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I letos mohou obãané nakupovat
místní potraviny a v˘robky
na Ti‰novsk˘ch trzích.
Foto: Ing. Miroslav Pálka
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é léto, ty uÏ také ‰ediví‰?
Je tomu tak a podzim pfiijde zítra.
Zas celé stromy budou odlétat,

zas ptát se budem, kam a komu vstfiíc...
Tûmito slovy krásnû popsal Jan

Skácel ve své básni Babí léto tento
krátk˘ úsek roku. Pro nûkoho krásn˘,
pro nûkoho smutn˘. Léto je definitivnû
za námi a kaÏd˘ jiÏ oãekává pfiíchod stu-
den˘ch zimních vûtrÛ a snûhov˘ch plís-
kanic. Ale je‰tû nepfiedbíhejme a ra-
dujme se z krásného barevného divadla,
které nám kaÏdoroãnû pfiipravuje okolní
podzimní pfiíroda. Zvlá‰tû pak v tak
krásné krajinû, která obklopuje na‰e
mûsto, kde zbarvené listy stromÛ do-
slova oku lahodí. Nakonec i ono zmiÀo-
vané léto babí k nám bylo v leto‰ním
roce velice pfiívûtivé. A moÏná symbo-
licky vyvrcholilo právû na svátek
sv. Václava, tedy v den, kdy se jiÏ tra-
diãnû oddáváme v na‰em mûstû hodo-
vému veselí. Ani v leto‰ním roce tomu
nebylo jinak. Státní svátek vy‰el tento-
krát na pátek, a tak se nám snad popr-
vé podafiilo oslavit tento krásn˘ den
pfiímo 28. záfií. Díky neúnavn˘m organi-
zátorÛm, vystupujícím umûlcÛm, pro-
dejcÛm a nakonec i vám v‰em, se Ti‰nov
mohl na nûkolik dnÛ ponofiit do sváteãní
atmosféry plné radosti a pohody.
Tradiãní svatováclavské hody se
zkrátka vydafiily na v˘bornou. Bohat˘
hodov˘ program i samotnou krásu
mûsta ocenili také na‰i pfiátelé ze slo-
venské Seredi a polského Sulejówa,
ktefií se jako zástupci partnersk˘ch
mûst hodového programu úãastnili.
A vûfite mi, taková chvála se dobfie po-
slouchá. Ti‰nov mÛÏe b˘t hrd˘. A já za
to v‰em, ktefií se na hodech podíleli, ve-
lice dûkuji.

V ãase, kdy vzniká tento úvodník, vr-
cholí pfiedvolební kampaÀ do krajsk˘ch

a senátních voleb. Zvlá‰tû volby do
Zastupitelstva Jihomoravského kraje
jsou z pohledu na‰eho mûsta dÛleÏité.
Právû nová „krajská vláda“ bude rozho-
dovat o dal‰ím v˘voji na‰í nemocnice,
o podobû podpory sociálním sluÏbám,
rozvoji jednotek dobrovoln˘ch hasiãÛ,
podpofie neziskov˘ch organizací, opra-
vách dÛleÏit˘ch komunikací a mnoha
a mnoha jin˘ch, pro bûÏn˘ Ïivot na‰eho
mûsta velice dÛleÏit˘ch, záleÏitostech.
Dosud na‰e spolupráce s Jihomorav-
sk˘m krajem byla na v˘borné úrovni.
A já pevnû vûfiím, Ïe lidé, se kter˘mi se
nám tak dobfie spolupracovalo, svoje po-
stavení ve volbách zaslouÏenû obhájili
a ãekají nás dal‰í ãtyfii roky úspû‰né
spolupráce, která bude korunována rea-
lizací nûkter˘ch investiãních akcí, které
na‰e mûsto jiÏ po dlouhá léta trápí.

I dne‰ní ãíslo Ti‰novsk˘ch novin
vám pfiiná‰í mnoho nov˘ch informací
a pozvánek. MÛÏete si také pfieãíst nû-
kolik zajímav˘ch ãlánkÛ o regionálních
umûlcích ãi proÏít dal‰í napínavé dobro-
druÏství s cyklem ZáÏitky od fieky.
Vûfiím, Ïe vám ãtení Ti‰novsk˘ch novin
zpestfií nûkolik následujících dnÛ.

AÈ jsou tyto podzimní dny pfiedev‰ím
krásné a pohodové, to vám v‰em pfieje

Jan Schneider

M
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Procházky s radními v fiíjnu

V sobotu 27. fiíjna se bude konat
dal‰í vefiejné setkání vedení mûsta s ob-
ãany formou spoleãn˘ch procházek,
které jsou zacílené na sbûr informací
a podnûtÛ ke kvalitû Ïivota v dané loka-
litû.

Tentokrát budeme procházet úze-
mím ohraniãen˘m ulicemi Riegrova,
âernohorská, Kuk˘rna a DruÏstevní,
s men‰ími pfiesahy. Sraz je ve 14 hod.
pfied sokolovnou. Konec setkání vãetnû
hodnocení dotazníkÛ a podnûtÛ bude
kolem 17. hod.

Vyhodnocení jiÏ uskuteãnûn˘ch pro-
cházek je k dispozici na webu mûsta
Ti‰nova v odkazu Zastupitelstvo/Rada-
Vycházky s radními: http://www.tis-
nov.cz/cs/mesto/.

K vycházce zveme pfiedev‰ím obyva-
tele této oblasti, ktefií mohou sv˘mi pod-
nûty pomoci ve zlep‰ení Ïivota ve svém
okolí.

Za Radu mûsta vefiejnost srdeãnû
zve radní pro Ïivotní prostfiedí
Mgr. ZdeÀka Dohnálková. 

V˘zva krizového ‰tábu
– povodnû

Mûsto Ti‰nov vyz˘vá obãany z míst
nejvíce ohroÏen˘ch pfii povodních, aby
poskytli kontaktní údaje do databáze,
která se v rámci krizového fiízení pfii-
pravuje k jejich lep‰ímu informování pfii
mimofiádn˘ch událostech.

Jedná se zejména o obyvatele z ulic:
U Stfielnice ã. 177, Karasova ã. 450

aÏ 455, Cáhlovská ã. 55, 72, 167, 181,
592, 823, âerven˘ Ml˘n ã. 480, Ostrovec
ã. 1552, 1553, Klá‰terská 678, 696

Kontakty na sebe (va‰e rodiny) zasí-
lejte do 31.10. na:

– mobilní telefon ãíslo 608 846 015
– e-mail: albin.masek@tisnov.cz

Pfii odeslání kontaktu do databáze u-
veìte: ãíslo mobilního telefonu, va‰e pfií-
jmení, ulici a ãíslo popisné.

VZOR: 608 846 015, MA·EK,
MÁNESOVA, 776

Dûkujeme za spolupráci

Dopravní omezení

UpozorÀujeme, Ïe z dÛvodu prová-
dûní v˘stavby vodovodu v obci Horní
Louãky bude v termínu od 8. 10. 2012 do
31. 10. 2012 omezen provoz na silnici
vedoucí z obce Dolní Louãky do obce
Horní Louãky. Dopravní omezení spo-
ãívá ve sníÏení nejvy‰‰í povolené rych-
losti a vedení silniãního provozu v zúÏe-
ném prÛjezdním profilu.

Dále upozorÀujeme, Ïe z dÛvodu pro-
vádûní stavby plynovodu na ulici
Brnûnská ve mûstû Ti‰nov v úseku cca
od kfiiÏovatky s ulicí na Rybníãku po
kfiiÏovatku s ulicí Mr‰tíkova bude v ter-
mínu od 10. 10. 2012 do 15. 12. 2012
touto ulicí omezen provoz. Dopravní
omezení spoãívá ve vedení silniãního
provozu lokálnû ve zúÏeném prÛjezdním
profilu.

Z dÛvodu konání Mezinárodní v˘-
stavy minerálÛ v Ti‰novû bude v ter-
mínu od 1. 11. 2012 do 4. 11. 2012 pro-
bíhat dopravní omezení ve spodní ãásti
ulice Drbalova, ulice Parolkova a ulice
Na Hrádku v Ti‰novû spoãívající ve zjed-
nosmûrnûní tûchto ulic.

Odbor dopravy MûÚ Ti‰nov 

Mobilní sbûr odpadu

Oznamujeme v‰em obãanÛm mûsta
Ti‰nova a místních ãástí Pej‰kov, Jamné
a Hájek-Hajánky, Ïe budou opût po
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mûstû a obcích dle rozpisu v pondûlí a ve
ãtvrtek umísÈovány velkoobjemové kon-
tejnery na velkoobjemov˘ odpad. 
Plán pfiistavení velkoobjemov˘ch
kontejnerÛ
22. 10. 2012 – ul. âernohorská,

ul. Janáãkova
25. 10. 2012 – ul. Kvapilova, parkovi‰tû

u Po‰ty 3
29. 10. 2012 – ul. Drbalova, U Humpolky
1. 11. 2012 – parkovi‰tû ul. Polní,

ul. Erbenova
5. 11. 2012 – ul. Mr‰tíkova,

ul. Klá‰terská (u závor)
8. 11. 2012 – ul. Na Hrádku (u hfibitova),

ul. PurkyÀova (nemocnice)
12. 11. 2012 – Pej‰kov (u zastávky),

ul. Brnûnská (u pily)
15. 11. 2012 – Kuk˘rna (u ordinace

p. Stalmachové ), Jamné
(„U VlachÛ“ a na návsi)

19. 11. 2012 – ul. Za Ml˘nem, Hajánky
22. 11. 2012 – ul. Halasova, ul. Králova

(na konci)
26. 11. 2012 – ul. Dlouhá (u kfiiÏovatky

s Lomnickou)
Na kaÏdém sbûrném stanovi‰ti je u-
místûn kontejner v dobû od l5.00
hod. do l8.00 hod.

Za velkoobjemov˘ odpad lze povaÏo-
vat odpad, kter˘ vzhledem k jeho rozmû-
rÛm nelze uloÏit do vlastních odpado-
v˘ch nádob (popelnic, kontejnerÛ). Jsou
to pfiedev‰ím skfiínû, sedací soupravy,
koberce, Ïelezo aj. Pokud je to moÏné,
prosíme o maximální sníÏení objemu
tohoto odpadu. U skfiíní se jedná o roz-
montování, s kter˘m mÛÏe pomoci i ob-
sluha u kontejnerÛ. K pfiistaven˘m
kontejnerÛm je moÏné donést i velkoob-
jemové elektrozafiízení, které podléhá
zpûtnému odbûru (chladniãky, sporáky,
televize, monitory aj.), a které mûsto ode-
bírá prioritnû na sbûrném dvofie. Respek-
tujte prosím pokyny obsluhy, dûkujeme.

Z bioodpadÛ lze ke kontejneru odlo-
Ïit pouze vûtve z ofiezu stromÛ a kefiÛ,
které je také moÏné celoroãnû uloÏit na
sbûrném dvofie, kde se dále ‰tûpkují.
Ostatní bioodpad ze zahrad a z domác-
ností doporuãujeme nejlépe komposto-
vat na vlastních zahrádkách nebo uloÏit
do zapÛjãené pravidelnû vyváÏené ná-
doby na bioodpad nebo vût‰í mnoÏství
bioodpadu odvést pfiímo na sbûrn˘ dvÛr.
Kontejner na bioodpad

Z dÛvodu omezení ãern˘ch skládek
pfii okraji lesa v „zahrádkáfiské“ kolonii
na Trnci bude v pátek dne 26. 10. 2012
cca v 15.00 hod. pfiistaven velkoobje-
mov˘ kontejner na bioodpad, odvezen
bude v pondûlí 29. 10. 2012 v ãasn˘ch
ranních hodinách. Místem pfiistavení
bude ulice U Lubû (ke stfielnici) ve
stfiední ãásti u ã. p. 1918.

Ing. Václav Drhlík

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na za-
fiízení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací - bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie:
Dne 08. 11. 2012 od  07.30 do 15.00 hod.

Vypnutá oblast:
bez napûtí bude trafostanice T5 Králova
a z ní napájená ãást ulice Králova
ã. p. 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680,
1681, 1682, hospoda 1821, ãást ulice
Osvobození ã. p. 1663, 1664, 1665, 1666.

Dûkujeme Vám za pochopení.
E.ON âeská republika, s.r.o.
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Poznámka k dodávkám
elektfiiny

Informace o vypínání elektrické
energie jsou v Ti‰novsk˘ch novinách

zvefiejÀovány na základû podkladÛ od
firmy E.ON. Redakãní rada není za
správnost a aktuálnost tûchto informací
odpovûdná, ale pfiesto se je snaÏí firmû
E.ON pfiipomínkovat.

MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

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

Pracovník Ti‰novské televize
(referent Odboru kultury a ‰kolství)

Popis pracovní pozice:
– zaji‰Èování kameramanské a stfiihaãské ãinnosti,
– spolupráce pfii organizaci vysílání TTV,
– zodpovûdnost za kvalitu TV signálu.

PoÏadavky:
– S·, VO· nebo V·  technického zamûfiení, nejlépe filmového nebo Ïurnalistického,
– znalost práce s nelineárním stfiihov˘m zafiízením SD/HD (EDIUS v˘hodou),
– znalost práce s kamerou SD/HD – kompaktní automat i profesionální kamera

s manuálním nastavením,
– znalost práce v grafick˘ch programech, 
– orientace v obrazov˘ch formátech SD/HD -  MPEG2, DV, P2,
– orientace v zapojení AV techniky, ovládání práce s mikrofony,
– v˘borná znalost práce na PC (instalace systémÛ, práce v síti),
– schopnost tvorby textÛ, dobrá znalost ãe‰tiny,
– dobr˘  kulturní pfiehled,
– morální bezúhonnost,
– komunikativnost, samostatnost, loajálnost, ãasová flexibilita a kreativita,
– kultivované vystupování,
– fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Nástup dle dohody, nejlépe od 1. 11. 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 9.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 26. 10. 2012
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– písemnû na podatelnu MûÚ Ti‰nov do 26. 10. 2012 – do 12.00 hod.

Podrobnûj‰í informace: Bc. Iva Dvofiáãková, tel. 549 439 715
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– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození,
státní pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní 
spojení.

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

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu 
z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím 
dosaÏeném vzdûlání.

Vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení, vãetnû tiskopisÛ pro pfiihlá‰ení do v˘bûro-
vého fiízení, je zvefiejnûno na webov˘ch stránkách mûsta na adrese:
www.tisnov.cz

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.

MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

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

Vedoucí projektové kanceláfie

Popis pracovní pozice:
– fiízení projektové kanceláfie,
– fiízení projektÛ mûsta Ti‰nova v roli vedoucího projektu,
– dohled nad projekty, které jsou fiízeny jin˘mi vedoucími projektÛ,
– aktivní vyhledávání dotaãních titulÛ, 
– odpovûdnost za zpracování dotaãních Ïádostí,
– vedení pfiehledu v‰ech projektÛ mûsta,
– odpovûdnost za fyzickou a elektronickou archivaci projektÛ.

PoÏadavky:
– VS vzdûlání technického nebo ekonomického zamûfiení (vzdûlání v oblasti projek-

tového managementu v˘hodou),
– zku‰enosti s projektov˘m fiízením,
– znalost Metodiky pro fiízení projektÛ (na webu mûsta) a orientace v zákonech ve

vefiejné správû (napfi. zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích),
– dobrá znalost práce s PC – MS Office,
– ¤P skup. B,
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Ml˘nská 152, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

Koncert Schodi‰tû
(dfiíve Nahoru po schodi‰ti dolÛ

band – s Markem Brodsk˘m)
Pfiedkapela: Tumpach Kvoã

19. fiíjna v 19.00
velk˘ sál MûKS

Schodi‰tû (ex-Nahoru po schodi‰ti
dolÛ band) na svém turné k aktuální
fiadové desce Roztoky. Album Roztoky
sklízí v recenzích pozitivní body, fiada

– morální bezúhonnost,
– komunikativnost, samostatnost, manaÏerské dovednosti, schopnost jednat s lidmi,

loajálnost a ãasová flexibilita, organizaãní schopnosti,
– nástup od 1. 1. 2013.

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.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 22. 10. 2012
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– písemnû na podatelnu MûÚ Ti‰nov do 22. 10. 2012 – do 17.00 hod.

Podrobnûj‰í informace: Bc. Iva Dvofiáãková, tel. 549 439 715

– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození,
státní pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní 
spojení.

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

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu 
z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím 
dosaÏeném 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 jeho
prÛbûhu.

Kultura
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hudebních novináfiÛ (i hudebníkÛ) ho
neváhá srovnávat se „zlat˘m fondem
kapely“, vyzdvihuje energiãnost, ‰vih,
nadhled i zvuk.
Vstupné 120,- Kã.

Folková skupina Nezmafii
26. fiíjna v 19.00
velk˘ sál MûKS

Folková legenda je charakteristická
vícehlas˘m vokálem s doprovodem akus-
tick˘ch nástrojÛ. Její repertoár tvofií
pfieváÏnû vlastní písnû, ale i svûtová fol-
ková klasika. Na koncertû zazní písniã-
ky z jejich posledního CD „Kdo si zpívá,
má do ráje blíÏ", ale posluchaãi si mohou
bûhem jednoho koncertu zazpívat i pís-
niãky ze v‰ech období kapely od historie
aÏ po souãasnost. (www.nezmari.cz).
Vstupné 150,- Kã

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

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

U pfiíleÏitosti Evropského roku
aktivního stárnutí a mezigeneraãní soli-
darity 2012 se koná v˘stava, která ná-
v‰tûvníkÛm pfiiblíÏí Ïivot seniorÛ v mi-
nulosti i souãasnosti, seznámí s paletou
sluÏeb a aktivit pro seniory v na‰em

regionu a také tím, jak se v rodinách dû-
dily profese z generace na generaci.
Instalace vznikla ve spolupráci Muzea
mûsta Ti‰nova s Podhoráck˘m muzeem
v Pfiedklá‰tefií, za podpory poslankynû
Evropského parlamentu Ing. Bc. Zuzany
Brzobohaté.

Souãástí v˘stavy jsou fotografie po-
sluchaãÛ Univerzity tfietího vûku
Vysokého uãení technického v Brnû pod
vedením JUDr. Miloslava Jedliãky.
Vstupné 30,- Kã, sníÏené 15,- Kã

Diashow „Podzim na Sibifii
aneb Sajany a Bajkal“
6. listopadu v 18 hodin

V úter˘ 6. listopadu 2012 Vás v 18
hodin zveme na multimediální projekci
Romana Janusze, kter˘ Vám za stylo-
vého hudebního doprovodu povypráví
nezapomenutelné záÏitky ze své v˘-
pravy do sibifiské tajgy v období zlatého
podzimu, o divok˘ch horách, tajze tisícÛ
barev, radonov˘ch pramenech, ma-
jestátu a mysticismu nejhlub‰ího jezera
svûta, ostrovû ‰amanÛ – Olchonu a fiadû
dal‰ích jedineãn˘ch dobrodruÏství.
Vstupné dobrovolné

Prodej knih a suven˘rÛ
Na recepci muzea si mÛÏete zakou-

pit novou knihu Jana Vrzala a jeho syna
Jana, ve které vzpomínají na ti‰novské
události, rodáky, ale i místa na‰eho
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mûsta. Kniha je doprovázena kresbami
Miroslava Pavlíka a reprofotografiemi
star˘ch pohlednic a obrazÛ Ti‰nova.

Dal‰ími knihami, které je zde moÏné
zakoupit, jsou: Kuthanovo sanatorium
v Ti‰novû od Karla Krejãího, II. a III. od-
boj na Vysoãinû od Josefa Brázdy, Od
Vevefií k Pern‰tejnu – Slovník v˘tvar-
níkÛ od Miroslava Pavlíka a dal‰í.

Pro sbûratele je v nabídce napfiíklad
Turistická známka ã. 1905 – Muzeum
mûsta Ti‰nova.

GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

Máte poslední pfiíleÏitost zapÛjãit
malby ãi grafiky Karla Formánka
(1907 – 1992) pro pfiipravovanou v˘-
stavu v galerii Josefa Jambora.

Kontaktujte prosím kurátora v˘-
stavy pana Franti‰ka Vejpustka na
danfrie@seznam.cz nebo 724 252 257
nebo sekretariat@kulturatisnov.cz, 737
156 282.

Pfiedem mockrát dûkujeme!

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.

Karel Formánek – obrazy a grafiky
Zahájení v˘stavy 3. 11. 2012

ve 14.00 hod.
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

Písniãkáfi Vojta Kiìák Tomá‰ko
9. listopadu v 19.00 hod.

velk˘ sál MûKS
Vojta Kiìák Tomá‰ko, ãesk˘ tramp-

sk˘ a folkov˘ písniãkáfi z Lokte nad
Ohfií, zakladatel skupiny Roháãi a drÏi-
tel nûkolika Port, autor legendárních
písniãek jako je Toulavej ãi Nebe plné
koní (http://www.vktomasko.net/).

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

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Salonky

Exkurze na v˘stavu ANO, V BÍLÉM?
1. 11. 2012 v 10.25 hod.
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Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky“ exkurzi na
v˘stavu ANO, V BÍLÉM?

Svatby byly a jsou spoleãenskou
událostí, která hraje prim aÈ uÏ v sou-
kromé nebo ve vefiejné sféfie. Na v˘stavû
nalezneme pfiedev‰ím módní pfiehlídku
svatebních ‰atÛ nevûst, ale také statis-
tické informace, které dokládají vûk
uzavírání sÀatkÛ a sociální postavení
budoucích manÏelsk˘ch párÛ, poãet uza-
víran˘ch sÀatkÛ v na‰í zemi a ve mûstû
Brnû zvlá‰È.

MÛÏeme vyhodnotit rovnûÏ v˘znam
vkladu v˘bav, kter˘ podpofiil zaãátky
spoleãné cesty manÏelského páru. Vedle
historick˘ch svatebních ‰atÛ se ne-
chejme oslovit tûmi souãasn˘mi autor-
sk˘mi. Inspirujme se pfiehlídkou svateb-
ních oznámení a porovnejme svatební
páry na star˘ch fotografiích s umûlec-
k˘mi snímky dne‰ních ‰piãkov˘ch foto-
grafÛ. V˘stava probíhá v prostorách
státního hradu ·pilberk.

Zájemci o exkurzi se mohou osobnû
nebo telefonicky (549 121 001-5) pfiihlá-
sit v Mûstské knihovnû Ti‰nov.

Sraz zájemcÛ pfied pokladnou
hradu ·pilberk s platnou vstupenkou
na v˘stavu Ano v bílém? (vstupné
40 Kã) v 10.25 hod. Cestovné si hradí
kaÏd˘ sám.

V˘stava k 100. v˘roãí
narození akademického
malífie a grafika

Franti‰ka ·tûpána (1912–1986)
9. 10. – 25. 11. 2012

Rozsáhlou retrospektivní v˘stavou
pfiipomíná v tûchto dnech Podhorácké
muzeum v Pfiedklá‰tefií, poboãka Muzea
Brnûnska, 100. v˘roãí narození akade-

mického malífie a grafika Franti‰ka ·tû-
pána (1912–1986). Teprve podruhé tak
nyní máme moÏnost zhlédnout samo-
statnou v˘stavu umûlce, kter˘ byl úzce
spjat˘ s ti‰novsk˘m regionem.

Franti‰ek ·tûpán proÏil témûfi cel˘
Ïivot na Ti‰novsku a stal se neopominu-
telnou postavou místního kulturního
dûní. Ve sv˘ch kresbách, grafikách
a malbách zaznamenával pfiedev‰ím
promûny krajiny kolem Deblína,
Níhova, Horních a Dolních Louãek,

Pfiedklá‰tefií, Újezdu a celé fiady dal‰ích
mûst a vesnic nejen v okolí Ti‰nova.
Nebyla to v‰ak krajina, ale Ïivot sám,
kter˘ se ·tûpánovi stal nejvût‰ím zdro-
jem inspirace. Ve ·tûpánovû tvorbû se
objevuje nûkolik zásadních témat, která
pramení v jeho osobních Ïivotních zku-
‰enostech a v dûní ve svûtû. V̆ stava
v Podhoráckém muzeu je proto konci-
pována v rámci nûkolika tematick˘ch
celkÛ, které prostfiednictvím mnoha
umûleck˘ch dûl, fotografií, textÛ i doku-
mentÛ ze Ïivota Franti‰ka ·tûpána sle-
dují jeho tvorbu i Ïivot jako jeden celek,
protoÏe jedno bez druhého bychom
v jeho pfiípadû mohli pochopit jen stûÏí.
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Náv‰tûvníci tak mají moÏnost seznámit
se se ·tûpánovou ranou tvorbou, studie-
mi Ïensk˘ch postav a portréty z dob
studií, s obrazy reflektujícími zku‰e-
nosti z 2. svûtové války, obrazy se soci-
ální tematikou i s díly zachycujícími
svébytnou poetiku Ïivota na statku
a tûÏk˘ch prací v hospodáfiství.
V̆ znamnou roli ve ·tûpánovû tvorbû
zaujímají také obrazy rodiny a pfiátel,
které jsou kromû niterné osobní v˘po-
vûdi mnohdy zajímavou sondou do Ïivo-
ta lidí na Ti‰novsku. A znaãn˘ prostor je
vûnován rovnûÏ ·tûpánov˘m obrazÛm
krajiny, budování Ïelezniãní trati na
trase Ti‰nov – HavlíãkÛv Brod i obra-
zÛm, které zachycují genius loci klá‰-
tera Porta coeli, v jehoÏ zdech ·tûpán
krátce pÛsobil jako fieditel muzea.
V men‰í mífie a spí‰e pro dokreslení do-
bové spoleãenské ideologie jsou pfiipo-
menuty také nûkteré ·tûpánovy práce
z 50. – 70. let, které slouÏily k reklam-
ním a propagaãním úãelÛm. 

V̆ stava se koná do 25. listopadu
2012. Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.

Martina ·viková, kurátorka v˘stavy

GhaÀané v Pfiedklá‰tefií

Na sam˘ závûr v˘stavy Ghana
– Sonda do Ïivota africké zemû se koná
21. fiíjna v 15.00 hodin v˘jimeãná
akce, nazvaná Beseda s obãanem
Ghany a gastronomická ukázka ta-
mûj‰í stravy. Do Podhoráckého muzea,
poboãky Muzea Brnûnska v Pfied-
klá‰tefií, zavítají obãané africké zemû
Ghana, ktefií v âeské republice Ïijí
a pracují. Náv‰tûvníkÛm nabídnou
ukázku tradiãních jídel a nejen to.
Samuel Antwi Darkwah pohovofií o Ïi-
votním stylu rodného etnika, o historic-
kém a souãasném v˘voji celého státu.
V rámci trvalého projektu muzea

Poznávání kultur vzdálen˘ch zemí bude
v˘stava Ghana zakonãena také pfiedsta-
vením lidové hudby a zpûvu.

IO

Galerie Diana

Srdeãnû vás zveme do Galerie Diana
na putovní v˘stavu  fotografií Doteky
Patagonie autora Otto Jirky. Z jeho
fotografií vyzafiuje poselství daného pro-
stfiedí, ledu, vûtru, de‰tû, slunce, ale
i nádhern˘ch hor, které zvlá‰tním zpÛ-
sobem spolu s ledovci vytváfiejí rozma-
nité tvary a kompozice.
Galerie Diana, firma Mouka, ul. Koráb
134, Ti‰nov.
Otevírací doba: pátek 15.30 – 18.00
hod., sobota 10.00 – 17.00 hod., nedûle
10.00 – 17.00 hod. V̆ stava potrvá do
25. 10. 2012.

Fotoklub Ti‰nov 2010

V̆ stavu fotografií Klubu pfiátel foto-
grafie lze zhlédnout od 4. 10. do 20. 11.
2012 v Galerii Na schodech.

Osmnáct velkoplo‰n˘ch fotografií
zobrazuje krajinné a architektonické
námûty.

Galerii Na schodech, Bezruãova 21,
Ti‰nov mÛÏete nav‰tívit v pracovní dny
od 8 do 17 hodin.

Miroslav Pálka

V˘roãí mistra houslafie

K v˘znamn˘m osobnostem
Ti‰novska patfií také mistr houslafi
Franti‰ek Halouzka, kter˘ byl pfied
sedmdesáti lety (4. fiíjna 1942) jako bo-
jovník proti fa‰ismu umuãen ve
Vratislavi.

Narodil se v Lomniãce 4. ãervna
1889 v rodinû chudého domkafie.
Vychodil obecnou ‰kolu s v˘born˘m pro-
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spûchem a protoÏe od dûtství projevoval
hudební nadání, odchází ve 14 letech do
Brna do uãení na v˘robu hudebních ná-
strojÛ u firmy Lídl. První svûtovou
válku proÏil na ruské frontû, kde záhy
padl do zajetí. I tam se dostává k hudbû.
Vyuãuje jako zajatec dûti jednoho vel-
kokníÏete spfiíznûného s Tolst˘m.

Po návratu domÛ si otevírá v roce
1922 v Lomniãce svou houslafiskou
firmu. U nûho se také v letech 1922-
-1926 vyuãil houslafiskému umûní dal‰í
rodák z Lomniãky Antonín Neãesan˘,
pozdûji také vynikající houslafi. Svou
dílnu potom ve 30. letech pfiená‰í do
Ti‰nova, do domu Na Hvozdû (dne‰ní
Halouzkova ulice). Souãasnû také pfied-
ná‰í  na Státní hudební konzervatofii
v Brnû, hlavnû o stavbû smyãcov˘ch ná-
strojÛ. V roce 1925 získává na Horácké
krajinské v˘stavû v Novém Mûstû na
Moravû za vystavené hudební nástroje
zlatou medaili.

O dvû léta pozdûji obdrÏel na
Podhorácké v˘stavû v Ti‰novû diplom
a zlatou medaili za vystavené nástroje.

Po del‰í známosti se v roce 1930 oÏe-
nil. Byl vzorn˘m manÏelem a pozdûji
i otcem dcery Zdenky.

Ve své rodné obci se úãastnil spole-
ãenského Ïivota, ale také se zapojil do
politického dûní. Jeho levicová orientace
ho pfiivádí do fiad ãlenÛ komunistické
strany a aktivnû se zapojuje do boje
proti nastupujícímu fa‰ismu. A tak se
pochopitelnû po okupaci republiky do-
stává do hledáãku gestapa. JiÏ od roku
1940 byl volán k v˘slechÛm. Netrvalo
dlouho a tak 24. dubna 1941 je
v Ti‰novû zatãen a odvezen do
Kounicov˘ch kolejí v Brnû. Dne 19. února
1942 byl za pfiípravu velezrady odsou-
zen na 4 a pÛl roku do káznice a ke ztrá-
tû obãansk˘ch práv. Z vûzení psal kaÏd˘
mûsíc dopisy rodinû s vírou v lep‰í bu-

doucnost. „Pfiesto, Ïe procházím tûÏkou
‰kolou Ïivota, neklesám a zÛstávám
stále siln˘m… vûfiím pevnû, Ïe po pfie-
hnání této váleãné boufie pfiijde doba
míru….“

Dne 5. fiíjna 1942 obdrÏela rodina te-
legram, Ïe dne 4. fiíjna 1942 Franti‰ek
Halouzka zemfiel, s tím, aby rodina po-
slala 500 marek na pohfieb. Jeho Ïena
Ludmila poslala poÏadovan˘ obnos a ob-
drÏela souãasnû souhlas s pfievozem
manÏela do Ti‰nova a následnû uspofiá-
dání pohfibu.

Pohfieb byl vypraven v pondûlí
12. fiíjna 1942 z jeho rodného domu
v Lomniãce. Hudba, kterou tolik milo-
val, nebyla povolena. Po smrti manÏela
nebyla situace rodiny lehká. Obchod
s hudebními nástroji staãil pokr˘t sotva
nájemné. Na Ïádost o podporu tehdej‰í
obecní úfiad nereagoval. Paní Ludmila
Halouzková vedla obchod s hudebními
nástroji aÏ do roku 1964.

Uznání do‰el Mistr houslafi
Franti‰ek Halouzka 15. 12. 1945, kdy
mu prezident republiky udûlil in memo-
riam âeskoslovensk˘ váleãn˘ kfiíÏ.
Ti‰nov sice po nûm pojmenoval ulici, ale
na pamûtní desku marnû ãeká jak
v Ti‰novû, tak v rodné Lomniãce.

Franti‰ek Halouzka je pochován na
starém ti‰novském hfibitovû. Pomník
zhotovil kamenosochafi Ladislav Krejãí
z Ti‰nova a autorem bronzové desky
s portrétem byl akademick˘ sochafi
V. H. Mach ze ·tûpánovic. Tuto desku
(která byla pozdûji nahrazena umûlou
replikou) realizovaly Závody pro umû-
lecko-prÛmyslové práce  kovové v Praze.

Franti‰ek Halouzka patfií právem
k tûm osobnostem, které bychom si mûli
stále pfiipomínat. Nejen pro pouãení
z historie, ale hlavnû jako vzor pro mla-
dou generaci.

Miroslav Pavlík
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Karel Formánek
– malífi Ti‰nova

Malífi a grafik Karel Formánek, od
jehoÏ smrti uplyne 10. fiíjna jiÏ dvacet
let – to je neuvûfiiteln˘ pfiíbûh naplno
proÏitého Ïivota. Je proto zásluÏné, Ïe
Jamborova galerie k tomuto v˘roãí
organizuje jeho autorskou v˘stavu.
Jejím iniciátorem a realizátorem je opût
programov˘ fieditel galerie Franti‰ek
Vejpustek. Podafiilo se mu tak zrealizo-
vat dal‰í zajímav˘ projekt, kter˘ svûdãí
o jeho odborné erudici.

V˘stava se bude konat od 11. listo-
padu v Jamborovû galerii a tak pfiipo-
meÀme v této souvislosti aspoÀ nûkolik
údajÛ z bohatého tvÛrãího Ïivota Karla
Formánka.

I kdyÏ se narodil  v Ne‰tûdicích
u Ústí nad Labem (23. kvûtna 1907), je
cel˘ jeho osobní i pracovní Ïivot spjat od
roku 1920 s Ti‰novem, kam se rodina
pfiestûhovala. JiÏ do dûtství projevoval
v˘tvarné nadání, které na gymnáziu
ovlivnil prof. Old. Rosenbaum, akad.
malífi.

Proto odchází studovat do Brna na
·kolu umûleck˘ch fiemesel, kde studuje
na speciálce prof. Petra Dillingera, vyni-
kajícího grafika a ilustrátora. V letech
1934 – 36 pracuje jako ilustrátor v tis-
kárnû Pokorn˘ v Brnû. Tam se také
osobnû seznámil s Petrem Bezruãem,
kterému pozdûji ilustroval nûkolik
básní.

Po roce 1945 si roz‰ifiuje vzdûlání
studiem na Pedagogické fakultû v Brnû,
protoÏe ho pfiitahuje práce s dûtmi.

Velkou roli v jeho Ïivotû hrál sport,
pfiedev‰ím turistika, kdy si ze sv˘ch cest
odná‰í pohotové zábûry krajiny. Pro
rychlost záznamu dává proto pfiednost
akvarelu.

Jen tûÏko lze zmapovat v‰echny jeho
ti‰novské aktivity, protoÏe byl zapojen
do v‰ech oblastí spoleãenského Ïivota.
A tak jiÏ od roku 1946 vystavuje pravi-
delnû v Ti‰novû se SdruÏením v˘tvar-
níkÛ Ti‰novska. Napfi. s J. Jamborem,
F. ·tûpánem, E. Rann˘m, P. Bortlíkem,
O. Rosenbaumem a dal‰ími.

Po celá léta vedl v˘tvarné krouÏky
pro dospûlé i dûti jak v Ti‰novû, tak
také v Kufiimi. K jeho úspû‰n˘m ÏákÛm
patfií napfi. Draho‰ Kováfi nebo Jifií
Ondra.

Karel Formánek stál také v roce
1978 u zrodu Klubu pfiátel v˘tvarného
umûní v Ti‰novû, kter˘ mu v roce 1982
pfiipravil velkou autorskou v˘stavu.

PfiipomeÀme také jeho práci na ti‰-
novské kronice, kterou vyzdobil origi-
nálními 120 pérovkami zachycujícími
star˘ mizející Ti‰nov.

A nemûli bychom zapomínat také na
jeho angaÏovanost ve sportu. Vytvofiil
pro sportovce celou fiadu diplomÛ a ãest-
n˘ch uznání, které si dodnes sportovci
uchovávají jako cenné trofeje.

Karel Formánek se zapsal svou
tvÛrãí prací do historie nejen mûsta, ale
i Ti‰novska. Vykonal hodnû zásluÏné
práce v dobû, kdy bylo zcela bûÏné, Ïe se
celá fiada ãinností dûlala jen tak z nad-
‰ení a pro radost.

Karel Formánek byl nejen mistr
akvarelu, ale také dfievorytu, na kte-
r˘ch zachytil pfiedev‰ím veduty Ti‰nova.
Stal se sv˘m Ïivotem a tvorbou nedílnou
souãástí kulturní historie Ti‰nova a tak
je zásluÏné, kdyÏ si jeho tvorbu budeme
pfiipomínat. A v˘stava v Jamborovû do-
mû je k tomu velkou pfiíleÏitostí.

Miroslav Pavlík
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Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
19.10. Schodi‰tû – koncert velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS

(pfiedkapela Pátá ruka)
20.10. Slavnostní setkání sokolovna Ti‰nov 16.00 Sokol Ti‰nov

– TJ Sokol Ti‰nov
20.10. Segment + Pátá ruka RockStar 20.00 RockStar

– koncert Café Ti‰nov Café
20.10. Závi‰ – koncert Café U Palce 20.00 Café U Palce
20.10. Anna Pammrová Muzeum Ti‰nov 14.00 Spoleãnost

a vegetariánství – pfiedná‰ka A. Pammrové
21.10. Den stromÛ Pfiedklá‰tefií 13.30 Ekoporadna
21.10. Beseda s obãanem Ghany Podhorácké muzeum 15.00 Podhorácké

a gastronomická ukázka tamûj‰í stravy muzeum
25.10. Bájeãná KodaÀ – beseda MûK Ti‰nov 17.00 MûK
26.10. Koncert folkové velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS

skupiny Nezmafii
26.10. Halloween party RockStar od 11.00 RockStar

pro rodiãe a dûti Café Ti‰nov Café
27.10. Procházka s radními sokolovna 14.00 RM Ti‰nov

v fiíjnu Ti‰nov
30.10. Zvládání konfliktních MûK Ti‰nov 14.00 Lesní rodinn˘

situací – semináfi – 18.00 klub
2.11. Votchi + Alia Tempora RockStar 20.00 RockStar

– koncert Café Ti‰nov Café Ti‰nov
3.11. Ble‰í trhy nám. Míru, Ti‰nov 8.00 Za sebevûdomé

Ti‰novsko

V˘stavy
Datum Akce Místo
7. 4. – 31. 10. V̆ stava J. Jambora JamborÛv dÛm
3. 6. – 21. 10. Ghana Podhorácké muzeum
4. 9. – 31. 10. Vãelí produkty a m˘dla MûK Ti‰nov
8. 9. – 31. 10. Hledání radosti – obrazy Domov sv. AlÏbûty ÎernÛvka

a il. J. OndrÛ‰ové-Wünschové
28. 9. – 25. 11. Generace po generaci Muzeum mûsta Ti‰nova
2. 10. – 25. 10. Doteky Patagonie – v˘stava fotografií galerie Diana
7. 10. – 25. 11. Franti‰ek ·tûpán Podhorácké muzeum

20. 10. – 21. 10. V̆ stava ovoce a zeleniny KD Hajánky
10. 10. – 7. 12. TJ Sokol Pfiedklá‰tefií – 100 let Podhorácké muzeum
4. 10. – 20. 11. V̆ stava fotografií Galerie Na schodech

– Fotoklub Ti‰nov 2010
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Venkovní uãebna
v areálu ‰koly

Tfietí záfiijov˘ t˘-
den bylo na
Z· Ti‰nov, nám.
28. fiíjna nezvykle

ru‰no. Vrcholily totiÏ pfiípravy na slav-
nostní otevfiení novû zrekonstruovaného
vnitfiního atria, které bylo po loÀské v˘-
mûnû oken a zateplení budovy v dosti
neutû‰eném stavu.

Dfiíve atrium slouÏilo pouze jako
shromaÏdi‰tû ÏákÛ pfii slavnostních pfií-
leÏitostech. Jedná se o pomûrnû velk˘
a pûkn˘ prostor, kter˘ je uzavfien˘ a tím
chránûn˘ pfied nezvan˘mi náv‰tûvníky.
Proto nás napadlo, Ïe by bylo ideálním
místem pro vybudování venkovní
uãebny, vyuÏitelné nejen v hodinách pfií-
rodopisu a pfiírodovûdy, ale i pro ‰kolní
druÏinu nebo pro volnoãasové aktivity
na‰ich ÏákÛ. Dát nápadu konkrétní
podobu netrvalo dlouho, zb˘valo „jen“
získat potfiebné finanãní prostfiedky na
realizaci. S projektem jsme se tedy ob-
rátili na Lesy âeské republiky, kter˘m
se ná‰ nápad zalíbil a pfiislíbily nám
sponzorsk˘ dar ve v˘‰i 46 000 Kã.
Zb˘vající ãást nákladÛ hradila ze svého
rozpoãtu ‰kola, kdy byly pouÏity fi-
nanãní prostfiedky získané ze sbûru pa-
píru a od sponzorÛ ‰koly.

Pfiípravné práce zaãaly uÏ v kvûtnu
leto‰ního roku. Nejdfiíve bylo tfieba dÛ-
kladnû vyfiezat  zbytky pÛvodních dfie-
vin, coÏ zajistili pracovníci MûÚ Ti‰nov,
dal‰í  práce a úpravy terénu pro v˘-
sadbu pak  provedli Ïáci 2. stupnû pod
vedením na‰ich pánÛ ‰kolníkÛ zaãát-
kem záfií. Bûhem prázdnin se také za-
koupily skládací stoly a lavice a zaãalo
se s pfiípravou oboustrann˘ch informaã-
ních tabulí s tématikou lesa a ochrany
pfiírody a s v˘robou dfievûn˘ch ro‰tÛ na

sezení. Jako poslední probûhla v˘sadba
dfievin a trvalek, na kterou osobnû do-
hlíÏel Ing. Václav Drhlík z MûÚ. I kdyÏ
je‰tû zaãátkem záfií to tak nevypadalo,
nakonec jsme v‰echno stihli a atrium
mohlo b˘t otevfieno v plánovaném ter-
mínu.

Slavnostní otevfiení probûhlo ve ãtvr-
tek 27. fiíjna ve 14 hodin a zúãastnili se
ho kromû pfiedstavitelÛ mûsta i zástupci
LesÛ âeské republiky, na‰eho hlavního
sponzora. Souãástí programu byly i sou-
tûÏe a hry pro dûti s lesnickou témati-
kou, které pro na‰e Ïáky zorganizovaly
také Lesy âR. Slavnostní odpoledne te-
maticky velmi vhodnû doplnila i verni-
sáÏ v˘stavy fotografií hmyzu místního
fotografa pana Franti‰ka Gregora, Ïijí-
cího v âebínû.

Otevfiením ale na‰e práce v atriu
nekonãí, jiÏ nyní máme plány, co je‰tû
vylep‰it a jak dál pokraãovat. Na‰ím
pfiáním je, aby uãebna byla co nejvíce
vyuÏívaná a aby se v ní líbilo jak ÏákÛm,
tak pedagogÛm.

Mgr. Marcela Kovafiíková

Podûkování dûtem
ze Z· Ti‰nov, námûstí
28. fiíjna od zvífiátek z útulkÛ

Ahoj, jsem koãka Micka a nacházím
se v útulku je‰tû s mnoha dal‰ími zví-
fiecími kamarády. Nûktefií z nás se tu
ocitli po smrti páníãka, jiní se toulali,
protoÏe je nikdo nechtûl, ostatní byli od-
loÏeni nebo odebráni, neboÈ se k nim je-
jich majitelé nechovali dobfie.

Je nás tu – opu‰tûn˘ch zvífiat – hodnû
a finance útulkÛ na na‰e potfieby jsou
závislé na dárcích a penûÏní podpofie od
lidí s dobr˘m srdcem. Proto jsme byli
velmi potû‰eni dûtmi ze Z· Ti‰nov, ná-
mûstí 28. fiíjna, které nám ke Dni zvífiat
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nadûlily plno dárkÛ. My, koãiãky, jsme
dostaly granule, konzervy, kapsiãky
a deky, na kter˘ch se mÛÏeme pûknû za-
hfiívat. Pro pejsky si na‰i o‰etfiovatelé
kromû rÛzného krmení a dobrot dovezli
také misky, vodítka a hraãky. Dûti pfii-
spûly i koníkÛm nûkolika pytli suchého
peãiva, jablek a mrkve. Tyto hromady
jsme si poctivû rozdûlili se zvífiátky ze
tfií brnûnsk˘ch útulkÛ.

Tímto dûkujeme v‰em klukÛm a hol-
ãiãkám a pfiedev‰ím jejich rodiãÛm za
v‰echny dobroty a potfiebné vûci, které
nám poslali a tû‰íme se na dal‰í svátek.
Budeme rádi, kdyÏ se na nás pfiijedete
podívat a je‰tû radûji, kdyÏ se podafií nû-
komu z nás najít u Vás nov˘ a laskav˘
domov.

Za v‰echna obdarovaná zvífiátka
Jana KfiíÏová

Hrátky s hlínou nejen
pro dûtiãky

SdruÏení ‰kola
a rodina pfii Z·
Ti‰nov, Smí‰kova
si vás dovoluje pfii-
zvat, stejnû jako

v loÀském ‰kolním roce, k netradiãní
prorodinné aktivitû. Od záfií do prosince
2012 mohou rodiãe ãi prarodiãe spolu se
sv˘mi potomky (4 – 7 let) absolvovat

jednou za 14 dní odpoledne kurz  kera-
miky pro zaãáteãníky. Celkem se jedná
o 8 lekcí.

V rámci projektu se budou dûti a je-
jich doprovod (je podmínkou) seznamovat
s potfiebn˘mi základními dovednostmi
pro práci s hlínou, poté budou moci usku-
teãÀovat pod citliv˘m vedením své tvÛrãí
pfiedstavy. Kurzy budou probíhat v plnû
vybavené keramické dílnû ‰koly. Projekt
je dotován mûstem Ti‰nov, spoluúãast ro-
diãÛ 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

V záfií svûtlu‰ky záfií

V symbolické svûtlu‰ky s lucernami
se na jeden den promûnilo ‰est dvojic Ïá-
kyÀ a ÏákÛ ze Stfiední ‰koly a Základní
‰koly na nám. Míru v Ti‰novû, aby tak
pomohli nevidom˘m a tûÏce zrakovû po-
stiÏen˘m dûtem. Jako dobrovolníci se

dne 11. záfií zapojili do celonárodní
sbírky z jejichÏ v˘tûÏku je pfiispíváno na
nákup speciálních pomÛcek, vodících
psÛ, hudebních nástrojÛ a osobní asis-
tenãní sluÏby. Na‰i Ïáci se tak uãí
nejen nebát se oslovit na ulici neznámé
kolemjdoucí, pfiedstavit jim projekt
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Svûtlu‰ka a nabídnout jim originální
upomínkové pfiedmûty, ale pfiedev‰ím
neb˘t lhostejní a dle sv˘ch moÏností po-
máhat tûm, co na‰i pomoc potfiebují.
Celková v˘‰e vybran˘ch penûz není
je‰tû vyãíslena, vûfiíme ale, Ïe jsme ales-
poÀ malou mûrou mohli pfiispût k dobré
vûci.

Ing. Zuzana Bfienková
S· a Z· Ti‰nov

Zajímavá konference
v Brnû

Zavádûní prvkÛ anglického jazyka
do v‰ech vyuãovacích pfiedmûtÛ je aktu-
álním tématem v ãeském ‰kolství. Byla
mu vûnována i celostátní konference
s mezinárodní úãastí nazvaná „CLIL do
‰kol“. Probûhla v sobotu 6. fiíjna 2012 na
Pedagogické fakultû Masarykovy uni-
verzity v Brnû a zavr‰ila stejnojmenn˘
projekt pro uãitele druh˘ch stupÀÛ zá-
kladních ‰kol a niÏ‰ích stupÀÛ gym-
názií. Mezinárodní zkratka CLIL
(Content and Language Integrated
Learning) je dnes obecnû známa, jí od-
povídající metoda uÏ ménû. Právû o zku-

‰enosti s metodou CLIL se na konfe-
renci podûlili uãitelé rÛzn˘ch typÛ ‰kol
vãetnû vysok˘ch, a to od Chebu pfies
Brno a Slavkov aÏ po Pre‰ov.

Témûfi dvacet let vyuãuji hru na kla-
vír jako CLIL, a tak jsem byl vyzván,
abych úãastníkÛm konference sdûlil své
vlastní poznatky z v˘uky. Na oplátku
jsem zde nabyl informace o zmínûném
projektu. Byl iniciován na v˘‰e uvedené
fakultû. Jeho cílem bylo získat vybranou
slovní zásobu pouÏívanou ve v˘uce
v‰ech vyuãovacích pfiedmûtÛ, pfieloÏit ji
a nechat namluvit rodil˘mi mluvãími.
To se podafiilo. Uãitel – zájemce o CLIL
si dnes mÛÏe do svého vlastního vyuão-
vacího pfiedmûtu pofiídit metodick˘ se‰it
doplnûn˘ DVD s pfieloÏenou a ozvuãenou
slovní zásobou a poslouÏit si téÏ digi-
tální knihovnou. BlíÏe viz internetovou
stránku http://www.ped.muni.cz/clil.

Projekt „CLIL do ‰kol“ vydal po le-
tech práce bohaté plody a ty ãekají jen
na to, aÏ budou aktivními uãiteli vyu-
Ïity beze zbytku!

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

RC Studánka Vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

Cuchanina – krouÏek
VÏdy v úter˘ v 18.00 – 19.30 hod.

Pfiijìte si vyrobit nûco pro radost so-
bû nebo sv˘m blízk˘m do klubu
Cuchanina nejen pro Ïeny a dívky v‰ech
generací. Vstupné 20,- Kã.

Program:

23. 10. TEXTILNÍ HRAâKA
Lektorka – Milena O‰merová
(S sebou – nitû, jehlu, nÛÏky, korálky,
knofliky, vatelín)
30. 10. Voln˘ program

6. 11. PEDIG – STOJÁNEK
NA UBROUSKY

Lektorka – Milada Fialová
Cena za materiál – 40,- Kã
(S sebou – zahradnické nÛÏky, ruãník,
‰ídlo nebo jehlici)
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13. 11. JEHELNÍâEK NEBO KROUÎEK
NA UBROUSKY PEDIG

Lektorka – Zdenka Zavfielová
Cena za materiál – 10,- Kã
(S sebou – kousek molitanu, látku)
20. 11. FILIGRÁNY Z PAPÍRU
Lektorka – Zdenka Kalá‰ková
(S sebou – nÛÏky, fiezák na papír, papír,
tuÏku)
27. 11. Pfiekvapení

4. 12. KUKU¤IâNÉ ·USTÍ
– ANDùLÍâEK, RYBIâKA

Cena kurzu – cca 50,- Kã
11. 12. VÁNOâNÍ DEKORACE
Cena cca 100,- Kã
Lektorka – Martina S˘sová

Základní principy kouãinku – kurz
V pátek 26. 10. 2012, 16.00 – 20.00 hod.
a v sobotu 27. 10. 2012, 9.00 – 17.00 hod.

BliÏ‰í informace o tomto kurzu na-
jdete na http://koucinkcentrum.cz
/zakladni-principy-koucinku.

Kurz je urãen pro rodiãe, pedagogy,
zástupce neziskov˘ch organizací i ma-
l˘ch, stfiedních i velk˘ch firem.
Místo konání: P. S., nám. 28. fiíjna 28,
Ti‰nov (za lékárnou Arnika)

Úãastnick˘ poplatek: 1 500,- Kã
(úãastníci semináfie Ochutnávka kouãinku
1 350,-), manÏelské páry 2 000,- Kã (man-
Ïelé, ktefií se zúãastnili Ochutnávky
kouãinku 1 750,-) aktivní ãlenové RC
Studánka o. s. 800,- Kã.

Kurz je podpofien z dotaãního pro-
gramu v oblasti podpory rodiny MPSV
âR.
Uzávûrka pfiihlá‰ek: 21. 10. 2012,
kurz je urãen pro 15 úãastníkÛ.

Po dobu kurzu bude zaji‰tûno hlí-
dání dûtí v RC Studánka za 40,- Kã/na
hodinu pro rodinu.
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.stu-
danka-tisnov.cz

RELAXACE A IMAGINACE
Ve stfiedu 31. 10. v 19 hodin

Vyzkou‰ejte relaxaãní a sebeuklidÀo-
vací metody, které pfiiná‰ejí pocity osvû-
Ïení, uklidnûní a ‰tûstí. Tyto pozitivní
pocity neproÏívá jenom mysl, ale celé
tûlo.
Lektoruje: Mgr. Hana Pelãáková
Kubecová (psycholoÏka)
Cena kurzu: 125,- Kã

Je nutné se pfiihlásit pfiedem, kapa-
cita místnosti je omezena, e-mail: 
h.kubecova@seznam.cz, mob.: 736 607 320

Pfied‰kolka pfii RC Studánka

P fi e d ‰ k o l k a
Ptáãata pfii
R o d i n n é m

centru Studánka funguje jiÏ mûsíc
v pracovní dny od 6.30 do 16.30. KaÏdé
pondûlí máme vÏdy nové téma s dûtmi
a dûti dostanou domÛ pracovní list
s básniãkami a písniãkami, které si po
cel˘ t˘den fiíkáme a zpíváme, v úter˘ dû-
láme v˘tvarnou ãinnost, ve stfiedu jsou
Zpívánky, ve ãtvrtek se snaÏíme 
o didaktickou ãinnost a v pátek 
o sportovní ãinnost.

V t˘dnu od 8. – 12. 10. to bylo téma
Sklízení podzimních plodÛ, pfii kte-
rém si dûti vyrobily ovoce z krep. papíru
a zavafieninu z papíru.

Od 1. fiíjna nabízíme v pfied‰kolce
krouÏek keramiky. Vede jej zdarma
(platí se jen za materiál) jedna z mami-
nek dûtí – Mgr. Dana Veselá, PhD.

Na stránkách http://www.studanka-
tisnov.cz/pece-o-deti/predskolka-esf.html
najdete aktuální informace, vÏdy ve
ãtvrtek jídelníãek na dal‰í t˘den, aktu-
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ální mûsíãní program aktivit, pravidel-
n˘ denní a t˘denní program, fotografie,
ukázky v˘robkÛ a pracovních listÛ.
Kontakty: PhDr. Libu‰e Beranová,
manaÏerka pfied‰kolky, 777 706 722,
liba.beranova@tiscali.cz
Renata Poláková, asistentka a finanãní
manaÏerka, 777 706 723, renata.pola-
kova@centrum.cz
Eva ·enková, ZdeÀka ·paãková,
Bc. Pavlína Henková, peãovatelky,
777 706 725

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 s péãí 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, sladování
osobního/rodinného a pracovního Ïivota)
pojí.

Poradkyni je moÏné kontaktovat
prostfiednictvím e-mailu a telefonicky.

Je moÏná po pfiedchozí domluvû i osobní
konzultace v RC Studánka (Kvûtnická
821 Ti‰nov), pfii které zajistíme i hlídání
va‰ich dûtí.

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

DDM Ti‰nov informuje

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

Pfiímûstsk˘ tábor o podzimních
prázdninách v DDM Ti‰nov

Na prázdniny chystáme pro dûti dva
v˘lety s bohat˘m programem. Pro dûti
1. – 5. tfiídy.
Termín: 25. a 26. 10. 2012 (8.00 – 16.00)

Ve ãtvrtek 25. 10. pojedeme do
Brna, kde nav‰tívíme Modelov˘ svût
– velk˘ model koleji‰tû, kde kromû
vlakÛ jezdí i autobusy a auta, toãí se
kolotoãe, stfiídá se den a noc a uvidíte
i zábavní park, policejní stanici nebo
tenisové kurty.

Potom pÛjdeme na v˘stavu 20 let
s Dûtsk˘m muzeem, kde je kaleido-
skop interaktivních v˘stav pro dûti i do-
spûlé. Tady si mÛÏete vyzkou‰et mimo
jiné rÛzné druhy tkaní ãi oÏivit loutky,
k dispozici bude rovnûÏ mletí obilí na zr-
notûrce, raÏba mincí, oblékání dobového
odûvu ãi zkou‰ení zbroje.

Sraz je v 8.30 na vlakovém nádraÏí
v Ti‰novû. Cena 250 Kã (v cenû je jízdné,
vstupné, obûd). 
Vedoucí: Dá‰a Lazarová,
tel.: 731 507 220, lazarova@ddm-tisnov.cz

Pfied‰kolka je financována z Evropského sociálního fondu prostfiednictvím
Operaãního programu Lidské zdroje a zamûstnanost a ze státního rozpoãtu âR.
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V pátek 26. 10. pojedeme do
B˘kovic na prohlídku Porãova ml˘na
http://www.porcuvmlyn.cz/

Sraz v 7.45 na vlakovém nádraÏí
v Ti‰novû. Cena 250 Kã (v cenû je jízdné,
vstupné). Na tento den nebude zaji‰tûn
obûd.
Vedoucí: Ivana Smí‰ková,
tel.: 737 331 437, smiskova@ddm-tisnov.cz

Dûti je nutné pfiihlásit pfiedem
a vyplnit pfiihlá‰ku do 23. 10. 2012!

Je moÏné hlásit se i na jednotlivé
dny. Podrobné informace a pfiihlá‰ky
najdete na www.ddm-tisnov.cz.

Semináfie pro dospûlé
Co je to Facebook
alias Facebook pro rodiãe

Chcete vûdût, jak se na poãítaãi baví
va‰e dûti? Jsou v bezpeãí? Do jaké míry
jste schopni jejich Facebook a aktivity
na nûm kontrolovat? Pfiijìte a my Vám
pomÛÏeme, poradíme a spoleãnû se nau-
ãíme Facebook pouÏívat.
âtvrtek 1. 11. – 18.00 hod., cena 100,-Kã

Mít v‰e hotovo – metoda GTD
Chcete se zbavit stresu? Ovládnout

svÛj ãas? Chcete koneãnû plnit úkoly
v ãas a b˘t produktivní? Pfiijìte
a s námi mÛÏete pochopit, jak to stíhají
ti nejvytíÏenûj‰í managefii.
âtvrtek 1. 11. – 18.00 hod., cena 100,-Kã

Informace a pfiihlá‰ky na semináfie
pro dospûlé na www.ddm-tisnov.cz, 
730 167 536, svancarova@ddm-tisnov.cz

Je‰tû pár voln˘ch míst v krouÏcích...
V novém ‰kolním roce se otevfielo

mnoÏství krouÏkÛ jak osvûdãen˘ch, 
tak i nov˘ch a v nûkter˘ch krouÏcích
jsou je‰tû volná místa, tak neváhejte
a pfiijìte!
Mlsná vafieãka (pro velk˘ zájem otev-
fiena nová skupina)

Tvofiíme IN
Korálkování
Keramika (pro velk˘ zájem otevfiena
nová skupina)
Angliãtina pro men‰í dûti
Deskové hry
PoZdraV – Pohyb, Zdraví, V˘Ïiva
Sportovní hry
Mlad˘ hasiã
Tvorba webu
Animovan˘ film, stfiih videa
Focení pro dûti
Fotokurz
Více informací na webov˘ch stránkách
www.ddm-tisnov.cz

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

Plavání a relaxace
ve Wellness Kufiim
stfieda 31. 10. 2012

Odjezd z Ti‰nova v 11.45 hod. od
Podhorácké restaurace. Autobus zasta-
vuje u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena zájezdu 90 Kã zahr-
nuje dopravu i vstupné. Pfiedpokládan˘
návrat kolem 15. hodiny.

Pro úãastníky jsou na 90 minut pro-
najaty v‰echny ãtyfii dráhy plaveckého
bazénu, dále se mohou volnû pohybovat
v „mokré“ ãásti areálu, kde se nachází
rekreaãní bazén s divokou fiekou, vífii-
v˘mi lavicemi a vodním hfiibem, dále
vífiivou lázeÀ, parní saunu, ‰kolní bazén
s posuvn˘m dnem a 2 chrliãi vody. 
Dal‰í plavání se bude konat podle zájmu
seniorÛ.

Na plavání se hlaste t˘den pfiedem
v CSS u Marty ·pirkové a Ludmily
·paãkové na tel. ã. 549 410 312 nebo
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773 590 274. Prosíme o úhradu zá-
jezdu pfii pfiihla‰ování.

Dílniãky
Od 7. 9. 2012 se konají pravidelné

rukodûlné dílny, vÏdy v pátek od 13.00
hodin v pfiísálí jídelny DPS Králova.
Zveme v‰echny zájemce o ruãní práce.

Zájezd na koupání do MO·ONU
Pfiipravujeme pro seniory jiÏ tra-

diãní zájezd na koupání do Maìarska.
Uskuteãní se v pondûlí 5. 11. 2012.
Odjezd autobusu bude v 6.00 hod. od
Podhorácké restaurace, dále zastavuje
u po‰ty a na sídli‰ti Pod Klucaninou.
Cena zájezdu 600 Kã – zahrnuje jízdné,
vstupné, poji‰tûní a prÛvodce. Pfiihla‰o-
vání na zájezd probûhne v pondûlí
29. 10. 2012 ve vestibulu DPS Králova
1742 (penzion) v dobû od 8.00 hod. S se-
bou platn˘ OP a 600 Kã. Od kaÏdého
úãastníka budeme u pfiihla‰ování potfie-
bovat tyto údaje: jméno, pfiíjmení, adre-
su, zdravotní poji‰Èovnu, rodné ãíslo
a telefonick˘ kontakt.

Z oslav Mezinárodního dne seniorÛ
Ve ãtvrtek 4. 10. 2012 se konala

v domû s peãovatelskou sluÏbou jiÏ po-
tfietí oslava Mezinárodního dne seniorÛ,
letos pod zá‰titou ti‰novské poslankynû
Evropského parlamentu Ing. Bc. Zuzany
Brzobohaté. V bohatém programu se
pfied zaplnûnou jídelnou DPS vystfiídalo
na ‰edesát úãinkujících. Program zahá-
jily sv˘m hudebnû dramatick˘m vystou-
pením dûti ze ZU· Ti‰nov pod vedením
fieditele ‰koly Tomá‰e Zouhara a uãitelÛ
Jaroslava Halouzky, Dagmar Fi‰erové
a Marka Kubáta. Pûveck˘ sbor Patron
z Nedvûdice, kter˘ fiídí Petra Glosr
Cvrkalová, zazpíval lidové písnû.
MaÏoretky z LaÏánek pfiijely sice v osla-
bené sestavû, ale pfiedvedly dokonce
jednu sestavu navíc. Pan Franti‰ek
Kratochvíl zahrál v prÛbûhu odpoledne

na klavír nûkolik skladeb váÏného i leh-
ãího Ïánru, zazpívala i jeho sestra Anna
Kratochvílová. Zábava nebyla pouze pa-
sivní – na dvû hodiny pfii‰li zahrát man-
Ïelé Ma‰kovi z Kufiimi a seniofii si sami
mohli zatanãit v rytmu dechové i popové
hudby. Závûr programu patfiil ãlenÛm
souboru Katolické vzdûlávací jednoty
pod vedením paní Ireny Ochrymãukové,
ktefií zazpívali nûkolik lidov˘ch písní
z Ti‰novska a zatanãili Moravskou 
besedu.

A jak se líbila oslava Mezinárodního
dne seniorÛ tûm, pro nûÏ byla urãena?
Seniorky v rámci páteãních dílniãek
k oslavû napsaly:

„Leto‰ní oslava Dne seniorÛ probû-
hla na DPS ve ãtvrtek 4. fiíjna odpoled-
ne. Bohat˘ program svûdãil o nároãné
pfiípravû a organizaci. V̆ znam tohoto
dne a úcta k nám, seniorÛm, byla umoc-
nûna i pfiítomností a vystoupením zá-
stupcÛ MûÚ Ti‰nov. Ve vystoupení pana
starosty nás zvlá‰È potû‰il pfiíslib v˘-
mûny oken v budovách penzionu.

Ohlasy na vystoupení tûch nejmen-
‰ích byly upfiímné, nûkdy i se slzou
v oãích – vÏdyÈ jsme maminky, babiãky,
prababiãky, pfiípadnû tatínkové, dûdeã-
ci. Potlesk byl odmûnou po kaÏdém vy-
stoupení v‰ech zúãastnûn˘ch. V druhé
ãásti jsme si zazpívali a zatancovali pfii
hudebním doprovodu. Nechybûlo ani bo-
haté obãerstvení a chutné koláãky.
Odcházeli jsme s dobr˘mi pocity a tû-
‰íme se na dal‰í akci.“

Nezb˘vá neÏ podûkovat: za CSS
v‰em úãinkujícím a sponzorÛm.

Anna Pammrová
a vegetariánství

Spoleãnost Anny Pammrové vás zve
na pfiedná‰ku JUDr. Jana ·Èastného
konanou v sobotu 20. 10. ve 14 hodin
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v Muzeu mûsta Ti‰nova. O Annû
Pammrové je známo, Ïe byla vegeta-
riánkou, téma v‰ak zatím podrobnûji
nebylo zpracováno. Prezentace se za-
mûfií na její vefiejnou ãinnost v této ob-
lasti a její aktivity v ochranû zvífiat.
PfiiblíÏeny budou také osobnosti tehdej-
‰ího vegetariánského a reformního
hnutí, jako byli Pfiemysl Pitter, Pavla
Moudrá, Cyrill Höschl a dal‰í.
Pfiedná‰ka bude doplnûna obrazovou
dokumentací a ukázkami z novû objeve-
n˘ch textÛ A. Pammrové.

Den stromÛ v Ti‰novû
21.10. 2012

Ekoporadna Ti‰novsko a Ko-
mise Ïivotního prostfiedí MûÚ
Ti‰nov vás tradiãnû zvou na
spoleãnou oslavu svátku
stromÛ. V loÀském roce jsme

zahájili v˘pravy za v˘znamn˘mi nebo nû-
ãím zajímav˘mi stromy na‰eho regionu,
o kter˘ch jsme se dovídali z ankety Strom
Ti‰novska v letech 2005 – 2010.

Letos se vydáme do Pfiedklá‰tefií
a jeho okolí. Sejdeme se v nedûli 
21. fiíjna ve 13.30 u ka‰ny na námûstí
v Ti‰novû, zájemci z Pfiedklá‰tefií na nás
mohou poãkat u vchodu do parku u b˘-
valé Bauerovy vily (donedávna speciální
‰koly). V parku, kde mÛÏeme obdivovat
hned nûkolik velikánÛ i zajímav˘ch
exempláfiÛ exotick˘ch stromÛ, nás pfií-
jemnû zdrÏí ka‰tanovník jedl˘, strom,
kter˘ mûli Ïáci ‰koly nejradûji a jehoÏ
plody kaÏdoroãnû sbírali a pekli si je ve
‰kolní jídelnû. Pro nás je letos upeãe
L. Entlerová a nabídne k ochutnání
i dal‰í pochoutky z ka‰tanové mouky.
Pro zájemce o keltsk˘ stromov˘ horo-
skop bude pfiipraven kalendáfi i prak-
tick˘ v˘klad a moÏnost si „svÛj“ strom
v parku vyhledat.

Pfiíjemnû zahfiátí peãen˘mi ka‰tany
si pospí‰íme k památné hru‰ni za klá‰-
terem a od té  se po modré znaãce vy-
dáme vzhÛru za star˘mi jedlemi
douglaskami do lesní aleje „Jubileum“
vysázené v roce 1908 u pfiíleÏitosti
60. v˘roãí panování císafie Franze
Josefa I. S její historií i souãasností nás
seznámí Jaroslav ·paãek z LesÛ âeské
republiky. Poté  budou mít v‰ichni pfiíle-
Ïitost vyzkou‰et si  pohled na stromy
a les z jiné neÏ bûÏné perspektivy – za-
Ïít stromolezení, které bude zabezpeãe-
no certifikovan˘m stromolezcem
Mgr. Franti‰kem Îáãkem (www.stromo-
stan.cz) a bude pfiipraveno jak pro do-
spûlé, tak pro pfied‰kolní i ‰kolní dûti
(v dobû 15 do 16 hodin).  Neváhejte vyu-
Ïít pfiíleÏitost dostat se bezpeãnû na vr-
cholky stromÛ a zpût.

Na setkání s milovníky stromÛ se
tû‰í pofiadatelé.

Vzácn˘ host ze svûta
fair trade v Ti‰novû

V úter˘ 23. 10. pfiivítáme v Ti‰novû
vzácnou náv‰tûvu, která k nám zavítá
podpofiit nás ve snaze stát se
tzv. Fairtradov˘m mûstem. Bude jí
pan Antonio Jimenez z fairtradového
druÏstva COOBANA z Panamy. Toto
druÏstvo se vûnuje pfiedev‰ím pûstování
banánÛ. U nás zatím banány ani jiné
tropické ovoce produkované v systému
„spravedlivého obchodu“ nejsou bûÏnû
k dostání, ale je pravdûpodobné, Ïe brzy
budeme mít moÏnost v âR koupit ba-
nány právû od tûchto panamsk˘ch pûs-
titelÛ. Máme tedy jedineãnou moÏnost
dozvûdût se o tom, jak systém fair trade
funguje v praxi a jaké jsou nebo nejsou
jeho skuteãné pfiínosy pfiímo od zá-
stupce tûch, na které je fair trade za-
cílen.
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Dopoledne bude pan Jimenez bese-
dovat se Ïáky a studenty ti‰novsk˘ch
‰kol, kolem poledne se setká s pfiedsta-
viteli mûsta a odpoledne se uskuteãní
setkání se zájemci z fiad vefiejnosti.
Zaãátek setkání je naplánován na 
14 hodin v kavárnû Mûstského muzea.
Zájemce prosíme o pfiedbûÏnou registra-
ci úãasti na e-mailu ekoporadna
@tisnovsko.eu z dÛvodu moÏné zmûny 
ãi upfiesnûní ãasu a místa setkání. 
Tûm, ktefií se na setkání nedostanou,
doporuãujeme krátké video o druÏstvu
COOBANA pod názvem Going beyond
Fairtrade in Panama (bananas) 
na serveru http://www.youtube.com
/watch?v=SLlsTO51HX0&feature=play
er_embedded. Za zprostfiedkování 
a spolupráci pfii pfiípravû náv‰tûvy 
dûkujeme neziskové organizaci 
NaZemi.

Ble‰í trhy 3. listopadu

V sobotu 3. listopadu pro-
bûhne poslední pravideln˘
sobotní trh s místními po-
traviny a v˘robky u pfiíle-
Ïitosti podzimní Meziná-
rodní expozice minerálÛ.

Prodej bude zpestfien ble‰ími trhy.
V nabídce nûkter˘ch prodávajících na-
jdete opotfiebované, ale je‰tû stále uÏi-
teãné domácí potfieby, hraãky, knihy,
obno‰ené obleãení, staroÏitnosti apod.
Nechcete také vy nabídnout k prodeji, co
uÏ doma nepotfiebujete?

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

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

Darujte nepotfiebné

Obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko vyhla‰uje sbírku na podporu
své ãinnosti a to prostfiednictvím pfied-
mûtÛ, které doma jiÏ nepotfiebujete.
NashromáÏdûné dary budou nabídnuty
na Ble‰ích trzích 3. listopadu od 8 do
11 hodin v Ti‰novû. V̆ tûÏek bude vyuÏit
na realizaci projektÛ Ekoporadny
Ti‰novsko a Lesního rodinného klubu
na Ti‰novsku. V‰e cenné a neprodané
bude následnû vûnováno Diecézní
Charitû Brno nebo Diakonii Broumov.

Konkrétnû mÛÏete darovat staroÏit-
nosti, domácí potfieby, hraãky, knihy, ne-
vhodné dárky, bytové doplÀky apod.
Pofiadatelé sbírky si vyhrazují právo
nepfiijmout obno‰ené obleãení, elektro-
niku, objemné pfiedmûty apod.
Pfiedávka je moÏná v Ekoporadnû
Ti‰novsko a to ve stfiedu 24., v pátek 26.,
ve stfiedu 31. fiíjna a v pátek 2. listo-
padu, vÏdy od 14 do 17 hodin.

Kontakt: Ekoporadna Ti‰novsko,
nám. 28. fiíjna, ã. p. 28, tel.: 737 553 300,
e-mail: lesniklub@tisnovsko.eu. Více na
http://sebevedome.tisnovsko.eu.

Za pfiípadnou podporu dûkujeme!

Karolina Krátká

Potfiebujete pomoc se
zvládáním bûÏn˘ch úkonÛ?

Nechce se vám odejít do domova
pro seniory a rádi by jste zÛstali se
sv˘mi blizk˘mi, v prostfiedí, ve kte-
rém se cítíte doma?
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Peãovatelská sluÏba Oblastní cha-
rity Ti‰nov poskytuje lidem se sníÏenou
sobûstaãností z dÛvodu vûku, chronic-
kého onemocnûní nebo zdravotního zne-
v˘hodnûní pomoc a podporu pfii zvlá-
dání tûÏkostí o sebe a svoji domácnost,
umoÏnit jim v nejvy‰‰í moÏné mífie za-
pojení do bûÏného Ïivota spoleãnosti,
a v pfiípadech, kdy toto vyluãuje jejich
stav, zajistit jim dÛstojné setrvání v je-
jich domácím prostfiedí.

O CO USILUJEME?
Hlavním cílem sluÏby je poskytovat

kvalitní, finanãnû, ãasovû i místnû do-
stupnou sluÏbu, která podpofií samo-
statnost uÏivatele, v maximální mífie
zachová jeho dosavadní zpÛsob Ïivota
a umoÏní mu tak co nejdel‰í setrvání
v jeho pfiirozeném domácím prostfiedí.

KDY A KDE JE SLUÎBA
POSKYTOVÁNA?

SluÏba je poskytována v pracovní
dny od 7.00 do 16.00 v domácnostech
uÏivatelÛ sluÏby.

JAKÉ SLUÎBY NABÍZÍME?
Základní ãinnosti:
– pomoc pfii zvládání bûÏn˘ch úkonÛ 

péãe o vlastní osobu
– pomoc pfii osobní hygienû
– poskytnutí stravy nebo pomoc pfii za-

ji‰tûní stravy
– pomoc pfii zaji‰tûní chodu domácnosti 

– zprostfiedkování kontaktu se spole-
ãensk˘m prostfiedím

Úhrada uÏivatele sluÏby za jednot-
livé úkony je 80,- Kã za hodinu.

Za dováÏku obûda si k cenû obûda
(57,- za obûd) úãtujeme 15,- Kã.

Souãástí sluÏby je také poskytování
bezplatného základního sociálního pora-
denství.

DoplÀkové sluÏby:
– pedikúra v domácnosti klienta 

(110,- Kã za úkon); pro ostatní zájemce
150,- za úkon + doprava pedikérky do
domácnosti ve v˘‰i 8,- Kã za km

– doprava klienta na úfiad, k lékafii atd.
(6,50 Kã za km)

– zapÛjãení kompenzaãních a rehabili-
taãních pomÛcek

KOMU SLUÎBU POSKYTUJEME?
UÏivateli na‰ich sluÏeb mohou b˘t:
– seniofii (star‰í 65 let),
– osoby s chronick˘m onemocnûním

(star‰í 27 let), 
– osoby se zdravotním postiÏením 

(star‰í 27 let), které mají sníÏenou so-
bûstaãnost a potfiebují pomoc pfii zvlá-
dání úkonÛ péãe o vlastní osobu nebo
pomoc pfii zaji‰Èování chodu domác-
nosti. SluÏba je poskytována obãanÛm
mûsta Ti‰nova a okolních obcí.

KDE NÁS NAJDETE?
Adresa: RáboÀova 116, 666 01 Ti‰nov
(vedle Úfiadu práce)
Kontaktní pracovník: Mgr. Jana
Kosmáková – vedoucí sluÏby, Hana
Mácová – koordinátorka sluÏby
Kontakty: tel.: 731 626 074,
e-mail: pecovatelky.tisnov@charita.cz
Provozní doba stfiediska peãovatelské
sluÏby (kanceláfi vedoucí a koordiná-
torky sluÏby):
Po – Pá 9.00 – 11.30

12.30 – 14.00
(pfiíp. dle domluvy)
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Dal‰í informace Vám ochotnû sdûlí
na‰i kontaktní pracovníci, na které se
rovnûÏ obracejte v pfiípadû zájmu 
o sluÏbu. Podrobnûj‰í informace o sluÏbû
jsou také zvefiejnûny na na‰ich webo-
v˘ch stránkách www.tisnov.charita.cz.

Fotografové s vavfiínem

Leto‰ní  akti -
vita ti‰novského
KLUBU P¤ÁTEL
FOTOGRAFIE byla
úspû‰nû odstarto-
vána lednovou v˘-
stavou v Galerii
Diana. Následovala
kvûtnová v˘stava
ãlenského tria Bortlík, Kabe‰, Zavadil
na Z· nám. 28. fiíjna a dal‰í autorské ex-
pozice Oldfiicha V̆ lety v Boskovicích,
Pavla Bortlíka v Îelezném a Miroslava
Pálky v Galerii Na schodech. V̆ stavní
klubová ãinnost byla zavr‰ena úãastí
v celorepublikové soutûÏi nazvané
Ratibofiick˘ mapov˘ okruh. Do této kon-
frontace fotografické klubové tvorby se
v právû uplynulém roãníku zapojilo
18 klubÛ s 361 soutûÏními snímky. Po
roãním putování po zúãastnûn˘ch klu-
bech se kolekce dvaceti ti‰novsk˘ch
snímkÛ vrátila s potû‰ujícím hodnoce-
ním. Ze slavnostního vyhlá‰ení v˘sledkÛ
soutûÏe v Polici nad Metují si absolutní
vítûzství za snímek Linie v krajinû od-
vezl Oldfiich V̆ leta. Umístûní v TOP 50
nejlépe hodnocen˘ch snímkÛ zazname-
nali je‰tû M. Ferov a M. Buãek. Klub
jako celek se z devátého místa v minu-
lém roãníku posunul na místo ãtvrté.
Koneãné umístûní tûsnû pod stupni ví-
tûzÛ se stalo základním motivaãním
faktorem pro v˘bûr snímkÛ pro nadchá-
zející 42. roãník soutûÏe. Nezb˘vá neÏ

doufat, Ïe „dobré svûtlo“ bude ti‰novsk˘
fotoklub provázet i v nadcházejícím roã-
níku a pro ty, co si rádi prohlédnou
snímky z nejbliÏ‰ího okolí se nabízí pfií-
leÏitost jejich zhlédnutí pfii pfiipravo-
vané v˘stavû 17. listopadu v Pfiedklá‰tefií.

(MB)

Pozvánka na akce âas
pro sebe o. s.

Rodinné konstelace s psycholoÏkou
Mgr. Evou Pávkovou
20. 10. 2012

Pfii práci s konstelacemi je moÏné
hledat novou rovnováhu ve vztazích
k rodinû, blízk˘m, kolegÛm ãi vlastnímu
zdraví. Semináfi je pozváním pro kaÏ-
dého, kdo se chce novû podívat na svou
souãasnou Ïivotní situaci a najít energii
pro nastartování ozdravné zmûny.

Gerda Odehnalová – automatická
kresba
21. 10. 2012

Pojìme najít barvy své du‰e. „KaÏdá
správná my‰lenka je vÏdy ta, která pfii-
ná‰í radost.“ Nepotfiebujete ‰tûtce ani
znalosti. Vezmûte si s sebou své srdce
a budeme tvofiit.

Kouãink ochutnávka
26. – 27.10. 2012

Kouãink je metoda rozvoje osobnosti
je univerzální a vhodná ve v‰ech oblas-
tech.
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Více informací podá Mgr. Jifií Neãas
– statutární zástupce âas pro sebe o. s.,
nám. 28. fiíjna 28, 666 01 Ti‰nov, 
j.necas@centrum.cz, tel.: 603 856 888,
www.casprosebe.webnode.cz

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.

Persefona

Persefona je obãanské sdruÏení po-
skytující odborné sociální, právní
a psychologické poradenství obûtem
domácího násilí, sexuálního násilí
a znásilnûní. Jsme tu také pro ty, ktefií
se obûtem uvedeného pfiíkofií snaÏí
pomoci.

Aktuálnû jsme roz‰ífiili na‰e sluÏby
v Ti‰novû o dal‰í poradensk˘ den v mû-
síci, kdy kromû jiÏ zavedeného druhého
pondûlí v mûsíci v dobû od 14.00 do
18.00 hodin, probíhá nyní poradenství
také kaÏdou ãtvrtou stfiedu v mûsíci
v dobû od 9.00 do 13.00 hodin
v Ekoporadnû Ti‰novsko, nám 28. fiíjna,
ã. p. 28. PfiibliÏnû od listopadu 2012 bude
poradenství probíhat novû v Rodinném
centru Studánka, Riegrova 318.

Do konce roku 2012 jsou to tyto
termíny: 24. 10., 12. 11. a 28. 11., 10. 12.

První konzultace s klientem probíhá
s terénní sociální pracovnicí, která v pfií-
padû potfieby zprostfiedkuje dal‰í kon-
zultaci klienta s právniãkou nebo psy-
choloÏkou Persefony o.s.

Na konzultaci v uveden˘ch termí-
nech je moÏné pfiijít bez objednání, ale
jistûj‰í je se telefonicky objednat na mo-
bilní lince 737 834 345 nebo na pevné
lince 545 245 996 v pracovní dny v ãase
9 – 17 hod.

Pfiijìte se poradit, jsme tu proto,
abychom Vám podali pomocnou ruku.

Nabízíme pomoc, podporu a bez-
peãn˘ prostor pro Vá‰ pfiíbûh.

Poradenské sluÏby poskytujeme
v rámci projektu Pfiijdeme aÏ k Vám
2 – zlep‰ení místní dostupnosti sluÏeb
obûtem domácího násilí, znásilnûní
a sexuálního zneuÏívání. Projekt je fi-
nancován z ESF prostfiednictvím OP
LZZ a státního rozpoãtu âR a je realizo-
ván od ãervna 2011 do kvûtna 2014
Kontakty:
sídlo organizace: Persefona o. s.,

Jiráskova 8, 602 00 Brno
Mobilní linka: 737 834 345,

pevná linka: 545 245 996
E-mail: domacinasili@persefona.cz

www.persefona.cz

HALLOWEEN PARTY
pro dûti a rodiãe

V pátek 26. 10. si budou moci rodiãe
s dûtmi uÏít prav˘ halloweensk˘ den
v RockStar Café v Ti‰novû! „Pekelnû“
vyzdoben˘ interiér bude jiÏ od
11.00 hod. hostit bohat˘ program:
11.00 – 12.30 vafiení d˘Àové polévky
s kuchafiem Micálem!
11.30 – 13.30 vyfiezávání lucerniãek
z d˘ní (ty je moÏné zakoupit na místû)
14.00 – 14.30 bohatá tombola
14.30 – 17.00 dûtská diskotéka s DJ
15.00 – 17.00 halloweensk˘ bowling pro
dûti zdarma
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V prÛbûhu celého dne bude k dispo-
zici:
9.00 – 17.00 otevfiena hrací Play Arena
v prostorách Oázy Ti‰nov

Vystfiihování halloweensk˘ch ozdob
z papíru, malování na obliãej, pexeso,
líãení s Mary Kay pro maminky a dal‰í...

Na veãer je pfiipravena Halloween
party pro dospûlé s DJ a programem
pln˘m zábavy a soutûÏí. Více informací
na www.rockstarcafe.cz nebo www.face-
book.com/rockstartisnov.

Pozvání na benefiãní
semináfi Zvládání
konfliktních situací

Lesní rodinn˘ klub na Ti‰novsku vás
srdeãnû zve na interaktivní semináfi
MUDr. TaÈjany Horké, pfiímé Ïaãky
Jifiiny Prekopové a absolventky v˘cviku
Terapie pevn˘m objetím. V úter˘
30. fiíjna od 14 do 18 hodin v pfied-
ná‰kovém sále Mûstské knihovny
Ti‰nov se Dr. Horká zamûfií na klíãové
pfiedpoklady pro zvládání konfliktních
situací. Spoleãnû s úãastníky se zamyslí,
co se uãíme v pÛvodní rodinû, jak jsou
dÛleÏité laskavé a vztahy plné úcty
s vlastními rodiãi a jak se zku‰enosti
z rodiny pfiená‰í do dal‰ího Ïivota.

Benefiãní semináfi je urãen nejen pe-
dagogÛm a pracovníkÛm pomáhajících
profesí, ale ‰iroké vefiejnosti.

MUDr. TaÈjana Horká, rozená
Balá‰ová a vyrÛstající v Pfiedklá‰tefií,
v souãasné dobû provozuje soukromou
psychiatrickou a psychoterapeutickou
praxi v Brnû.

Minimální v˘‰e vstupného je 200 Kã,
jakékoliv dobrovolné pfiíspûvky jsou
vítány. V̆ tûÏek bude pouÏit na dal‰í
provozování lesního klubu. Drobné
obãerstvení bude zaji‰tûno po dobu pfie-
stávek.

Vzhledem k délce trvání semináfie
není moÏné v prostorách knihovny zaji-
stit hlídání dûtí.

Lesní rodinn˘ klub na Ti‰novsku
provozuje obãanské sdruÏení Za sebevû-
domé Ti‰novsko. Více na http://lesnik-
lub.tisnovsko.eu. BliÏ‰í informace o se-
mináfii: lesniklub@tisnovsko.eu, tel. 737
187 244.

Sokol v Ti‰novû

Pfiedsednictvo Sokolské Ïupy
Pern‰tejnské a v˘bor T. J. Sokol Ti‰nov
zve v‰echny ãleny a pfiíznivce Sokola na
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ u pfiíleÏitosti
110. v˘roãí Ïupy Pern‰tejnské a 120. v˘-
roãí Sokola v Ti‰novû v sobotu 20. fiíjna
2012 od 16 hodin v ti‰novské sokolovnû.
PROGRAM:
16.00 – slavnostní zahájení 
– vystoupení starostÛ a hostÛ
– podûkování zaslouÏil˘m ãlenÛm
– kfiest nového almanachu 
– zhodnocení úãasti na XV. v‰esokol-

ském sletu
– ukázky z ãinnosti tûlocviãn˘ch jednot
17.30 – divadelní pfiedstavení Dívãí
válka v podání divadelního souboru
Sokola Moravské Knínice
19.00 – spoleãenská zábava s hudbou
a tancem

Pozvánka na XXXVII. pod-
zimní mezinárodní expozici
minerálÛ

Ti‰novská  expozice minerálÛ je nej-
vût‰í akcí  svého druhu ve v˘chodní
Evropû a jedna z nejv˘znamnûj‰ích
evropsk˘ch mineralogick˘ch akcí vÛbec,
která se tû‰í mimofiádné pozornosti
na‰ich i zahraniãních vystavovatelÛ
i náv‰tûvníkÛ.
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Leto‰ní v pofiadí jiÏ 73. Ti‰novská
expozice minerálÛ, se koná ve dnech
4. – 6. listopadu 2012 v ti‰novské
sokolovnû, na gymnáziu a v základní
‰kole na ul. Riegrovû. Pro vefiejnost
bude expozice pfiístupná v pátek od
11.00 do 19.00 hodin, oficiální zahájení
je v pátek ve 12.00 hodin. V sobotu bude
expozice otevfiena od 9.00 do 19.00
a v nedûli od 9.00 do 16.00 hodin.

ZÛstává diferencované vstupné na
jednotlivé dny – v pátek 40 Kã, pro
‰kolní zájezdy 20 Kã; v sobotu do 14 ho-
din 70 Kã, po 14. hodinû 40 Kã a v ne-
dûli 30 Kã. Pro ‰kolní zájezdy nad 15
osob, pokud se pfiedem ohlásí, je v pátek
zlevnûné vstupné 20 Kã na osobu.
Poãet vystavovatelÛ bude pfies 260,
z toho 70 zahraniãních. Co se t˘ãe mine-
rálÛ, tak tam bude opût pestrá paleta
z celého svûta i nepfieberné mnoÏství
drobn˘ch ‰perkÛ z polodrahokamÛ a pro
nároãné i z drahokamÛ.

K dispozici bude i dal‰í jiÏ  32. ãíslo
„Zpravodaje“ Mineralogick˘ch expozic
v Ti‰novû v celobarevném provedení.
Úvodní ãlánek je vûnován vzpomínce na
spoluzakladatele ti‰novsk˘ch mineralo-
gick˘ch expozic Jana Bûlu‰u, od jehoÏ
úmrtí uplynulo  10 let.

Akci, na kterou srdeãnû zveme
v‰echny zájemce ze ‰irokého okolí, po-
fiádá SOKOL Ti‰nov ve spolupráci
s Gymnáziem v Ti‰novû a Muzeem
Brnûnska v Pfiedklá‰tefií, pod patronací
Mûstského zastupitelstva v Ti‰novû,
s odbornou garancí mineralogicko-pet-
rografického oddûlení Moravského zem-
ského muzea v Brnû a Odborné skupiny
mineralogie âeské geologické spoleã-
nosti a s mediální spolupráci s âesk˘m
rozhlasem Brno. Nashledanou s Vámi
v ti‰novské sokolovnû a v gymnáziu pfii
mezinárodní expozici se tû‰í v˘bor
TJ SOKOL Ti‰nov.

Informace na telefonu  549 415 332
(Ing. Suãko), 549 413 175, mobil 604 474
571 (Ing. Jefiábek), e-mail: sokoltis-
nov.min@wo.cz nebo na stránkách
www.sokol-tisnov.wz.cz.

ZáÏitky od fieky
Kapr obecn˘ – pokraãování

S kaprem se setkáme ve v‰ech ty-
pech stojat˘ch vod, vãetnû údolních ná-
drÏí a ve v‰ech fiekách mimopstruho-
vého charakteru. PÛvodním biotopem
této ryby jsou totiÏ dolní toky velk˘ch
fiek s mnoÏstvím tÛní a ramen. V létû se
rád zdrÏuje v mûlké vodû s mírnû za-
bahnûn˘m dnem, z ãásti zarostl˘m vod-
ními rostlinami.

Kapr je v‰eÏravec, to znamená, Ïe
pfiijímá jak rostlinnou, tak i Ïivoãi‰nou
potravu. Nûkolikrát se mnû pfii lovu
dravcÛ na malou rybiãku stalo, Ïe jsem
místo candáta nebo ‰tiky ulovil na zmí-
nûnou rybiãku statného kapra.

Pfiirozené rozmnoÏování neboli v˘tûr
kapra probíhá zpravidla v kvûtnu aÏ
ãervnu pfii teplotû vody 15 – 20 °C.
Pohlavní dospûlosti dosahuje ve vûku
3 aÏ 4 let. Tfiení probíhá ve skupinách
a lepkavé jikry se pfiilepují na vodní

Foto z roku 2000 – oslava 60. narozenin
pana Jana Bûlu‰i (uprostfied,) vlevo promo-
van˘ geolog Blahomír ·enk, vpravo
Ing. Andrej Suãko. Foto: J. Bûlu‰ová
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zatopené rostliny. V̆ voj oplozen˘ch ji-
ker trvá 2,5 aÏ 5 dnÛ podle teploty vody.
Za zmínku stojí fakt, Ïe na 1 kg hmot-
nosti kapra – jikernaãky pfiipadá 120
– 150 tisíc jiker. Asi t˘den trvá, neÏ plÛ-
dek stráví Ïloutkov˘ váãek a tou dobou
je velk˘ asi 8 mm. Poté zaãíná plÛdek
postupnû pfiecházet na v˘Ïivu z venkov-
ního prostfiedí.

Plnû schopn˘ samostatného pohybu
je aÏ v okamÏiku, kdy vyplave k hladinû
a pfies kanálek si naplní plynov˘ mûch˘fi
atmosférick˘m vzduchem. První potra-
vou kapra je drobn˘ zooplankton, (napfi.
buchanky, vífiníci, úlomky fias apod.).
Odrostlej‰í plÛdek uÏ pfiijímá larvy pa-
komárÛ, pozdûji larvy rÛzného hmyzu
a ãasto i rÛzné fiasy a úlomky vodních
rostlin.V souãasné dobû se v˘tûr kapra
provádí pfieváÏnû umûle a jikry se líh-
nou v lahvov˘ch líhÀov˘ch pfiístrojích.

RÛst kapra je velmi rychl˘, pfiede-
v‰ím tam, kde má vhodné Ïivotní pod-
mínky nebo je pravidelnû pfiikrmován.
V prvním roce dosahuje 30 aÏ 500 g, ve
druhém 150 aÏ 1000 g a ve tfietím roce
350 aÏ 2000 g. Na Jávû, kde je prÛ-
mûrná roãní teplota 25 aÏ 27 °C, rostou
kapfii 5� rychleji neÏ ve stfiední Evropû.
U nás dosahují prÛmûrné délky 50 aÏ 60
cm a váhy 2 aÏ 5 kg. Maximálnû mÛÏe
kapr dosáhnout délky 1 m a váhy 27 aÏ
32 kg. Jenom pfiipomínám, Ïe ryby
a vût‰ina plazÛ rostou po cel˘ Ïivot.
Napfi. v Novoml˘nské nádrÏi (Dyje 5)
jsou úlovky 10 aÏ 15 kg kaprÛ pomûrnû

bûÏné neboÈ úÏivnost této nádrÏe je vel-
mi vysoká. Lín obecn˘, ryba která v ji-
n˘ch podmínkách doroste 30 – 35 cm,
dosáhne v této nádrÏi délky 50 – 55 cm.

Kapr je obratná, chytrá a bojovná
ryba. TûÏko se na udici zdolává zvlá‰tû
tam, kde jsou na dnû rÛzné vázky (pa-
fiezy, staré kmeny). Pro tyto vlastnosti
se stal kapr rybou sportovními rybáfii
velmi vyhledávanou. Je dobré, Ïe stále
pfiib˘vá tûch, ktefií kapra po zdolání za
odmûnu pustí zpût do jeho vodní fií‰e.

Bohumil Kabe‰

Drobná poznámka

V mém ãlánku o Svratce bylo chybnû
uvedeno, Ïe se ostroretce fiíká lidovû
regál. Správnû je frgál. Tento název pou-
Ïíval jiÏ ve tfiicát˘ch letech minulého
století spisovatel Jifií Mahen, kter˘ rád
jezdil na ryby na jiÏní Moravu. Také
v Bystrci se ostroretce jinak nefiekne.

Karel Krejãí

Akce v sokolovnû Ti‰nov – fiíjen 2012

17. 10. prodej spotfiebního zboÏí a textilu
18. 10. prodej spotfiebního zboÏí a textilu
20. 10. Oslavy 120 let TJ Sokol Ti‰nov
24. 10. prodej textilu
25. 10. prodej textilu
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V˘sledky ãtyfiboje
a skokanského trojboje
O Pohár Geodetické
kanceláfie Souãek

Sice se pfiedpovûì poãasí dlouhodobû
strefovala do sobotního termínu závodÛ
pfieháÀkami, pfiesto se celé dopoledne,
aã v˘raznû chladné, obe‰lo bez jediné
kapky de‰tû. Na startu se objevilo
pfiesnû 100 mlad˘ch závodníkÛ v atletic-
kém ãtyfiboji (60 m, dálka, míãek, vytr-
valost). Elektronická registrace urych-
lila v˘dej ãísel a tím i start celého
závodu, o pitn˘ reÏim závodníkÛ se
p o s t a r a l a
firma Vitar
sv˘mi Capri-
s o n n e .
P e s t r o s t
startovního
pole dokládá
seznam od-
dílov˘ch pfií-
slu‰ností ve
v˘sledkové
listinû. Ve
s t r u ã n o s t i
pfiedstavu-
jeme vítûze
jednotliv˘ch
kategorií, podrobné v˘sledky jsou zve-
fiejnûny na www.aktisnov.wz.cz: Ondfiej
a Matyá‰ Cackovi, Sabina Tesafiíková,
Joná‰ Koneãn˘, Michaela Skoumalová,
Vojtûch Zhofi, Adéla Koláãková, Filip
Zeman, Krist˘na Hefimánková, Jan
Osolsobû, Denisa Machová.

Ve skokanském trojboji se pfiihlásilo
celkem 6 druÏstev. Zde po del‰í pauze
vyhrálo domácí trio ve sloÏení Florián
(dálka), Pavelka (v˘‰ka) a Sebera (troj-
skok) a odneslo si tak pohár Geodetické
kanceláfie Souãek. Na bednû je doplnilo

vy‰kovské a posléze i ti‰novské atle-
tické mládí. Tito mladí závodníci mají
dal‰í zlep‰ování stále pfied sebou, oproti
vítûzn˘m veteránÛm, ktefií jen zpoma-
lují pád své v˘konnosti. I proto je tento
skokansk˘ trojboj zajímav˘...

Je dobr˘m zvykem zde podûkovat
rozhodãím, kter˘ch bylo 26! a ktefií jsou
zárukou hladkého a rychlého prÛbûhu:
bûhy - Seberová, Patzelová, Ma‰ková,
Souãková T., Jurãáková, dálka a v˘‰ka:
Novotn˘ M., Dospí‰ilová, Dospí‰il,
Souãek, Souãková H., Souãková V.,
Procházka, Navrátil, Novotn˘ M,
Viktorová, míãek – Havlíková N.,
Havlíková M., ·olc, âerná, Zwienerová,

S o b o t k a ,
O n d r i s k a ,
K a c e r o v á ,
J u r ã á k ,
D u f e k ,
P a v e l k a .
Ú v o d n í h o
proslovu se
z h o s t i l i
s lehkostí
jim vlastní
témûfi bez
v ˘ t k y
S e b e r a
a Souãek.
Dále patfií

podûkování partnerÛm závodÛ –
Geodetická kanceláfi Souãek, mûsto
Ti‰nov, Z· nám. 28. fiíjna, Stavoprogress
Brno a Vitar Ti‰nov.

M. S.

Tenisová hala opût
v provozu

Od 15. 10. 2012  bude slouÏit k pfií-
pravû hráãÛ Sportovního klubu Tenis
Ti‰nov a v‰em zájemcÛm  z Ti‰nova
a jeho blízkého okolí, aÏ do poloviny
dubna, tenisová nafukovací hala, která

Na fotografii vítûzové skokanského trojboje s putov-
ním pohárem i pohárem pro vítûze roãníku 2012.
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pfiekr˘vá dva tenisové dvorce.
Provozní doba je Po – Pá od 12.00
hod. do 22.00 hod., So od 9.00 hod.
do 20.00 hod. a Ne od 9.00 hod. do
18.00 hod. Zájemci o hru na antu-
kovém povrchu se mohou hlásit na
tel. 728 152 946 nebo 777 245 244.
SK Tenis Ti‰nov obsadí na pfiípravu
v‰ech závodních hráãÛ pfies 50 hodin
t˘dnû. Klub bude také v rámci zimní
termínové listiny âTS pofiádat turnaje
jednotlivcÛ. Termíny pofiádan˘ch tur-
najÛ zvefiejníme jakmile budou odsou-
hlaseny âESK¯M TENISOV¯M
SVAZEM.

Z. K.

Kam za ti‰novsk˘m
fotbalem

Sobota 20. 10.
Pfiípravka star‰í B: AFK Ti‰nov
– âebín v 9.00 hod

Îáci star‰í: AFK Ti‰nov – Slovan Brno
ve 14.00 hod.

Îáci mlad‰í: AFK Ti‰nov – Slovan
Brno v 15.45 hod.

MuÏi: Svratka Brno – AFK Ti‰nov
v 15.00, odj. BUS ve 13.00 hod.

Nedûle 21. 10.
Pfiípravka star‰í A: AFK Ti‰nov
– Ivanãice B v 10.15 hod.

Pfiípravka mlad‰í: AFK Ti‰nov
– LaÏánky v 9.00 hod.

Dorost: Buãovice – AFK Ti‰nov ve
12.45 hod., odj. BUS v 10.30 hod.

Nedûle 28. 10.
MuÏi: Blansko B – AFK Ti‰nov
v 10.30 hod., odj. BUS v 9.00 hod.

Dorost: ·lapanice – AFK Ti‰nov
v 11.45 hod. odj. BUS v 10.00 hod.

Îáci: Medlánky – AFK Ti‰nov v 9.45
a 11.30 hod, odj. BUS v 8.45 hod.

Pfiípravka star‰í A: Stfielice – AFK
Ti‰nov v 9.00 hod., odj. AUTA v 7.45 hod.

Pfiípravka star‰í B: Zb˘‰ov – AFK
Ti‰nov v 10.00 hod., odj. AUTA v 8.45 hod.

Pfiípravka mlad‰í: Mor. Knínice
– AFK Ti‰nov v 9.00 hod., odj. AUTA
v 8.15 hod.

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

Sobota 20.10. 10.00 volejbal, Ti‰nov – SK Îidenice
13.00 volejbal, Ti‰nov – SK Îidenice
17.30 basketbal, Ïeny Valosun Ti‰nov

– Lokomotiva Trnov
20.00 futsal, I. FC Kvûtnice – Slavia Havífiov

Nedûle 21.10. 9.00 basketbal – Ïeny, Valosun Ti‰nov – SBS Ostrava
17.00 házená – muÏi, Ti‰nov – Ivanãice

Sobota 27.10. 17.00 basketbal – Ïeny, BK Ti‰nov – Podolí

Nedûle 28.10. 14.00 basketbal – Ïeny, BK Ti‰nov – Kyjov
17.00 házená – muÏi, Ti‰nov – Juliánov
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Inzerce

Pronajmu byt 3+1 na Kvûtnici. Byt je
po rekonstrukci. Tel.: 732 563 988

Pronajmu patro RD v Nedvûdici.
Nájem 5 000,- Kã + el. Tel.: 777 050 554

Pronajmu ãást RD 1+1 v Dolních Louã-
kách, voln˘ ihned. Tel.: 604 251 488

V Ti‰novû a okolí koupím RD, mÛÏe
b˘t i k rekonstrukci. Nabídnûte.
Tel.: 732 814 180

Koupím byt 1+1 v Ti‰novû. Nabídnûte.
Tel.: 732 814 180

Koupím rodinn˘ dÛm se zahradou
v Ti‰novû. Opravy mi nevadí, nabídnûte
prosím. Tel.: 773 962 105

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

Blahopfiání

Dne 20. 10. oslaví své 90. narozeniny
na‰e milá maminka, babiãka a praba-
biãka ANNA FICOVÁ. Za celoÏivotní
lásku, obûtavost a starostlivost ji dûkují
dcery, vnouãata a pravnouãata.

Dne 29. 9. 2012 oslavili manÏelé
PALATKOVI ze Îelezného 50. v˘roãí
manÏelství, tzv. Zlatou svatbu. Chtûli
bychom do dal‰ích spoleãn˘ch let popfiát
mnoho zdraví, lásky a vzájemného poro-
zumûní. Dcera Jana, syn Jifií, vnouãata
Aneta, Jifií, Tomá‰ a Katefiina a pra-
vnouãátka Nicolka a Adélka.

Podûkování

Rád bych podûkoval v‰em zamûst-
nancÛm Nemocnice Ti‰nov za pfií-
kladnou péãi o moji maminku paní
LUDMILU ·ACLOVOU. Dûkuje syn
Libor s rodinou.

Vzpomínky

11. fiíjna 2012 uplynulo
jiÏ 50 let od úmrtí pana
KARLA ·PAâKA, dlou-
holetého myslivce a ky-
nologa, tajemníka MNV
v Ti‰novû a Lomniãce.
Vzpomíná rodina.

„JiÏ není mezi námi,
jiÏ není sly‰et znám˘ hlas,
nám zÛstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád Ïil a mûl nás rád...“

Dne 7. fiíjna uplynuly
dva roky, kdy nás navÏ-
dy opustil milovan˘
manÏel, tatínek, dûdeãek
a pradûdeãek pan
ANTONÍN ·INDELKA
ze ·erkovic. S láskou

vzpomínají a za tichou vzpomínku dû-
kují manÏelka Magda a dûti s rodinami.

Dne 25. záfií uplynulo
9 rokÛ, kdy nás opustil
milovan˘ manÏel, tatí-
nek, dûdeãek, bratr,
‰vagr, str˘c pan LADI-
SLAV WEIDLICH. Kdo
jste ho znali a mûli rádi,

vzpomeÀte s námi. Dûkuje manÏelka
a dcera s rodinou.
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Prodám byt 3+1 kompletnû zrekon-
struovan˘ z bytu 2+1 (podzim 2011)
v Unínû. Prodám vãetnû nového vybavení
a pozemku o rozloze cca 200 m3. Voln˘
ihned, cena dohodou. Tel.: 721 170 195

Pronajmu nebytové prostory v Ti‰novû,
60 a 40m2 i jednotl. Tel.: 724 064 054

Kanceláfiské prostory k pronajmutí
v centru Ti‰nova (23m2). Tel.: 605 277 169

Prodám pomník, pfienechám hrobové
místo v Ti‰novû - Pfiedklá‰tefií. Zapla-
ceno do roku 2016. Tel.: 607 586 447

Prodám selata. Tel.: 775 282 452

Prodám brambory na uskladnûní, cena
6,-Kã/kg vãetnû rozvozu v okolí Ti‰nova.
Tel.: 777 661 618

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

PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ KOTLE.
Provádíme servis a dodávku kotlÛ
a prÛtokov˘ch ohfiívaãÛ. www.serviskot-
lubrno.cz, tel.: 777 171 926

V˘uka nor‰tiny. Slevy pro skupiny.
Tel.: 737 004 444, norstinavbrne@gmail.com

Nová pÛjãka – rychlé vyfiízení: MD,
OSVâ, zamûstnanci, dÛchodci. Pracuji
pro více vûfiitelÛ. Tel.: 739 434 873

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

20. – 21. fiíjna 2012 D¯≈OVÉ SLAV-
NOSTI (vyfiezávání a malování d˘ní, stra-
‰idelná procházka zahradnictvím zákon-
ãená ohnivou show, d˘Àové speciality)
v Zahradnictví u KopfiivÛ v ·ebrovû, dennû
8 – 18 hod., www.zahradnictvisebrov.cz
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