m˘Ïdû Achatina Ïravá a co nejvíc cho-
díme do pfiírody v okolí Bílého potoka,
jenÏ nám radost a energii dává.

– provoz 6.45 – 15.30 hodin
– dojíÏdûní z Ti‰nova – (autobusem 312,

3. 7. – 31. 8. Cik cak cvak – fotografie V. Trmaãe Domov sv. AlÏbûty ÎernÛvka
3. 6. – 21. 10. Ghana Podhorácké muzeum
3. 6. – 16. 9. Indiánské léto Muzeum mûsta Ti‰nova

29. 6. – 31. 8. Mot˘li – v˘stava fotografií Muzeum mûsta Ti‰nova
11. 8. – 2. 9. V̆ tvarné léto v Îelezném XII KD Îelezné
12. 8. – 30. 9. V̆ stava obrazÛ a plastik Jifiího Ondry galerie Sklenûnka Bfiezina

1. 9. – 30. 9. Podzimní v˘stava v synagoze synagoga Lomnice
– I. Kulheim, P. Jurníãek

8. 9. – 9. 9. 9. v˘stava patchworku – J. Du‰ková Z· nám. 28. fiíjna
8. 9. – 31. 10. Hledání radosti – obrazy a ilustr. Domov sv. AlÏbûty ÎernÛvka

J. OndrÛ‰ová-Wünschová
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smûr Deblín, Svatoslav)
– personál z Ti‰nova a okolí
– ‰kolné 180 Kã/ mûsíc
– webové stránky budou spu‰tûny do 

záfií 2012
– e-mail: mssvatoslav@seznam.cz

– telefon M· – 549 430 440
– mob.: 605 409 839

Tù·ÍME SE NA VÁS 
Mgr. Miloslava BlaÏková

fieditelka M· Svatoslav

RC Studánka vítá nové
dobrovolníky do svého
t˘mu

Srdeãnû Vás zveme na setkání dob-
rovolníkÛ, které probûhne v pondûlí
27. srpna v 9 hodin v RC Studánka,
Kvûtnická 821, Ti‰nov. Vítáme rodiãe,
prarodiãe i studenty, ktefií se chtûjí stát
souãástí Studánkového dûní a pomáhat
s pravideln˘m programem i jednorázo-
v˘mi akcemi.
Hledáme zejména:
– sluÏební maminky
– vedoucí krouÏkÛ Kulí‰ci, Brouãci

(pohybové), ·ikulkové (v˘tvarn˘),
Zpívánky (hudební), jazykové kurzy
a dal‰í podle nabídky

– domácí kutily pro rÛzné opravy
a drobné fiemeslnické práce

Nabízíme:
– pfiíjemné prostfiedí a pfiátelsk˘ ko-

lektiv
– slevy na nûkteré pofiádané kurzy a na

rodinné oslavy
– pfiíspûvky na vzdûlávání
– pfiístup na uzavfiené akce o.s.
– ãlenství v o.s. a moÏnost spolurozho-

dování o v˘voji o.s.
– moÏnost osobnostní rÛstu a postupu

v inspirativním prostfiedí
Va‰e dotazy zodpoví a dal‰í infor-

mace podá koordinátorka o. s. RC

Studánka Lenka Kfiehlíková, e-mail:
studanka@atlas.cz, tel.: 777 706 721.

Pfiijímáme pfiihlá‰ky na hlídání
dûtí v RC Studánka

28. 8. v 17.00 probûhne zápis dûtí
pfiijat˘ch do Jezírka. Kapacita je‰tû
není naplnûna, stále se mÛÏete pfii-
hlásit!

Pfiihlá‰ky a dal‰í informace nalez-
nete na stránkách RC Studánka
www.studanka-tisnov.cz v odkazu „Péãe
o dûti“, pododkaz „Jezírko a hlídání v RC“.
Kontakt:

Mgr. Miroslava Vypla‰ilová – koordi-
nátorka hlídání RC Studánka, tel.: 607
193 500, e-mail: m.vyplasilova@email.cz

Oslava 8. narozenin Studánky
V pátek 7. 9. od 15 hodin

Zdravíme v‰echny rodiãe, dûti a pfiá-
tele a srdeãnû Vás zveme na oslavu
8. narozenin Studánky. Setkáme se opût
po prázdninách a uÏijeme si spoleãné
pfiíjemné odpoledne.
Orientaãní program: 
15.00 – Pohádka O koblíÏkovi
16.30 – Pohádka O zpívánkové víle
(divadla pfiipravilo MC Ka‰párkov,
Rosice)
– dílniãka pro dûti
– program s úkoly venku
– dobroty a obãerstvení
– pro dûti mal˘ dáreãek
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Vstupné: vítáme va‰e dobroty z domácí
kuchynû nebo zahrádky.
Na divadlo: dobrovoln˘ pfiíspûvek.

Pravideln˘ program RC Studánka
bude zahájen 10. 9. 2012. 

NeÏ se pfiestûhujeme do nové budovy
na Riegrovû ulici, budeme ãinnost pro-
vozovat v sídle RC Studánka, Kvûtnická
821 a v DDM Ti‰nov, Riegerova 312.
DDM Ti‰nov tímto dûkujeme za tuto
moÏnost.

Ochutnávka kouãinku – semináfi
V pondûlí 24. 9. v 17.00 hod.
Lektor: Ing. Michal Ondráãek

Tento program je spolufinancován
z programu pro podporu rodiny MPSV
âR.

Kouãink jako metoda rozvoje osob-
nosti je univerzální a vhodná ve v‰ech
oblastech – ve firemním prostfiedí, v ro-
dinû, ve ‰kole apod. My vám tuto me-
todu pfiiblíÏíme. Dozvíte se o historii
kouãinku, rozdílu mezi kouãováním
a ostatními nástroji rozvoje, vyzkou‰íte
si písemné sebekouãování i individuální
kouãink v triádách.

Setkání je urãeno pro rodiãe, peda-
gogy, zástupce neziskov˘ch organizací
i firem.
Místo konání: MûKS - velk˘ sál,

Ml˘nská 152, Ti‰nov
Úãastnick˘ poplatek: 300,- Kã, man-
Ïelské páry 500,- Kã, aktivní ãlenové RC
Studánka o.s. 100,- Kã.
ZpÛsob úhrady: platebním pfievodem
na úãet ã. 230 304 608/0300 do 16. 9.
2012 do poznámky pro pfiíjemce uveìte:
Kouãink – va‰e jméno.
Uzávûrka pfiihlá‰ek: 16. 9. 2012, pfii-
hlá‰ku najdete na www.studanka-tis-
nov.cz pod „projekty“.

KaÏd˘ úãastník obdrÏí certifikát
o absolvování programu a slevu 10%

na v‰echny kurzy pofiádané spoleãností
Kouãink Centrum, s. r. o.

Dále mají úãastníci moÏnost se
zúãastnit dvoudenního kurzu
Základní principy kouãování, kter˘
se bude pofiádat v Ti‰novû, a to za doto-
vanou cenu 1.500,- Kã, (pro aktivní ãle-
ny o.s. 800,- Kã, pro manÏelské páry
2.000,- Kã celkem). BliÏ‰í informace
o tomto kurzu najdete na http://koucink-
centrum.cz/zakladni-principy-koucinku.

Kouãink centrum, s. r. o. je vedoucí
spoleãnost na trhu v kvalitû vzdûlávání
v kouãinku, informování o kouãinku
a v˘zkumu v oblasti kouãinku.
Spolupracuje s mezinárodnû vûhlas-
n˘mi kouãi. Specializuje se na meziná-
rodnû akreditované vzdûlávání v kou-
ãinku a zavádûní komplexních systémÛ
kouãování do firem v âR i SR.
Kontaktní osoba:
Bc. Lenka Kfiehlíková, tel.: 777 706 721,
e-mail: studanka@atlas.cz
Rodinné centrum Studánka o. s.,
Kvûtnická 821, 66601 Ti‰nov
www.studanka-tisnov.cz

Pfied‰kolka RC Studánka

Pfied‰kolka zaãne fungovat v pon-
dûlí 10. 9. 2012 od 6.30 do 16.30  hod.
doãasnû „provizornû“ !!POZOR
ZMùNA!! na Kvûtnické 821, Ti‰nov,
od listopadu (pfiesné datum bude upfies-
nûno) na Riegrovû 318, Ti‰nov, do‰lo
k posunutí ukonãení stavby.

V pfiípravném t˘dnu v záfií bude
2� schÛzka s rodiãi a dûtmi s progra-
mem v úter˘ 4. 9. a ve ãtvrtek 6. 9. od
16.00 do 17.00 (seznámíte se s prostfie-
dím i s peãovatelkami). Do 15. záfií
2012 po‰lete prosím 2 000 Kã na
bankovní úãet RC Studánka
230304608/0300.

Po 3. kole v˘bûrového fiízení byly vy-
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brány 3 peãovatelky – Eva ·enková,
Bc. Pavlína Henková a ZdeÀka
·paãková, tel. na peãovatelky 777 706
725 (od 3. 9. 2012).

Nabízené krouÏky v pfied‰kolce: ke-
ramika a angliãtina ZUZU.

Dûtem prosíme kupte povlak na pe-
fiinku 120�90 a pol‰táfi 40�60 + elastic-
ké prostûradlo na matraci o velikosti
130�60�10 cm.
ManaÏerka pfied‰kolky: PhDr. Libu‰e
Beranová, tel. 777 706 722, e-mail: 
liba.beranova@tiscali.cz

Akreditované peãovatelské kurzy
vy‰kolily 18 osob

Kurz probíhal ve spolupráci s ÎVS
Vesna, o. s. od 16.7. do 13. 8. 2012 v pro-
storách RC Studánka Ti‰nov a mûl cel-
kem 162 hodin, z toho 130 vyuãovacích
hodin a 32 hodin praxe. Ukonãení kurzu
probûhlo v pondûlí 13.8. závûreãn˘mi
zkou‰kami – ãást písemná (test) a ãást
ústní. Kurz byl urãen pfiedev‰ím osobám
evidovan˘m na Úfiadu práce v Ti‰novû
a osobám vracejícím se po RD do za-
mûstnání, ale i ‰iroké vefiejnosti.
Lektorsk˘ sbor ÎVS Vesna, o. s.:
Mgr. Hana Kvûtinská (odborn˘ poradce

kurzÛ); Mgr. Miloslava Bártová,
MUDr. Lenka Dvofiáková, Mgr. Lenka
Klumpnerová, Dagmar ·krabalová.

V‰echny absolventky obdrÏely certi-
fikát platn˘ v celé âR i v Rakousku
a Nûmecku.

Jejich uplatnûní mÛÏe b˘t v zafiíze-
ních pro handicapované, organizacích
poskytujících peãovatelské sluÏby v ro-
dinách, matefisk˘ch centrech, mini‰kol-
kách, samostatnû na Ïivnostensk˘ list,
jako au-pair v zahraniãí ap. Z absolven-
tek kurzu byly vybrány 3 peãovatelky
na HPP do pfied‰kolky a 2 peãovatelky
na DPP na hlídání dûtí pfii genderovû
orientovan˘ch semináfiích ãi rekvalifi-
kaãních kurzech ÚP osobám s mal˘mi
dûtmi.

Pfied‰kolka a kurzy jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostfiednictvím
Operaãního programu Lidské zdroje a zamûstnanost a ze státního rozpoãtu âR.

Po stopách mayské
civilizace
Leto‰ní tfiít˘denní tábor ti‰novská

brìata trávila v rozvalinách starého
mayského mûsta, kde se snaÏila dozvû-
dût se nûco o této témûfi zaniklé civiliza-
ci. Dûti si zahrály mayskou míãovou hru
tlachti, nauãily se vyuÏívat hlavní
mayskou plodinu kukufiici, vyrobily si

barevné mozaiky, poznávat hvûzdnou
oblohu a okusily sílu numerologie. Také
se zam˘‰lely nad tím, jak˘ by chtûly no-
v˘ svût, kdyby letos ten star˘ podle
pfiedpovûdí skonãil. Pro nûkteré leto‰ní
magick˘ rok 2012 se tak pro nû urãitû
nestavá koncem, ba naopak spí‰e novou
érou, kterou mohou ovlivnit i oni – dûti
bílého jaguára.
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Letos na‰emu oddílu 1. Brìo Ti‰nov
Gingo pfiispûl Jihomoravsk˘ kraj dotací
na projekt obnovy táborové základny,
která poslouÏí k v˘robû nov˘ch stano-
v˘ch podsad a um˘várny. Na fungování
na‰eho oddílu nám také kaÏdoroãnû pfii-
spívá mûsto Ti‰nov. Jihomoravskému
kraji i mûstu Ti‰nov tímto dûkujeme za
jejich podporu, která nám pomáhá na‰i
ãinnost dále rozvíjet.

Karka

Lesní rodinn˘ klub

Lesní rodinn˘ klub pofiádá letní pfií-
mûstské tábory pro pfied‰kolní dûti od
3 do 7 se zázemím v Pfiedklá‰tefií. Jsou
nabídkou pro v‰echny, tzn. bez pod-
mínky pfiihlá‰ení na docházku ve ‰kol-
ním roce. Program v‰ak není zamûfien
na dûti, které jsou sedmileté a uÏ
chodily do první tfiídy. Maximální kapa-
cita je 15 pfiihlá‰en˘ch. Na termín
od 27. do 31. 8. zb˘vají poslední volná
místa. Zku‰ení pedagogové-prÛvodci
zajistí program inspirovan˘ lesní ma-
tefiskou ‰kolou a to od 9 do 16 hodin
s moÏností obûda a poledního odpo-
ãinku. Hlídání dûtí lze zajistit jiÏ od
7.30 hod. Závazné pfiihlá‰ky vãetnû
platby jsou pfiijímány na celot˘denní do-
cházku do 24. 8. Pfiíspûvek rodiãÛ ãiní
800 Kã/t˘den. Cena teplého obûda
vãetnû odpolední svaãiny je 35 Kã/den.

Více na lesniklub@tisnovsko.eu nebo
tel. 737 187 244. Pofiádání pfiímûstsk˘ch
táborÛ je realizováno za podpory mûsta
Ti‰nova.

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

Koncert barokní hudby
se bude konat v úter˘
11. 9. 2012 v jídelnû
DPS Králova od 14.30

hodin. Skladby Mozarta, Händela,
Vivaldiho a dal‰ích autorÛ zahrají
BOUTIQUE DE MUSIQUE.
Vstupné dobrovolné

Pfiipravujeme
Den seniorÛ
ãtvrtek 4. 10. od 13.30 hod. – oslava
Mezinárodního dne seniorÛ v jídelnû
DPS Králova.

Dny otevfien˘ch dvefií
V úter˘ 9. 10. a stfiedu 10. 10. 2012 po-
fiádáme v rámci 4. roãníku T˘dne sociál-
ních sluÏeb v âR, kter˘ se letos koná od
8. do 14. fiíjna 2012 s mottem: ...ABY SE
âLOVùK CÍTIL B¯T âLOVùKEM.

BliÏ‰í informace k fiíjnov˘m akcím
zvefiejníme v pfií‰tích Ti‰novsk˘ch novi-
nách.

Spoleãná pracovní dílna seniorek
z DPS a dûtí z dûtského domova se
uskuteãnila v pátek 3. 8. 2012
v Dûtském domovû v Ti‰novû. Seniorky
spoleãnû s dûtmi pekly kynut˘ ovocn˘
koláã – táã.

Zájezd na v˘stavu Floria VûÏky
Dne 9. 8. 2012 se konal zájezd na

prodejní v˘stavu Floria VûÏky, kter˘ byl
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pofiádán CSS Ti‰nov. Ráno jsme vyjíÏ-
dûli v 8 hodin a za pûkného sluneãného
poãasí jsme asi po hodinû jízdy dojeli na
místo v˘stavy. âekalo nás zde nepfie-
berné mnoÏství rÛzn˘ch znám˘ch
i ménû znám˘ch kvûtin, kefiÛ a stromkÛ,
ale i ko‰íkáfiského zboÏí nebo v˘robkÛ
na údrÏbu zahrad. Také jsme mohli
ochutnat rÛzné druhy peãiva, klobásek,
salámÛ a s˘rÛ. Kdo byl unaven prohlíd-
kou a nákupy, mûl moÏnost si koupit ob-
ãerstvení v nûkterém stánku nebo res-
tauraci. DomÛ jsme pfiijeli kolem 17. ho-
diny.

Chtûla bych podûkovat paní ·pir-
kové jako na‰emu doprovodu a panu fii-
diãi Prudkému, kter˘ nás nejen bez-
peãnû dovezl, ale také ochotnû vyhovûl
v‰em na‰im pfiáním. ·koda, Ïe nás ne-
jelo více.

Nábor nov˘ch taneãníkÛ

Ti‰novská taneãní skupina STREET
FLAVA pofiádá jiÏ podeváté nábor no-
v˘ch taneãníkÛ, kter˘ probûhne v pon-
dûlí 10. záfií v 17.00 hod. ve Sluneãním
sále DDM Ti‰nov, Riegrova 312.
Nabíráme jak úplné zaãáteãníky, tak
i pokroãilé taneãníky do tûchto vûkov˘ch
sloÏek:
– dospûlí (15 – 30 let)
– juniofii (11 – 14 let)
– dûti (5 – 10 let)

Na‰e skupina se vûnuje v˘hradnû
taneãním stylÛm street dance (hip hop,
house, locking, popping, wacking a vo-
gue, dancehall, breakdance). Fungu-
jeme uÏ devát˘m rokem pod DDM
Ti‰nov a máme pfies 80 ãlenÛ. Jsme roz-
dûlení do 8 taneãních sloÏek podle vûku
i taneãních zku‰eností a trénuje nás
8 trenérÛ. Pofiádáme taneãní soustfie-
dûní, SF party a battly, jezdíme po cho-
reografick˘ch soutûÏích a battlech po
celé âR a zajímáme se o hip hopovou
kulturu a v‰echny její elementy, které
se snaÏíme podporovat a rozvíjet.
Pravidelnû pofiádáme také vzdûlávací
workshopy s nejlep‰ími taneãníky z âR
a vystupujeme na nejrÛznûj‰ích akcích
v ‰irokém okolí.  Doma máme 18 po-
hárÛ z rÛzn˘ch taneãních soutûÏí po
celé republice a spoustu úspûchÛ i na
ãeské battlové scénû.

Pfiidejte se k nám! Více informací na
www.streetflava.wz.cz.

SdruÏení SCAN

Poradna SCAN
– bezplatné (hra-
zené z projektu

MPSV a JMK) psychologické poraden-
ství a psychoterapie dûtem a jejich rodi-
ãÛm pfii potíÏích na úrovni rodiny, pfii
trávení volného ãasu nebo v rámci ‰kol-
ní docházky.
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Pracovna Ti‰nov: Námûstí Míru 114,
666 01 Ti‰nov
Telefonické a e-mailové objed-
návky konzultací s psychologem:
PhDr. Tatjana Bláhová – tel. 604 923
723, poradna.scan@email.cz
Mgr. Katefiina Smutná – tel. 734 333

658, smutna@scan-os.cz
SdruÏení SCAN hledá do zafiízené

pracovny (kanceláfie) s v˘bornou do-
stupností v centru Ti‰nova dal‰í organi-
zaci nebo jednotlivce k podílení se na
vyuÏívání pracovny a na nákladech na
nájem. Informace u Mgr. Smutné na tel.
ã. 734 333 658.

Senior point Ti‰nov

Kontaktní místo pro seniory
Pomoc pfii fie‰ení obtíÏn˘ch Ïivotních
situací
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
Setkáme se v pátek 21. 9. 2012 od 10.00
do 11.30 hod. a popovídáme si o na‰ich
letních záÏitcích.

Tû‰íme se na Vás

Pfiedklá‰tersk˘ masov˘ gulá‰

Obãerstvení Na Hfii‰ti Pfiedklá‰tefií
pofiádá IV. roãník  soutûÏe „O nejlep‰í
pfiedklá‰tersk˘ masov˘ gulá‰“. SoutûÏí
2 – 4ãlenná druÏstva. Vafií se v sobotu
8. 9. 2012 od 10.00 v areálu Obãerstvení
Na Hfii‰ti v Pfiedklá‰tefií. Pfiihlá‰ky do
soutûÏe na telefonu 604 649 623. K po-
slechu hraje countra kapela Prakl.

Ti‰nov, 8. záfií 2012
– 7.30 – 9.30 hod. pfiíjezd a prezentace

úãastníkÛ – námûstí Míru, Ti‰nov
– 9.30 – 11.30 hod. pfiedstavení jednot-

liv˘ch vozidel  s posádkou za úãasti
moderátora, kulturní program

– postupn˘ odjezd vozidel na námûstí
mûstyse Lomnice

– 14.00 hod. AK Ti‰nov – kulturní pro-
gram, hrát bude Ïivá hudba, volná zá-
bava, obãerstvení

Lomnice
– 10.30 – 13.00 hod. vystavení a pro-

hlídka vozidel na námûstí v Lomnici
– 13.00 – 14.00 hod. voln˘ pfiejezd

v‰ech úãastníkÛ do areálu AK Ti‰nov

http://www.veteranclub.estranky.cz

Zahrádkáfii oznamují
– bude se lisovat

âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz, základní
organizace v Ti‰novû, zahájí v sobotu
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25. srpna 2012 v lisovnû na Wagnerovû
ulici lisování ovoce, a to jako kaÏdoroãnû
nejen pro své ãleny, ale pro v‰echny zá-
jemce. Lisovat se bude kaÏdou sobotu od
7.30 do 11 hod. (podle potfieby i déle)
a od 12. záfií také kaÏdou stfiedu od 16
do 19 hod. Po telefonické domluvû
moÏno i dfiíve. MnoÏství ovoce nad
300 kg je moÏno objednat pfiedem.
Poplatek za 1 kg vylisovaného ovoce je
2,50 Kã.

Dal‰í informace je moÏno získat
u vedoucího lisovny Petra Bene‰e na
mob. ãísle 723 336 319.  Aktuální infor-
mace o lisování budou také ve v˘vûsní
skfiíÀce zahrádkáfiské organizace
v horní ãásti námûstí Míru nad fieznic-
tvím u BártÛ.

Jan Ka‰parec

ZáÏitky od fieky
Jak ryby vidí?

U ryb jsou zrakové orgány uspofiá-
dány jako u ãlovûka. Rybí oko budí do-
jem strnulosti, neboÈ nemá oãní víãka
a zaostfiování ãoãky, tak zvaná akomo-
dace se dûje jenom jejím pfiibliÏováním
nebo oddalováním od sítnice za pomoci
speciálního svalu. âoãka rybího oka
není zplo‰tûlá jako ãoãka savcÛ, ale má
tvar kulovit˘. AÏ na v˘jimky jsou oãi ryb
velké. Malé oãi mají ryby Ïijící pfii dnû
a ryby aktivní v noci (napfi. úhofii, mníci
a sumci). Ryby jsou v podstatû krátko-
zraké a vidí pfiibliÏnû na vzdálenost
10 m. Mají v‰ak ‰iroké zorné pole v roz-
mezí 150 – 180 stupÀÛ.

Nûkteré druhy rozeznávají dobfie
barvy nebo rÛzné tvary. Velmi dobfie
rozli‰ují barvy napfiíklad pstruzi. Proto
je pfii mu‰kafiení, mimo jiné, velmi dÛle-
Ïité vybrat ty správné barvy a velikost
umûl˘ch mu‰ek, na které pstruhy lo-
víme. Stejnû dÛleÏité je také nenápadné

obleãení rybáfie. Ryby rybáfie na krátkou
vzdálenost vidí a mohou se pfied námi
ukr˘t nebo odplavat do bezpeãné vzdále-
nosti. Vidí také ãásteãnû pohyb rybáfie
po bfiehu a to pfiibliÏnû v úhlu 10 stupÀÛ,
podle charakteru a svaÏitosti terénu.
Reálnû pfii nízkém bfiehu vidí pstruh

rybáfiovi nohy asi po kolena. Ryby vidí
ostfie vût‰inou jen pfiedmûty v blízkém
okolí (pfiedpokladem je ãistá voda).
V kalné vodû se ryby orientují pomocí
jin˘ch ãidel, jako je napfiíklad sluchov˘
aparát, postranní ãára nebo ãichov˘
orgán.

Zajímavé je promûnlivé zbarvení
vût‰iny ryb. Zbarvení ryb, stejnû jako
ostatních ÏivoãichÛ, zpÛsobují pig-
menty. Vznikají v kÛÏi, u ryb pod prÛ-
svitn˘mi ‰upinami. Toto zbarvení odpo-

vídá Ïivotnímu prostfiedí, ve kterém se
Ïivoãich trvale vyskytuje. Podle zbar-
vení jsou ryby schopny se i poznávat.
Takovou situaci proÏíváte kaÏdoroãnû
s vánoãním kaprem. KdyÏ si ho pfiine-

sumec velk˘

okoun fiíãní
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sete domÛ, tak je vût‰inou tmav˘ a kdyÏ
ho dáte do bílé vany, tak za nûkolik ho-
din jeho kÛÏe zesvûtlá, vybledne. Tak se
dovedou svému novému prostfiedí bar-
vou v˘bornû pfiizpÛsobit, tomuto jevu se
fiíká ochranné mimikry.

Tak rybáfii pozor! Ryby nás vnímají
jako jiní Ïivoãichové ve volné pfiírodû
a dovedou b˘t velmi plaché a opatrné.
Mají dokonalé smysly a je jen na na‰í ‰i-
kovnosti a zku‰enosti, jak je obelstíme.

Bohumil Kabe‰

Akce v sokolovnû Ti‰nov – srpen 2012

23. 8. prodej spotfiebního zboÏí
24. 8. prodej textilu
29. 8. prodej textilu
30. 8. prodej textilu

Ti‰nov a folklor

Pokraãování z minulého ãísla.

Jarmila Oharková
Do folkloru zahrnujeme také tra-

diãní fiemesla, mnohá v na‰em bûÏném
Ïivotû na okraji zájmu nebo uÏ zaniklá.
âeská republika navázala na program
UNESCO „Îijící lidské poklady“ vlastní
národní verzí, systémem „Nositelé tra-
dice lidov˘ch fiemesel“. Od roku 2001
oceÀuje v jeho rámci ministr kultury
âeské republiky zmínûn˘m titulem
mistry, ktefií nejlépe ovládají zánikem
ohroÏené technologie tradiãní v˘roby,
podílejí se na jejich uchování, ‰ífiení
a pfiedávání dal‰ím generacím. Za tu do-
bu byli ocenûni ãtyfiicet dva fiemeslníci
– mistfii svého oboru. V roce 2004 obdr-
Ïela toto ocenûní Jarmila Oharková.

Jarmila Oharková (nar. 22. února
1941) se ruãnímu tkaní  vûnovala od ab-
solvování Stfiední prÛmyslové ‰koly tex-
tilní v Brnû, profesnû hlavnû od 70. let,
kdy se stala domáckou pracovnicí

Ústfiedí lidové umûlecké v˘roby v Brnû.
Velmi brzy po úspû‰ném zapojení do tex-
tilního programu ruãního tkaní, k ãe-
muÏ jako absolventka tkalcovského
oboru mûla maximální pfiedpoklady, zís-
kala titul „Provûfien˘ pracovník lidové
umûlecké v˘roby“ (diplom v roce 1979).
V tomto poãáteãním období realizovala
v˘tvarné návrhy bytového textilu v˘vo-
jov˘ch pracovníkÛ ÚLUV s precizností jí
vlastní. DosaÏená odborná zpÛsobilost
a cenné zku‰enosti, získané spoluprací
s v˘tvarníky ÚLUV, jí umoÏnily uplat-
Àovat stále více vlastní tvÛrãí invenci,
takÏe velmi záhy zaãala vytváfiet samo-
statné vzory bytového textilu, které se
pravidelnû objevovaly v nabídce pro-
dejní sítû ÚLUV. O jejím úspû‰ném
podílu na textilním programu svûdãí
i kaÏdoroãní ocenûní, která získávala
v soutûÏích pro mistry a pracovníky li-
dové umûlecké v˘roby (diplomy z let
1979 – 1981, 1985, 1987, 1989). Získaná
ãestná uznání na AMTEX Klatovy (1980
– 1984) a festivalech ZUâ potvrzují
uznání i mimo pÛdu ÚLUV.
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Po rozpadu dílen ÚLUV se Jarmila
Oharková osamostatnila, pokraãovala
v‰ak ve v˘robû a hledala si odbyt sv˘ch
v˘robkÛ. Jedin˘m zpÛsobem byl prodej
do obchodÛ a na specializovan˘ch tr-
zích. Problémem zÛstalo zaji‰Èování ma-
teriálu a pfiípravn˘ch prací i vlastní od-
byt. Je proto velmi pozitivní, Ïe  zvládla
i tyto pfiípravné fáze, zejména snování,
dÛleÏité pro tkalcovské dílo. Neupfied-
nostÀovala komerãní hledisko, ale stále
hledala zpÛsoby, jak uplatnit skuteãnû
tradiãní principy textilní v˘roby.

O práci a mistrovství Jarmily
Oharkové natoãilo jiÏ nûkolik pofiadÛ os-
travské studio âeské televize. Ten po-
slední byl odvysílán ve Folklórním ma-
gazínu v fiíjnu pfiedminulého roku.
Jarmila Oharková je uvedena v Obra-
zovém atlasu lidov˘ch fiemesel v âR.
Podrobnû je její práce zachycena také
na DVD, které vydal Národní ústav
lidové kultury ve StráÏnici pod názvem
Nositelé tradice lidov˘ch fiemesel.

V souãasné dobû se Jarmila
Oharková uÏ vûnuje své b˘valé profesi
jen sporadicky a spí‰ jako koníãku.

Soubory

Podhoráck˘ pûveck˘ a taneãní soubor
Zfiejmû první  foklórní soubor

v Ti‰novû byl Podhoráck˘ pûveck˘ a ta-
neãní soubor, zaloÏen˘ v roce 1952 pfii
závodním v˘boru odborÛ Modety.
Soubor mûl pfiibliÏnû tfii desítky ãlenÛ
a byli to nejen zamûstnanci Modety.
Soubor vedla uãitelka Drahomíra
Mácová, hudbu mûl na starost Oldfiich
Sládek z Pfiedklá‰tefií. V hudbû se ãleno-
vé stfiídali, ale základ tvofiili známí ti‰-
nov‰tí hudebníci – Ale‰ Smí‰ek, Václav
Dûtfiich, Julius ·nóbl. Se souborem
spolupracovala známá brnûnská folklo-
ristka Zdenka Jelínková.

Modeta nechala u‰ít kroje, ko‰ile
a koÏené holinky si musel zajistit kaÏd˘
sám. S holínkami byly problémy, ale na-
konec kaÏd˘ je získal anebo alespoÀ vy-
pÛjãil.

V programu souboru bylo taneãní
pásmo, sestavené z tancÛ a písní ti‰nov-
ského regionu, pfiedev‰ím z Lomnicka,
z Kozárova a Ra‰ova. Materiály po-
skytla vedoucí souboru dr. Jelínková
a nûkteré byly získány pfiímo v obcích od
místních obãanÛ.

Soubor vystupoval na mírov˘ch slav-
nostech, folklorních pfiehlídkách, doÏín-
kách, pfiedev‰ím na území okresu
Ti‰nov a v jeho okolí. Zaãátkem padesá-

Podhoráck˘ pûveck˘ a taneãní soubor

Typick˘ dobov˘ obrázek – na vystoupení
Ïenské ãásti souboru dohlíÏí velk˘ JVS
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t˘ch let minulého století byl folklor
hodnû propagovan˘ a také podporovan˘,
tak bylo souborÛ pomûrnû hodnû.

V roce 1955 byla v Praze I. celostátní
spartakiáda a v programu na strahov-
ském stadionu bylo i vystoupení folklor-
ních skupin. Toho se také ti‰novsk˘ sou-
bor úãastnil. Za odmûnu byl cel˘ soubor
na t˘denní rekreaci v Prachaticích
a také tam vystupoval.

Kdy soubor skonãil, se nepodafiilo
zjistit, v roce 1961 se uÏ ti‰novského fes-
tivalu neúãastnil. Ale je‰tû v roce 1962
mûli mládeÏníci, ktefií nesli v prÛvodu
pfii ti‰novském festivalu jmenovky sou-
borÛ, kroje vypÛjãené z Modety.

Dívãí soubor Královniãky
V letech 1954 aÏ 1956 byl folklorní

soubor v tehdej‰í zemûdûlské úãetní
‰kole. Soubor mûl dvanáct ãlenek – stu-
dentek této ‰koly a vedla jej Svatava
Bracková, managerkou (zase musím
pouÏít tento dnes uÏívan˘ termín) byla
Pavla Veselá, dnes Steinhauserová.

KdyÏ si soubor hledal vhodn˘ reper-
toár, muselo se hlavnû vycházet z toho,
Ïe se jedná o ãistû dívãí sloÏení. A zají-
mavou informaci poskytla úãetní
Aniãka ·paãková – v Kozárovû, kde byd-
lela, jsou je‰tû pamûtnice, které znají
tanec Královniãky. A tak Svatava
Bracková a Pavla Veselá zaãaly nav‰tû-
vovat Kozárov a od dvou star‰ích obyva-
telek se uãily, jak se Královniãky
tancují. Je‰tû dnes S. Bracková
a P. Steinhauserová vzpomínají, jaké to
byly strastiplné cesty. âasto se brodily
ve snûhu a ‰ly za nepfiíznivého poãasí,
ale nakonec jejich práce pfiinesla ovoce
a získaly tak autentické materiály pro
ãinnost souboru.

AÏ byly Královniãky nacviãené, po-
zvaly Zdenku Jelínkovou i Hynka

Bíma. Oba dva byli mile pfiekvapeni
– tím, co Svatava Bracková a Pavla
Veselá objevily, i tím, jak objev nacvi-
ãily a jak jej dûvãata pfiedvedla.
Zd. Jelínková sice Královniãky znala,
ale jen nûkteré ãásti. Proto si materiály
vypÛjãila a zvefiejnila je v II. svazku
knihy Horácké tance. Sama historie
Královniãek je velice zajímavá, ale to
snad nûkdy pfií‰tû. (Dívãí soubor
Královniãky vystupoval pfii rÛzn˘ch
pfiíleÏitostech v zemûdûlsk˘ch ‰kolách
v ‰irokém okolí a pfiihlásil se také do
tehdej‰í populární SoutûÏe tvofiivosti
mládeÏe. Zvítûzil v okresním kole,
v krajském kole byl druh˘ za souborem
Pedagogické ‰koly v Boskovicích (to
byly budoucí uãitelky matefisk˘ch ‰kol,
tedy skoro profesionálové). Toto umís-
tûní znamenalo postup do celostátního
kola. Ale to uÏ studentky studium skon-
ãily, roze‰ly se prakticky po celé repub-
lice a v celostátním kole uÏ nevystupo-
valy. Svatava Bracková ze zemûdûlské
‰koly ode‰la a uÏ se nena‰el nikdo, kdo
by ji v ãele folklorního souboru nahradil.

Je tfieba je‰tû dodat, Ïe soubor do-
provázelo trio muzikantÛ – houslistÛ,
Ale‰ Smí‰ek a Jakub Horák z ti‰novské
lidové ‰koly umûní a JUDr. Svoboda.
Pozdûji je na kvarteto doplnil Václav
Dûtfiich. I oni mûli velk˘ podíl na úspû-
‰ích souboru.

Královniãky i s muzikanty
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Besének
Dal‰í soubor vznikl zajímav˘m zpÛ-

sobem. V r. 1972 se pfiipravoval okresní
ples âeskoslovenské strany lidové,
kter˘ mûl b˘t zahajován Moravskou be-
sedou. Ti‰nov‰tí lidovci dali dohromady
skupinu mlad˘ch lidí, která sice nemûla
ani základní znalosti o tanci, nemûla
ani kroje ani technické vybavení, ale
mûla chuÈ nûco dûlat. Moravská beseda
se nacviãila, ve vypÛjãen˘ch kyjovsk˘ch
krojích ji  chlapci a dûvãata v sále br-
nûnského Stadionu úspû‰nû pfiedvedli.

S úspûchem pfii‰la chuÈ do dal‰í
práce, a tak se kolektiv nerozpadl.
Iniciativou manÏelÛ Kloubov˘ch nacvi-
ãil taneãní pásmo, se kter˘m vystoupil
nûkolikrát pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech
v Ti‰novû. Kroje byly vypÛjãené, pfiede-
v‰ím z Modety Jihlava.

Lidové tance se skupinû tak zalíbily,
Ïe bylo rozhodnuto zaloÏit soubor pod
vedením Daniely Kloubové. Soubor si
vzal název Besének. Prostory pro ná-
cviky poskytl zfiizovatel – ti‰novsk˘
sdruÏen˘ závodní klub.

Soubor si vytkl za cíl vûnovat se folk-

loru regionu Podhorácko. A to také pl-
nil. Zaãal nacviãovat lidové tance
z Podhorácka, tak jak byly zazname-
nány ve star˘ch zpûvnících. Hudební
doprovod na klavír nezi‰tnû zaji‰Èovala
paní Eva  Lipovská.

Aby mûl soubor co nacviãovat, prová-
dûli ãlenové vlastní sbûr – jezdili po
kraji a nahrávali a zaznamenávali písnû
a tance, které pamûtníci vût‰inou rádi
pfiedvádûli. Choreograficky a hudebnû
byly pak nasbírané materiály za pomoci
pfiátel dopracovány do pouÏitelného stavu.

Za vydatné pomoci ti‰novské ro-
daãky Jarky Musilové – Nohové byly na-
vázány kontakty se souborem Tfiebíãan.
Muzikanti Tfiebíãanu nahráli na vypÛj-
ãen˘ magnetofon jednotlivé party, ty se
pak zkopírovaly do jednoho záznamu.
Ten se stal na dlouhou dobu jedin˘m
hudebním doprovodem nácvikÛ i vy-
stoupení.

Samozfiejmû se brzy objevilo pfiání,
aby mûl soubor vlastní kroje. Vzhledem
k tomu, Ïe nebyly finanãní prostfiedky,
nebylo moÏné u‰ití krojÛ objednat. A tak
se kroje zaji‰Èovaly, jak se dalo. S pro-
blémy, vzhledem k finanãním moÏnos-
tem, se získala vhodná látka, ‰vadlena
paní Dovrtûlová látku nastfiíhala a ma-
minky ãlenÛ souboru kroje u‰ily.

Pokraãování v pfií‰tím ãísle.
Josef Ondrou‰ek

Besének v kyjovsk˘ch krojích po prvním
vystoupení

Besének uÏ s hudbou, taneãníci s nov˘mi
klobouky
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Kopaná – Medlánky padly

Nic netrvá nikdy vûãnû. V 1. kole no-
vého soutûÏního roãníku 2012/13 se to
potvrdilo v sobotu 11. srpna 2012
v Medlánkách. Sledováním zápasÛ
a hlavnû v˘sledkÛ na‰eho muÏstva
v Medlánkách bylo doposud jedno-
znaãné – domácí jsou pro Ti‰nov nedo-
bytná tvrz.

Ale právû ta sobota ukonãila 10letou
ãekací dobu na vítûzství v Medlánkách.
Hokejov˘ v˘sledek 4:5 zarmoutil domácí,
naopak hostující pfiíznivci ne‰etfiili svoje
hlasivky. Ty patfiily celému, na v‰ech po-
stech v˘bornû poskládanému, muÏstvu.
Kolec 3, Seyfert a Zeman se postarali
o tento nesmírnû cenn˘ v˘sledek.

První tfii body pro AFK Ti‰nov, pod-
zimní ãást má dal‰ích 13 zápasÛ. Lze si
jen pfiát, aby ta nastavená stfielecká
mu‰ka vydrÏela aÏ do 11. 11. 2012, kdy
v pfiedehrávaném utkání jarní ãásti pfii-
vítáme u nás právû sobotního soupefie
– Medlánky.

-pak-

Kam za fotbalem

Pátek 24. 8.
pfiípravka mlad‰í Vev. Bit˘‰ka – AFK
Ti‰nov zaã. v 17.00 hod., odj. auty
v 16.00 hod.

Sobota 25. 8.
pfiípravka star‰í A Kufiim – AFK
Ti‰nov zaã. ve 12.00 hod., odj. auty
v 11.00 hod.
star‰í a mlad‰í Ïáci Bohunice – AFK
Ti‰nov zaã. v 15.00 a 16.45 hod., odj. bus
ve 13.30 hod.

Nedûle 26. 8. 
muÏi Rousínov B – AFK Ti‰nov v 16.30
hod., odj. bus ve 14.30 hod.
dorost Vev. Bit˘‰ka – AFK Ti‰nov ve
14.00 hod., odj. bus ve 13.00 hod.

Pátek 31. 8.
pfiípravka mlad‰í LaÏánky – AFK
Ti‰nov zaã. v 17.00 hod., odj. auty
v 15.45 hod.
pfiípravka star‰í A Ivanãice B – AFK
Ti‰nov zaã. v 16.00 hod., odj. auty ve
14.30 hod.

Sobota 1. 9.
mlad‰í a star‰í Ïáci AFK Ti‰nov
– Svratka Brno zaã. v 15.00 a 16.15 hod.

Nedûle 2. 9.
muÏi AFK Ti‰nov – Lipovec zaã. v 16.30
hod.
dorost AFK Ti‰nov – Lipovec zaã.
v 14.15 hod.

Pétanque v ·erkovicích
– louãení s prázdninami 2012
– turnaj dûtí a dospûl˘ch

Pfiíznivci hry pétanque spoleãnû
s OÚ ·erkovice zvou mladé i star‰í
hráãe na 6. roãník otevfieného turnaje
dvojic dûtí i dospûl˘ch.

Turnaj se koná v nedûli 16. 9. 2012
od 13.30 hodin na hfii‰ti v ·erkovi-
cích. Prezentace bude probíhat na
místû od 13.00 do 13.30 hodin.

Hrát mohou i úplní zaãáteãníci
– omezené mnoÏství sad hracích koulí je
moÏno zapÛjãit na místû.

Pro úãastníky jsou pfiipraveny ceny
(vûcné i sladké).

Zaji‰tûno je obãerstvení (limo, klo-
básy, cukrovinky a dal‰í dobroty).

Informace – tel. ã. 777 765 882 nebo
732 823 274.

Tenisov˘ úspûch na MâR
st. Ïactva v Jablonci

Ve dnech 31. 7 – 5. 8 se v Jablonci
konalo mistrovství âR v tenise star‰ích
ÏákÛ.

Jako 3. nasazen˘ se jej za úãasti ‰piã-
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ky hráãÛ této kategorie u nás zúãastnil
i Ondra âtverák z Hradãan, kter˘ s teni-
sem zaãínal v Ti‰novû a v souãasnosti há-
jí barvy TK Agrofertu Prostûjov.

Po ãtyfiech v˘hrách nad siln˘mi sou-
pefii se probojoval do finále, kde podlehl
aÏ po boji ·. Holi‰ovi 5:7, 4:6 a získal tím
titul vicemistra âR stÏ.

Tento úspûch je pro Ondru cenn˘,
zvlá‰È po sloÏitém návratu na kurty po
zimní únavové zlomeninû nohy. Jako fi-
nalista zároveÀ obdrÏel volnou kartu na
slavnou Pardubickou juniorku, kde bude
sbírat zku‰enosti zejména pro pfiechod
do dorostu v pfií‰tím roce.

Za dobrou pfiípravu vdûãí Ondfiej
kromû trenérÛ i vstfiícnému postoji vyu-
ãujících na Gymnáziu v Ti‰novû, kde jiÏ
4. rokem studuje.

F.â.

Vzpomínky

Dne 14. 8. uplynulo jiÏ
9 let od chvíle, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ syn, bratr, str˘c
a ‰vagr pan OLD¤ICH
DOBE·. S láskou vzpo-
mínají a za tichou vzpo-

mínku dûkují maminka a bratr s rodinou.

Dne 28. 8. vzpomeneme
‰esté smutné v˘roãí 
úmrtí na‰eho manÏela,
tatínka a dûdeãka pana
JI¤ÍHO KALY. Za ti-
chou vzpomínku dûkuje
manÏelka a dcery s rodi-
nami.

„Bolest nezahojí Ïádn˘ ãas,
ozve se v srdci znovu a zas.“

Dne 14. srpna 2012 by
se doÏil 71 let ná‰ drah˘
tatínek, dûdeãek, pra-
dûdeãek, tchán pan
FRANTI·EK MIHOLA.
Kdo jste ho znali a mûli
rádi, vzpomeÀte, prosím,

s námi. Dûkuje dcera Lenka s rodinou.

Dne 13. 8. uplynulo jiÏ
deset smutn˘ch let, kdy
nás navÏdy opustil milu-
jící manÏel, tatínek a dû-
deãek pan JAN BùLU·A.
Za tichou vzpomínku
dûkuje rodina.

Dne 30. 8. 2012 by se
doÏil 70 rokÛ pan
STANISLAV KUKLÍK.
Kdo jste ho znali, vzpo-
meÀte s námi. Dûkují
manÏelka Aniãka,
Standa, Jirka a MarÈa
– dûti s rodinami.

Dne 10. srpna uplynulo 11 let od chvíle,
kdy nás navÏdy opustil milovan˘ syn,
bratr a str˘c pan IVAN HANSKUT.
Za tichou vzpomínku dûkuje maminka
jménem celé rodiny.

Dne 26. srpna vzpomeneme 14. v˘roãí
úmrtí mého manÏela pana Mgr. BOHU-
SLAVA JA·KA. Kdo jste jej znali
a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
ManÏelka Vûra s rodinou.

Vpravo Ondfiej
âtverák
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Inzerce

Pronajmu byt 1+1 + zasklená lodÏie
v Ti‰novû, ul. Kvûtnická. Voln˘ ihned.
Tel.: 605 326 658

Pronajmu ãásteãnû zafiízen˘ byt 2+1
v Ti‰novû na ulici Jamborova za
8 500,- Kã. Tel.: 733 670 474

Pronajmu prostory k podnikání
v centru Ti‰nova, plocha 400 m2. Volné
od 1. 9. 2012. Tel.: 602 751 755

Pronajmu prostory vhodné na kance-
láfie na nám. Míru v Ti‰novû. Tel.: 549
410 279

Pronajmu garáÏ dlouhodobû na sídl.
Kvûtnice. Tel.: 602 793 081

Hledám v Ti‰novû práci – pfiiv˘dûlek.
Jedná se o hlídání dûtí, douãování
matematiky na Z· i G, rÛzné práce na
PC apod. Tel.: 607 774 181

Zeleninov˘ víkend v ·ebrovû 8. – 9.
záfií 2012 (pfiehlídka vÛní, chutí, barev
a tvarÛ) v Zahradnictví u KopfiivÛ
v ·ebrovû dennû 8 – 18 hod., www.za-
hradnictvisebrov.cz

ZÁMEâNICTVÍ – KOVOV¯ROBA
– SOUSTRUÎENÍ SU·ÁKY PRÁDLA,
Cihláfiská ã. ev. 510 Ti‰nov-Trnec,
petr.hlubinka@gmail.com, mobil: 603
420 867, Tel/Fax: 549 410 147,
http://web.telecom.cz/phlubinka

Provádíme rekonstrukci bytov˘ch
jader. Tel.: 605 138 762

ZuZu – Angliãtina pro dûti 3 – 15 let
novû v prostorách Active studia
(U Palce). Pfiihlaste se na ukázkovou ho-
dinu ZDARMA. Termíny ukázkov˘ch
hodin najdete na www.anglictina-zu-
zu.cz, tel. ã. 733 199 594

PÛjãky rychle a diskrétnû. Pracuji pro
více vûfiitelÛ. Tel.: 724 294 608

Hotovostní pÛjãka pro v‰echny.
Rychle, diskrétnû. Pracuji pro více vûfii-
telÛ. Tel.: 608 532 567

OddluÏení, bankrot, insolvence.
Nechcete pfiijít i o kalhoty – volejte
606 177 155

Dne 27. 8. 2012 by se doÏil 100 let pan VOJTùCH
KONEâNÍK z Ti‰nova a s manÏelkou LIBU·Í
by oslavili krásn˘ch 65 let spoleãného Ïivota.
BohuÏel jiÏ nejsou mezi námi. Kdo jste je znali, 
vzpomeÀte s námi. Dcera, zeÈ, dvû vnuãky a dva 
pravnuci.
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