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V sobotu 8. záfií patfiilo ti‰novské
námûstí opût veteránÛm.

Foto: Radek Babiãka.
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rázdniny opût rychle utekly a je
tu nov˘ ‰kolní rok. Vûfiím, Ïe si
v‰ichni Ïáci i studenti odpoãi-

nuli a jsou pfiipraveni opût si plnit své
‰kolní povinnosti. Léto snad ale je‰tû
nekonãí. Jistû nám pfiíroda pfiipraví
je‰tû nûkolik tepl˘ch t˘dnÛ, aÈ mÛÏeme
záfiijové a fiíjnové dny vyuÏít k tomu, co
jsme tfieba o prázdninách nestihli.

I bûhem letních dnÛ ná‰ úfiad praco-
val naplno. Kolega Babák v minul˘ch
Ti‰novsk˘ch novinách popisoval nejdÛ-
leÏitûj‰í investiãní akce, které mûsto
v leto‰ním roce realizuje, vût‰ina z nich
právû v letních mûsících fini‰ovala. Ale
úfiad neÏil jen investicemi. Po pár dnech
utichl mediální zájem o nov˘ registr
vozidel. Pan ministr neodstoupil
a v‰ichni se nyní tváfií, Ïe je v‰e v po-
fiádku. Opak je bohuÏel pravdou. Nov˘
systém stále dobfie nepracuje, ve‰keré
úkony jsou ãasovû nároãné a pracné.
Je tfieba ocenit pracovníky odboru do-
pravy, ktefií s vypûtím v‰ech sil odvá-
dûjí v˘bornou práci a jen díky jejich
nasazení mohou obãané vyfiizovat po-
tfiebné záleÏitosti spojené s registrací
vozidel. Pfiipravujeme Ïádost o od-
‰kodné na ministerstvo dopravy, stát
totiÏ nemÛÏe takto lehkomyslnû dostá-
vat na‰e úfiedníky do problémÛ.

Bûhem letních dnÛ jsme také zpro-
voznili virtuální prohlídku mûsta na in-
ternetu. Je to dal‰í z mnoha postupn˘ch
krokÛ, kter˘m chceme na‰e mûsto posí-
lit z hlediska jeho postavení v oblasti
cestovního ruchu. Tuto aplikaci chceme
roz‰ifiovat o dal‰í zajímavá místa
z Ti‰nova a jeho blízského okolí, volba
tûch nejvhodnûj‰ích je nakonec i na ná-
v‰tûvnících na‰ich webov˘ch stránek,
pfiivítáme jak˘koliv nápad ãi pfiipo-
mínku. V rámci zlep‰ení infrastruktury
cestovního ruchu byly Ti‰novû a okol-

ních obcích instalovány také nové infor-
maãní tabule. A nûktefií z vás moÏná za-
znamenali i pár tabulek, které novû do-
plÀují v˘znamné památky v Ti‰novû.
Jedná se o novou poznávací stezku,
v infocentru na ulici Brnûnské je pak
moÏno zapÛjãit audioprÛvodce, kter˘
vás celou stezkou provede. A to i v cizo-
jazyãné verzi. Tento projekt je realizo-
ván ve spolupráci se svazkem obcí
Ti‰novsko a je spolufinancován
Evropskou unií.

Tyto drobné kroky postupnû zlep-
‰ují vybavenost na‰eho mûsta. Mnoho
dal‰ích krÛãkÛ, tedy spí‰e velk˘ch
krokÛ, nás ov‰em je‰tû ãeká. A moÏná
v tûchto dnech je dobré diskutovat
o tom, které z nich jsou z pohledu vás,
obãanÛ na‰eho mûsta, nejdÛleÏitûj‰í.
Pfiipravuje se totiÏ rozpoãet mûsta na
pfií‰tí rok a ten je z pohledu investic
nejdÛleÏitûj‰í. Proto opût uvítáme jaké-
koliv va‰e podnûty, a to písemnû ãi
emailem, pfiípadnû osobnû na nûkterém
ze zasedání mûstského zastupitelstva.
NejbliÏ‰í je v pondûlí 17.9. od 17 hodin
v zasedací síni radnice.

VáÏení spoluobãané, pfieji vám
klidné proÏití záfiijov˘ch dnÛ a tû‰ím se
jiÏ za 14 dnÛ na setkání pfii tradiãních
ti‰novsk˘ch hodech ãi jin˘ch kulturních
a sportovních akcích, kter˘ch nás
v následujícím období ãeká opravdu
mnoho.

Vá‰ Jan Schneider

P
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Úvodní informace
k volbám do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje

Ve dnech 12. a 13. fiíjna 2012 se
uskuteãní volby do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje.

Voliãi, ktefií nebudou v termínu
voleb doma, mohou vyuÏít moÏnosti
hlasovat na voliãsk˘ prÛkaz v jiném
okrsku na území Jihomoravského
kraje. Právû tato novinka byla nyní
zavedena i pro volby do zastupitelstev
krajÛ.

Na Mûstském úfiadû v Ti‰novû je
moÏné obdrÏet ãi pfiímo vyplnit Ïádost
o vydání voliãského prÛkazu na
Odboru správních a vnitfiních vûcí
– evidenci obyvatel u paní Zuzany
·imkové v pfiízemí budovy na nám.
Míru 346, dv. ã. 117 (tel. ã. 549 439
775).

Nejjednodu‰‰í zpÛsob je poÏádat
o vydání voliãského prÛkazu
osobnû. V tomto pfiípadû obecní úfiad
o Ïádosti voliãe po prokázání jeho totoÏ-
nosti uãiní úfiední záznam, ve kterém
ve‰keré potfiebné údaje uvede; o vydání
voliãského prÛkazu osobním podáním
lze poÏádat aÏ do okamÏiku uzavfiení
stálého seznamu, tj. do 10. fiíjna 2012 do
16.00 hodin.

Îádost v listinné podobû je tfieba
opatfiit úfiednû ovûfien˘m podpisem
voliãe. Písemná Ïádost musí b˘t do-
ruãena nejpozdûji do 5. fiíjna 2012.

Pfiíslu‰nost voliãÛ do volebních
okrskÛ v Ti‰novû a sídla volebních míst-
ností jsou stejná jako pfii minul˘ch
volbách a budou zvefiejnûna v pfií‰tím
ãísle TN.

Dal‰í informace k volbám lze získat
na webov˘ch stránkách Ministerstva
vnitra âR http://www.mvcr.cz

/volby.aspx, webov˘ch stránkách mûsta
v sekci „Aktuální informace“ nebo pfiímo
na MûÚ Ti‰nov na tel. ã. 549 439 713
nebo 549 439 777.

Jifií Dospí‰il
vedoucí odboru správních

a vnitfiních vûcí

Uzavírka Nerudovy ulice

UpozorÀujeme v‰echny fiidiãe a oby-
vatele Ti‰nova, Ïe v souvislosti s prová-
dûním rekonstrukce uliãního prostoru
bude v Ti‰novû od 10. 9. 2012 do 10. 12.
2012 uzavfiena Nerudova ulice.

Objízdná trasa povede ulicemi âer-
nohorská, Riegrova, Drbalova a Na
Honech.

Uvedená uzavírka bude fiádnû ozna-
ãena pfiechodn˘m dopravním znaãením.
Dûkujeme v‰em za pochopení a omlou-
váme se za pfiípadné komplikace.

Odbor správy majetku a investic

Humanitární sbírka textilu
a o‰acení

Mûsto Ti‰nov ve spolupráci
s Diakonií Broumov a spoleãností KTS
Ekologie s. r. o. vyhla‰uje podzimní
humanitární sbírku. Od 15. 9. do 29. 9.
2012 mÛÏete v pytlích ãi krabicích
pfiedat nezneãi‰tûné o‰acení a textil na
sbûrn˘ dvÛr, Wagnerova 1543, Ti‰nov.
Sbûrn˘ dvÛr je otevfien v pracovní dny
od 7.00 do 15.00 hod., v pondûlí do 16.30
hod. MÛÏete vyuÏít také sobot 15. 9.,
22. 9. a 29. 9., kdy je otevfieno od 8.00 do
12.00 hod. Sbírku si poté pfievezmou do-
pravci z Diakonie Broumov.

MÛÏete darovat letní a zimní ob-
leãení (dámské, pánské, dûtské),
lÛÏkoviny, prostûradla, ruãníky,
utûrky, záclony, látky (min 1 m2),
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pefií, péfiové a vatové pfiikr˘vky,
pol‰táfie, deky a nepo‰kozenou
obuv.

Pro potfieby humanitární sbírky
nelze pfiijmout: zneãi‰tûn˘ a vlhk˘ tex-
til, elektrospotfiebiãe, ledniãky, televize,
nábytek, poãítaãe, jízdní kola, lyÏe, dût-
ské koãárky, matrace, koberce – ty se
transportem znehodnotí.

Textil mÛÏete mimo tento termín tfií-
dit celoroãnû do kontejnerÛ na textil na
ul. Riegrova, Kvûtnická, u po‰ty 3,
u Penny a na sbûrném dvofie. Zde vytfií-
dûn˘ textil je dále prÛmyslovû zpracová-
ván, neputuje na humanitární úãely.

Upozornûní

vlastníkÛm ãi uÏivatelÛm nemovi-
tostí (pozemkÛ).

Na základû § 25 odst. 3 g) zákona
ã. 458/2000 Sb. Ïádáme vlastníky ãi
uÏivatele nemovitostí (pozemkÛ) o od-
stranûní nebo ofiez dfievin ohroÏujících
bezpeãn˘ a spolehliv˘ provoz elektric-
kého distribuãního zafiízení.

Odstranûní a ofiez dfievin, pro-
síme, proveìte v termínu do konce
tohoto roku.

(Pozn. pro kácení dfievin je nutno si
zajistit dle zákona ã. 114/1992 Sb. píse-
mné povolení orgánu ochrany pfiírody.)

Uplyne-li uvedená lhÛta marnû,
oznamujeme tímto, Ïe zamûstnanci spo-
leãnosti E.ON âeská republika, s. r. o.
provedou odstranûní a ofiez dfievin
vlastními prostfiedky. Za nesplnûní zá-
konn˘ch povinností mÛÏe pfiíslu‰né
vlastníky ãi uÏivatele formou sankcí po-
stihnout Energetick˘ regulaãní úfiad.
BliÏ‰í informace Vám poskytneme
na telefonním ãísle 566 655 742.

Za spoleãnost E.ON âeská repub-
lika, s.r.o. Regionální správa sítû VN
a NN Nové Mûsto na Moravû.

Realizace projektu
„Vzdûlávání v eGON centru ORP
Ti‰nov“, reg. ã. CZ.1.04/4.1.00
/40.00071

Mûsto Ti‰nov pokraãuje v úspû‰né
realizaci projektu „Vzdûlávání v eGON
centru ORP Ti‰nov". Projekt probíhá od
bfiezna 2010, jeho pfiedmûtem je konání
prezenãních a e-learningov˘ch kurzÛ,
které mají vést k vût‰í efektivnosti ve-
fiejné správy.

Projektu se úãastní zamûstnanci
Mûstského úfiadu Ti‰nov, zastupitelé
mûsta Ti‰nov, úfiedníci a ãlenové zastu-
pitelstev 58 obcí ve správním obvodu
obce s roz‰ífienou pÛsobností Ti‰nov
a zamûstnanci jimi zfiizovan˘ch pfiíspûv-
kov˘ch organizací. K 31. 8. 2012 máme
1 954 úspû‰n˘ch absolventÛ, z toho
1 464 Ïen a 490 muÏÛ.

V nejbliÏ‰í dobû jsou plánovány
dal‰í kurzy:

• Excel pro zaãáteãníky

• Word pro zaãáteãníky

• Agendy Czech POINTu

• PowerPoint pro zaãáteãníky
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Starosta mûsta Ti‰nova

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

Tajemník Mûstského úfiadu Ti‰nov

Popis pracovní pozice, poÏadavky i náleÏitosti pfiihlá‰ky a dal‰í informace nalez-
nete na www.tisnov.cz („Aktuality z radnice“ nebo „volná místa“).

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“.) 

MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

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

Vedoucí oddûlení investic Odboru správy majetku
a investic

Popis pracovní pozice:
– organizace poptávkov˘ch a v˘bûrov˘ch fiízení na projektovou pfiípravu a reali-

zaci investiãních akcí mûsta
– organizace pfiedprojektové, projektové pfiípravy a vlastní realizace staveb mûsta
– zpracování plánu investic
– vedení evidence uzavfien˘ch smluv o dílo a kontrola jejich dodrÏování
– zpracování Ïádostí o dotace z Krajského úfiadu, SFÎP, SZIF, MMR, MF, SFDI,

SFRB
– pfiíprava podkladÛ a vedení agendy dotací
– závûreãné hodnocení dotací

PoÏadavky:
– V· nebo VO· vzdûlání – technického, ekonomického nebo 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; zákon
ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního fiádu (stavební zákon)) 

– znalost obchodního a obãanského zákoníku
– dobrá znalost práce s PC
– ¤P skup. B
– morální bezúhonnost
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Ml˘nská 152, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

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

zahrada MûKS
Zahraje celkem 6 kapel z Ti‰novska

a z Brna: Titanus, SCA, Pátá ruka,
Z hru‰ky dolÛ (Ti‰nov), Evilasmodel,
Serwatt (Brno).

Sax&Crime
po-hodov˘ crazy jazz z Rakouska

29. záfií od 19.00 do 21.00 hod.

– komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a ãasová
flexibilita, obchodní uvaÏování, kreativní schopnosti

– schopnost vedení kolektivu
– nástup dle dohody, nejlépe od 1. 10. 2012

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 10.

Písemné pfiihlá‰ky s poÏadovan˘mi pfiílohami pfiedejte na podatelnu
MûÚ Ti‰nov nebo za‰lete v termínu do 17. 9. 2012 do 17.00 hod. na adresu:
Mûsto Ti‰nov,  nám. Míru 111,  666 19 Ti‰nov

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

– 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 spo-
jení

– k pfiihlá‰ce pfiipojte strukturovan˘ Ïivotopis, motivaãní dopis, prohlá‰ení o bezú-
honnosti, kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání, souhlas s nakládáním
s poskytnut˘mi osobními údaji pro úãely tohoto v˘bûrového fiízení ve smyslu zá-
kona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu z evi-
dence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏe-
ném vzdûlání

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 je-
ho prÛbûhu.
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zahrádka U Palce
(spolupofiádá MûKS a Café U Palce)

Zpívající v˘born˘ saxofonista a pfie-
dev‰ím ‰oumen Harald Kräuter
a Thomas Vigl dolÀující ho nejen baso-
vou linkou ze strun své kytary... tito
uprchlíci z více jazzující skupiny Tres
Hombres pfiedvedou show namíchanou
z ingrediencí rapu, jazzu, reggae, kaba-
retu, parodie ikon svûtového rocku, ‰an-
sonu a asi deseti dal‰ích ÏánrÛ a stylÛ.

Celkov˘ program hodÛ na samo-
statném plakátû!

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

V˘stava „Generace po generaci“
28. záfií – 25. listopadu 2012

V̆ stava, která sv˘m náv‰tûvníkÛm
pfiiblíÏí Ïivot seniorÛ v minulosti i sou-
ãasnosti a seznámí s ‰irokou paletou
sluÏeb a aktivit pro seniory v na‰em re-
gionu, se koná u pfiíleÏitosti Evropského
roku aktivního stárnutí a mezigene-
raãní solidarity 2012. V̆ stavu, která
vznikla ve spolupráci Muzea mûsta
Ti‰nova a poboãky Muzea Brnûnska
– Podhoráck˘m muzeem, pofiádá po-
slankynû Evropského parlamentu

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá. Souãástí
v˘stavy budou také fotografie poslu-
chaãÛ Univerzity tfietího vûku Vysokého
uãení technického v Brnû pod vedením
JUDr. Miloslava Jedliãky.
Vstupné 30,- Kã, sníÏené 15,- Kã

GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

POZOR!
Rádi bychom poprosili vefiejnost

o zapÛjãení maleb ãi grafik Karla
Formánka (1907 – 1992) pro pfiipravova-
nou v˘stavu v galerii Josefa Jambora.

V pfiípadû laskavého zapÛjãení kon-
taktujte prosím kurátora v˘stavy pana
Franti‰ka Vejpustka na danfrie@se-
znam.cz nebo 724 252 257 nebo sekreta-
riat@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.
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P¤IPRAVUJEME

Láska a páreãky – divadelní
pfiedstavení

4. fiíjna v 19.00 hod.
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
demonstrují problémy nastupující do-
spûlosti.

Vstupné: 1. – 9. fiada za 210,- Kã; 10.
– 25. fiada za 180,- Kã.

Vstupenky moÏno zakoupit v pfied-
prodeji v knihkupectví u paní Ra‰kové.

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.

Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

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"
Pfiedná‰í: Mgr. Michal Koneãn˘

„Italská opera 19. a zaãátku
20. století“
Pfiedná‰í: Boris Klepal, nezávisl˘
hudební publicista

Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
do soboty 22. 9. 2012 v Mûstské knihovnû.
Kurzovné za jeden obor ãiní 200,- Kã
splatn˘ch pfii zápisu do studia.

BliÏ‰í informace získáte také na we-
bov˘ch stránkách knihovny: www.tis-
nov.cz/knihovna (odkaz UVâ) nebo na
telefonním ãísle 549 121 001-2.

Salonky

Botanická zahrada Brno
20. 9. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky“ exkurzi do
Botanické zahrady a arboreta v Brnû.
Sraz zájemcÛ: pfied vlakov˘m nádra-
Ïím 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.

Exkurze do vodárenské nádrÏe
u obce Vír
4. 10. 2012

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky“ exkurzi do
vodárenské nádrÏe u obce Vír.
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Pfiehradní nádrÏ na fiece Svratce
byla vybudována v letech 1947-1957.
Její stavba zpÛsobila zánik obce
Chudobín u Daleãína a zánik ãásti obce
Korouhvice. K pfiehradû také náleÏí
hydroelektrárna se dvûma turbínami
a stanice pro úpravu pitné vody. Díky
této stavbû je pitnou vodou zásobováno
Novomûstsko, Bystfiicko, ãást Îìárska
a dále také Brno.

Zájemci o exkurzi se musí pfiihlásit
osobnû v dospûlém oddûlení  Mûstské
knihovny Ti‰nov.

Pfii pfiihla‰ování se platí celková
ãástka zájezdu 100 Kã – ãástka je ne-
vratná (bliÏ‰í informace v knihovnû).
Sraz zájemcÛ u prodejny elektro
(nám. Míru) v 9.00 hod.
!!!Poãet míst je omezen!!!

Beseda

Vúdu Afrika – pfiedná‰ka cestova-
tele a fotografa Tomá‰e Kube‰e
20. 9. 2012 v 17.00

Divadlo

Georgie Bizet: Carmen
11. 10. 2012

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

Jedna z nejslavnûj‰ích svûtov˘ch
oper George Bizeta vznikla podle stejno-
jmenné novely Prospera Mériméa, rea-
listicky líãí tragickou lásku vojáka dona
Josého ke svÛdné a nezkrotné cikánce
Carmen. Bohatství melodické invence
a skvûlá hudební charakteristika postav
i prostfiedí zafiadily Carmen mezi ne-
smrtelná díla.

Zájemci se mohou závaznû pfiihlásit
do 1. fiíjna 2012 v Mûstské knihovnû
Ti‰nov vÏdy v pÛjãovní dobû.

Cena vstupenky pro pracující 260 Kã,
pro seniory 182 Kã, pro studenty a drÏi-
tele prÛkazu ZTP a ZTP-P 130 Kã + jed-
notná cena za autobus 60 Kã.
!!!Platba probíhá pfii pfiihla‰ování!!!
Sraz úãastníkÛ v 15.45 hod. u elektry
(zaãátek pfiedstavení jiÏ v 17 hodin).

V˘stavy

Vãelí produkty a m˘dla
4. 9. – 31. 10. 2012

Náv‰tûvníci knihovny budou mít
moÏnost zhlédnout v prostorách dospû-
lého oddûlení knihovny ruãnû vyrobená
m˘dla s rostlinn˘mi oleji a bylinkami,
svíãky ze vãelího vosku a také v˘robky
z malovaného a batikovaného hedvábí.

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie

DobrodruÏství kapfiíka Mertlíka
25. 9. 2012 v 8.45, 10.15 a 13.30

Dûtské oddûlení mûstské knihovny
zve Ïáky druh˘ch a tfietích tfiíd základ-
ních ‰kol a v‰echny dal‰í zájemce na be-
sedu se spisovatelem Janem Opatfiilem
nad knihou DobrodruÏství kapfiíka
Mertlíka II.

Autor dûtem pfiiblíÏí fascinující svût
na‰ich ryb, pfiírodních zákonitostí
a také se je pokusí usmûrnit v jejich
náhledu na svût, neboÈ dobrodruÏné
pfiíhody kapfiíka jsou pfiedev‰ím o pfiá-
telství.

Pohádkové ãtení v angliãtinû
26. 9. 2012 ve 13.30

Îertovné r˘movaãky si pro pfied-
‰kolní i ‰kolní dûti pfiipravila
Mgr. Jaroslava Paruchová. Pfiijìte se
podívat na ukázkovou vyuãovací hodinu
metodou Helen Doron, ve které nejlep‰í
motivací dítûte je radost a záÏitky z vy-
uãovacích hodin spojené s pozitivním
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pfiístupem a podporou ze strany uãitele
i rodiãe.

Unikátní metoda dûtem pomáhá do-
sáhnout jejich nejvût‰ího potenciálu po-
mocí pfievratn˘ch metodologií, odda-
n˘ch uãitelÛ, zábavn˘ch programÛ
a kvalitních vzdûlávacích materiálÛ.
Posláním Helen Doron Group je mít
pozitivní vliv na vzdûlávání dûtí a mlá-
deÏe po celém svûtû, s jejím programem
se vzdûlávají dûti jiÏ 25 let z více jak
30 zemí svûta.

Dny evropského dûdictví

V leto‰ním roce uplyne 100 let od
narození v˘znamného norsko-ãeského
psychiatra, humanisty a lomnického
rodáka Lea Eitingera (12. 12. 1912
– 15. 10. 1996). Jednoho z nejuznáva-
nûj‰ích norsk˘ch psychiatrÛ, jehoÏ nej-
vût‰ím pfiínosem jsou studia v oblasti
viktimologie, si spoleãnû s námi mÛÏete
pfiipomenout v rámci DnÛ evropského
dûdictví, které probûhnou v Lomnici
v sobotu 15. 9. 2012 ãi v rámci konfe-
rence Leo Eitinger: konference ke
100. v˘roãí narození v˘znamného psy-
chiatra a humanisty, která se uskuteãní
8. a 9. 11. 2012 v Brnû.
V rámci DnÛ evropského dûdictví
vás ãeká:
10 – 17 hod. – komentované prohlídky
lomnick˘ch památek – zámek, kostel,
synagoga, radnice, v˘stava o osudech
Lea Eitingera a jeho rodiny, ochutnávka
Ïidovsk˘ch specialit
11 – 13 hod. – soutûÏ bramborov˘ch 
salátÛ
13 – 14 hod. – vystoupení souboru
Drahan
14.30 – 16 hod. – soubor KlezMehrin
15 hod. – odhalení bysty Lea Eitingera
v lomnické synagoze; autorem bysty je
sochafi Nikos Armutidis

Program oslav a ve‰keré informace
o konferenci naleznete na adrese:
www.eitinger.cz

Oslavy 100. v˘roãí narození Lea
Eitingera pofiádá Okra‰lovací spolek
pro Lomnici a okolí www.oslomnice.cz

PouÈ a Den otevfien˘ch
dvefií v Domovû sv. AlÏbûty

Domov sv. AlÏbûty na ÎernÛvce
a Milosrdné sestry III. fiádu
sv. Franti‰ka srdeãnû zvou na PouÈ
k Pannû Marii Bolestné a na Den otev-
fien˘ch dvefií v nedûli 16. záfií 2012.

Poutní m‰i svatou ve 14.30 hodin
v kapli bude celebrovat P. Mgr. Pavel
Klimoviã, SDB.

BohosluÏbu doprovodí  Cantate – pû-
veck˘ sbor Cyrilometodûjského gymná-
zia a Stfiední odborné ‰koly pedagogické
Brno.

Poté jste srdeãnû zváni na zahradní
slavnost k pfiíjemnému posezení a vzá-
jemnému setkání. Atmosféru navodí
CKK Band Dady Klementové a hosté.
TéÏ je pro Vás pfiipravena prezentace
v˘robkÛ na‰ich klientÛ a malé obãerst-
vení.

Den otevfien˘ch dvefií, pfii kterém
Vás prÛvodce seznámí s historií a areá-
lem Domova, se bude konat od 15.30 do
18.00 hodin.

Babské hody 2012
v Lomniãce

O víkendu 22. – 23. 9. 2012 probûh-
nou v obci Lomniãka, na hfii‰ti u po-
Ïární nádrÏe, tradiãní Babské hody.
Pofiádající obec Lomniãka zve v‰echny
pfiíznivce lidové zábavy na posezení pod
májí.

V sobotu 22. 9. 2012 se zaãíná jiÏ
v 8 hodin ráno stavûním máje, pokraãu-
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je se zvaním obyvatel obce na nedûlní
hlavní program, a to v doprovodu
Podhorácké muziky. Sobotní den je za-
konãen posezením na hfii‰ti u dobrého
jídla a pití.

V nedûli 23. 9. 2012 od 14 hodin pro-
bûhne hlavní hodov˘ program, kde uvi-
díme vystoupení dûtí, mládeÏe i Ïen
v krojích. Pfiipraveno je i dal‰í vystoupe-
ní oblíbeného souboru z Bavorova.

K poslechu a tanci bude hrát kapela
JaM Miros. Bohaté obãerstvení, vãetnû
jiÏ tradiãního gulá‰e, je zaji‰tûno.

Opravdu je tedy na co se tû‰it, a pro-
to srdeãnû zveme místní i pfiespolní.

Lucie Neãesaná

Svatováclavské hody
v Îelezném

Obec Îelezné vás srdeãnû zve v ne-
dûli 30. záfií 2012 na tradiãní
Svatováclavské hody.

Od 15.00 hodin na místním hfii‰ti
k tanci a poslechu zahraje Moravûnka
s Jifiím Helánem.

V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se
akce koná v kulturním domû. Vstupné
dobrovolné, obãerstvení zaji‰tûno.

Proã mája, proã kohót?

âasto dostáváme v Podhoráckém
muzeu dotazy, proã se v˘roãní zvyky
slaví v lidové kultufie zrovna takov˘m
jedním zpÛsobem, proã jsou pouÏité
urãité pfiedmûty, jak˘ to má pÛvod a dÛ-
vod. Jsou pfied námi hody, tak jak je to
s nimi?

Obfiady se zpûvy a tanci provázejí
lidstvo po dobu jeho uvûdomûlé exi-
stence. Prvotní dÛvody byly konkrétní,
pro uÏitek pospolitosti, pro pfiízeÀ nad-
pfiirozen˘ch sil. Ve v˘roãních obyãejích
se rolníci snaÏili zajistit pro svou rodinu

a celé hospodáfiství zdraví, plodnost,
dobrou úrodu a ochranu proti zl˘m moc-
nostem. Mnohé, i hodové, obfiady slou-
Ïily jako iniciaãní, kdy do fiad chasy byli
pfiijímáni mladí chlapci a dívky se v‰ím,
co k tomu patfiilo: nov˘ odûv, úãast
pfii zdobení a stavûní máje, zavedení
k tanci, peníze na útratu, a tedy celkovû
skryté povolení hledat si partnera.
S nástupem kfiesÈanství se veselí spojilo
se svátky církevních svat˘ch, kter˘m
byl napfi. zasvûcen místní kostel nebo
kaple. Na Podhorácku bylo slavení hodÛ
nebo alespoÀ povûdomí o nich silné,
aktivitou v jejich podpofie vyniká
napfi. mûsto Velká Bíte‰.
Proã mája, proã zeleÀ?

Mája (hodov˘ strom) jako ústfiední
pfiedmût hodÛ je znakem soudrÏnosti
celé lokality. Tvofií korunu prostranství
a chrání slavnost. Její vrchol je zelen˘
symbol neustálého kolobûhu vegetaãní
síly v pfiírodû. Stromy, rostliny, pruty
nebo ratolesti plné listí a kvûtÛ povaÏo-
vali na‰i pfiedkové nejprve za sídlo boÏ-
sk˘ch sil a bytostí. Listnat˘ strom byl
vnímán jako pfiedstavitel znovuzrození,
jehliãnat˘ jako dÛkaz nesmrtelnosti.
ZeleÀ má své místo i ve svûtov˘ch nábo-
Ïenstvích. V kfiesÈanství se ãásti vege-
tace ãasto svûtí – vûtviãky, ratolesti,
rÛzné kvûty a plody. KfiíÏ ze dfieva
a trny mají specifick˘ v˘znam. Zelení se
zdobí interiéry kostelÛ. Máju vztyãova-
nou pfied hody tvofií oloupan˘, nûkdy
barven˘, spirálovitû v pruzích ovíjen˘
kmen, vr‰ek je bohatû zdoben˘ papíro-
v˘mi ozdobami a stuhami na vûnci.
Stavûní a kácení hodové máje bylo
provázeno zpûvem a tancem. PrestiÏní
v˘znam mûlo ufiíznout vrcholek máje
ve vedlej‰í vesnici, ale také vy‰plhat
na máju a pfiinést odtud trofej, napfi.
ozdoby nebo zavû‰enou láhev. Proto se
hodov˘ strom hlídá. Taneãní prostor
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i pódium pro muzikanty je zdobeno bfiíz-
kami, stejnû jako domy stárek.
Zavádûní k tanci provází pfiipevnûní
kru‰pánku se stuÏkou. Oznaãení „mája“
upomíná na stavûní zelen˘ch stromkÛ
v prvomájové noci dívkám nebo jinde
v obci.
Proã zvífie?

Z archeologick˘ch nálezÛ a z histo-
rick˘ch a etnologick˘ch pramenÛ známe
zvífiecí a jiné obûti pfii rÛzn˘ch pfiíleÏi-
tostech, do pfiímého odvozování se zde
nepustíme. Skuteãné rituální usmrcení
zvífiete bylo nicménû na hodech obvyklé
je‰tû koncem 19. století, ãasto s dopro-
vodn˘mi povûreãn˘mi praktikami.
„Hodov˘m“ zvífietem b˘vá beran, kaãer,
kohout, kozel, pes... Na hodech pfied-
chází exekuci soud, kdy je ne‰Èastn˘ zví-
fiecí samec obÏalován z ve‰ker˘ch nebla-
h˘ch událostí minulého období – jeho
smrt má tuto kapitolu uzavfiít.
Jak to bylo s hody v Ti‰novû?

Hody se v Ti‰novû slaví na svátek
sv. Václava, kterému je po vût‰inu histo-
rie zasvûcen ti‰novsk˘ kostel, kalen-
dáfinû tedy v dobû mezi skliznûmi.
V pramenech najdeme jen kusé údaje.
Na pfielomu 19. a 20. stol. se objevují
v mûstsk˘ch záznamech u tématu od-
kazy „jako obvykle“, coÏ hodovou tradici,
byÈ nepravidelnou, potvrzuje. V domác-
nostech se sváteãnû navafiilo a napeklo,
v kostele probûhla v nedûli svatováclav-
ská m‰e. Zajímavá je epizoda s „císafi-
sk˘mi“ hody, kdy Josef II. v rámci racio-
nalizace hospodáfiského roku zavedl jed-
notné „posvícení“ v fiíjnu. To mûlo ov‰em
za následek, Ïe se slavily hody obojí, pÛ-
vodní i nafiízené, které se ostatnû místy
zachovaly. Zaãátkem 30. let 20. století
se pofiádaly ti‰novské hody s prÛvodem,
pfiedáním hodov˘ch práv, s odsouzením
berana a s taneãní zábavou v sokolovnû
v reÏii Sokola. V dal‰ích letech se inicia-

tivy chopila lidovecká mládeÏ a tanãilo
se v katolickém domû. Kroje se buì vy-
pÛjãovaly nebo ‰ily doma a dále uchová-
valy, pfiedlohy v ãasopisech popisovaly
lidov˘ odûv rÛzn˘ch regionÛ z celé re-
publiky. Ve mûstû nechybûly ani stánky
s pochoutkami, stfielnice a kolotoãe.
Veselé bylo také kácení máje. Se záka-
zem taneãních zábav a spolkové ãin-
nosti za Protektorátu skonãily naãas
i hody, po válce nastalo jejich obnovení. 

V socialismu reÏim brojil nenápadnû
i jednoznaãnû proti tradiãním obyãejÛm,
zejména pokud pfiipomínaly soukromé
hospodafiení, lidovou víru nebo náboÏen-
ství. Ponechával jen vnûj‰í formu – zda-
fiilé rekonstrukce odûvu s tancem.
PÛvodní v˘znam v˘roãních pfiíleÏitostí
se zámûrnû stíral, nahrazoval se obec-
n˘mi pojmy – slavnosti, festivaly, nûkdy
aÏ úsmûvn˘mi novotvary, jako pfiedpr-
vomájové ohnû místo pálení ãarodûjnic,
ke slavení Vánoc pfiibyl importovan˘
dûda Mráz apod. Soubory v krojích vy-
stupovaly, kde bylo tfieba.

V 70. a 80. letech tak probíhaly hody
pofiádané ãleny a pfiíznivci lidové strany
v Mûstském sdruÏeném závodním klubu
(nyní budova MûKS, dfiíve katolick˘
dÛm) a touto neokázalou formou se
dafiilo tradici udrÏovat, kultovním zví-
fietem se stal kohout. Od roku 1990 se
staly hody opût oficiálními, v souãas-
nosti jsou organizované mûstem Ti‰nov,
Mûstsk˘m kulturním stfiediskem,
Katolickou vzdûlávací jednotou a KDU-
-âSL, která má k lidov˘m tradicím nej-
blíÏe. Pódiovû rekonstruovan˘ obyãej
má stál˘ prÛbûh s drobn˘mi variacemi.
S ãasov˘m pfiedstihem se urãí hlavní
stárci a zaji‰tûní organizace. V pátek,
pokud hody nejsou tfiídenní, se staví
„mája“, která se v noci hlídá se zpûvem.
V sobotu ráno stárci projíÏdûjí mûstem
na „ÏebfiiÀáku“ a na bryãce, zvou obyva-
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tele na hody. Po cel˘ den se na námûstí
vedle trhov˘ch stánkÛ stfiídají hudební
a dramatická vystoupení, která vyvr-
cholí programem taneãního souboru
s hudbou. Probûhne odsouzení kohouta
za jeho (vlastnû v‰eobecné aktuální) hfií-
chy, pfiedání hodov˘ch práv, zavádûní
k tanci „pod máju“, taneãní vystoupení
stárkÛ. Veãer pokraãuje taneãní zába-
vou v sokolovnû s pfiedtanãením
Moravské besedy, nûkdy i dûtsk˘ch ta-
neãních her, pásma tancÛ z Ti‰novska,
s vystoupením hostÛ apod. V nedûli
ráno se v ti‰novském kostele sv. Václava
konává slavnostní „hodová“ m‰e.
Jak˘ to v‰echno má dnes v˘znam?

Lidová kultura je dlouhodobû jedním
z úspû‰n˘ch v˘vozních artiklÛ na‰í re-
publiky. I kdyÏ v mífie nemalé zaãínají
u akcí pfievaÏovat dÛvody reprezentaãní
a estetické, trvá touha lidí po kolektiv-
ním spoleãenském záÏitku. Navíc tra-
dice odedávna aÏ podnes vedou k pospo-
litosti, k uvolnûní z bûÏného uspûchané-
ho Ïivota, vedou k úctû pfied odkazem
pfiedkÛ, pomáhají lidem zakotvit, nûkam
patfiit. Pfii hodov˘ch obyãejích se lidová
kultura projeví ve sv˘ch základních ro-
vinách, ve spojení duchovní, materiální
a spoleãenské funkce. A to i v Ti‰novû.
„Hode bele, hode bodó, zabele sme kozo
chodó, hojája, hojája, hojajája!“

Irena Ochrymãuková

Pozvánka na v˘stavu
ZO âSCH

Jako kaÏdoroãnû, tak i letos ZO
âSCH Ti‰nov pofiádá tradiãnû v˘stavu
drÛbeÏe, králíkÛ, holubÛ a exotického
ptactva v Jamném. Pfiedstaví svoje
mladé odchované svûfience ze sv˘ch
chovÛ leto‰ního roku a tito budou soutû-
Ïit o nejlep‰í umístûní v dané kategorii.
V̆ stavy se zúãastní i chovatelé z okol-
ních ZO âSCH.

Souãástí bude také 8. roãník vãelafi-
ské v˘stavy – Vãely a kvûty pro ty ne-
jmen‰í. Pfiiná‰í nejen nûco zajímavého,
ale i nového v chovu vãel. Budou vysta-
veny úspû‰né fotografie v soutûÏích âSV
– 2010, MEDfoto – 2011 a Îamberk
– 2012 Ze Ïivota vãel a vãelafiÛ (soubor
fotografií „Vãely a vãelafii Ti‰novska“).

V˘stava se uskuteãní ve dnech
28. – 30. záfií 2012 v Jamném.

Otevfieno:
Pátek 28. 9. 2012 od 13.00 do 18.00 hod.
Sobota 29. 9. 2012 od 9.00 do 18.00 hod.
Nedûle 30. 9. 2012 od 9.00 do 15.00 hod.

Tombola, obãerstvení, med, medovina...

Srdeãnû zvou pofiadatelé v˘stavy
ZO âSCH Ti‰nov a vãelafi Josef Permedla

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
12. 9. Jean-Pierre Fourment Trio velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

– jazz
14. 9. M. Bagárová & RnB Band nádvofií domu 20.00 Café U Palce

U Palce
15. 9. Václavské hody hfii‰tû Vohanãice od15.00 Obec Vohanãice
15. 9. Dny evropského dûdictví mûstys Lomnice 10.00 Okra‰lovací

– 17.00 spolek Lomnice
15. 9. Pivní festival Ti‰nov letní kino Ti‰nov 12.00 restaurace Sklep 

– 02.00 a FIPO
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Hrátky s hlínou nejen
pro dûtiãky

SdruÏení ‰kola a rodina pfii Z·
Ti‰nov, Smí‰kova si vás dovoluje pfiizvat,
stejnû jako v loÀském ‰kolním roce, k ne-
tradiãní prorodinné aktivitû. Od záfií do

prosince 2012 mohou rodiãe ãi prarodiãe
spolu se sv˘mi potomky (4 – 7 let) absol-

vovat jednou za 14
dní odpoledne kurz
keramiky pro zaãá-
teãníky. Celkem se
jedná o 8 lekcí.

15. 9. Den otevfien˘ch dvefií kynologick˘ klub 14.00 KK Ti‰nov
v Kynologickém klubu Ti‰nov

16. 9. ·erkovické koulení hfii‰tû ·erkovice 13.30 Obec ·erkovice
20. 9. Vúdu Afriky MûK Ti‰nov 17.00 MûK Ti‰nov

– beseda T. Kube‰e
20. 9. Komentovaná prohlídka Podhorácké 16.00, Podhorácké

v˘stavy muzeum 17.00 muzeum
22. 9. – Babské hody Lomniãka Obec Lomniãka
23. 9.
27. 9. Pfiedhodov˘ veãírek nádvofií domu 22.00 Café U Palce

U Palce
28. 9. Václavské hody nám. Míru 8.00 mûsto Ti‰nov
30. 9. Svatováclavské hody hfii‰tû Îelezné 15.00 obec Îelezné

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
3. 6. – 21. 10. Ghana Podhorácké muzeum
3. 6. – 16. 9. Indiánské léto Muzeum mûsta Ti‰nova

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
4. 9. – 31. 10. Vãelí produkty a m˘dla MûK Ti‰nov
7. 9. – 5. 10. Zdenûk Bláha – obrazy Libu‰ina galerie
8. 9. – 31. 10. Hledání radosti – obrazy a il. Domov sv. AlÏbûty ÎernÛvka

J. OndrÛ‰ové-Wünschové
28. 9. – 30. 9. V̆ stava ZO âSCH a vãelafiÛ ‰kola Jamné
28. 9. – 25. 11. Generace po generaci Muzeum mûsta Ti‰nova
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V rámci projektu se budou dûti a je-
jich doprovod (je podmínkou) seznamo-
vat s potfiebn˘mi základními doved-
nostmi pro práci s hlínou, poté budou
moci uskuteãÀovat pod citliv˘m vede-
ním své tvÛrãí pfiedstavy. Kurzy budou
probíhat v plnû vybavené keramické
dílnû ‰koly. Projekt je dotován mûstem
Ti‰nov, spoluúãast rodiãÛ je 300 Kã za
dítû na cel˘ kurz.

Zájemci se mohou hlásit na e-mailové
adrese: kappelova.petra@zssmiskova.cz.

Pfiihlá‰ky pfiijímáme do naplnûní
kapacity  kurzu.

PK

Pozvánka

Srdeãnû zveme
pfiátele ‰koly i ‰i-
rokou vefiejnost na

slavnostní otevfiení „Venkovní pfiírodo-
pisné uãebny v atriu ‰koly“, které se
koná ve ãtvrtek 27. 9. 2012 ve 14 hod.
Uãebna bude vybudována za finanãní
podpory LesÛ âR a mûsta Ti‰nova.

Souãástí programu bude vernisáÏ
v˘stavy fotografií ãebínského fotografa
Franti‰ka Gregora.

Rodinné centrum Studánka

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

www.studanka-tisnov.cz

Zveme Vás na na‰e krouÏky:
Brouãci

KaÏdé pondûlí 9.30 – 10.15 pro nele-
zoucí miminka, 10.30 – 11.15 pro le-
zoucí miminka, (v DDM, Riegrova 312)

Maminky si v doprovodu fiíkanek
a básniãek s miminky zacviãí a pohrají,
miminka namasírují i pohladí.

Modlitby matek
KaÏdé pondûlí 17.00 - 18.30 hod.,

(v RC Studánka, Kvûtnická 821)
Pfii setkáních se sjednocujeme na-

vzájem v modlitbû, na‰e spoleãenství je
otevfiené Ïenám z rÛzn˘ch církví, kultur
a zemí.

Kulí‰ci
KaÏdé úter˘ 9.30 – 10.15 hod. pro

maminky s dûtmi od 1 do 2 let, 10.30
– 11.15  hod. pro maminky s dûtmi od
2 let, (v DDM, Riegrova 312)

Cviãení, hry, fiíkanky, v‰e zamûfiené
na rozvoj jemné a hrubé motoriky, so-
ciálních vztahÛ mezi dûtmi.

Tûhulky
KaÏdá stfieda 17.00 – 18.30 hod,

(v RC Studánka, Kvûtnická 821)
Celostní pfiedporodní pfiíprava, cvi-

ãení. Lektoruje RNDr. Jana Koudelová.

Zpívánky
KaÏd˘ ãtvrtek 9.30 – 10.15 hod. pro

maminky s dûtmi od 1 do 2,5 let, 10.30
– 11.15 hod. pro maminky s dûtmi od 2,5
let, (v DDM, Riegrova 312)

Rytmizovaná fiíkadla, zpívání, tanco-
vání, hra na jednoduché hudební ná-
stroje.
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Cviãení v tûhotenství
KaÏd˘ ãtvrtek 18.00 – 18.30 hod.,

(v RC Studánka, Kvûtnická 821)
Cviãení probíhá s ohledem na stupeÀ

tûhotenství kaÏdé maminky. Posílíte
pfiíslu‰né partie potfiebné u porodu, na-
cviãíte koordinované d˘chání. Odbornû
vede registrovaná porodní asistentka
Bc. Radka MÀaãková. 

Pfiedporodní pfiíprava
KaÏd˘ ãtvrtek 18.30 – 19.15 hod.,

(v RC Studánka, Kvûtnická 821)
Odbornû vede registrovaná porodní

asistentka Bc. Radka MÀaãková.

Dal‰í informace k pravidelnému pro-
gramu získáte na www.studanka-tis-
nov.cz, studanka@atlas.cz, tel.: 777 706
721

Pfied‰koláãek
RC Studánka Ti‰nov ve spolupráci

se Z· nám. 28. fiíjna Ti‰nov si vás dovo-
lují pozvat na kurz „Pfied‰koláãek“,
kter˘ je urãen˘ rodiãÛm a pfied‰kolním
dûtem. Jedná se o pravidelnou aktivitu,
která se bude konat vÏdy ve stfiedu od-
poledne v 1. i v 2. pololetí ‰kolního roku
2012/2013.

Aktivita je zamûfiena na rozvoj osob-
nosti pfied‰kolního dítûte, rozvoj sociál-
ních vztahÛ, upevnûní vztahu dítû 
– rodiã, rozvoj hrubé i jemné motoriky
a grafomotoriky, na rozvoj orientace
v prostoru, rozvoj zrakového a slucho-
vého vnímání, pfiedãíseln˘ch pfiedstav
atd.

Aktivitu povede psycholoÏka Mgr.
Hana Pelãáková Kubecová
BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky:
tel.: 736 607 320, popfi. na e-mail: h.ku-
becova@ seznam.cz (Pfiihlásit se mÛÏete
do konce záfií.)

Psychologické poradenství
Také v roce 2012/2013 poskytuje

psycholoÏka Mgr. Hana Pelãáková
Kubecová rodinné poradenství, partner-
ské poradenství, v˘chovnû v˘vojové po-
radenství a individuální poradenství.

Po telefonické domluvû na tel. 736
607 320, e-mail: h.kubecova@seznam.cz

Trdlohrátky – ukázková hodina
Ve stfiedu 19. 9. v 9.30 hod., (v DDM,

Riegrova 312)
Lektorka Martina Vejpustková zve

v‰echny rodiãe s dûtmi ve vûku 4 aÏ 24
mûsícÛ na bezplatnou ukázkovou ho-
dinu Trdlohrátek. Jedná se o zcela nov˘
program pro nejmen‰í dûti a jejich ro-
diãe pln˘ her, trdlování, ale i inspirace
pro komunikaci a celkov˘ rozvoj.

S ohledem na to, Ïe je poãet míst
omezen, je nutné úãast potvrdit na tele-
fonu 605 876 601, ve‰keré informace
vãetnû kontaktu jsou uvedeny na webu:
www.trdlohratky.cz

Ochutnávka kouãinku – semináfi
V pondûlí 24. 9. v 17.00 hod. v MûKS

Ti‰nov, velk˘ sál
Uzávûrka pfiihlá‰ek: 16. 9. 2012, pfii-

hlá‰ku a dal‰í informace najdete na
www.studanka-tisnov.cz

Pfied‰kolka pfii RC Studánka

Pfied‰kolka pfii
Rodinném cen-
tru Studánka

má svÛj název – Ptáãata a navíc i nové
logo, které vychází z loga centra.
Kontakty:

PhDr. Libu‰e Beranová, manaÏerka
pfied‰kolky, 777 706 722, liba.berano-
va@tiscali.cz

Renata Poláková, asistentka a fi-
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nanãní manaÏerka, 777 706 723, rena-
ta.polakova@centrum.cz

Eva ·enková, ZdeÀka ·paãková,
Bc. Pavlína Henková, peãovatelky, 777
706 725

Internetové stránky: http://www.
studanka-tisnov.cz/pece-o-deti/pred-
skolka-esf.html (zde najdete aktuální in-
formace, od 7. záfií i jídelníãek na t˘den
dopfiedu)

Od fiíjna budou v pfied‰kolce zahájeny
i krouÏek keramiky a angliãtina ZuZu.

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 a péãi o dítû nebo
blízkou 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.

Poradkyni je moÏné kontaktovat
prostfiednictvím e-mailu a telefonicky.
Od záfií 2012 bude moÏná po pfiedchozí
domluvû i osobní konzultace v RC
Studánka (Kvûtnická 821 Ti‰nov).

E-mail: martina.hynkova@gender-
nora.cz, telefon: +420 721 659 475. 

Projekt Jsme si opravdu rovni a rovny? je financován z Evropského sociálního fondu pro-
stfiednictvím Operaãního programu Lidské zdroje a zamûstnanost a ze státního rozpoãtu âR.

DDM Ti‰nov informuje

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

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

KrouÏky 2012/2013
S nov˘m ‰kolním rokem nabízí DDM

Ti‰nov i nové sportovní, poãítaãové
a rukodûlné krouÏky pro dûti, mládeÏ
i dospûlé. Celkov˘ pfiehled krouÏkÛ
a dal‰í informace najdete na 
www.ddm-tisnov.cz, nástûnce u Do-
meãku a v pfií‰tím vydání Ti‰novsk˘ch
novin. Zaãínáme 1. fiíjna. Tû‰íme 
se na v‰echny stálé i novû pfiíchozí 
zájemce!

Limonádov˘ Joe na Domeãku
Tradiãní narozeninová akce DDM

Ti‰nov se letos poveze v koÀském sedle
s ãestn˘m a správn˘m pistolníkem, pro
nûhoÏ se stává náprava poklesl˘ch pa-
douchÛ hlavním smyslem jeho bytí.
V nedûli 30. 9. od 14 do 17 hod.
v areálu DDM Ti‰nov

Kováfiská dílniãka pro dûti, turnaj
v karetní hfie Bang, vystoupení tanãícího
pejska, ukázka lasování, lanové aktivity,
trampolína pro dûti a mnoho dal‰í
zábavy a pfiekvapení. Bar nabídne speci-
ality divokého západu a tradiãní kolalo-
kovu limonádu! Pfiijìte se nauãit fiemeslu
slavného Limonádového Joea! Zváni jsou
v‰echny dûti, rodiãe i prarodiãe.
Vstup v kost˘mu zdarma, bez kost˘mu
20 Kã/dítû.

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

Pozvánka na zájezd
do vinného sklepa
Zájezd do Vrbic
u Velk˘ch Pavlovic se

uskuteãní 25. záfií. Odjezd autobusu od
Podhorácké restaurace bude ve 13 ho-
din. Dal‰í zastávky u po‰ty, u Penny, na
sídli‰ti Pod Klucaninou. Pfiedpokládan˘
návrat ve 20 hodin. Cena zájezdu
Kã 450,- zahrnuje vstupné do sklepa
vãetnû ochutnávek vína a malého ob-
ãerstvení, vstupné do Muzea vinafiství
a jízdné. Zájezd se uskuteãní pfii ne-
jménû 25 zájemcích.

Vinafiská obec Vrbice – malebná ves-
nice v srdci Modr˘ch Hor a mikrore-
gionu Hustopeãsko je druhou nejv˘‰e
poloÏenou obcí v okrese Bfieclav. JiÏ
z dálky vítá náv‰tûvníky sklepní loka-
lita StráÏ s kostelem svatého Jiljí.
Jedineãné sklepy kopané v pískovcové
skále protkávají kopec StráÏ v sedmi
patrech. Právû tyto sedmipatrové 
sklepy nav‰tívíme.

Vrbice patfiila odedávna mezi pfiední
vinafiské obce na jiÏní Moravû. Pfiírodní
podmínky pro pûstování vinné révy jsou
zde ideální. Mírné svahy s jiÏními expo-
zicemi mají dobré pÛdní i klimatické
podmínky. Jsou chránûny pfied stude-
n˘mi vûtry od severu a ozafiovány slun-
cem po cel˘ den, rodí svérázná a zdravá
vína. Podle znalcÛ  vín se Vrbice po-
slední dobou stává centrem, kde jsou
nejkvalitnûj‰í ãervená vína.  Víno bude
moÏné si koupit také domÛ a zpfiíjemnit
si tak tfieba ti‰novské hody.

Zájemci, hlaste se u Marty ·pirkové

v CSS Ti‰nov nebo na telefonu 773 590
274. Prosíme o platbu pfiedem.

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

Pofiádáme v rámci 4. roãníku T˘dne
sociálních sluÏeb v âR, kter˘ se letos
koná od 8. do 14. fiíjna 2012 s mottem:
...ABY SE âLOVùK CÍTIL B¯T
âLOVùKEM. V rámci dne otevfien˘ch
dvefií si mohou náv‰tûvníci prohlédnout
nejen spoleãné a vefiejné prostory DPS
(tûlocviãnu, jídelnu, knihovnu apod.),
ale také nûkteré byty.

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

Poradna Porta

OCITLI JSTE SE V OBTÍÎNÉ
ÎIVOTNÍ SITUACI? POT¤EBUJETE
PORADIT, POMOCI, PODPO¤IT?
NEVÍTE, NA CO MÁTE NÁROK?

V na‰í odborné sociální poradnû
PORTA najdete:
– sociální poradenství, zejm. v oblasti

sociálního zabezpeãení, sociálních dá-
vek a sociálních sluÏeb;

– právní poradenství, napfi. majetko-
právní vztahy, exekuce, ochrana spo-
tfiebitele, pracovní právo, rodinné
právo;

– pomoc pfii uplatÀování práv, oprávnû-
n˘ch zájmÛ a pfii obstarávání osobních
záleÏitostí (komunikace s úfiady, fie-
‰ení dluhové situace, pomoc pfii hle-
dání bydlení…);
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– zprostfiedkování navazujících sluÏeb
(kontakty na státní i nestátní institu-
ce, na organizace zamûfiené na dal‰í
odbornou pomoc atd.)

– v‰echny ãinnosti jsou poskytovány
bezplatnû,

– doplÀkovou sluÏbou je zapÛjãení kom-
penzaãních a rehabilitaãních pomÛ-
cek,

– pfii poskytování sluÏby dbáme na do-
drÏování práv uÏivatele a diskrétnost.

– kaÏdému uÏivateli se vûnujeme indivi-
duálnû,

– upfiednostÀujeme rovn˘ pfiístup, tzn.,
Ïe nehledíme na rasu, pohlaví, poli-
tické nebo náboÏenské pfiesvûdãení,
handicap nebo sexuální orientaci.

KDY A KDE NÁS NAJDETE?
Pondûlí, stfieda: 9.00 – 11.30

12.00 – 16.30
Pátek: 9.00 – 11.30

12.00 – 15.00 (na objednání)
Adresa: RáboÀova 116, 666 01 Ti‰nov

(vedle Úfiadu práce)
Kontakty: tel. 739 389 132, e-mail: 

poradna.tisnov@charita.cz
Kontaktní pracovník:
Mgr. Jana Kosmáková – vedoucí sluÏby

Na pracovníky poradny se mÛÏete
obracet osobnû, telefonicky, písemnû
(e-mailem i dopisem).

CO NEPOSKYTUJEME:
– neprovádíme v˘poãty daní, poplatkÛ,

dÛchodÛ, mezd, poji‰tûní, sociálních
dávek, atd.,

– nezastupujeme u soudu, neprovádíme
studium spisÛ a obsáhl˘ch doku-
mentÛ,

– neradíme v komerãních záleÏitostech
(komerãní poji‰tûní, investice, daÀová
pfiiznání),

– neposkytujeme ubytování, stravu ani
finanãní prostfiedky.

Podrobnûj‰í informace o sluÏbû jsou
zvefiejnûny na na‰ich webov˘ch strán-
kách www.tisnov.charita.cz.

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

âas na sebe – na kolech
okolo Land‰tejna

âas pro sebe o. s. a RC Studánka o. s.
uspofiádali v srpnu dal‰í z fiady tematic-
k˘ch v˘letÛ pro rodiny v rámci spoleã-
ného projektu „Udûlejme si na sebe ãas“.
Jedná se o v˘lety za poznáním historie
a krásy na‰í zemû. Tentokráte jsme se
vypravili do jiÏních âech do okolí
Land‰tejna.

Jsme rádi, Ïe se spoleãného v˘letu
zúãastnili i prarodiãe. Tentokrát jsme
jeli na kolech. První etapa cyklov˘letu
mífiila pfies Staré Mûsto pod
Land‰tejnem, kde právû probíhaly slav-
nosti, a tak dûti mohly vidût historick˘
prÛvod s králem a dvofiany, kejklífie, ry-
tífie a pohádku o Bajajovi. Pobavili jsme
se a pokraãovali do MafiíÏe, kde si kaÏd˘
vyrobil vlastní originální keramiku. Po
cestû zpût mnohé pfiekvapilo, jak tvrdû
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byly v dobû komunismu chránûny hra-
nice âeskoslovenské republiky. Replika
neprostupné stûny z ostnatého drátu, do
kterého se navíc kdysi pou‰tûlo napûtí
o síle 5 000 – 15 000 voltÛ, budila re-
spekt i dnes. Veãer jsme si zazpívali
a ráno vyrazili na hrad Land‰tejn a od-
tud na parní vláãek, kter˘ nás provezl
nádhernou krajinou âeské Kanady.
Poãasí nám velmi pfiálo, a tak jsme se
mohli i pfiíjemnû zchladit v jihoãesk˘ch
rybnících.

Pfií‰tû pojedeme do okolí Liberce
(aquapark, iQpark, ZOO a Je‰tûd) a do
sídla spoleãnosti Botanicus, kde se vrá-
tíme do stfiedovûku. Více o termínech
a akcích âas pro sebe o. s. najdete na
nástûnce v prÛchodu za lékárnou Arnica
a do budoucna na stránkách www.cas-
prosebe.webnode.cz.

Pozvánka na akce âas pro sebe o. s.
V˘let do Liberce
28. – 30. 9. 2012

V̆ let do aquaparku, iQparku a luna-
parku centra Babylon, podíváme se na
Je‰tûd a do ZOO. Pfii cestû navíc nav‰tí-
víme sídlo spol. Botanicus a repliku
stfiedovûkého mûsta.

Léãivá moc kamenÛ a jejich
praktické vyuÏití v na‰em Ïivotû
6. 10. 2012

Pfiijìte se seznámit s jejich ener-
giemi a s nûkter˘mi technikami pro
na‰e zdraví ãi pouÏití v interiérech, ex-
teriérech, mandalách, ‰percích...

Dozvíte se zajímavé informace
o tûchto zdánlivû neÏiv˘ch bytostech
a nauãíte se s nimi pracovat.

Více informací podá Mgr. Jifií Neãas
– statutární zástupce âas pro sebe o. s.,
j.necas@centrum.cz, tel.: 603 856 888

âas pro sebe o. s. je otevfiené sdru-
Ïení, které v‰estrannû podporuje rozvoj
zdravého Ïivotního stylu. Jde pfiedev‰ím
o pomoc najít rovnováhu mezi jednotli-
v˘mi rolemi, práce, rodina, pfiátelé,
hobby atd. Za tímto úãelem pofiádáme
semináfie a akce ve spolupráci s ostat-
ními sdruÏeními a snaÏíme se je propo-
jit navzájem.

Nabídka ozdravn˘ch
pobytÛ listopad 2012

Svaz postiÏen˘ch civilizaãními choroba-
mi v âR, o. s., Okresní organizace Brno
– venkov.
9. 11. – 12. 11. Penzion Vrchovina, Nové
Mûsto na Moravû – cena 2 000 Kã.
Vedoucí: Emilie Krãmová.
16. 11. – 19. 11. Hotel Pavla, Vlachovice
u S˘kovce – cena 2 200 Kã.
Vedoucí: Emilie Krãmová.
19. 11. – 22. 11. Penzion Vrchovina,
Nové Mûsto na Moravû – cena 2 000 Kã.
Vedoucí: Eva StaÀková ·mídová.
22. 11. – 25. 11. Hotel Pavla, Vlachovice
u S˘kovce – cena 2 200 Kã.
Vedoucí: Emilie Krãmová.
Plná penze ve stylu vánoãní pohody, do-
prava tam i zpût je zaji‰tûna autobusy.
Emilie Krãmová: O2 – 607 242 138,

T-mobile – 605 832 454
Eva StaÀková ·mídová: 546 413 233,

607 569 187

Genki English v Ti‰novû

Rádi byste se uãili anglicky a nebaví vás
drilování slovíãek a gramatika? Pak je
tu pro vás celosvûtovû oblíbená Genki
English! První bezuãebnicová zá-
bavná metoda v˘uky dospûl˘ch
v Ti‰novû pro úplné i chronické za-
ãáteãníky, kterou vám pfiiná‰í jazy-
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ková ‰kola Angliãtina ZuZu, známá
sv˘m programem pro v˘uku dûtí od 3 do
8 let.
Program Genki English je specifick˘
sv˘m ojedinûl˘m pfiístupem k v˘uce ja-
zykÛ. Jedná se o nekonvenãní metodu,
kde se hlavní dÛraz klade nejen na po-
slech a mluvení, ale hlavnû na zábavu.
Cílem této v˘uky je si aktivnû odpo-
ãinout, uÏít si spoustu legrace a pfii-
tom se i nûco nauãit.
Kurz je rozdûlen do 32 hodinov˘ch v˘u-
kov˘ch blokÛ, kde kaÏdá hodina je vûno-
vána nové jednoduché tématice (napfi.
Jak se jmenuje‰? Jak se má‰? Odkud
jsi? Kolik je ti let? apod.) Speciální v˘u-
kov˘ software, kter˘ je pou‰tûn na ce-
loplo‰né obrazovce, umoÏÀuje studen-
tÛm seznámit se s novou slovní
zásobou jak poslechem, tak i vi-
zuálnû. KaÏdé slovíãko je souãasnû do-
provázeno i gestem, které student za
pomoci lektora ihned provede. Tato troj-
kombinace pomáhá nová slovíãka da-
leko lépe vstfiebat neÏ pfii jejich klasic-
kém drilování. Pro upevnûní nové slovní
zásoby a její uvedení do praxe se hrají
za tímto úãelem speciálnû vytvofiené
hry. Navíc kaÏdé nové téma je zavr‰eno
jednoduchou a chytlavou písniãkou,
která vÏdy obsahuje celou slovní zásobu,
takÏe namísto drilování slovíãek si
doma prostû zazpíváte a je to.
Pokud vás tento atraktivní styl v˘uky
zaujal, tak neváhejte nav‰tívit ukáz-
kovou hodinu ZDARMA, která pro-
bûhne na Z· Smí‰kova. Termíny ukáz-
kov˘ch hodin naleznete na www.anglic-
tina-zuzu.cz.

S angliãtinou od maliãka
ve v˘hodû!

Konec prázdnin je vÏdy obdobím, kdy
rodiãe uvaÏují, jaké volnoãasové aktivity

zvolit pro svou ratolest v pfií‰tím ‰kol-
ním roce.  Nabízí se nepfieberné mnoÏ-
ství krouÏkÛ, kdy dle nadání svého dí-
tûte rodiãe vybírají buì sportovní nebo
hudební aktivity. Znalost angliãtiny je
v‰ak pro v‰echny dûti bez rozdílu na-
dání velkou v˘hodou do jejich budoucího
Ïivota. Zatímco jen s obtíÏemi je moÏné
u malého dítûte poznat, zdali z nûj vy-
roste nov˘ olympionik ãi se v budoucnu
bude Ïivit umûním, bez znalosti angliã-
tiny se v Ïivotû jen tûÏko obejde. AÈ jiÏ
bude v budoucnu va‰e dítû angliãtinu
vyuÏívat pfii sv˘ch cestách nebo se s ní
setká pracovnû, kvalitní znalost angliã-
tiny mu bezesporu pomÛÏe k úspûchu.
Vûdecké v˘zkumy potvrzují, Ïe ãím
dfiíve se dítû zaãne pfiirozen˘m zpÛso-
bem setkávat s cizím jazykem, tím
snáze se jazyk nauãí. Malé dûti nerozli-
‰ují Ïádné cizí jazyky.  KaÏd˘ jazyk,
kterému jsou vystaveny, pfiijímají auto-
maticky. Ideálním zpÛsobem v˘uky ang-
liãtiny, která je zaloÏena na principu
osvojení si druhého jazyka stejnû jako
jazyka matefiského, je vzdûlávací pro-
gram Helen Doron Early English
(HDEE). V̆ sledky metody britské ling-
vistky Helen Doron jsou ovûfieny 25 le-
t˘mi zku‰enostmi ve více neÏ 30 zemích
svûta. Jedno z center HDEE se nachází
také v Ti‰novû, nyní novû otevfieno na
ul. Klá‰terská 1914. Srdeãnû vás zveme
na den otevfien˘ch dvefií ve dnech 21. 9
a 22. 9. od 14 do 18 hod. Pfiijìte se sv˘m
dítûtem podívat, seznámit se s lektor-
kou a v˘ukov˘mi materiály, popfi. do-
mluvit si zku‰ební hodinu HDEE
zdarma, volat mÛÏete na tel. 731 242
167. V leto‰ním ‰kolním roce HDEE
rozdá v âeské republice 80 roãních sti-
pendií. Jedno z nich mÛÏete získat pro
své dítû. Více na www.helendoron.cz
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Milé sleãny a Ïeny,

srdeãnû vás zvu na pravidelné cvi-
ãení v Sokole Ti‰nov, které zaãne po
prázdninové pfiestávce v pondûlí 10. 9.
2012. Cviãit zaãneme pozvolna, takÏe
pfiijìte i vy, které s pravideln˘m cviãe-
ním chcete zaãít právû teì.

Rozpis hodin:
Pondûlí 20.00 – 21.00 – aerobik 
Stfieda 19.30 – 20.30 – cviãení na

velkém míãi
âtvrtek 20.00 – 21.00 – stepy, bossu
Cviãitelka Eva Brázdová 

Cviãení mlad‰ích ÏákyÀ
(6-10 let) zaãne v Sokole Ti‰nov

v pondûlí 10. 9. 2012 od 17.00 do 18.00
hodin.

Cviãení je zamûfieno na sportovní
gymnastiku – cviãení na náfiadí, akroba-
cii, ‰plh na tyãi, rozvoj pfiirozen˘ch po-
hybov˘ch dovedností – bûh, skok, lezení. 

Cviãitelka Eva Brázdová

Taneãní studio
TOGETHER SOKOL TI·NOV

Taneãní studio Together Sokola
Ti‰nov má za sebou dal‰í úspû‰n˘
taneãní rok. Nacviãili jsme 2 nové cho-
reografie, máme za sebou pfies 20 vy-
stoupení a v‰e vyvrcholilo zaãátkem ãer-
vence vystoupením na Staromûstském
námûstí v Praze v rámci oslav 150 let
zaloÏení Sokola. Ti‰nov‰tí taneãníci vy-
stoupili nejdfiíve na krytém pódiu
v Edenu a následnû 4. 6. 2012 zatanco-
vali na Staromûstském námûstí asi pfied
dvoutisícov˘m publikem. Pfiedvedli
3 choreografie, Kytice, MÛra a mot˘l
a novou sestavu s názvem Agentky
Sokola Ti‰nov, s kterou jiÏ sklidili ús-
pûch na taneãní soutûÏi v Bystfiici, kde
získali 2. místo.

Po prázdninovém odpoãinku TS
Together zahajuje nov˘ taneãní rok.
Pravidelné tréninky zaãínají v t˘dnu od
10. 9. a zveme v‰echny zájemce o pohyb,
tanec, zábavu mezi nás. Pfiijímáme zá-
jemce od 2 do 16 let.

Pro dûti od 2 do 7 let je urãena sku-
pinka TS Together Tygfiíci pod vedením
velmi zku‰ené lektorky sleãny
Pavlíãkové. Tygfiíci se schází pravidelnû
kaÏd˘ ãtvrtek 16 – 17 hod. v ti‰novské
sokolovnû, aby si zatancovali, zahráli
hry, na‰li kamarády a pobavili se. Pod
odborn˘m vedením se dûti uãí skloubit
hudbu a pohyb hravou formou.
V̆ sledkem jsou pûkná vystoupení pro
‰irokou vefiejnost. V pfiípadû zájmu dûtí
mohou dále pokraãovat a taneãnû a po-
hybovû se zdokonalovat v navazující
skupince.

Pro taneãníky od 8 do 16 let je urãena
hlavní soutûÏní sloÏkaTS Together
– pondûlí 17.30 – 18.30, stfieda 16.30
– 18.30. âasy tréninku mohou b˘t opra-
veny dle poãtu zájemcÛ atd. Zde taneãní
prÛprava dále pokraãuje, zamûfiujeme
se na rÛzné moderní taneãní styly, dûti
také dostanou základní prÛpravu pro
spoleãenské tance. Taneãníci se bûhem
celého roku zejména vûnují nacviãová-
ním choreografií na taneãní soutûÏe,
prezentaci TJ Sokol Ti‰nov na rÛzn˘ch
spoleãensk˘ch ãi sportovních akcích.
Dal‰í informace na Together.skupina
@seznam.cz

ZáÏitky od fieky
Postranní ãára – ‰est˘ smysl ryb

Ryby pouÏívají stejn˘ch pût smyslÛ
jako my, ale mají je‰tû jeden smyslov˘
systém navíc. Tomuto systému fiíkáme
postranní ãára. LeÏí na bocích tûla ryb
a tvofií ji miniaturní kanálky, které jsou
napojeny na nervová zakonãení. Ryby
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tímto ústrojím vnímají tlak vody, smûr
jejího proudûní, nedalek˘ v˘skyt pohy-
bující se potravy nebo i pohyb jednotli-
v˘ch vrstev vody. Díky postranní ãáfie
jsou drobné rybky informovány i o dra-
vcích, které doposud nemohou vidût.
Stejnû tak získávají ‰tiky nebo candáti
a boleni informace o v˘skytu hejn cejnÛ,
plotic nebo jelcÛ, jimiÏ se Ïiví. Postranní
ãára umoÏÀuje rybám orientovat se
i v naprosto kaln˘ch vodách.

Postranní ãára je na bocích ryb
dobfie patrná jako teãkovaná linie, nû-
kdy rovná, jindy rÛznû zakfiivená, v˘-
razná nebo sotva patrná. Postranní ãára
nahrazuje rybám v podstatû zrak v mís-
tech mimo zorné pole, které se nachází
za hlavou. PodráÏdûní smyslov˘ch bu-
nûk se pfiená‰í pfies nervy postranní
ãáry smûrem k centrální nervové sou-
stavû a ryba registruje v‰e, co se kolem
ní dûje.

To vysvûtluje schopnost ryb unikat
pronásledování i tehdy, kdyÏ se k ní
blíÏí dravec nebo fiekou brodící rybáfi ze-
zadu. Vnímá totiÏ vlnûní vody vyvolané
pohybem jiného objektu. Teì chápeme,
jak je dÛleÏité chodit po bfiehu ti‰e.
Na‰e kroky zpÛsobují otfiesy, které se
pfiená‰ejí do vodního sloupce a ryby je

vnímají postranní ãarou. V̆ sledek je
ten, Ïe ryby odplují dál do bezpeãí a ry-
báfi je ãasto bez úlovku. Platí to zvlá‰tû
pfii mu‰kafiení nebo vláãení, protoÏe
dravé ryby mají smysly zvlá‰tû dobfie
vyvinuté. 

Vybavení tûla ryb smyslov˘mi orgá-
ny je velmi bohat˘m souborem umoÏÀu-
jícím rybám reagovat v potfiebném roz-
sahu na ve‰keré podnûty z vnûj‰ího pro-
stfiedí a zabezpeãovat v plném rozsahu
jejich Ïivotní funkce. Ryby jsou Ïivoãi-
chové velmi citliví na jakékoliv zmûny
jejich Ïivotního prostfiedí a kaÏd˘ druh
je jinak odoln˘ pfiípadn˘m zmûnám to-
hoto prostfiedí.

KarasÛm nebo línÛm úbytek kyslíku
neu‰kodí v takové mífie jako napfiíklad
candátÛm nebo ‰tikám. Je‰tû daleko cit-
livûj‰í jsou ryby v fiekách pstruhov˘ch,
kde sebemen‰í otrava vody mÛÏe vyhu-
bit podstatnou ãást rybí populace. Málo
lidí si dnes uvûdomuje, Ïe jsme nedílnou
souãástí ekosystému a Ïe kaÏdé zneãi‰-
tûní jakéhokoliv Ïivotního prostfiedí,
nefikuli potravního fietûzce, se dfiíve
nebo pozdûji vymstí i nám, a to nená-
vratnû.

Bohumil Kabe‰
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Stará vãelafiská pfiísloví
Ohlédnutí za vãelafisk˘m
rokem 2011/12

Vûfiím, Ïe na‰e záliba pfiiná‰í uÏitek
nejenom nám vãelafiÛm, ale i celému
okolí. V̆ znam vãel pro pfiírodu byl, je
a zÛstane nenahraditeln˘. Vãelafiíme
pro radost, s láskou, péãí a úctou k pfií-
rodû. S medem vám tak pfiedáváme
i kousek své lásky ke vãelám a dosta-
nete i kousek slunce na vá‰ talífi.
Nûkterá stará vãelafiská pfiísloví platí
i v dne‰ní moderní dobû tohoto stolení.

K patronu vãelafiÛ sv. AmbroÏovi se
váÏe toto rãení: „Kdo sebe miluje, jí med
a pfieje ho sv˘m
drah˘m“. SnaÏí-
me se o uchová-
ní tradice po
pfiedcích, ktefií
vûdûli, Ïe nejvût‰í
radost ze vãela-
fiení mají ti, ktefií
nehledí na kvan-
titu, ale pfiede-
v‰ím na kvalitu.

PfiipomeÀme
si tedy nûkterá
stará vãelafiská
pfiísloví – jaro: „Roj, kter˘ se v máji rodí,
za pln˘ vÛz sena stojí, ãervnové rojení
nestojí za zvonûní“. Kvûtnov˘ roj pro
vãelafie je cenn˘, nejen vystaví z pfiine-
seného nektaru nové dílo, ale obdafií
je‰tû vãelafie medem. âervnové rojení
opravdu nestojí za moc, to platí i dnes.

Dal‰í pfiísloví – podletí: „Îenci na po-
le, vãely z pole“. Toto pfiísloví fiíká, Ïe za-
ãátkem Ïní konãí produkãní vãelafiská
sezóna a zaãíná pfiíprava na pfií‰tí rok.
Hodnû lidí si myslí, Ïe vãelafisk˘ rok za-
ãíná na jafie, ale to tak není. Nov˘ vãe-
lafisk˘ rok zaãíná v podletí. Pro dal‰í

úspû‰n˘ rok je nejdÛleÏitûj‰í, v jakém
stavu a v jaké síle vãelafi vãelstvo zazi-
muje. V ãervenci se vytáãí poslední med
a vãelafi musí doplnit vãelám cukerné
zásoby, aby matky nepfieru‰ily plodo-
vání. Pro zpracování cukern˘ch zásob se
je‰tû vyuÏijí letní vãely, které do zimy
stejnû uhynou, a zimní vãely se tolik ne-
upracují. V srpnu a záfií se musí vylíh-
nout co nejvíce zdrav˘ch dlouhovûk˘ch
vãel.

Staré pfiísloví – podzim: „V záfií úl
zavfii a otevfii ho na jafie“, které dnes
v dobû varroázy neplatí. Vãelafi by pfii‰el
o vãely. Proã? Jestli chce mít na jafie
vãelstvo zdravé, schopné rychlého 

jarního rozvoje, 
musí se vãelstva
v podletí a na
podzim o‰etfiit
proti roztoãi
Varroa destruc-
tor. Varroáza 
není nemoc. Je 
to mal˘ brouãek,
pfiíÏivník, kter˘
larvám vysává
vãelí krev. Vãely
se líhnou degene-
rované a pfii vel-

kém pfiemnoÏení roztoãe hynou.
Skonãíme putování po stopách sta-

r˘ch vãelafisk˘ch pranostik. MÛÏeme
konstatovat, Ïe jsou pûkn˘m kulturnû
historick˘m dokladem o úzkém vztahu
na‰eho lidu ke vãelám a vãelafiení. Tento
vztah je velmi Ïádoucí i dnes, kdy se do-
chází k závûru, Ïe vãelí produkty tvofií
jen asi 10 – 20 % spoleãenského uÏitku
vãelstev, zato pln˘ch 80-90 % spoãívá
v opylování zemûdûlsk˘ch kultur, rost-
lin v pfiírodû a ovocn˘ch sadÛ.

Dne‰ní doba pfiiná‰í nové technolo-
gie ve vedení vãelstev podfiízené na‰emu
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nejvût‰ímu nepfiíteli Varroa destructor.
DÛleÏité je po odkvûtu lip vytoãit med
a o‰etfiit vãelstva. Îádn˘ podzimní med,
na kter˘ se nûkter˘ zákazník ptá, není.
Pramení to snad z toho, Ïe na‰i pfied-
kové mûli pfii hospodáfiství také vãely.
Museli nejprve sklidit úrodu z polí
a med odebrali vãelám koncem srpna
a zaãátkem záfií v mezidobí pfied zaãát-
kem podzimních prací. To dnes v dobû
varroázy není správné. Také souãasná
vãela je jiná neÏ za na‰ich pfiedkÛ. Byla
to vãela tmavá, která ‰la do rozvoje po-
zdûji, vyznaãovala se bodavostí a roji-
vostí. V ‰edesát˘ch letech minulého sto-
letí ji vytlaãila dne‰ní vãela kraÀská,
která Ïila na jihu Dunaje a tak vznikla
celá fiada pro‰lechtûn˘ch kmenÛ na bázi
umûlého oplození.

Co pfiinesl vãelafisk˘ rok 2011/12?
LoÀsk˘ rok byl rokem hojnosti. Ten le-
to‰ní, kter˘ právû skonãil, byl chud˘?
Na vãelím spoleãenství je fascinující je-
jich Ïivot. Îivot, kter˘ je zaloÏen struãnû
fieãeno také na hojnosti a krizi. Krize
spoãívá v nedostatku potravy, vlivem
nepfiíznivého poãasí pro rozvoj vãelstva.
Vãely se v takovéto situaci dokáÏí pfii-
zpÛsobit souãasn˘m podmínkám a pfie-
konat tuto situaci. Po staletí se fiídí stej-
n˘mi zákonitostmi pfiírody. Velk˘ vãelí
národ pfiekoná negativní dopad, vliv na
jejich spoleãenství ve spoleãném úsilí
pro zachování celku.

Dost bylo jiÏ filozofie. A teì jiÏ struã-

nû jak˘ byl vãelafisk˘ rok doopravdy? Co
se t˘ká medu, byl prÛmûrn˘. To snad
i poznali konzumenti medu v nabídce na
trzích v Ti‰novû, oproti roku 2011. Pro
rozvoj vãelstev byl rokem pfiízniv˘m a to
staãí k tomu, aby vãelí národ mohl dále
pokraãovat v nastoupené cestû k zacho-
vání rodu. Po chovatelské stránce patfiil
k tûm nejlep‰ím. Vãelstva po zimním ob-
dobí byla v dobré kondici a nástupem
pfiíznivého vãelafiského pfiedjafií se do-
stala do patfiiãné síly. Na jafie pomûrnû
v‰echno a rychle najednou odkvetlo,
takÏe vãely nestaãily v‰e dobfie opylit
a sesbírat patfiiãn˘ nektar. Období konce
kvûtenství fiepky docházelo k rojové ná-
ladû. Nástup vãelafiského léta je kvûten-
ství akátu. Akáty nekvetly – kvûtenství
zmrzlo. Kolem ledov˘ch muÏÛ a Me-
darda nastalo ochlazení, a tak toto ob-
dobí bylo nepfiíznivé pro sbûr nektaru
a medovice. Plné léto se datuje zaãátkem
kvûtenství lip, které nebylo patfiiãnû vyu-
Ïito v té druhé polovinû, kdy kvetla lípa
malolistá. Pfied Cyrilem a Metodûjem
bylo teplo – sucho, v tomto období vãel-
stva vonûla medovicí a nakonec pfii‰el
dé‰È, kter˘ v‰echno smyl. Po odkvûtu po-
sledních okrasn˘ch lip skonãil vãelafisk˘
rok 2011/12 a nastalo období vãelafi-
ského podletí. Byl dobr˘m chovatelsk˘m
rokem, ale také byl rokem medn˘m.
Nov˘ vãelafisk˘ rok zaãal slibnû s mla-
dou v˘konnou matkou ve vãelstvu.

Josef Permedla

Akce v sokolovnû Ti‰nov – srpen 2012

12. 9. prodej textilu
19. 9. prodej textilu
22. 9. prodej obuvi 
26. 9. prodej spotfiebního zboÏí a textilu
28. 9. Václavské hody
30. 9. prodej textilu
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Ti‰nov a folklor

Dokonãení z minulého ãísla.

Besének
Soubor úzce spolupracoval s brnûn-

sk˘mi folkloristy, pozornost mu zvlá‰tû
vûnovala prof. Zdenka Jelínková, cho-
reograf brnûnského Vala‰ského krúÏku
Mirek Pokora, z Jihlavanu Míla Brtník
a v neposlední fiadû prof. Bûlík, jeden
z nejvût‰ích znalcÛ folkloru Horácka
a Podhorácka  (i povrchní znalci folk-
loru ví, co jsou tato jména za pojmy).

Nakonec se soubor také doãkal
vlastní kapely, vedené Ing. Vladimírem
Dokládalem.

To uÏ vûhlas souboru pfiesahoval
i mimo hranice kraje. Vystupoval na
folklorních festivalech, na plesech, do-
Ïínkách a vrcholem bylo velmi úspû‰né
vystoupení na krajsk˘ch doÏínkách
v Oslavanech a na stráÏnick˘ch slav-
nostech. V Oslavanech suploval soubor
známé a populární praÏské soubory
jako Chorea Bohemica a Bacily
s Václavem Neckáfiem. Vzhledem k ne-

pfiíznivému poãasí praÏské soubory od-
mítly vystupovat pod ‰ir˘m nebem na
stadionu. Ve StráÏnici bylo zvlá‰tû oce-
nûno, Ïe soubor má ve svém vystoupení
pouze zpûvy a tance z jedné oblasti
– z Horácka a Podhorácka.

Zfiizovatel v‰ak chtûl, aby soubor se
vûnoval je‰tû spoleãenskému tanci
a baletu. Tomu se soubor, vzhledem
k jiÏ vydobytému místu ve folkloru
a také získan˘m zku‰enostem, bránil.
A tak byl v Ti‰novû spí‰e hostem a ãas-
tûji bylo moÏné se s ním setkat mimo
mûsto.

Soubor byl také oznaãen
jako „skrytá lidovecká
buÀka a prodlouÏená ruka
fary“. A tím v roce 1980
skonãil. Na základû nafií-
zení ze sdruÏeného závod-
ního klubu mu byly kroje
odebrány, dnes 7 párÛ
z nich pouÏívají ãlenové
souboru KVJ.
A teì nûkolik historick˘ch
fakt  z kroniky, vzornû ve-
dené Marií Lázniãkovou.
Vedoucími souboru byli
Daniela Kloubová
a Ing. Franti‰ek Klouba.
V souboru vystupovali tito

taneãníci a taneãnice (podle abecedy):
Petr Bárta, Jifií Bednáfi, Pavel

Bûhounek, Pepa âe‰ík, Slávek Kadlec
z Ti‰nova, Slávek Kadlec z Pfiedklá‰-
tefií, Ivan a Ota Kapplovi, Karel
a Pavel Kolíbalovi, Karel Lázniãka,
Oldfiich Pokorn˘, Radek Seidl, Zdenûk
S˘s, Jaroslav ·kvafiil, Ladislav a Pavel
Vypla‰ilovi, Dá‰a a Zlatka Bene‰ovy,
Maru‰ka âe‰íková, Helena DaÀhelová,
Bohdanka, Helena, Miroslava a Lud-
mila Dolíhalovy, Ludmila a Olga Hro-
novy, Jana Juránková, Marie Kolíba-

Besének pfii vystoupení
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l o v á - Vr z a l o v á ,
Olga Kosová,
Marie a RÛÏena
Lázniãkovy, Mar-
cela Mráková,
Dana Neãasová,
Miroslava Neje-
zová, Helenka On-
dráãková, Milada
PeÀázová.

Lektory sou-
boru byli Míla
Brtník (vedl semi-
náfie v Ti‰novû
a dva taneãní
v Kostelci u Jih-
lavy), prof. Zdenka
Jelínková (její 
semináfie byly 
v klubu Ïelezniãá-
fiÛ v Brnû na
Minské ulici),
JoÏka Leichr (vedl
pûvecké semináfie)
a Mirek Pokora
(vedl taneãní pfiímo v Ti‰novû).

V kapele, kterou po celou dobu pri-
má‰oval Ing. Vladimír Dokládal, se vy-
stfiídali Ale‰ Smí‰ek, pan Brabec, Josef
âe‰ík, Vladimír Hron, Mirek Krejãí,
pan Medek (hrál na ãelo), basista
Jindra PivoÀka, mjr. Frant. Stárek
a Jozef Zelinka.

Soubor Besének si vychovával i ná-
stupce – mlad‰í Ïáky vedla Mirka
Nejezová, star‰í Ïáky Ludmila
Vypla‰ilová.

Soubor mimo jiné vystupoval také
nûkolikrát na horáckém bále v Jihlavû,
na vala‰ském bálu v Brnû, na kraj-
sk˘ch doÏínkách v Brnû, na doÏínkách
v Rosicích a ve Zb˘‰ovû, na mírov˘ch
slavnostech v ·erkovicích a na Cikháji,
na pfiehlídkách národopisn˘ch souborÛ

v Doubravníku
a v Novém Mûstû
na Moravû a na
mezinárodním fes-
tivalu ve StráÏnici.
A je‰tû jedna zají-
mavost – v sou-
boru se oslavilo
‰est souborov˘ch
svateb – Olgy Hro-
nové a Oty Kappla,
Miroslavy Dolíha-
lové a Ladislava
Vypla‰ila, Ludmily
Dolíhalové a Pavla
Vypla‰ila, Heleny
Dolíhalové a Jin-
dfiicha PivoÀky,
Heleny Danielové
a Pavla Kolíbala,
Marie Vrzalové
a Karla Kolíbala.

Ti‰nováci hosty
Je tfieba je‰tû 

uvést, Ïe nûktefií ti‰nov‰tí hudebnícici
hráli ve folklorních souborech v okolí.
Nejvíc se jich asi vystfiídalo v doubrav-
nickém souboru Dóbrava. Byli to napfií-
klad manÏelé BoÏena a Alois Dozbabovi
nebo Jaroslav Halouzka.

Souãasnost
I v souãasné dobû je v Ti‰novû 

aktivní folklorní soubor. Ale to jiÏ bylo
uvedeno v souvislosti  s jeho vedoucí,
kterou je PhDr. Irena Ochrymãuková.

Slovo závûrem
Proã jsem chtûl tento pfiíspûvek

zpracovat, jsem uvedl v úvodu. Pokud
se t˘ká folkloru jsem laik, a tak jsem 
si vûdom, Ïe odborníci mohou mít k to-
muto pfiíspûvku pfiipomínky.

Vedoucí Besénku manÏelé Kloubovi



Ohlédnutí za DoÏínkovou
trhovou slavností v Ti‰novû
Foto: Eva Zavfielová a Helena Pernicová
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Pojednání o folkloru by se mûlo za-
mûfiit i na kroj, písnû, tance, sloÏení
muziky, ale to by mûl b˘t úkol pro od-
borníka, na to jsem si netroufnul.

U nûkter˘ch poznatkÛ
jiÏ nebyla moÏnost
ovûfiit si jejich pravdi-
vost. Pfiesto jsem je 
uvedl, vÏdyÈ se fiíká:
„… není ‰prochu, ...“.
Je mojí povinností po-
dûkovat tûm, ktefií mi
pfii zpracování tohoto
pfiíspûvku pomohli.
Pfiedev‰ím musím po-
dûkovat Mgr. Radce
Chlupové z Moravské
zemské knihovny
a Bc. Kamile Markové
z Obecního úfiadu
v Îelezném. Musím
také podûkovat

Svatavû a Josefu Brackov˘m, Daniele
a Franti‰ku Kloubov˘m, Aloisi
Dozbabovi, Danû Fadingerové,
a Ing. Petru ·ikulovi z Ochoze.

Josef Ondrou‰ek

Besének v prvomájovém prÛvodu, za ním kus zmizelého
Ti‰nova
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Úspû‰ná sezóna
basketbalistek Ti‰nova

Druhá nejvy‰‰í soutûÏ basketbalis-
tek se v minulé sezónû pfiedstavila i ve
mûstû s basketbalovou tradicí – Ti‰novû.
A nebyla to ‰patná premiéra! Po zá-
kladní ãásti  celek z Ti‰nova obsadil ne-
ãekanou druhou pfiíãku a v play off se
dostal aÏ do semifinále. V hale SSK se
vût‰inou hrál v˘born˘
basketbal s parametry
nejvy‰‰í ÎBL. V dlou-
hodobé ãásti (po 22 ko-
lech) t˘m kouãe Marka
·ilhana dokonce v do-
mácím prostfiedí ani
jednou nezaváhal, pfie-
sun z Brna do Ti‰nova
se tedy vyplatil a do-
mácí zisky byly urãují-
cí pro umístûní na
„stfiíbrné“ pozici. AÏ na
prvního máje, v páté
rozhodující semifina-
lové bitvû, vyloupila
zdej‰í basketbalovou
tvrz BA Sparta Praha
a postoupila na úkor
domácích do baráÏe
o ÎBL.

Kádr Ti‰nova tvo-
fiily dorostenky  (Adamcová, Vojtková,
Brhelová, Bure‰ová, Honková,
Nûmcová, Îáková) nebo jen o nûco
star‰í hráãky (Vladíková, Krahulová,
¤ezníãková, ·tevové, ·. Kubínová), ob-
ãas vypomohly pendlující basketbalist-
ky z matefiského Králova Pole
(Sedláková, Knoflíãková), ztrátou byla
zranûní Zatloukalové a Z. Kubínové.
Oporou byla nestrárnoucí hrající asis-
tentka a b˘valá slovenská reprezen-
tantka Belanská. Na vyfiazovací ãást
byly k dispozici i pivotky z Valosunu

Brno ·vrdlíková a z USA se vracející
zku‰ená olympioniãka Míla ·ibalová
(dfiíve Svobodová).

V Ti‰novû se rozhodnû nehrálo v ko-
morním prostfiedí, mohutnû se fandilo,
prostû basketbal na vrcholné Ïenské
úrovni zdej‰í sportovní fanou‰ky zaujal.
A to nejen proto, Ïe se pfies Brno vrátily
zdej‰í odchovankynû Adamcová
a Knoflíãková. Spolupráce Ti‰nov

– Královo Pole (hlavnû
u mládeÏe) je dlouho-
letou záleÏitostí, nyní
ji okofienily i Ïeny.
·piãka první ligy je na
úrovni chvostu ÎBL,
coÏ potvrdila i vyrov-
naná a dramatická
prolínací soutûÏ. Do
Ti‰nova jezdily mladé
reprezentantky nebo
hostující hvûzdy druÏ-
stev z ÎBL a mûsto
i cel˘ region se pfies
Ïensk˘ basketbal
prezentovalo po celé
republice. I proto zfiej-
mû bude spolupráce
Ti‰nov – Brno pokraão-
vat i v nastávající se-
zonû. LaÈka po organi-
zaãní a sportovní

stránce je nastavená vysoko, ale s po-
mocí ti‰novsk˘ch pfiíznivcÛ, partner-
sk˘ch firem z regionu a mûsta by se mo-
hla opût o nûco posunout a pfiípadnû
i vyústit do vysnûné baráÏe o nejvy‰‰í
soutûÏ – ÎBL...

Kopaná – v˘hra v Rousínovû

Poslední srpnová nedûle byla pro
muÏe AFK Ti‰nov velice úspû‰ná.
Rozjeli se do okresu Vy‰kov, kde narazi-
li na béãko Framozu Rousínov. DÛrazn˘
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útoãn˘ fotbal Ti‰novákÛ pfiinesl fiadu
‰ancí, ale nakonec hrdinou byl Martin
Chlup, kter˘ jedinou brankou utkání
zajistil tfii body na‰emu celku.

Atmosféra utkání, pochopitelnû z po-
hledu hostujících hráãÛ a fandÛ, byla
vynikající. Zatím lze konstatovat, Ïe
Rousínov B z pûti domácích utkání
Ïádné nad AFK Ti‰nov nevyhrál a cel-
kové pasivní skóre 2:10 mluví za v‰e.

Stadion v Rusínovû, jeho zázemí, vy-
tváfií pfiíjemnou pohodu, nehledû na sa-
motn˘ zápas. Ten byl opravdu v reÏii
hráãÛ a pfiítomného TJFTF. Právû toto
tvrdé jádro fandÛ ti‰novského fotbalu
ovládlo nejvy‰‰í prostor tribuny pfiipo-
mínající náãelnick˘ mÛstek pro vefiejná
cviãení. Odtud se valila mohutná síla
podporující bojového ducha borcÛ
z Ti‰nova.

Ale pfii‰la zase první záfiijová nedûle
a s ní pofiádná sprcha v podobû poráÏky
od Sokola Lipovec 0:4 na domácí pÛdû.
Dva zápasy doma a dvû poráÏky. Tady
se chlubit vÛbec nedá, celá fiada faktorÛ
mûla vliv na koneãn˘ v˘sledek. S jist˘m
nadhledem a odlehãením jen pfiipome-
nutí oblíbené písniãky H. Vondráãkové
„Snad se Fanfáne, snad se doãkáme...
atd.“.

Jen zmûníme poãáteãní slova – tûmi
by mûlo b˘t „Snad se koneãnû v˘hry
doãkáme... atd.“ a to uÏ v nedûli 16. záfií,
kdy pfiivítáme u nás Ivanovice na Hané.

Doãkaly se i Medlánky po dvou do-
mácích poráÏkách 4:5 a 0:5. Vûfime, Ïe
i tfietí zápas podzimní ãásti 12/13 ne-
bude pokraãováním tûch prvních dvou
pro AFK Ti‰nov na domácí pÛdû.

-pak-

Ti‰nov a kopaná

Hezkou fiádku let patfií jedno k dru-
hému, nejdéle v‰ak ze v‰ech kolektiv-

ních sportÛ v Ti‰novû. Dnes tvofií ko-
paná nej‰ir‰í základnu zaãínající
pfiípravkou, Ïáky, dorostenci a muÏi.
K tomu je zapotfiebí dosti poãetná se-
stava trenérÛ, funkcionáfiÛ, bez nich by
tento vÛbec nejroz‰ífienûj‰í sport ani
v Ti‰novû nemohl pÛsobit.

âas neúprosnû ubíhá, pfiichází celá
fiada sportovních oddílÛ více ãi ménû
viditeln˘ch na té pomyslné sportovní
mapû. Stávající tûlocviãny nestaãily,
Ti‰nov má dnes dvû kryté haly, pfies
zimu nafukovací halu pro tenis, celou
fiadu hfii‰È s umûl˘m povrchem. Jak je
vidût a cítit ze v‰ech stran, uÏ tu chybí
snad jen kryt˘ bazén a umûlé kluzi‰tû.
Ale náklady na jejich v˘stavbu, násled-
nou údrÏbu a zaji‰tûní chodu jsou asi
mimo realitu této doby.

Nyní se proto vracím ke kopané
– místo dûní OSTROVEC. Pfies dílãí
úpravy a enormní nasazení funkcionáfiÛ
se tady v dÛsledku nedostateãn˘ch fi-
nanãních prostfiedkÛ doslova zastavil
svût. TûÏko se vysvûtluje hostujícím
fanou‰kÛm, Ïe pfiijeli do 10tisícového
mûsta, které má jak jiÏ zmínûno dvû
haly, pûknou rozhlednu viditelnou
z hfii‰tû, ale to pfiijatelné zázemí pro fa-
nou‰ky a hráãe je to tam. A tak dochází
nûkdy k dosti zajímav˘m debatám
ukonãen˘m i tímto argumentem: „Vy
máte zakryté tribuny, slu‰né kabiny
atd., ale my tady v Ti‰novû máme leti‰-
tû a metro“. Metrem je my‰leno ustá-
lené pojmenování hrÛzostra‰ného prÛ-
chodu pod Ïelezniãní tratí od fy Mouka
k hfii‰ti. Toto nám hosté nezávidí.
Leti‰tûm je my‰lena plocha pro startu-
jící rogala na kopci Stanovisko. To uÏ
hosté ale detailnû nevûdí a smífií se
s tím, Ïe zase jim chybí to leti‰tû.

Ale pokraãuji tro‰ku jin˘m smûrem
k této problematice. DÛsledn˘m proãí-
táním a studiem ãervencového slova



starosty v Ti‰novsk˘ch novinách ã. 13 se
mÛÏeme dopídit pozitivních informací.
Kromû jiného i po oãekávaném odsou-
hlasení ve Snûmovnû posílení rozpoãtu
obcí, tedy men‰í zv˘hodnûní Prahy,
Brna, Ostravy atd. Jak pan starosta
sdûluje, rozpoãet Ti‰nova by mohl posílit
aÏ o 18 milionÛ korun. Stálo by zato pa-
matovat i na areál kopané na Ostrovci.
Hlavnû potom na hostující fanou‰ky,
hráãe, ale pfiedev‰ím ãervenající se stu-
dem domácí pfiíznivce, jistû i hráãe
a funkcionáfie domácího AFK Ti‰nov.
Byl by to opravdu pfiíjemn˘ dárek to-
muto sportovnímu odvûtví, které jak jiÏ
dfiíve zmínûno, si právû letos pfiipomíná
poÏehnan˘ch 100 let v Ti‰novû.

-pak-

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
http://afktisnov2003.webnode.cz/

Kam za ti‰novsk˘m
fotbalem?

Sobota 15. 9.
Pfiípravka star‰í: AFK Ti‰nov B
– ¤íãany zaã. v 9.00 hod.
Pfiípravka mlad‰í: Drásov – AFK
Ti‰nov zaã. v 9.00 hod., odj. AUTA v 8.15
hod.

Îáci star‰í: AFK Ti‰nov – Blansko
zaã. 14.30 hod.
Îáci mlad‰í: AFK Ti‰nov – Blansko
zaã. 16.15 hod.

Nedûle 16. 9.
Pfiípravka star‰í: Zastávka – AFK
Ti‰nov A zaã. ve 13.45 hod., odj. AUTA
ve 12.30 hod.
Dorost: AFK Ti‰nov – Letonice zaã. ve
13.45 hod.
MuÏi: AFK Ti‰nov – Ivanovice n. H.
zaã. v 16.00 hod.

Sobota 22. 9.
Îáci star‰í: Kohoutovice – AFK Ti‰nov
zaã. v 9:00 hod., odj. BUS v 7.30 hod.
Îáci mlad‰í: Kohoutovice – AFK
Ti‰nov  zaã. v 10:45 hod., odj. BUS
v 7.30 hod.
Dorost: âebín – AFK Ti‰nov zaã.
v 16.00, odj. BUS v 15.00 hod.

Nedûle 23. 9.
Pfiípravka mlad‰í: AFK Ti‰nov 
– âebín zaã. v 9.00 hod.
Pfiípravka star‰í: AFK Ti‰nov A
– Ivanãice A zaã. v 10.15 hod.
Dolní Louãky – AFK Ti‰nov B zaã.
9.00 hod., odj. AUTA v .8.15 hod.
MuÏi: âebín – AFK Ti‰nov zaã.
v 16.00 hod., odj. AUTA ve 14.45 hod.

JUDO v Kufiimi

Oddíl JUDO v Kufiimi zve nové zá-
jemce z fiad nejmlad‰ích na své pravi-
delné tréninky juda. V oddíle pod vede-
ním zku‰eného trenéra Jifiího Halvy
trénuje pfiípravka ve vûku od 5 let.
Vzhledem k vûku dûtí se tréninky sklá-
dají hlavnû z her, motorick˘ch cviãení
a pohybové prÛpravy. Z technik juda
malí judisté okusí pády a základní tech-

Sport
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Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiíbuzn˘m, pfiátelÛm
a znám˘m, ktefií se pfii‰li naposledy
rozlouãit s na‰ím milovan˘m manÏelem,
tatínkem a dûdeãkem panem 
LADISLAVEM HAVLÍKEM. Za proje-
venou soustrast a kvûtinové dary dûkují
manÏelka a synové s rodinami.

Blahopfiání

Dne 25. záfií 2012 oslaví
na‰e maminka, babiãka
a prababiãka paní
VLASTA HAVLÍKOVÁ
své 80. narozeniny.
Pfiejeme jí hodnû zdraví,
spokojenosti, Ïivotního

elánu a co nejrychlej‰í vyrovnání se
s odchodem milovaného manÏela. Za
v‰echny synové Ladislav a Vlastimil
s rodinami.

Dne 16. 9. oslaví na‰e
maminka, babiãka a pra-
babiãka paní KARLA
MAZÁNKOVÁ 90 rokÛ.
Hodnû zdraví, ‰tûstí
a pohody do dal‰ích let
pfiejí syn a dcery s rodi-
nami.

Vzpomínky

Dne 2. 9. 2012 by oslavila 88. naroze-
niny na‰e drahá maminka, babiãka

a prababiãka paní LIBU·E
HAVLI·OVÁ. A dne 8. 9. 2012 uply-
nulo 20 let od úmrtí na‰eho drahého
otce, dûdeãka a pradûdeãka pana 
JOSEFA HAVLI·E. Kdo jste je znali,
vzpomeÀte s námi. Dûkuje syn s celou
rodinou.

V záfií tohoto roku uplynou dva roky od
úmrtí na‰ich rodiãÛ paní MARIE

MAGDOVÉ a pana OTY MAGDY. 
Kdo jste je znali a mûli rádi, vzpomeÀte
s námi. Za vzpomínku dûkují dcery 
s rodinami.

niky boje na zemi a v postoji. Tréninkem
juda dûti získají pohybové základy,
které mohou vyuÏít i v jin˘ch sportech.
Pro ty nej‰ikovnûj‰í jsme pfiipraveni za-
jistit rÛst v rámci profesionálního spor-
tovního prostfiedí v Brnû v klubu SKKP
Brno.

Trénujeme kaÏdé pondûlí od 16.00
do 17.30 v sokolovnû v Kufiimi.

Na první trénink vezmûte s sebou
teplákovou soupravu – dlouhé kalhoty
a dlouh˘ rukáv.

Hlavní trenér Jifií Halva: 608 418
399, halvajiri@seznam.cz, www.skkp.cz

Program akcí ve sportovní hale SSK Ti‰nov – záfií 2012

Sobota 15. 9. 9.00 stol.tenis – Celostátní turnaj – muÏi
Nedûle 23. 9. 17.00 házená – muÏi, Ti‰nov – Sokol Újezd
Sobota 29. 9. 20.00 futsal – I. FC Kvûtnice – Z·B Ostrava
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Inzerce

Pronajmu byt 2+1 na Kvûtnici za
8 500 Kã vã. inkasa, voln˘ od 11/2012.
Tel.: 739 446 896

Hledám pronájem 1 pokoje v Ti‰novû
a okolí. Za slu‰nou cenu, solidní jednání.
Dlouhodobû. Nabídky na tel.: 774 097 190

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

Koupím domek / zemûdûlskou used-
lost s vût‰ím pozemkem (cca 0,3 – 2 ha)
v okolí Ti‰nova, okres Brno-venkov,
pfiíp. Blansko. Tel.: 603 749 697

Pronajmu byt 3+1 na Kvûtnici. Nájem
vã. inkasa 9 000 Kã. Tel.: 775 590 271

Pronajmu RD 3+1 v Ti‰novû, garáÏ,
zahrada, od 1.12. Tel.: 737 022 105.

ZUMBA S ROMâOU od 19. 9. cviãíme
opût kaÏdou stfiedu 19-20 hod, na Z·
28. fiíjna Ti‰nov. Tel.: 724 305 414

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

Dne 8. záfií tomu bylo
15 let, co nám navÏdy
ode‰el ná‰ milovan˘ tatí-
nek, str˘c a druh pan
JAN MA·EK. Stále
vzpomínáme. Kdo jste ho
znali, vzpomeÀte s námi.
Dûkují pozÛstalí.

Se zarmoucen˘m srdcem
vzpomeneme 15. v˘roãí
úmrtí na‰í milované
dcery MARTINY VRZA-
LOVÉ. S láskou a v mod-
litbû vzpomínají rodiãe
a sourozenci s rodinami.

Dne 17. záfií uplynou
4 roky od úmrtí paní
ALENY VODOVÉ. Za
tichou vzpomínku dûkují
manÏel a dcera Leona
s rodinou.

Dne 3. 9. uplynulo jiÏ
25 let, co nás  navÏdy
opustil milovan˘ tatínek,
dûdeãek a pradûdeãek
pan FRANTI·EK
KLOUBA. Vzpomínají
dûti s rodinami.

Dne 12. 9. vzpomeneme
první smutné v˘roãí, kdy
nás navÏdy opustil ná‰
milovan˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek pan PETR
MISAR. Za tichou vzpo-
mínku dûkují manÏelka
a dûti s rodinami.

Dne 5. 9. tomu bylo
10 let od chvíle, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek,
dûdeãek a pradûdeãek
pan MILAN SMÍ·EK.
Za tichou vzpomínku dû-

kují manÏelka, dcera a syn s rodinami.

Dne 14. záfií uplyne 5 let
od chvíle, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûde-
ãek pan FRANTI·EK
POKORN¯. Stále vzpo-
míná manÏelka, dcery
a syn s rodinami.
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Prodám slivovici, 250,- Kã/litr.
Tel.: 605 086 817

Pfiijmeme baristku-provozní do nové
kavárny-cukárny pro provoz v Ti‰novû.
PoÏadavky: znalost systému HACCP,
práce s PC, ¤P B, pfiíjemné vystupo-
vání, aktivní pfiístup, praxe v˘hodou.
Nabízíme: nadstandardní ohodnocení,
nekufiácké pracovi‰tû, pevnou dobu, ná-
stup záfií-fiíjen. Nabídky vãetnû Ïivoto-
pisu zasílejte na e-mail: d.tesar@volny.cz

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

âistíme koberce od 12 Kã/m2, ãalou-
nûné sedaãky 80-100 Kã/sedák, Ïidle
20-30 Kã/ks, myjeme okna od 8 Kã/m2,
provádíme komplexní úklidy bytÛ,
domÛ, kanceláfií, provozoven... Staãí
zavolat firmu Pokora – 608 744 826.

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