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Úãastníci leto‰ního Dne stromÛ
si mohli vyzkou‰et i odbornû

zaji‰tûné stromolezení.
Foto Ing. M. Pálka.

Úãastníci leto‰ního Dne stromÛ
si mohli vyzkou‰et i odbornû

zaji‰tûné stromolezení.
Foto Ing. M. Pálka.
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odzim je spojen s promûnliv˘m
poãasím a leto‰ní rok, se zdá,
tomu nebude jinak, i kdyÏ slu-

neãn˘ch dnÛ jsme si doposud uÏívali do-
statek. Podzim s sebou pfiiná‰í pestrost
barev opadávajícího listí a my mÛÏeme
pozorovat pfiírodu pfiipravující se na
zimu. Na zimu se musíme pfiipravit
i my, a proto prosím vûnujte pozornost
ãlánku o zimní údrÏbû komunikací
mûsta. Veãery se prodluÏují a nûktefií
z nás by rádi v kinû zhlédli zajímav˘
film. Bûhem mûsíce listopadu tak do-
ãasnû mÛÏete uãinit v Muzeu mûsta
Ti‰nova, protoÏe prostory kina se rekon-
struují a budou vybaveny moderní tech-
nologií umoÏÀující 3D promítání.
Zájemci o historii kinematografie si ur-
ãitû pfieãtou ãlánek o kameramanu
Daliboru Tikovském, jak se zapsal do
historie Ti‰nova. Dlouhé veãery jsou
rovnûÏ ideální pro spoleãenské akce,
jejich pfiehled najdete v sekci Kultura.
Na tomto místû upozorním na jednu
z mnoha akcí pofiádanou Mûstskou
knihovnou Ti‰nov tentokrát ve spolu-
práci se Základní ‰kolou Smí‰kova s ná-
zvem „Knihy mého srdce s Jifiím Trnkou
a Astrid Lindgrenovou“. Ve stejno-
jmenném ãlánku dále se dozvíte více
i o tûchto autorech, jejichÏ v˘roãí naro-
zení si v knihovnû urãitû pfiipomenou
nejenom dûti.  Seniofii si podzim urãitû
zpestfií v˘bûrem z pfiiloÏeného programu
Centra sociálních sluÏeb Ti‰nov. Nejen
organizace zfiizované mûstem se starají
o moÏnosti strávení volného ãasu a ne-
jen kulturou je Ïiv ãlovûk a tak si ti více
sportovnû zamûfiení vyberou napfiíklad
z uvedeného programu ve Sportovní
hale SSK Ti‰nov.

Leto‰ní podzim jsme opût mûli moÏ-
nost ukrojit si z volného ãasu pár minut
a jít k volbám, tentokrát do krajsk˘ch
zastupitelstev. Deziluze z politiky neje-

nom na státní úrovni je v‰ude pfiítomná
a projevila se i ve v˘sledku tûchto voleb,
i kdyÏ ne v‰ude jak by mnozí z nás
vzhledem k nûkter˘m korupãním afé-
rám odhadovali. Jako pozitivní vidím,
Ïe se do politiky nûkde dostali nové
tváfie a to je snad nejvût‰í smysl voleb.
Dnes nezb˘vá neÏ doufat, Ïe v˘sledek
bude pozitivní a nebude promarnûn ne-
jenom voln˘ ãas voliãÛ.

Nedávno probûhlo v˘bûrové fiízení
na pozici tajemníka mûstského úfiadu,
bohuÏel se nedostavil Ïádn˘ vhodn˘
kandidát splÀující kvalifikaãní i zá-
konné poÏadavky, a proto bylo v˘bûrové
fiízení zru‰eno. Zatím bude tuto funkci
i nadále uspû‰nû zastávat Bc. Iva
Dvofiáãková.

Rád bych Vás chtûl také informovat
o moÏnosti pfiipojit se k obãanskému
sdruÏení Místní akãní skupina Brána
Vysoãiny, do které nedávno mûsto
Ti‰nov rozhodnutím zastupitelÛ „vlo-
Ïilo“ území. Pfiipojit se mÛÏe obãan, pod-
nikatel i nezisková organizace tím, Ïe
za‰le pfiípravnému v˘boru ãlenskou pfii-
hlá‰ku, kterou si mÛÏete stáhnout na
www.MasBranaVysociny.cz. UãiÀte tak
prosím pokud moÏno pfied ustavující
valnou hromadou plánovanou na konec
listopadu. âlenové akãní skupiny budou
spoleãnû vytváfiet strategii území, která
bude slouÏit jako „návod“ pfii v˘bûru
projektÛ podporovan˘ch z prostfiedkÛ
Evropské unie. Pokud bude na‰e místní
akãní skupina podpofiena dotací
Ministerstva zemûdûlství, budou moci
obãané Ti‰nova a nûkter˘ch okolních
obcí podávat Ïádosti o podporu sv˘ch
projektÛ vyhovujících nûkteré z tematic-
k˘ch os integrované politiky venkova.

Závûrem bych Vám rád bez ohledu
na poãasí popfiál proÏití zbytku podzimu
pokud moÏno v dobré náladû.

Ing. Petr Bábor, Ph.D.

P
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Mobilní sbûr odpadu

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

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 umístûn 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, ko-
berce, Ïelezo aj. Pokud je to moÏné, pro-
síme o maximální sníÏení objemu tohoto
odpadu. U skfiíní se jedná o rozmonto-
vání, s kter˘m mÛÏe pomoci i obsluha
u kontejnerÛ. K pfiistaven˘m kontejne-
rÛm je moÏné donést i velkoobjemové
elektrozafiízení, které podléhá zpûtnému
odbûru (chladniãky, sporáky, televize,
monitory aj.) a které mûsto odebírá prio-
ritnû na sbûrném dvofie. Respektujte pro-
sím 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.

Pfiipomínáme, Ïe svoz bioodpadÛ
z nádob na bioodpady probûhne do
konce roku v termínech 2. 11., 16. 11.,
30. 11. a 21. 12. 2012. Svoz smûsného
domovního odpadu probíhá t˘dnû
i v zimní polovinû roku.

Zimní údrÏba místních
komunikací v Ti‰novû

V leto‰ním roce bude provádût mûsto
Ti‰nov zimní údrÏbu místních komuni-
kací a chodníkÛ  prostfiednictvím
vlastní techniky a sv˘mi pracovníky ná-
dvorní ãety. Komunikace v majetku
Jihomoravského kraje udrÏuje Správa
a údrÏba silnic JMK.

Mûsto Ti‰nov udrÏuje k dne‰nímu
dni 130 000 m2 komunikací a 34 000 m2

chodníkÛ. Rozsah ãinností vypl˘vá
z Plánu zimní údrÏby mûsta Ti‰nova
schváleného na schÛzi Rady mûsta
Ti‰nova ã. 21/2012 konané dne 10. fiíjna
2012 a je dále upravován s pfiihlédnu-
tím k okolnostem jako jsou aktuální po-
vûtrnostní podmínky, mnoÏství sráÏek
apod.

Za zabezpeãení zimní údrÏby míst-
ních komunikací a chodníkÛ odpovídá
mûsto Ti‰nov, Odbor správy majetku
a investic, oddûlení komunálních sluÏeb
(tel. 549 439 829). Zaji‰Èuje bezpeãné
uÏívání komunikací, chodníkÛ, schodÛ
a parkovi‰È.
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Za zimní období se povaÏuje období
od 1. listopadu do 31. bfiezna kaÏdého
kalendáfiního roku. Vlivem poãasí mÛÏe
dojít ke zmûnám termínÛ.

Zimní údrÏbou místních komunikací
a chodníkÛ se rozumí zmírÀování zá-
vad, které vznikly povûtrnostními vlivy
a podmínkami za zimních situací ve
sjízdnosti komunikací a ve schÛdnosti
místních komunikací. Pfii zimní údrÏbû
se provádí odstranûní snûhu a zmrazkÛ
z místních komunikací a chodníkÛ, je-
jich posyp inertním materiálem pfiíp.
pískem, aby se zajistila jejich schÛdnost
a sjízdnost pfii bûÏném provozu.

ProtoÏe v zimním období není moÏno
závady ve sjízdnosti a schÛdnosti od-
stranit n˘brÏ jen zmírnit a vzhledem
k tomu, Ïe závady není moÏno zmírnit
okamÏitû na celém území obce, stanoví
tento plán i potfiebné priority údrÏby
a to jak místní, tak i ãasové. Tyto prio-
rity vypl˘vají z nestejné dÛleÏitosti
místních komunikací a chodníkÛ
a z technick˘ch moÏností provádûní
zimní údrÏby.

Místní komunikace a chodníky jsou
v Ti‰novû rozdûleny pro v˘kon zimní
údrÏby do 3 pofiadí dÛleÏitosti dle do-
pravního zatíÏení a v˘znamu. Místní
komunikace a chodníky v prvním po-
fiadí dÛleÏitosti budou prohrnuty a po-
sypány nejdéle do 3 hodin po skonãení
snûÏení nebo vzniku náledí, ve druhém
pofiadí do 6 hodin a ve tfietím pofiadí
do 12 hodin.

Kompletní Plán zimní údrÏby vãetnû
rozdûlení ulic do pofiadí dÛleÏitosti na-
leznete na internetov˘ch stránkách
mûsta www.tisnov.cz v odkazu „Potfie-
buji vyfiídit – komunální sluÏby“.
Ve‰kerá rozhodnutí související s prová-
dûním zimní údrÏby jsou v kompetenci
oddûlení komunálních sluÏeb a vedení
mûsta Ti‰nova.

Závûrem si dovolujeme poÏádat
spoluobãany, aby dle sv˘ch  moÏ-
ností pomohli pfii zimní údrÏbû
chodníkÛ pfiiléhajících k jejich ne-
movitosti.

(Odd. kom. sluÏeb MûÚ Ti‰nov)

ProdlouÏení otevírací
doby hfibitovÛ

V souvislosti s uctíváním památky
zesnul˘ch bude v období od 1. – 9. 11.
2012 prodlouÏena otevírací doba ti‰nov-
sk˘ch hfibitovÛ do 21.00 hodin.

Poté, pfies zimní mûsíce, jsou hfibi-
tovy pro vefiejnost zpfiístupnûny do
18.00 hodin s v˘jimkou 24. 12. na
·tûdr˘ den, kdy bude vstup na hfibitovy
moÏn˘ aÏ do 24.00 hodin.

Oddûlení komunálních sluÏeb

Podûkování

Mûsto Ti‰nov, jako spolupofiadatel
Václavsk˘ch hodÛ v Ti‰novû, vyjadfiuje
podûkování za ochotu panu Pavlu
·touraãovi z Ti‰nova a firmû
Mertastav s.r.o. Pfiedklá‰tefií, ktefií
sv˘m jefiábem v˘znamnû pomohli pfii
stavûní a sklízení máje. Dûkujeme.

Tfiiìme ãiré sklo

V minul˘ch dnech byly po mûstû roz-
místûny nové kontejnery na bílé (ãiré)
sklo. Obãané tak mají moÏnost na 20 ze
45 stanovi‰È tfiídit kromû barevného
skla i sklo ãiré. Kontejnery jsou také
zelené, ale mají ãást víka v bílé barvû
a jsou polepeny nálepkami s druhem od-
padu, kter˘ do kontejneru patfií. âiré
sklo lze v následném zpracování mno-
hem lépe vyuÏít neÏ sklo barevné. Mûsto
také získá vy‰‰í odmûnu od spoleãnosti
Eko-kom, v˘‰e odmûny má pak nepfiím˘
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vliv na stanovení v˘‰e poplatku za ko-
munální odpad.

Do kontejnerÛ na sklo nepatfií sklo
s drátem, autosklo, zrcadlo, keramika
a porcelán!

Sklo je 100% recyklovatelná suro-
vina a lze ji recyklovat opakovanû.
Pfii v˘robû nového skla se do vsádky
pouÏívá 60-85% tfiídûného skla. Z vytfií-
dûného skla se vyrábí nejãastûji obalové
sklo – lahve na minerálky, alkohol
a pivo a jiné sklenûné v˘robky. Sklo se
dále pouÏívá pro v˘robu tepeln˘ch izo-
lací – skelné vaty a pûnového skla nebo
jako pfiísada do speciálních druhÛ be-
tonÛ a do brusn˘ch hmot.

V Ti‰novû vytfiídili obãané v loÀském
roce 167 tun skla, tedy cca 20 kg na
osobu. V republikovém mûfiítku je tato
hodnota pfiibliÏnû pouze poloviãní.

BliÏ‰í informace ke tfiídûní odpadu
získáte napfiíklad na webov˘ch
stránkách www.jaktridit.cz a na
www.tisnov.cz v podsloÏce komunální
sluÏby.

Ing. Václav Drhlík

Od listopadu soutûÏíme
ve sbûru elektra!

Milí spoluobãané, ve spolupráci
s Jihomoravsk˘m krajem a spoleã-
ností ASEKOL jsme pro Vás pfiipra-
vili soutûÏ ve sbûru drobného elektra.

Zapojit se mÛÏete ihned od oka-
mÏiku, kdy si vytisknete soutûÏní leták
z webov˘ch stránek www.asekol.cz

(sekce Sbírej a vyhraj!). Leták obdrÏíte
také na poÏádání u obsluhy sbûrného
dvora.

Pak uÏ jen staãí najít doma, v ga-
ráÏi, na pÛdû nebo na chatû staré vy-
slouÏilé elektro a odnést je spolu
s tímto letákem na sbûrn˘ dvÛr.
Tam Vám letáãek orazítkují (1 spotfiebiã
= 1 razítko). Jakmile jich budete mít
pût, vyplÀte kontaktní údaje a leták
ode‰lete na PO BOX ã. 75, 460 03
Liberec 3. Tisk letákÛ není omezen, na-
opak, ãím více donesete elektra a ode-
‰lete orazítkovan˘ch letákÛ, tím vût‰í
‰anci máte na v˘hru zbrusu nového
Tabletu Samsung nebo dal‰í elektro-
niky. Více informací o soutûÏi je k dispo-
zici na www.asekol.cz!

Vítûzové se budou losovat za cel˘
kraj, první místo bude ocenûno zbrusu
nov˘m tabletem od spoleãnosti Samsung,
hodnotné spotfiebiãe obdrÏí i vylosovaní
na 2. – 5. místû. Pfiesná pravidla jsou
uvedena na webov˘ch stránkách www.
asekol.cz, opût v sekci Sbírej a vyhraj!

Zapojením do soutûÏe mÛÏete vyhrát
hodnotné ceny a zároveÀ pfiispûjete re-
cyklací elektra k ochranû Ïivotního pro-
stfiedí. KaÏd˘ spotfiebiã totiÏ obsahuje aÏ
80 % materiálÛ, které lze znovu vyuÏít.
Navíc se zabrání úniku ‰kodliv˘ch lá-
tek, jako je rtuÈ nebo olovo. Nenechte
proto leÏet staré elektro v ‰uplíku, ra-
dûji sbírejte a vyhrávejte! SoutûÏ trvá
do 28. 2. 2013!

Ing. Václav Drhlík

Zájezd do divadla

Lomnick˘ Sbor Disharmonick˘ch
amatérÛ pofiádá dne 15. prosince 2012

zájezd na ãinohru do Mahenova divadla
Brno Apartmá v hotelu Plaza.
Svûtovû proslulá komedie (premiéra
1968) neménû proslulého dramatika
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(Neila Simona), „amerického Moliéra“,
kter˘ náleÏí mezi nejhranûj‰í a nejplod-
nûj‰í autory divadelní, filmové scény
20. století.

Odjezd v 17.45 hod. z námûstí Palac-
kého v Lomnici od kostela. Zastávky dle
dohody na rÛzn˘ch místech pfii cestû.
Dospûlí 390,- , seniofii a drÏitelé prÛ-
kazu ZTP a ZTP/P 305,-, dûti do 15 let,
studenti 245,-. Pfiihlá‰ky do 15. listo-
padu.

Kontaktní osoba a pfiíjemce ob-
jednávek: Paní Jolana Kofiínková
Nussbaumová, tel. ãíslo: 773 114 936,
e-mail: j.nussbaumova@seznam.cz

Ml˘nská 152, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 082
sekretariat@kulturatisnov.cz
www.mekstisnov.cz

Písniãkáfi Vojta Kiìák Tomá‰ko
9. listopadu v 19.00

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.

Jako host vystoupí písniãkáfiÛv ka-
marád, znám˘ herec a moderátor,
Vladimír âech.
http://www.vktomasko.net/

KPH – Viola & harfa
Kristina Fialova & Barbora Plachá

14. listopadu v 19.00
velk˘ sál MûKS

Nádherné spojení violy a harfy v po-

dání pÛvabn˘ch protagonistek. Na pro-
gramu H. Eccles, G. Tailleferre, A. Pärt,
F. Kreilser, C. Debussy, F. Mendelssohn
– Bartholdy, M. Ravel.

Vstupné: 100,- Kã. Pro dûti, studenty
a seniory 60,- Kã. Jeden dospûl˘ dopro-
vod dítûte zdarma.

Koncert Tina Fi‰erová & Brian
Charette Duo (USA/CZ)

20. listopadu v 19.00
velk˘ sál MûKS

Martina Fi‰erová /zpûv/ a Brian
Charette /hammondky/. Zpûvaãka
Martina Fi‰erová s americk˘m pianis-
tou a varhaníkem Brianem Charettem

(USA) na hu-
dební cestû od
j a z z o v ˘ c h
standardÛ aÏ
k prezentaci
a u t o r s k é
tvorby. Brian
Charett patfií
mezi  vÛdãí
osobnosti mo-

derního jazzu na newyorské jazzové
scénû (spolupracoval mj. s Joni Mitchell
nebo Chakou Khan). Vydal nûkolik kri-
tikou cenûn˘ch alb u prestiÏního labelu
Steeplechase a byl dvakrát nominován
na cenu Grammy.

Více na: http://www.kungfugue.com
+ http://www.martinafiserova.cz
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Ti‰novsk˘ Region metal fest 3
24. listopadu, od 14.00 do 02.00

mal˘ sál MûKS
Pofiádá Zdenûk Válka – Metalwars

ve spolupráci s MûKS.
Hlavní host kapela Insania. Dále vy-

stoupí 10 regionálních kapel – Invaze,
HIV Positive, Coarse Grain, Elysium,
Clawed Forehead, Noostrak, Alia
Tempora, Ten Sticks, Edain, Exorth.
http://bandzone.cz/akce/261074

Vladimír Merta
a folkrockov˘ Hromosvod

28. listopadu ve 20.00
velk˘ sál MûKS

Základní stavební kámen ãeského
písniãkáfiství Vladimír Merta a dvakrát
mlad‰í muzikanti z praÏského folk-roc-
kového Hromosvodu spojují své síly
v sérii spoleãn˘ch koncertÛ.

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

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

Vstupné 30,- Kã, sníÏené 15,- Kã

Diashow „Podzim na Sibifii aneb
Sajany a Bajkal“
6. listopadu v 18.00

V úter˘ 6. listopadu 2012 Vás
v 18 hodin zveme na multimediální pro-
jekci Romana Janusze, kter˘ Vám za
stylového hudebního doprovodu povy-
práví nezapomenutelné záÏitky ze své
v˘pravy do sibifiské tajgy v období zla-
tého podzimu, o divok˘ch horách, tajze
tisícÛ barev, radonov˘ch pramenech,
majestátu a mysticismu nejhlub‰ího
jezera svûta, ostrovû ‰amanÛ – Olchonu
a fiadû dal‰ích jedineãn˘ch dobro-
druÏství.
Vstupné dobrovolné

Promítání filmu
„Na stupních vítûzÛ“

13. listopadu v 18.00
Citlivé, formálnû vytfiíbené a místy

úsmûvné portréty pfiedstavují pût
atletÛ, ktefií se ve skromn˘ch podmín-
kách pfiipravují na 18. mezinárodní se-
niorské mistrovství svûta ve finském
Lahti. TvÛrci snímku nám v˘mluvnû
ukazují, kolik zdravého ducha, svûÏí
mysli a obdivuhodné kondice je moÏné
uchovat ve starém tûle; aÈ jde o stole-
tého VídeÀana Alfreda Proksche, kter˘
ve volném ãase maluje Ïenské akty,
94letou italskou diskafiku Gabre
Gabric-Calvesi, 93letého svefiepého
sprintera ze Stockholmu Herberta
Liedtkeho ãi 82letého skokana do v˘‰ky
Jifiího Soukupa z Hradce Králové.



Kultura

8 TI·NOVSKÉ NOVINY 18/2012

Pfiíprava na mistrovství i samotné zá-
vody, pfii nichÏ nechybí nervozita ani
pravá sportovní rivalita, pro nû pfiedsta-
vují pfiedev‰ím závod s ãasem. Snímek
nahlíÏí i do soukromí seniorsk˘ch
atletÛ, pro nûÏ není nejvût‰í v˘zvou
pokofiení svûtového rekordu, ale jejich
vûk. Pfiesto doufají, Ïe pfií‰tí rok bude
jejich v˘kon je‰tû o stupínek lep‰í.

Promítání filmu „Na stupních ví-
tûzÛ“ se koná v rámci doprovodného
programu k v˘stavû „Generace po gene-
raci“.

Vstup na promítání zdarma; promí-
tání spojené s prohlídkou v˘stavy 30 Kã,
sníÏené 15 Kã.

Koncert Duo Tres – Lidová píseÀ
v ozvûnách dne‰ka
23. listopadu v 19.00

Skupina Duo Tres je hudební tûleso
sestávající z dvou kytar, pfiíãné flétny,
houslí a perkusí. Tentokrát pfiedstaví
ti‰novskému publiku tematicky ucelen˘
program lidov˘ch písní z Moravy, âech
a Slovenska. Jejich originální pojetí
v sobû snoubí lidovou píseÀ s prvky
jazzu a ‰ansonu.

Koncert se koná v rámci doprovod-
ného programu k v˘stavû „Generace po
generaci“.
Vstupné dobrovolné

GALERIE – Brnûnská 475
tel.: 549 410 211

Ti‰novská zákoutí oãima
Karla Formánka

3. – 30. listopad
VernisáÏ se uskuteãní v sobotu

3. listopadu ve 14.00 hod.
Karel Formánek (1907 – 1992) Ïil

v Ti‰novû, vystudoval brnûnskou ·kolu

umûleck˘ch fiemesel a pÛsobil jako uãi-
tel. V kresbách zachytil rÛzná ti‰novská
zákoutí a historické domy. Pro rychlost
zaznamenání kresby v pfiírodû nejãas-
tûji pouÏíval akvarel. Vûnoval se taktéÏ
grafice.

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.

Brnûnská 152
tel.: 549 410 046

Do kina v listopadu
Jak mnozí z vás jiÏ víte, kino

Svratka je v souãasnosti uzavfiené z dÛ-
vodu právû probíhající rekonstrukce, ale
to rozhodnû neznamená, Ïe by diváci
byli ochuzeni o rÛznorodé kvalitní
filmové záÏitky! Pfiesunuli jsme se do
ti‰novského muzea, kde je k dispozici
útulné prostfiedí pfiedná‰kového sálu,
které spolu s bohatou nabídkou obãer-
stvení zdej‰í kavárny spoluvytváfiejí je-
dineãn˘ filmov˘ záÏitek.

Tentokrát bych nejdfiíve upozornil
na kolekci dokumentárních filmÛ
z cyklu „Promítej i ty“ (Hlad, Krev v mo-
bilech, Na stupních vítûzÛ), jeÏ poskytla
spoleãnost âlovûk v tísni a které promí-
táme zdarma. PÛvodní ãesk˘ dokument
zastupuje novinka Olgy ·pátové, kde se



Kultura

9TI·NOVSKÉ NOVINY 18/2012

ptala mlad˘ch lidí: „Jaké je va‰e nej-
vût‰í pfiání?“, aby tak natoãila unikátní
sondu do my‰lení souãasné generace
– Nejvût‰í pfiání (22. 11.).

Z celoveãerní filmové produkce stojí
za pozornost úspû‰ná komedie
Nedotknutelní (29. 11.) o pfiátelství
ochrnutého multimilionáfie a extrovert-
ního recidivisty nebo poslední film
Pedra Almodóvara KÛÏe, kterou nosím
(20.11.), v hlavní roli Antonio Banderas
a plastická chirurgie.

Nejnovûj‰í informace o programu
kina najdete na facebook.com
/KinoSvratka. Zaãátek pfiedstavení je
ve v‰ední den v 18.00 a o víkendu
v 19.00 hod.

Jan Pernica
vedoucí kina

P¤IPRAVUJEME

koncert LONGITAL
5. prosince v 19.00

velk˘ sál MûKS
Hudba slovenského dua Longital

je silná, léãivá a srozumitelná. Ve své
tvorbû kombinují alternativní elektro-
niku s jazzov˘mi ãi folkov˘mi prvky.

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.

Pozvánka na v˘stavu
do Domova sv. AlÏbûty

Srdeãnû Vás zveme na v˘stavu ob-
razÛ Jany Hejlové s názvem Doteky

krásy, která zaãíná v pátek 2. listopadu
2012. Jana Hejlová (1960) se narodila
v Letovicích a v˘tvarnému umûní se
vûnuje od dûtství. Pfiesto, Ïe jí nebyla
umoÏnûna studia na umûlecké ‰kole, je
dnes malífiství její hlavní Ïivotní profesí.

Oblíbenou a pro ni typickou techni-
kou uhel-pastel zachycuje autorka na
sv˘ch obrazech hlavnû pfiírodu, pfiede-
v‰ím kvûtiny a stromy, a také své ni-
terné proÏitky. DÛleÏitou roli v její
tvorbû hrají barvy. Jejich kombinací
donutí náv‰tûvníka zamyslet se nad mo-
tivem a nad zachycenou my‰lenkou.
KaÏdé z vystaven˘ch dûl má své motto
– citát od malífiãin˘ch oblíben˘ch lite-
rárních autorÛ. Nejãastûji ãerpá od
Jamese Quarlese a Antoina de Saint-
-Exuperyho. Její v˘stavy vzbuzují obdiv
po celé republice a její obrazy rozzáfií
nejedno obydlí. 

V̆ stava je pfiístupná dennû od 9.00
do 16.00 hodin, je prodejní a potrvá do
konce roku 2012. Zavítejte k nám na
ÎernÛvku a potû‰te nejen své oãi, ale
i du‰i.

J. P.

Maminãini andílci
se spfiáhli s rockov˘mi
draãicemi!

Rockerky z K2 naplánovaly spoleãnû
s klukama z kapely Mother's Angels
klubové turné na záfií – prosinec 2012,
v jehoÏ rámci nav‰tíví 10. 11. 2012 i ti‰-
novské Rockstar Cafe.

Mother's Angels je ãtyfiãlenná agre-
sivnû popová partiãka z Litomy‰le,
která aktuálnû natoãila nov˘ singl
PyÏamo a k nûmu videoklip velice origi-
nálním zpÛsobem.

KáDvojky natoãily v pofiadí druhou
desku ve studiu Propast (leden – duben
2012).
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„Turné jsme nazvali Odejde‰
v PyÏamu, tak uvidíme, kolik fanou‰kÛ
po koncertû takto dopadne a nebo od ko-
lika fanynek a fanou‰kÛ budeme takto
odcházet my :-)“, fiíká Kuba, zpûvák MA.

„Na spoleãné tour se uÏ moc tû‰íme
a doufáme, Ïe si tu jízdu pofiádnû uÏi-
jeme. Máme v plánu nûjak˘ch 12 aÏ 15
koncertÛ napfiíã celou republikou a to uÏ
je pofiádná porce rock&rollu.
KaÏdopádnû se pfiijìte podívat na mla-
dou krev ãeského rocku.“ fiíká Klára, ky-
taristka a zpûvaãka K2.

Akce Mûstské knihovny
Ti‰nov

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

6. 11., 7. 11., 20. 11. a 21. 11. 2012
v 17.00 pfiedná‰ky zimního semestru
UVâ – Potfieba vnitfiní krásy a umû-
ní evropského romantismu

14. 11. a 28. 11. 2012 v 17.00 pfied-
ná‰ky zimního semestru UVâ – Italská
opera 19. a zaãátku  20. století

Salonky

Drátované rybiãky
15. 11. 2012 v 9.30

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci projektu „Salonky“ praktickou
dílnu pod vedením paní  Hany ·irÛã-
kové. Na kurzu se nauãíte udrátovat
ozdobu ve tvaru rybiãky, kterou mÛÏete
pouÏít jako dekoraci na stromeãek nebo
jako dárek, kter˘ potû‰í. Techniku
zvládnou i úplní zaãáteãníci. Akce pro-
bûhne v pfiedná‰kovém sále knihovny.

Úãastníci si pfiinesou kamínek (veli-
kost do 5 cm).
Poplatek za kurz je 50 Kã.

Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
v knihovnû nebo telefonicky na ãísle 549
121 001-5.

Beseda

Explodující Laos a smutnû
veselá KambodÏa
15. 11. 2012 v 17.00

Mûstská knihovna Ti‰nov zve v‰echny
pfiíznivce cestování na pfiedná‰ku Petry
Koneãné.

KambodÏa, Laos – dvû sousedící
zemû v Jihov˘chodní Asii. Nejen krásné
památky, klá‰tery, úchvatné pfiírodní
scenérie, pfiíjemní a usmûvaví lidé mají
tyto dvû zemû spoleãné. Kruté období
války ve Vietnamu ovlivnilo vût‰inu v˘-
chodních ãástí Laosu a KambodÏe.
V KambodÏi se v tomto období zároveÀ
objevují Rudí Khmerové, ktefií sv˘m pÛ-
sobením ovlivnili Ïivoty lidí a celou
skladbu obyvatelstva. V Laosu se vypra-
víme do hlavního mûsta Vientiane, dále
pak do Louang Prabang, centrálního
Laosu a k fiece Mekong na jeho 4 000
ostrovÛ. Cestou na jih pfiekroãíme hra-
nice KambodÏe a zavítáme do hl. mûsta
Phnom Penh. Odtud se vydáme do jedné
z nejvíce nav‰tûvovan˘ch památek na
svûtû – Angor Watu v Siem Reapu
a jeho okolí.

„Do KambodÏe jsem nejela s prázd-
nou. Znalá tamûj‰ích pomûrÛ jsem po-
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prvé sv˘m cestám dala nov˘ rozmûr.
Jak˘? Nechte se pfiekvapit, i vy se mÛ-
Ïete stát jeho souãástí.“

Oddûlení pro dûti a mládeÏ

Mûstská knihovna Ti‰nov a Z·
Smí‰kova pfiedstaví v mûsíci listopadu
jiÏ devát˘ roãník projektu na  podporu
dûtského ãtenáfiství vûnovan˘ Jifiímu
Trnkovi a Astrid Lindgrenové.

Knihy mého srdce

V leto‰ním roce si pfiipomínáme
100. v˘roãí narození národního umûlce
Jifiího Trnky – jednoho z nejv˘znamnûj-
‰ích ãesk˘ch v˘tvarníkÛ svûtového v˘-
znamu, kter˘  sv˘m vlivem oslovil nûko-
lik generací. Jifií Trnka vûnoval velkou
ãást svého v˘tvarného talentu a práce
dûtem. Vedle loutkov˘ch filmÛ, pro
které navrhl kolem tisíce loutek, vy-
tvofiil nespoãet hraãek i kouzeln˘ch ilus-
trací. Stal se jedním z na‰ich nejv˘znaã-
nûj‰ích ilustrátorÛ kníÏek pro dûti.
Podafiilo se mu nalézt nezamûniteln˘
zpÛsob vyjádfiení, nepodbíziv˘ a pfiitom
i dítûti dobfie srozumiteln˘. Pfiátelil se
s v˘znamn˘mi básníky, zejména
Franti‰kem Hrubínem,  jemuÏ ilustro-
val témûfi v‰echny jeho ver‰e,
Vítûzslavem  Nezvalem a Jaroslavem
Vrchlick˘m. Za ilustraãní tvorbu pro
dûti byl poctûn mezinárodní Cenou
Hanse Christiana Andersena (1968).

Îáci z 1. – 5. tfiíd se hravou formou
tradiãnû zapojí do následujícího pro-
gramu pfiipraveného pro nû v knihovnû. 

Loutky a loutkové divadlo
v˘stava od 5. 11.

Autorka Milada Kollárová sbírá
hraãky uÏ 20 let. V souãasné dobû je po-
lovina její  historické sbírky souãástí ex-
pozice Muzea hraãek v Mûnínské bránû
v Brnû. Dal‰í ukázky ze sbírky, které

potû‰í jak dûti tak dospûlé, budou k vi-
dûní v dûtském oddûlení.

Znáte dobfie knihy Astrid
Lindgrenové a Jifiího Trnky?
– soutûÏní test 
2. 11. – 26. 11.

Nelehk˘ test  pro Ïáky tfietích aÏ pá-
t˘ch tfiíd provûfií znalosti knih i základ-
ní informace ze Ïivota obou autorÛ.
V̆ herce odmûníme pûknou knihou.

Povídání o Ïivotû a díle
Jifiího Trnky
6. 11. v 8.00, 8. 11. v 9.00, 9. 11. v 9.00,
12. 11. v 9.00, 13. 11. v 9.00, 15. 11. v 8.00,
16. 11. v 8.00 a 10.00, 19. 11. v 9.00.

Autor byl malífi vypravûã spjat˘
s ãesk˘mi tradicemi. ObrázkÛm dokázal
vdechnout lyrick˘ v˘raz, kter˘ dokonale
odpovídá kouzlu básníkÛ a pohádkáfiÛ.
S úctou hledal pro jejich texty  odpoví-
dající v˘tvarn˘ projev, protoÏe chtûl pfii-
blíÏit jejich my‰lenky i krásu slova.

Astrid z Wimmerby – povídání
o Ïivotû a díle Astrid Lindgrenové
21. 11. v 8.00 a 10.00

Autorka se vûnovala nejen psaní, ale
i otázce svobody a práv dítûte. Bûhem
svého Ïivota se tû‰ila neuvûfiitelné
pfiízni ãtenáfiÛ a získala za svoji tvorbu
pro dûti celou fiadu ocenûní a právem
mÛÏe b˘t povaÏována za klasika dûtské
literatury. Velk˘m kladem jejich knih je
to, Ïe jsou psány hrav˘m, vynalézav˘m
a Ïiv˘m jazykem, kter˘ je pro dûti nejen
srozumiteln˘, ale také inspirativní.
Beseda ke 105. v˘roãí autorky probûhne
v podání Mgr. Aleny Adamcové.

Hrátky s loutkou – v˘tvarná dílniã-
ka pro ‰kolní druÏinu
7. 11. a 14. 11. ve 13.30

V‰echny pofiádané akce jsou pfií-
stupné vefiejnosti, zejména maminkám
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ãi tatínkÛm na matefiské dovolené,
„hlídacím“ babiãkám a dûdeãkÛm
s vnouãaty a v‰em, ktefií mají ãas a chuÈ
zhlédnout zajímavé programy.

Knihy mého srdce
s Jifiím Trnkou
a Astrid Lindgrenovou

BlíÏí se 9. roãník projektu na podpo-
ru ãtenáfiství, kter˘ probíhá kaÏdoroãnû
v mûsíci  listopadu ve spolupráci mezi
Mûstskou knihovnou Ti‰nov a Základní
‰kolou Smí‰kova.  V leto‰ním roce si pfii-
pomínáme 100. v˘roãí narození Jifiího
Trnky a 105. v˘roãí narození ‰védské
spisovatelky Astrid Lindgrenové. Dfiíve,
neÏ se v knihovnû a ve ‰kole rozbûhnou
pro Ïáky  1. stupnû  tradiãní akce – be-
sedy, dramatické a v˘tvarné lekce, spo-
leãné ãtení, stojí za zmínku pár slov,
které pfiipomenou umûleckou dráhu ná-
rodního umûlce Jifiího Trnky.

Jifií Trnka se narodil 24. 2. 1912
v Plzni v rodinû, která se zab˘vala
ruãní v˘robou loutek a hraãek. Od dût-
ství projevoval nev‰ední v˘tvarn˘ ta-
lent, kter˘ s pomocí maminky plnû roz-
víjel. Loutky ho okouzlily natolik, Ïe se
mu staly celoÏivotní láskou a inspirací.
Bûhem studií na plzeÀském reálném
gymnáziu se setkal s profesorem
Josefem  Skupou, kter˘ si v‰iml mimo-
fiádného talentu a pfiivedl ho k loutko-
vému divadlu. Z jeho podnûtu pfiestoupil
na umûleckoprÛmyslovou ‰kolu, kde se
díky fiemesln˘m ãinnostem v˘tvarnû
a v‰estrannû zdokonalil. Kromû toho
nav‰tûvoval hodiny kreslení, grafiky
a v˘uku ilustrací. Spoleãnû s profesorem
Skupou, kter˘ nepfiestával Jifiího pfiímo
otcovsky sledovat, se bûhem studií
s loutkami úspû‰nû zúãastnil domácích
a zahraniãních v˘stav, díky nimÏ

získával prostfiedky na svá studia. Jeho
tvÛrãí zaãátky zaãínají ve tfiicát˘ch
letech, v té dobû navrhoval divadelní
kulisy a fiadu loutek pro Josefa Skupu,
kter˘ zaloÏil Divadlo Spejbla
a Hurvínka. PÛsobil také jako v˘tvarník
scén a kost˘mÛ v Národním divadle,
pro které realizoval mnoho zajímav˘ch
návrhÛ. Pfiispíval rovnûÏ kresbami do
ãasopisÛ a navrhoval také hraãky pro
firmu v Rokycanech. Pozdûji v dne‰ním
praÏském Divadle Rokoko provozoval
vlastní loutkové Dfievûné divadlo. Zde
mûla premiéru hra Mezi brouãky, kte-
rou uvedl na motivy knihy Jana
Karafiáta a kterou pozdûji sv˘mi ilus-
tracemi proslavil.  V roce 1945 se stal
jedním ze zakladatelÛ studia kresle-
ného filmu Bratfii v triku a je‰tû téhoÏ
roku získal svou první prestiÏní cenu
v Cannes za film Zasadil dûdeãek fiepu.
Zanedlouho v roce 1948 zaloÏil vlastní
Studio Jifiího Trnky, které fiídil cel˘ch
následujících 20 let. I pro jeho filmovou
tvorbu je charakteristická pfiedev‰ím
práce s loutkami. Ve spojení s vynikají-
cím hudebním a slovním doprovodem
vznikly filmy   ·palíãek, Staré povûsti
ãeské, Bajaja, Osudy dobrého vojáka
·vejka, CísafiÛv slavík, Sen noci svato-
jánské, které svému  tvÛrci pfiinesly
celosvûtové uznání. Díky Jifiímu
Trnkovi ãeská ‰kola animovaného filmu
po nûkolik desetiletí nemûla ve svûtû
konkurenci.

Za svá nadãasová, poeticky ladûná
a v˘tvarnû nároãná díla získal více jak
padesát  prestiÏních cen z v˘stav, sou-
tûÏí a filmov˘ch i v˘tvarn˘ch pfiehlídek
(Benátky, Cannes, PafiíÏ, Lond˘n).
Doma byl od vládnoucího reÏimu mimo
jiné poctûn Národní cenou (1949, 1950)
za snímky Bajaja a CísafiÛv slavík,
Státní cenou (1954) a titulem
Národního umûlce (1963).
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Jifií Trnka byl neobyãejnû pracovit˘,
ale vysoké pracovní nasazení se pode-
psalo na jeho zdraví. Znaãnû vyãerpán
podlehl pfiedãasnû ve vûku 57 let tûÏké
nemoci. Díky svému v‰estrannému na-
dání se stal jedním z nejv˘znamnûj‰ích
ãesk˘ch v˘tvarníkÛ dvacátého století.
I pfies nepfiíznivé okolnosti totalitního
reÏimu vytvofiil fascinující dílo, které
ohromilo cel˘ svût.

Knihy s ilustracemi Jifiího Trnky
i dobrodruÏná ãetba Astrid Lindgrenové
jsou pro dûti dostateãnû velkou moti-
vací. O to, aby ãtení pro dûti bylo i zába-
vou se postará pûkn˘ program.

S nad‰ením a spoleãn˘m úsilím se
mÛÏeme tû‰it na to, Ïe knihovna oÏije
jako vÏdy jedineãnou atmosférou, kte-
rou bude provázet hlasité pfiedãítání, di-
vadlo, zpûv, malování a hlavnû radost
nad objeven˘mi knihami, se kter˘mi
mÛÏeme proÏít chvíle obyãejné i fantas-
tické, v‰ední i pohádkové.

Marie ·ikolová

Kameraman Dalibor Tikovsk˘

Do kulturní historie Ti‰nova
a Ti‰novska se zapsal také vynikající fo-
tograf a kameraman Dalibor Tikovsk˘.
Od jeho pfiedãasné smrti uplynulo
29. fiíjna jiÏ deset let. Sv˘m fotoapará-
tem a pozdûji kamerou mapoval a gloso-
val kulturní a spoleãenské události.
Vytvofiil tak vlastnû první kulturní fil-
movou kroniku. Díky jemu se podafiilo
na filmovém pásu zachytit fiadu v˘-
znamn˘ch událostí, které jsou dnes jiÏ
cenn˘m historick˘m dokumentem.

Jeho Ïivot a tvorba je zdokumento-
vána také ve slovníku v˘tvarníkÛ „Od
Vevefií k Pern‰tejnu“. PfiipomeÀme ales-
poÀ krátce nûkolik údajÛ z jeho Ïivota.
I kdyÏ cel˘ svÛj Ïivot proÏil v Ti‰novû,

narodil se, v dnes jiÏ zaniklé vesniãce,
Pohledy na Chomutovsku (7. ãervence
1934). Po ukonãení základní ‰koly se vy-
uãil nástrojafiem v MEZ Drásov. Potom
studuje na Odborné ‰kole elektrotech-
nické v Mohelnici a na prÛmyslové
‰kole v Brnû. Nejprve pracuje ve
V̆ zkumném ústavu geologického inÏe-
n˘rství. Zlomem v jeho Ïivotû se stal
jeho nástup do Moravského muzea, kde
pracuje jako kameraman a vytváfií fiadu
nauãn˘ch i populárních pofiadÛ. Zaãal
dûlat profesionálnû to, ãemu se vûnoval
cel˘ Ïivot.

Vytvofiil také celou fiadu dokumentÛ
o Ti‰novû. Vûnoval se také v˘tvarnému
umûní a v˘tvarníkÛm. Natoãil, dnes jiÏ
unikátní, snímek o akademickém malífii
Josefu Jamborovi. Za svoji práci získal
celou fiadu ocenûní na rÛzn˘ch filmo-
v˘ch pfiehlídkách. Napfi. v KromûfiíÏi
v roce 1981 za snímek Kfiídlo. âestné
uznání získal také za film o ‰erkovické
hájence vûnovan˘ partyzánskému hnutí
na Ti‰novsku.

Nafilmoval také slavné vernisáÏe
v˘stav KPVU v jeho více neÏ dvacetileté
ti‰novské historii. AÈ uÏ to byla vernisáÏ
s Miroslavem Horníãkem, Jifiím
Such˘m, Josefem Lieslerem nebo
Bohumírem Matalem. VernisáÏe se ko-
naly na terase v letním ti‰novském kinû
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a b˘valo bûÏné, Ïe na vernisáÏe pfii‰lo aÏ
na pût set náv‰tûvníkÛ.

Filmy Dalibora Tikovského potom
pouÏil Ing. Radim Tich˘, vynikající reÏi-
sér ti‰novské televize, kter˘ v dobû, kdy
v ní pracoval, vytvofiil celou fiadu kom-
ponovan˘ch pofiadÛ. A tak dílo vynikají-
cího filmafie a ãlovûka Dalibora
Tikovského Ïije i dnes a napofiád bude
vûrnou v˘povûdí o kulturní historii
Ti‰nova.

Mgr. Miroslav Pavlík

Dvû oÏivená v˘roãí

Jako 85let˘ kmet a b˘val˘ Ti‰novák
listuji ve sv˘ch letopisech a záznamech
aÏ se náhle zastavuji u data „7. záfií
1942“. Je to jiÏ 70 let, co mÛj táta aka-
demick˘ malífi a stfiedo‰kolsk˘ profesor
kreslení poprvé vstoupil na ti‰novskou
pÛdu, aby zahájil svoji poslední Ïivotní
etapu a také roz‰ífiil fiady v˘tvarníkÛ
Podhorácka. Nemohu tomu uvûfiit, jak
v‰emocn˘ Osud ho odmûnil za tyto vûty,
které pronesl pfied námi, kdyÏ jsme
okolo projíÏdûli vlakem z Opavska na
prázdninovou dovolenou do Fry‰avy:
„Tak vám fieknu, Ïe Ti‰nov se mi líbí.
Je to hezké  mûsteãko poloÏené pod prv-
ními kopeãky Vysoãiny. Zde musí b˘t
hezk˘ sousedsk˘ Ïivot.“

Tím se mi vybavila tato dávná epi-
zoda více neÏ sedmdesát let stará:

„Tak jsem pfieloÏen do Ti‰nova, do-
stal jsem dnes ráno zprávu z Brna, mám
tam co nejdfiíve nastoupit po zemfielém
kolegovi Rosenbaumovi.“ A bylo po ne-
pfiíjemném napûtí ze stálého ãekání
a strachu z Ïivotní nejistoty v dobû
Protektorátu. Táta se rozhodl rychle,
nabalil svÛj putovní star˘ zelen˘ vojen-
sk˘ dÛstojnick˘ kufr z I. svûtové války,
nepostradatelnou velkou hnûdou ‰kolní
aktovku, je‰tû si zastrãil do kapsy

hubertusu svÛj zahnut˘ ãibuk se záso-
bou tabáku „knastr“ a hned ráno pfií‰tí-
ho památného dne 7. záfií 1942 ujíÏdûl
do nového pÛsobi‰tû, aby se odpoledne
hlásil v fieditelnû zdej‰ího gymnázia.
Tím mu skonãilo provizorní vyuãování
v nepfiíjemném prostfiedí gymnázia
v Boskovicích po zru‰ení ãeského gym-
názia v Jevíãku Nûmci (to musel je‰tû
sám likvidovat!).

Nejvíce zvûdaví byli na nového pro-
fesora kreslení Ïáci a byli proto velice
pfiekvapeni jeho nov˘m pfiísn˘m „vojen-
sk˘m“ zpÛsobem pofiádku a vyuãováním
kreslení. Brzo si také vyslouÏil pfie-
zdívku „Cajtek“. KdyÏ ale byla ve tfiídû
pfiíjemná pohoda, dovedl tento pfiísn˘
a nesmlouvav˘ av‰ak dobr˘ ãlovûk zpfií-
jemnit kreslení nûjakou vzpomínkou
i karikaturou na tabuli.

Zaãátky byly tûÏké, zvlá‰tû pro no-
vého „pfiivandrovalce“ do Ti‰nova v tûÏ-
k˘ch dobách Protektorátu. KdyÏ pak za
mûsíc se za ním pfiistûhovala rodina do
právû uvolnûného malého rodinného
domku na Kuk˘rnû 48, mohl se táta
více vûnovat sv˘m malífisk˘m zálibám.
Rychle se seznamoval s nov˘m prostfie-
dím, toulal se ulicemi a objevoval histo-
rická zákoutí a krásy mûsta a pak je
pfiená‰el „na plátna“. Svá díla vysta-
voval s ostatními umûlci Ti‰novska
zvlá‰tû na pfiedvánoãních v˘stavách ve
velkém sále zdej‰í sokolovny. Po osvobo-
zení se pfiestûhoval do rodinné vilky na
Klá‰terské 367, kde i krátkou dobu mu
bylo povoleno uÏívat ateliér, neÏ byl
pfiemûnûn v dal‰í byt. Zde také ukonãil
svoji Ïivotní pouÈ.

Lidé ho mohli potkávat v létû
i v zimû v ulicích mûsta i blízkého okolí.
Zvlá‰tní pohled na tátu byl v zimû, kdy
ve svém krátkém koÏí‰ku, hnûd˘ch rajt-
kách a v ãern˘ch vysok˘ch botách stával
za stojanem u silnice, brejle posunuté
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na ‰piãce nosu, zaujatû ti‰e maloval,
mrznul a jen slastnû si pokufioval z ne-
zbytného ãibuku (doma mûl gypsovku
s metrov˘m troubelem!).

BohuÏel zemfiel ponûkud mlád, ve
sv˘ch 61 letech v roce 1952 – to je to
druhé – 60. v˘roãí. Za svoji desetiletou
v˘tvarnou ãinnost zde v Ti‰novû vytvofiil
dal‰ích na 600 prací, z toho 263 olejÛ
a podafiilo se mu vûrnû zpodobnit 62
portrétÛ sv˘ch spoluobãanÛ.

Svoji pedagogickou práci mûl rád,
svûdomitû naplÀoval poslání profesora
kreslení i svého Ïivotního koníãka kla-
sického realistického malífie a také od-
kaz jako Ïáka svému profesoru Maxi
·vabinskému, kter˘ nad chud˘m
studentem v praÏské Akademii drÏel
ochrannou ruku.

AÏ po letech se mi podafiilo dokonãit
podrobn˘ Ïivotopis táty a pfiedstavit
znovu vefiejnosti v nûkolika posmrtn˘ch
v˘stavách alespoÀ ãást jeho prací z ti‰-
novského regionu. Rád bych chtûl ales-
poÀ touto cestou podûkovat v‰em iniciá-
torÛm tûchto v˘stav, jmenovitû panu
MVDr. Jifiímu Moukovi z Galerie Diana,
PhDr. Josefu Zacpalovi z Podhoráckého
muzea a panu ZdeÀku Jílkovi ze sdru-
Ïení Art Periscop a za pfiednesení vzpo-
mínky na tátu paní Evû Vodiãkové. Tím
byl snad také naplnûn zájem Ti‰novákÛ
o klasické realistické umûní mého táty.

Ing. Ladislav Zahofiansk˘

Maluje krásu Doubravníku,
Podhorácka, Vysoãiny
(Stanislavu Bûlíkovi)

Letos v Doubravníku dvacátého devá-
tého fiíjna oslavil devadesáté tfietí v˘roãí
narození malífi Stanislav Bûlík, jehoÏ
tvorba zahrnuje krajinomalbu, malbu
záti‰í, portrétní díla, kresbu, grafiku,

ilustrace knih, exlibris a mnoho dal‰ích
v˘tvarn˘ch aktivit. Malífi chodil do
‰koly v Doubravníku a v Nedvûdici, vy-
uãil se zámeãníkem (1936 – 39), byl za-
mûstnán v Brnû. V letech 1943 – 1945
byl totálnû nasazen na nucené práce do
Nûmecka. V letech 1945 – 1961 byl
kresliãem Îelezniãní stavební firmy

v Ti‰novû, pak byl zvolen
tajemníkem MNV

D o u b r a v n í k
(1952 – 1960).

Stanislav Bûlík v roce 1945 vykonal
úspû‰nû pfiijímací zkou‰ky na Akademii
v˘tvarn˘ch umûní v Praze, ale pro velk˘
poãet uchazeãÛ nebyl pfiijat. Absolvoval
v letech 1941 – 1943 veãerní studium
·koly umûleck˘ch fiemesel v Brnû, po-
zdûji dálkové studium malby, kresby
a grafiky pfii Ústfiedním domû umûlecké
tvofiivosti v Praze. Mnoho desítek let v˘-
tvarné praxe umoÏÀovalo Stanislavu
Bûlíkovi osvojit si vlastní v˘tvarn˘ ru-
kopis jak v malbû, kresbû, grafice, tak
i v ilustraãní tvorbû. Je malífiem krajiny
Doubravníku a okolí, krajiny Podho-

Stanislav Bûlík – Ze souboru Dóbrava
z Doubravníku (kresba – archiv autora).
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rácka a Vysoãiny. Vychází z realistické
tradice malby. Jeho tvorba je sdûlná,
bohatá ve v˘bûru námûtÛ. Z mnoha cest
za hranice vlasti pfiivezl také mnoÏství
obrazÛ. Nejv˘raznûj‰í z nich je cyklus
malby a kresby vûnovan˘ krajinû
Holandska (Nizozemí), kde také své
práce vystavoval. Milá a v˘tvarnû zají-
mavá jsou jeho záti‰í, v nichÏ pfievládá
motiv kvûtin (pûstuje je pod okny svého
domku na bfiehu fieky Svratky
v Doubravníku).

Je v˘born˘m kreslífiem portrétÛ
otce, maminky, pfiátel, ktefií mu vût‰i-
nou stáli modelem. Jako kreslífi poho-
tovû zachycuje nejen krajinu, ale i Ïivot
lidí.

Jeho kresby jsou charakteristické
v˘tvarnou zkratkou. Vytvofiil také nûko-
lik exlibris (kniÏní znaãky), opût pro své
pfiátele. Má za sebou ãernobílou a barev-
nou grafiku tvofienou hlavnû technikou
linorytu, dfievofiezu, suchou jehlou, mo-

tivovanou Doubravníkem a krajinou
Podhorácka a Vysoãiny. Je ilustrátorem
kniÏních prací a publikací regionálních
autorÛ. Jen namátkou pfiipomínám jeho
ilustrace v publikacích Karla Fice
Z kraje od Pern‰tejna, L. Mazáã
– B. Bukal Doubravník, Vlasta
Urbánková Cesta nezarostlá, Jak srdce
zvonu atd. Bûlíkovy ilustrace nachá-
zíme i v ãasopisech. Z dal‰ích aktivit ne-
zapomínáme na drobné v˘tvarné práce
– plakáty, novoroãenky, diplomy,
pfiání... Také v kronikách nacházíme
jeho pûkné v˘tvarné doprovody k pro-
‰l˘m událostem. Má za sebou rozsáhlou
v˘stavní ãinnost.

Stanislav Bûlík je i ve vysokém vûku
stále aktivní.

Popfiejme malífii Stanislavu Bûlíkovi
mnohá léta ve zdraví, pohodû a tvÛrãím
elánu.

Mgr. Josef Pavlík

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
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, o.s.
6. 11. Podzim na Sibifii aneb Muzeum mûsta 18.00 MûKS

Sajany a Bajkal – diashow Ti‰nova
6. 11. Beseda se RockStar 20.00 RockStar Café

ZdeÀkem Tro‰kou Café Ti‰nov
9. 11. Vojta Kiìák Tomá‰ko velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS

10. 11. Tradiãní moravská Obãerstvení od 9.00 Obãerstvení Na
zabíjaãka Na hfii‰ti Pfiedklá‰tefií Hfii‰ti Pfiedklá‰tefií

10. 11. Reggae party Café U Palce 21.00 Café U Palce
10. 11. Mother’s Angels a K2 RoskStar 20.00 RockStar Café

– koncert Café Ti‰nov
13. 11. Na stupních vítûzÛ Muzeum mûsta Ti‰nov 18.00 MûKS

– promítání filmu
14. 11. Viola & harfa – koncert velk˘ sál MûKS 19.00 MûKS
15. 11. Explodující Laos MûK Ti‰nov 17.00 MûK Ti‰nov

a smutnû veselá KambodÏa – beseda
15. 11. Lubo‰ Pospí‰il – koncert KD Îelezné 19.30 OÚ Îelezné
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Sportovní podzim
na Z· Smí‰kova

První sportovní
akcí na‰í ‰koly je
turnaj v kopané.
Na ti‰novském
fotbalovém hfii‰ti

se se‰ly 4 t˘my. Sehráli jsme sice vyrov-
nan˘ zápas s pozdûj‰ím vítûzem, ale
v na‰em t˘mu se nena‰el Ïádn˘ hráã,
kter˘ by stfiílel góly. Dal‰í dva zápasy
jsme hráli v podobném duchu a tak
i pfies ve‰kerou snahu jsme obsadili
4. místo. Sice se nám nepodafiilo navá-
zat na loÀské úspûchy, ale v‰ichni dou-
fáme, Ïe v malé kopané se nám bude
dafiit více.

Dal‰í velmi podafienou akcí bylo spor-
tovní klání v Sereìi. Podívejte se na nû
oãima Ïáka 9. roãníku ·tûpána ·paãka.

Se‰li jsme se brzo ráno pfied na‰í
‰kolou a spoleãnû vyrazili smûr Sereì.
Letos panovala velká touha vyhrát
a oslavit vítûzství. Po pfiíjezdu a pfiiví-
tání se ‰lo na atletiku, tady byly v˘-
sledky celkem vyrovnané, ale nakonec
jsme pfiece zvítûzili. Poãasí bylo ideální

na sportování, po dobrém obûdû se ode-
hrávaly duely v kolektivních sportech.
Opût jsme, aÏ na basketbal, dominovali
my. No, a pak uÏ následovalo vyhlá‰ení
v˘sledkÛ a udûlování medailí a pohárÛ,
kter˘ch jako tradiãnû dováÏíme mnoho.
Rozlouãili jsme se, my deváÈáci i do-

jemnû, a hurá domÛ. A cesta zpût? To uÏ
byla velká oslava. Nezb˘vá neÏ dodat,
kdo nezaÏil, neuvûfií! Nakonec bych cito-
val pana fieditele: „Je to jiÏ podesáté, ale
nejsou to branky, body, vtefiiny, ale pfiá-
telství a pouto, co drÏí tuhle tradici.“

Tfietí a opût velmi podafienou akcí je
pfiespolní bûh v Îele‰icích. Na Îele‰ic-

V˘stavy
Datum Akce Místo

2. 11. – 4. 11. Mezinárodní expozice minerálÛ sokolovna Ti‰nov
28. 9. – 25. 11. Generace po generaci Muzeum mûsta Ti‰nova

7. 10. – 25. 11. Franti‰ek ·tûpán Podhorácké muzeum
10. 10. – 7. 12. TJ Sokol Pfiedklá‰tefií – 100 let Podhorácké muzeum

4. 10. – 20. 11. V̆ stava fotografií – Fotoklub Ti‰nov 2010 Galerie Na schodech
28. 10. – 2. 12. V̆ stava fotografií Krásné ãasy...? Podhorácké muzeum

3. 11. – 30. 11. Ti‰novská zákoutí oãima Karla Formánka JamborÛv dÛm
2. 11. – 31. 12. Doteky krásy – Jana Hejlová Domov sv. AlÏbûty, ÎernÛvka

Marie Gabrielová na stupních vítûzÛ
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kou rÛÏi odjelo 24 sportovcÛ od nejmlad-
‰ích kategorií 4. – 5. tfiída aÏ po 8. – 9.
tfiídu. Hezké je, Ïe zde potkáváme
i na‰e b˘valé Ïáky v kategorii dorostu.

Poslední pokyny, start a závodníci
vybûhli na traÈ.

Mezi nejmlad‰ími se nejvíce dafiilo
Petfie Knoflíãkové – 3. místo a Matûji
Schulzovi – 5. místo, stfiední kategorii
druÏstvo ÏákÛ vyhrálo a zajistilo si tak
postup do kraje, druÏstvo mlad‰ích Ïá-
kyÀ obsadilo druhé místo, v jednotliv-
cích se nejvíce dafiilo Davidu Hanusovi
– 12. místo a Veronice JÛzové 7. místo.
V kategorii star‰ích ÏákyÀ vyhrála
Maru‰ka Gabrielová, druÏstvo obsadilo
celkové 4. místo. Ze star‰ích chlapcÛ se
nejvíce dafiilo Honzovi Zwienerovi
– 8. místo, druÏstvo se umístilo na
7. místû.

Krajské kolo bûÏeckého závodu se le-
tos konalo v Brnû.

LuÏáneck˘ park uvítal ‰estici
znaãnû nervózních bûÏcÛ z na‰í ‰koly.
Pro‰li jsme si traÈ, podívali jsme se na
záludnosti a pomalu se pfiipravili na
start. Bûhem celého závodu se v‰ichni
na‰i bûÏci drÏeli takticky spolu a do cíle
dobûhli po 1 500 metrech  v hlavní sku-
pinû s minimálním rozdílem. Nejlépe
na‰i ‰kolu reprezentovali  V. Zhofi,
T. Koláãek, D. Hanus a F. Dolníãek.
DruÏstvo skonãilo na 5. místû v kraji
s minimální ztrátou za ‰kolami a atle-
tickou základnou, jako jsou Gymnázium
Vy‰kov, Z· Znojmo, Z· Bfieclav
a Gymnázium Boskovice. V‰ichni spor-
tovci si zaslouÏí pochvalu za dobrou re-
prezentaci ‰koly.

·. ·paãek a kabinet TV

Studánka Vás zve hned
na 3 rodinné akce

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

www.studanka-tisnov.cz

Martinské rohlíãky a lampiãky
– tvofiivá dílniãka
Ve stfiedu 7. 11. v 16.00 hod.
v RC Studánka

UÏijte si s námi voÀavou sváteãní
atmosféru pfii peãení martinsk˘ch ro-
hlíãkÛ a vyrábûní martinsk˘ch lampiãek.
Cena 50,- Kã na rodinu

Pfiipravujeme:
Martinská oslava – rodinná akce
V nedûli 11. 11. v 16.30 hod.

Také letos se mÛÏete tû‰it na svût˘l-
kov˘ prÛvod, písniãky o sv. Martinovi
a martinské rohlíãky. KdyÏ budeme mít
‰tûstí, pfiijede i Martin na bílém koni.
O místû akce se v souãasné dobû jedná,
sledujte www.studanka-tisnov.cz.

Rodinné centrum Studánka a mûsto
Ti‰nov zvou jiÏ potfietí srdeãnû celé rodi-
ny na akci s názvem
Rodinná veselice
V sobotu 17. listopadu od 15.00 hodin
v sokolovnû

Pfiijìte se s námi opût pûknû pobavit
a oslavit dal‰í spoleãn˘ rok. Po celé odpo-
ledne aÏ do 20.00 hodin je nachystan˘ pro
v‰echny ãleny rodiny bohat˘ program.

MÛÏete se tû‰it na:
– Ïonglérské kousky
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– ‰koliãka Ïonglování
– tanec s Ïivou kapelou
– pfiedtanãení
– tombolu pro dûti i dospûlé
– vyhlá‰ení ocenûní SPR
– ...a dal‰í pfiekvapení!

Vstupenky a dal‰í informace k rezer-
vaci míst získáte v RC Studánka nebo
na webov˘ch stránkách www.studanka-
tisnov.cz.

Spoleãnost pfiátelská rodinû
Rodinné centrum Studánka vyhla-

‰uje dal‰í roãník soutûÏe Spoleãnost pfiá-
telská rodinû na Ti‰novsku v rámci stej-
nojmenné kampanû Sítû matefisk˘ch
center.

Cílem kampanû Spoleãnost pfiátel-
ská rodinû je posílení spoleãenské
prestiÏe rodiny prostfiednictvím
zlep‰ení Ïivotních podmínek rodin,
vytvofiením prostfiedí pfiátelského
rodinám, podporou vytváfiení moti-
vujících prorodinn˘ch opatfiení a po-
sílením aktivních nástrojÛ slaìování
rodinného a pracovního Ïivota. Je za-
mûfiena na posílení rodiny ve spoleã-
nosti a na podporu prorodinné politiky.
Souãástí kampanû se od roku 2008 stala
soutûÏ Obec pfiátelská rodinû, kterou
v roce 2009 mûsto Ti‰nov ve své katego-
rii vyhrálo.

Pomozte nám najít ty, kdo pfiispí-
vají ke zlep‰ování podmínek Ïivota
rodin, abychom je mohli ocenit certifi-
kátem Spoleãnost pfiátelská rodinû
a zvefiejnit jejich pfiíklad. Návrhy mo-
hou podávat „uÏivatelé“ tedy rodiny, ale
pfiihlásit se mohou i sami ti, ktefií by
chtûli certifikát obdrÏet. Navrhovat je
moÏné státní, nevládní i soukromé spo-
leãnosti a organizace (nejrÛznûj‰ího
typu), kulturní a sportovní instituce,
‰koly, nemocnice, v˘robní podniky
a firmy, média, obce, úfiady.

Vyplnûné návrhy na ocenûní podá-
vejte do RC Studánka osobnû nebo
e-mailem na studanka@atlas.cz nej-
pozdûji do 10. 11. 2012. O udûlení certi-
fikátu rozhodne porota, sloÏená ze
zástupcÛ z fiad rodiãÛ a ãlenÛ zastupi-
telstva mûsta. Slavnostní vyhlá‰ení pro-
bûhne v prÛbûhu Rodinné veselice
17. 11. 2012 v sokolovnû od 15 hod.

Podzimní burza obleãení probûhla
V Ti‰novû jsme si uÏ zvykli na to, Ïe

kaÏdé jaro a kaÏd˘ podzim pofiádá RC
Studánka burzu dûtského obleãení a po-
tfieb. Konání akce není tak samozfiejmé,
jak se zdá. Letos to jednu chvíli vypa-
dalo, Ïe podzimní burzu vynecháme na
úkor na‰í jiné ãinnosti. Na‰tûstí se ozval
organizaãní hlas Moniky Kri‰tofové, Ïe
nebudeme ru‰it akci, na kterou v‰ichni
ãekají a burzu si vzala na starost. Nyní
patfií velké podûkování jí i jejímu man-
Ïelovi panu Vítûzslavovi Kri‰tofovi,
kter˘ zpracovával formuláfie prodávají-
cích. Celkem jich bylo 98 a nabízeli
cca. 3400 kusÛ zboÏí. Díky propracova-
nému systému manÏelÛ Beranov˘ch,
skvûlé organizaci po celé tfii dny a svû-
domité úãasti 36(!) dobrovolníkÛ, burza
probíhala hladce ke spokojenosti zákaz-
níkÛ a radosti nás pofiadatelÛ. Dûtská
burza je jednou z akcí, která ‰etfií na‰e
prostfiedí. UmoÏnili jsme zúãastnûn˘m
v˘hodnou v˘mûnu zboÏí, nasbírali jsme
obleãky pro 2,5letého chlapce v nepfiíz-
nivé sociální situaci a koneãnû odve-
zeme 2 velké pytle textilu na charitu.
Burza se povedla také díky moÏnosti
uspofiádat ji v prostorách Mûstského
kulturního stfiediska Ti‰nov. UÏ nyní
plánujeme, Ïe burza probûhne opût na
jafie 2013. Ov‰em pokud se uskuteãní,
bude to pfiedev‰ím zásluhou desítek
nad‰en˘ch dobrovolníkÛ.

Lenka Kfiehlíková
koordinátorka RC Studánka
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Workshop slaìování
pracovního a soukromého
Ïivota

Kdy: 21. listopadu 2012 od 9.00 do
12.00
Kde: DDM Ti‰nov (Riegrova 312,
Ti‰nov)
Pro koho: zamûstnanci/zamûstnan-
kynû, zamûstnavatelé, matky/otcové na
matefiské/rodiãovské dovolené i ‰iroká
vefiejnost
Pod vedením: Katefiiny Hodické
z Genderového informaãního centra
NORA, o.p.s. (www.gendernora.cz)

Workshop se zamûfií na flexibilní
formy organizace práce a zejména na
nastupující trend v pracovní oblasti
– práci z domova.

Pfii semináfii bude zaji‰tûno hlídání
dûtí. Poãet a vûk hlídan˘ch dûtí na-
hlaste do 16. 11. 2012 na e-mail: li-
ba.beranova@tiscali.cz

Více o workshopu na www.studanka-
tisnov.cz

Workshop je financován z Evropského
sociálního fondu prostfiednictvím Operaãního
programu Lidské zdroje a zamûstnanost a ze
státního rozpoãtu âR.

Pfied‰kolka pfii RC Studánka

V pfied‰kolce
Ptáãata pro-
bíhá kaÏdé

pondûlí od 15.00 pod vedením
Mgr. Dany Veselé, PhD. krouÏek kera-
miky. Dûti si s rodiãi, prarodiãi ãi samy
jiÏ vyrobily podzimní traviny, list,
hru‰ku a jablko.

Pokud by mûla zamûstnaná ma-
minka pfii anebo po rodiãovské dovolené

zájem o umístûní svého dítûte do pfied-
‰kolky Ptáãata od záfií 2013 anebo
v prÛbûhu roku 2013/2014 (dûti naro-
zené od záfií 2010 ãi od záfií 2011 s ma-
lou pravdûpodobností pfiijetí do státní
‰kolky), je moÏné se pfiihla‰ovat jiÏ nyní
u PhDr. Libu‰e Beranové, manaÏerky
pfied‰kolky, 777 706 722, liba.berano-
va@tiscali.cz.

Na stránkách http://www.studan-
ka-tisnov.cz/pece-o-deti/predskolka-
esf.html najdete aktuální informace,
vÏdy ve ãtvrtek jídelníãek na dal‰í t˘den,
aktuální mûsíãní program aktivit, pravi-
deln˘ denní a t˘denní program, fotogra-
fie, ukázky v˘robkÛ a pracovních listÛ.

– Poradenství pro rovné pfiíleÏitosti
Setkaly/i jste se s diskriminací na

základû pohlaví? ¤e‰íte situaci návratu
na trh práce po rodiãovské dovolené
a to, jak skloubit práci s péãí o dítû
nebo 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.
E-mail: martina.hynkova@gendernora.cz,
telefon:  +420 721 659 475. Je moÏná po
pfiedchozí domluvû i osobní konzultace
v RC Studánka (Kvûtnická 821 Ti‰nov),
pfii které zajistíme i hlídání va‰ich dûtí.

Pfied‰kolka a genderové aktivity jsou financo-
vány z Evropského sociálního fondu prostfied-
nictvím Operaãního programu Lidské zdroje
a zamûstnanost a ze státního rozpoãtu âR.
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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

Zájezd na koupání
do MO·ONU
Pfiipravujeme pro seni-

ory jiÏ tradiãní zájezd na koupání do
Maìarska. Uskuteãní se v pondûlí 5. 11.
2012. Odjezd autobusu bude v 6.00 hod.
od Podhorácké restaurace, dále zasta-
vuje u po‰ty a na sídli‰ti Pod Kluca-
ninou. Cena zájezdu 600 Kã – zahrnuje
jízdné, vstupné, poji‰tûní a prÛvodce.
Na pfiípadná volná místa se ptejte na te-
lefonních ãíslech 549 410 312 nebo 773
590 274.

Plavání a relaxace v Mûstsk˘ch
lázních v Boskovicích
Ve stfiedu 28. 11. 2012

Odjezd z Ti‰nova ve 13.00 hod. od
Podhorácké restaurace. Autobus zasta-
vuje u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena zájezdu 170 Kã zahr-
nuje dopravu i vstupné.

V̆ hradnû pro úãastníky zájezdu je
na hodinu a pÛl zamluven plaveck˘
bazén, relaxaãní bazén s perliãkov˘mi
lÛÏky a sedátky, vífiivá vana, infra-
sauna, parní sauna a finská sauna.
Pfiedpokládan˘ návrat kolem 17. hod.

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

Dal‰í zájezdy do Wellness Kufiim ani
do Mûstsk˘ch lázní Boskovice jiÏ v roce
2012 nebudou organizovány kvÛli ma-
lému poãtu zájemcÛ.

Potfiebujete pomoc
pfii péãi o seniora?

C h c e t e
z v l á d n o u t
své pracovní

povinnosti, ale usilujete o to aby vá‰
blízk˘ nadále setrval v domácím
prostfiedí?

Posláním Odlehãovací sluÏby
Oblastní charity Ti‰nov je poskytovat
kvalifikovanou pomoc a podporu seni-
orÛm a osobám s chronick˘m onemocnû-
ním, o které bûÏnû peãují v jejich pfiiro-
zeném sociálním prostfiedí rodinní
pfiíslu‰níci, jeÏ tuto péãi nejsou v po-
tfiebné mífie po urãitou dobu schopni
zajistit (napfi. v dobû nezbytného odpo-
ãinku, pfii pracovní vytíÏenosti, z dÛ-
vodu vlastních zdravotních problémÛ),
ale usilují o to, aby jejich blízk˘ nadále
setrval v domácím prostfiedí.

Cílem sluÏby je aktivizovat uÏivatele
za úãelem udrÏení, eventuelnû zlep‰ení
jeho sobûstaãnosti a samostatnosti, za
podpory rodiny umoÏnit uÏivateli zÛstat
co nejdéle v domácím prostfiedí, rodin-
n˘m pfiíslu‰níkÛm zabezpeãit nezbytn˘
ãas k odpoãinku a jin˘m dÛleÏit˘m akti-
vitám.

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
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– zprostfiedkování kontaktu se spole-
ãensk˘m prostfiedím

– sociálnû terapeutické ãinnosti
– pomoc pfii uplatÀování práv, oprávnû-

n˘ch zájmÛ a pfii obstarávání osobních
záleÏitostí

– v˘chovné, vzdûlávací a aktivizaãní
ãinnosti

Úhrada uÏivatele sluÏby za jednotli-
vé úkony je 80,- Kã za hodinu.

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.
(6,5 Kã za km)

– zapÛjãení jídlonosiãÛ, zapÛjãení kom-
penzaãních a rehabilitaãních pomÛ-
cek

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

(star‰í 27 let), ktefií mají sníÏenou
sobûstaãnost a vyÏadují pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se
o osoby, které se nacházejí v péãi ro-
diny ãi pfiíbuzn˘ch, a ti z rÛzn˘ch zá-
vaÏn˘ch dÛvodÛ nemohou v danou
chvíli potfiebnou péãi poskytovat.
SluÏba je urãena 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 odlehãovací
sluÏby (kanceláfi vedoucí a koordiná-
torky sluÏby):
Po – Pá 9.00 – 11.30

12.30 – 14.00
(pfiíp. dle domluvy)

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.

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,
666 01 Ti‰nov
Tel.: 549 212 550
e-mail: tisnov@spolecne.info
Máme pro Vás otevfieno:
Úter˘ 10.00 – 13.00
Stfieda 13.00 – 16.00
Pátek 10.00 – 13.00
Na‰e setkání budou vÏdy v pátek 1x za
14 dnÛ od 10.00 do 11.30 hod.,
Jungmannova 80, Ti‰nov
Témata:
2. 11. Hudba pro du‰i

16. 11. Krása fotografie
30. 11. Mlsné jaz˘ãky
14. 12. Vánoce, ãas radosti i zamy‰lení

Ze Ïivota „Ti‰novsk˘ch
vozíãkáfiÛ“

VáÏení pfiátelé, rádi bychom Vás se-
známili s ãinností na‰eho sdruÏení
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v tomto roce. Ten jsme zahájili, jak ji-
nak, neÏ v˘roãní ãlenskou schÛzí, na
které jsme zhodnotili uplynul˘ rok 2011
a naplánovali si ãinnost na rok leto‰ní.

V bfieznu jsme pofiádali „Besedu
o léãitelství“, tu si pro nás pfiipravil pan
âe‰ík.

V dubnu zaãal pan Kadlec spolu se
zástupcem MûÚ Mgr. panem Kudláã-
kem pracovat na zmapování bezbariéro-
v˘ch tras v Ti‰novû,  pfiipravuje se vy-
dání mapky. Dále jsou v Ti‰novû vytipo-
vány  obchody, spoleãenská a kulturní
zafiízení, zdravotnická zafiízení atp.,
která vyhovují bezbariérovému pfií-
stupu a budou oznaãena nálepkou, kte-
rou budou pfiedávat zástupci mûsta
spolu s námi.

V kvûtnu jsme se spolu s mamin-
kami zúãastnili akce „Míle pro mámu“
a pofiádali jsme „Posezení u ohnû“
v areálu zahrádky restaurace U Palce.

Obû tyto akce nám vy‰ly jak po
stránce organizaãní, tak nám pfiálo i po-
ãasí.

V ãervnu jsme se  s na‰imi ãleny vy-
dali na spoleãnou vycházku do
Pfiedklá‰tefií.

Zaãátkem srpna jsme se opût se‰li
na zahrádce v restauraci U Palce, pfii
druhém opékání ‰pekáãkÛ. Tuto akci
jsme spojili s ãlenskou schÛzí.

11. záfií jsme pro na‰e ãleny uspofiá-
dali zájezd na divadelní pfiedstavení hry
„Romeo a Julie“ v Mahenovû divadle.

Koncem záfií jsme se vydali do
Bfieziny do galerie Sklenûnka, kde nás
mile pfiivítala majitelka paní Alice
Dostálová. Ukázala nám zajímavá umû-
lecká díla a téÏ nám sama pfiedvedla,
jak se vyrábí ze sklenûn˘ch tyãinek
rÛzné figurky atp.

Mnohokráte dûkujeme. Bylo to ve-
lice zajímavé, mnozí z nás si na pa-
mátku zakoupili rÛzné skláfiské v˘-

robky. Na tuto akci nûkolik ãlenÛ jelo na
sv˘ch vozících, nûktefií vlastními auty
a nûkolik jich dovezla taxíkem paní
Brodecká, které patfií ná‰ dík za to, Ïe
byla velmi ochotná a trpûlivá pfii na‰em
pfiemisÈování. Pfiece jen nám v‰echno
trvá del‰í dobu. Díky.

V fiíjnu jsme mûli akce dvû, první
byla pfiedná‰ka a úvod do uãení
Ajurvédy, které vychází z tradic staré
Indie.

Druhou akcí bylo setkání s dûtmi
z dûtského domova v Ti‰novû. Se‰li jsme
se na cyklostezce za Subterrou. Tam si
dûti vyzkou‰ely jak se chodí o berlích,
jezdí na ruãním i elektrickém vozíku,
dokonce na nich projíÏdûly slalomovou
dráhu. Za stateãnost byly odmûnûny
sladkostmi a medailemi.

Dvûma na‰im ãlenkám jsme zapÛj-
ãili poãítaãe, abychom s nimi byli v kon-
taktu a ony v kontaktu se svûtem.

Do konce roku máme je‰tû nûjaké
plány a rok pak zakonãíme vánoãním
setkáním. Jediné, co nás trápí je to, Ïe
se nám dosud nepodafiilo získat pro-
story, kde bychom se mohli ãastûji
scházet. Ale doufáme, Ïe i to nám  snad
vyjde.

Dûkujeme touto cestou v‰em, ktefií
pro nás mají pochopení a pomáhají nám.

Rádi mezi námi pfiivítáme dal‰í nové
ãleny a doufáme, Ïe se jim  mezi námi
bude líbit.

Najdete nás na: http:// sweb.cz
/tvozik nebo na tel. 737 112 236, 733
340 433.

„Ti‰nov‰tí vozíãkáfii"

Domov je doma

V t˘dnu 26. 11. – 2. 12. 2012 bude
v celé republice probíhat informaãní
kampaÀ T˘den rané péãe. V tomto ob-
dobí se mÛÏete ãastûji neÏ jindy setkat
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s informacemi o zajímavé sociální
sluÏbû – rané péãi.
Co dûláme?

Poskytujeme podporu a pomoc rodi-
nám, ve kter˘ch vyrÛstá dítû raného
vûku (0 – 7 let) s váÏnûj‰ím postiÏením
zraku, pfiípadnû i s dal‰ím postiÏením.
Jak to dûláme?

DojíÏdíme k rodinû domÛ (i do
Va‰eho mûsta), vozíme s sebou nápady
a informace, stejnû jako speciální
hraãky a pomÛcky. Uãíme dítû dívat se
na svût ãi vyuÏít ostatních smyslÛ k po-
znávání svého okolí. Vym˘‰líme spolu
s rodiãi aktivity a hry vhodné pro rozvoj
dítûte. Nasloucháme tomu, o ãem potfie-
bují ãlenové rodiny mluvit, sdílíme
s nimi jejich starosti i radosti.

Pokud se chcete dozvûdût je‰tû více,
pfiijìte v úter˘ 27. 11. 2012 do
Stfiediska rané péãe, Nerudova 7
v Brnû, kde Vás ãekají od 9.00 do 17.00
otevfiené dvefie a pracovníci ochotní od-
povûdût na Va‰e otázky. Pokud radûji
hledáte informace na internetu, nav-
‰tivte na‰e webové stránky www.rana-
pece.cz.

Podpofiit na‰i sluÏbu rané péãe mÛ-
Ïete také prostfiednictvím sbírkového
konta: 243988498/0300. Dûkujeme.

V˘sledky soutûÏe Vodafone
Firma roku Jihomoravského
kraje

Titul Vodafone Firma roku JMK
2012 vyhrála brnûnská firma AVG
Technologies CZ, která vyvíjí antivirové
programy. V kategorii Era Îivnostník
roku Jihomoravského kraje 2012 se na
první pfiíãce umístila Eva Nûmcová,
která vyrábí a prodává dûtské obleãení.
Vítûzové sedmého roãníku soutûÏí
Vodafone Firma roku 2012 a Era Îiv-

nostník roku 2012 postupují do celore-
publikového finále, kde budou reprezen-
tovat Jihomoravsk˘ kraj.

V kategorii Odpovûdná firma zvítû-
zila stavební spoleãnost Rigi z Hradãan.
Firma vytvofiila v âesku unikátní tzv.
V̆ sluÏn˘ fond, kter˘ bude slouÏit k vy-
plácení v˘konn˘ch zamûstnancÛ po 25
letech zamûstnání u firmy. Do tohoto
fondu spoleãnost pfiispívá roãnû 1 milion
korun bez ohledu na v˘‰i svého zisku.
Její zamûstnanci tak nebudou závislí
pouze na státním dÛchodovém systému.
Od roku 2004 se firma soustfiedí na níz-
koenergetickou v˘stavbu z pfiírodních
materiálÛ a lokalita Ti‰nov, kde stojí pa-
sivní, nízkoenergetické a dokonce i sla-
mûné domy, je známá expertÛm i vefiej-
nosti.

Slavnostní vyhlá‰ení celostátních ví-
tûzÛ soutûÏí Vodafone Firma roku 2012
a Era Îivnostník roku 2012 probûhne
4. prosince v Praze a bude moÏné jej sle-
dovat v pfiímém pfienosu na âT24. Na
slavnostním finále bude také vyhlá‰en
vítûz samostatné kategorie Era Úãetní
roku 2012. Jejím cílem je vyzdvihnout
ãasto opomíjenou práci úãetních – právû
úãetním totiÏ mnoho firem a Ïivnost-
níkÛ vdûãí za své finanãní zdraví.
SoutûÏ je stejnû jako v loÀském roce
realizována ve spolupráci s Komorou
certifikovan˘ch úãetních.

Vyhla‰ovatelem podnikatelsk˘ch
soutûÏí je deník Hospodáfiské noviny vy-
davatelství Economia. Titulárním part-
nerem soutûÏe Firma roku v roce 2012
je spoleãnost Vodafone Czech Republic.
Titulárním partnerem soutûÏe Îivnost-
ník roku v roce 2012 je Era. Era
a Po‰tovní spofiitelna jsou obchodní
znaãky âeskoslovenské obchodní banky,
a.s. Partnerem krajsk˘ch kol soutûÏí je
Skupina âEZ. Mediálními partnery sou-
tûÏí jsou âeská televize a âRo 1
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– RadioÏurnál. Zá‰titu a odborn˘ dohled
zaji‰Èuje Hospodáfiská komora âR.
Zá‰titu projektu dále poskytli hejt-
manky a hejtmani v‰ech krajÛ âR.

Petr Lutonsk˘

Servis poãítaãÛ PC
– 23 let ãinnosti firmy

Firma vznikla v polovinû roku 1990.
V poãátcích fungovala 17 let v areálu
‰kolky na ulici Horova od roku 2010
v budovû Telecomu/O2 Bezruãova 21,
Ti‰nov. Zamûstnávala mezi 5 – 10 za-
mûstnanci. Obsluhujeme firmy, obce,
‰koly i domácnosti. Funguje nejenom
jako servis, ale i jako prodejna.
Podstatn˘m krokem v kvalitû a sorti-
mentu prodeje je dlouholetá spolupráce
s ãesk˘m retûzcem COMFOR – provozu-
jícím síÈ 190 prodejen v âR . Ta nám po-
máhá s velmi rychl˘m fie‰enín záruã-
ních a pozáruãních oprav.

Za 23 let v poãítaãích pfiekotn˘m
v˘vojem pfii‰lo tolik zmûn jako v jin˘ch
oborech za století.
Co povaÏuji v oboru za podstatné?
1. Kvalita a stabilita:

Dennû jsme pfiesvûdãování z médií
i z podmínek zadávání bûÏn˘ch vefiej-
n˘ch zakázek, Ïe nejniÏ‰í cena je to nej-
podstatnûj‰í. Kvalitní v˘robky a sluÏby
mají tûÏkou pozici na trhu. PrÛmûrn˘
uÏivatel aÏ po ãasto opakované nefunkã-
nosti je osobnû pouãen o krátkozrakosti
fie‰ení nejniÏ‰í ceny. Co ãasu a energie
musí dodateãnû zaplatit za nízkou kva-
litu produktu nebo nízkou kvalifikaci
pfii jeho instalaci.
2. Komplexnost fie‰ení:

Kritériem je zde spokojen˘ uÏivatel
ovládající dobfie fungující program.
S rychlou pomocí v pfiípadû, Ïe nûco ne-
funguje podle jeho pfiedstav.

Pfiíkladem je na‰e certifikované part-
nerství Ekonomického programu
Money. Poskytujeme zákazníkÛm po-
moc pfii poradenství, instalaci, provozu
vãetnû vazeb na bezpeãnostní a ban-
kovní systémy. Podobnou pomoc nabí-
zíme i s ostatními ekonomick˘mi
systémy.
3. Ochrana dat uÏivatele

Je nejdÛleÏitûj‰í ãinnost v provozu
celého PC. Cenu sv˘ch dat vytváfien˘ch
dlouhé roky si uvûdomuje zatím pouze
malá ãást uÏivatelÛ. Nejãastûj‰í pfiíãiny
ztráty dat uÏivatele jsou  technické zá-
vady pevn˘ch diskÛ a zavirování.
Mnohé vûci dokáÏeme zachránit, ale
nejlépe tomu pfiedcházet.

Pokud Vám poãítaã, notebook nefun-
guje – doneste ho k nám.

Pokud chcete, aby k takové situaci
nedo‰lo, pfiijdte se k nám poradit – víme
jak na to!

Ing. Miroslav Pálka
Servis poãítaãÛ PC, Bezruãova 21, Ti‰nov

www.servis-pc.cz, tel.: 549 411 139

Obãerstvení Na Hfii‰ti
v Pfiedklá‰tefií

pofiádá dne 10. listopadu 2012 od
9.00 hodin tradiãní moravskou zabí-
jaãku. Pro gurmány bude pfiipraven
ovar, jitrnice, jelita, tlaãenka, vepfiov˘
gulá‰, ãerná i bílá polévka, vafiené
maso, ãerstvé fiízky, knedlík, zelí a vep-
fiové v˘peãky.

K dobré chuti a pohodû zahraje
country kapela PRAKL.

Zdafiilá v˘stava

Ve dnech 20. a 21. fiíjna 2012 pofiá-
dala ZO âZS Hajánky v kulturním
domû Hajánky v˘stavu ovoce a zeleniny.
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V̆ stavu prezentovalo 27 vystavovatelÛ
s 221 vzorky ovoce a zeleniny.
Ke zdárnému prÛbûhu v˘stavy
pfiispûli také sponzofii:

Václav Nekoln˘ – zahradnictví
u Ma‰kÛ, Brno – Královo Pole,
Zahradnictví Kufiim (Vyros PlzeÀ), Oáza
Ti‰nov, Lubo‰ Brejcha Ti‰nov, SOU
Ti‰nov, SP·EIT Brno, Koral Ti‰nov,
Josef Permedla Ti‰nov, Potraviny
u PivoÀkÛ, Potraviny u ChroncÛ,
Potraviny u ·ÈávÛ, Truhláfiství Bednáfi,
Jamné.

V‰em sponzorÛm srdeãnû dûkujeme
za jejich pfiíspûvky do tomboly.

Mimo to provedly uvedené ‰koly
svou prezentaci s nabídkou vyuãova-
n˘ch oborÛ.

Velk˘m pfiínosem v˘stavy byla také
ukázka vãelafiství pana J. Permedly
z Ti‰nova.

Na v˘stavû byla vyhlá‰ena soutûÏ,
kterou po prohlídce vystavovan˘ch
vzorkÛ hodnotila v˘stavní komise ve
sloÏení: Ing. Du‰an Nesrsta – ÚKZÚZ
Îele‰ice, Josef Zavfiel – Deblín,
Stanislav Dvofiák – JabloÀany.
V˘sledky byly následující:
Jablko roku:
1. místo OTAVA – Bc. Marcela

Dvofiáková, Ti‰nov
2. místo RUBÍN – Pavel Jebáãek,

Holasice
3. místo MELODIE – Mgr. Marie

Kulhánková, Pfiedklá‰tefií
Nejlep‰í vystavovatel:
Ing. Josef ·tulpa, Ti‰nov, vãetnû odrÛdy
BOHEMIA GOLD
Nejlep‰í expozice:
Josef Permedla, Ti‰nov – vãelafiská

Zahrádkáfii z Hajánek dûkují v‰em
úãastníkÛm, ktefií se podíleli na zdaru
v˘stavy.

Ing. Josef ·tulpa
pfiedseda

ZáÏitky od fieky
Není ryba jako ryba aneb
ryby a jejich Ïivotní prostfiedí

Tak jako jiní Ïivoãichové jsou i ryby
obklopeny urãit˘m Ïivotním prostfiedím
v nûmÏ Ïijí. Toto prostfiedí je ovlivÀuje
a souãasnû je jimi ovlivÀováno.
Prostfiedí ryb je komplexem celé fiady
faktorÛ jako jsou napfiíklad teplota
vody, chemické sloÏení, charakter dna,
vodní i pobfieÏní vegetace, jiné druhy
ryb a ÏivoãichÛ a mnoho dal‰ích. Chci
tímto ãlánkem struãnû ukázat na nû-
které zajímavé a ménû známé skuteã-
nosti, abych tak nastínil alespoÀ hrub˘
obrázek o mnohotvárnosti prostfiedí
a jejich vlivu na ryby.

Ryby lze rozdûlit podle vztahu k Ïi-
votnímu prostfiedí a zpÛsobu Ïivota do
4 skupin.

Do první skupiny fiadíme ryby mofi-
ské, které cel˘ Ïivot proÏijí jen ve slané
vodû. Ve sladkovodním prostfiedí bûhem
krátké doby hynou. Jsou to napfi. nám
dobfie známé tresky, jako treska obecná,
treska jednoskvrnná, treska tmavá,
z ostatních druhÛ napfi. makrela obecná,
mník mofisk˘, rÛzné druhy plat˘zÛ
a mnoho dal‰ích druhÛ.

Do druhé skupiny patfií ryby Ïijící
v˘hradnû ve sladk˘ch vodách. Pokud se
tyto druhy ryb dostanou do vod brakic-
k˘ch (je to voda sladká smí‰ená s vodou
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mofiskou v místech, kde se vlévá fieka do
mofie) nebo mofisk˘ch, tak po krátké
dobû hynou. Z na‰ich známûj‰ích druhÛ
jsou to napfi. jelec tlou‰È, parma obecná,
ouklej obecná, lipan podhorní, vranka
obecná a dal‰í druhy.

Do tfietí skupiny fiadíme ryby, které
v dospûlosti Ïijí v mofii, ale líhnou se
a dospívají ve vodû sladké. Patfií sem lo-
sosi, mofisk˘ pstruh, siven severní, celá
fiada síhÛ, jesetefii apod. Patfií sem také
druhy, které naopak Ïijí cel˘ Ïivot ve
sladkovodním prostfiedí, ale rozmnoÏují
se a líhnou v mofii. Sem patfií nám
dobfie znám˘ úhofi fiíãní. Ve sladké vodû
v‰ak Ïijí pouze samice úhofiÛ. TakÏe po-
kud v na‰ich fiekách chytí rybáfi úhofie,
je to vÏdy samice. Samci Ïijí pouze
v brakické vodû. Pokud se samice úspû‰nû

dostanou do mofie, plují spoleãnû se
samci na místa tfiení (rozmnoÏování) do
oblasti Sargasového mofie. Je to místo
mezi Bermudami a Bahamami. Po v˘-
tûru v mofisk˘ch hlubinách mateãní
úhofii hynou. Z jiker se líhne plÛdek,
kter˘ se podobá prÛhledn˘m larvám
ve tvaru vrbového listu a fiíká se jim
monté. Toto monté je uná‰eno mofi-
sk˘mi proudy a tak se postupnû dostává
do ústí fiek. PlÛdek se ve velkém mnoÏ-
ství odlovuje a je vysazován do fiek. Proã
u nás a ve sladk˘ch vodách Ïijí pouze sa-
mice? DÛvodem je skuteãnost, Ïe sladká
voda v fiekách a jezerech stimuluje
u je‰tû pohlavnû nerozli‰eného monté
v˘voj jen samiãího pohlaví a slaná voda
stimuluje v˘voj jen samãího pohlaví
úhofiÛ fiíãních. 

A nakonec do ãtvrté skupiny patfií
takové druhy ryb, které mohou Ïít
stejnû dobfie ve sladk˘ch i slan˘ch vo-
dách, pfiesnûji fieãeno v brakick˘ch vo-
dách. Mezi tyto druhy patfií kapr
obecn˘, sumec velk˘, plotice obecná
nebo ‰tika obecná. Tak takto rÛznorodé
je Ïivotní prostfiedí ryb. A to je‰tû o je-
jich Ïivotû spoustu informací nemáme.

B. Kabe‰

Akce v sokolovnû Ti‰nov – listopad 2012

2. – 4. 11. v˘stava minerálÛ
5. 11. prodej spotfiebního zboÏí a textilu
7. 11. prodej textilu
8. 11. prodej textilu
9. 11. Gymnázium Ti‰nov – ProdlouÏená 

10. 11. prodej obuvi
13. 11. prodej textilu
17. 11. RC Studánka – Rodinná veselice
26. 11. prodej spotfiebního zboÏí a textilu
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Tenis v Ti‰novû oslavil 90 let

22. 9. se v areálu na Ostrovci se‰li
ãlenové klubu a pfiíznivci tenisu, aby
oslavili devadesát let od vzniku tenisu
ve mûstû Ti‰novû. Oslava byla pojata zá-
roveÀ jako ukonãení letní sezóny, která
byla velice úspû‰ná jak v kategorii druÏ-
stev, tak v kategorii jednotlivcÛ, kde do-
mácí hráãi získali mnoho vítûzn˘ch tro-
fejí. V areálu se se‰ly v‰echny generace
tenistÛ a hojná úãast dokazuje, Ïe o te-
nis je stále velk˘ zájem. Pfiejme tedy
tomuto sportu dal‰ích mnoho úspû‰n˘ch
let.

Poãátky tenisu v Ti‰novû se datují do
období první svûtové války. Hlavní zá-
sluhy o první tenisové dûní mûl ti‰nov-
sk˘ lékafi MUDr. Borkovec. PÛvodní dva
dvorce byly v prostoru dne‰ní ulice Na
Zahrádkách, kde v roce 1950 musely
ustoupit v˘stavbû garáÏí âSAD.

Roku 1922 byl zaloÏen sportovní
klub LTC Ti‰nov. Jeho dlouholet˘m
pfiedsedou byl PhMr. Emanuel
Svoboda, pod jehoÏ vedením se objevují
i první sportovní v˘sledky. Závodní
druÏstvo hrálo ve II. tfiídû b˘valé
Západomoravské Ïupy a patfiilo ze-
jména pfied druhou svûtovou válkou
k pfiedním na západní Moravû.  O mla-
dou generaci tehdy zaãal peãovat
dr. Kumr a jiÏ brzy na sebe upozornili
Bofiivoj Jefiábek a Karel Seyfert, ktefií
byli prvními Ti‰nováky na pfieboru âSR
dorostu v Pardubicích.

Druhá svûtová válka pfieru‰ila ãin-
nost sportovního klubu a nová etapa ti‰-
novského tenisu zaãíná aÏ po roce 1945.
Územní plán byl neúprosn˘, a proto
se dvorce stûhovaly na dne‰ní místo.
Do ãela byl jiÏ v rámci nové tûlov˘-
chovné jednoty postaven Josef
StráÏnick˘, kter˘ se spoleãnû

s Ing. Lvem Klatem zaslouÏil o vybudo-
vání nov˘ch dvou dvorcÛ na Ostrovci.

V polovinû ‰edesát˘ch let proÏíval
tenis v Ti‰novû hlubokou stagnaci
a ãlenskou základnu bylo moÏno spoãí-
tat na prstech jedné ruky. O konec krize
se pfiiãinil pfiedev‰ím JUDr. Karel
Seyfert, kter˘ si vãas uvûdomil, Ïe je
nutno se postarat o novou tenisovou
generaci a prosadil v ãinnosti oddílu ra-
dikální obrat. Na dvorcích se to zaãalo
hemÏit Ïáky, z nichÏ mnozí se pod od-
born˘m vedením dopracovali k velmi
dobr˘m sportovním v˘sledkÛm. Jejich
úspûchy byly vlastnû pfiíãinou zrodu tra-
diãních ti‰novsk˘ch turnajÛ bez nichÏ si
dodnes tenis v Ti‰novû nedovedeme
pfiedstavit.  Úspû‰né sportovní v˘sledky
jsou v poãátcích tohoto období spojeny
pfiedev‰ím právû s mládeÏí. Václav
Seyfert se stal 4x pfieborníkem kraje ve
dvouhfie a ãtyfihfie ÏákÛ, v roce 1971 ob-
sadil tfietí místo na mistrovství republi-
ky a má mimo jiné aktivní bilanci
s dlouholetou svûtovou jedniãkou
Ivanem Lendlem.  Hana Va‰ãáková byla
v roce 1974 první mlad‰í Ïákyní jihomo-
ravského Ïebfiíãku. Kromû obou jmeno-
van˘ch se probojovali na republiková
mistrovství také Karel Seyfert ml., Ivo
Va‰ãák, Jana Jakubcová, Josef Sedláfi
a pozdûji Jifií Anto‰, Eva Harnolová,
Jana Prudilová, David Vodiãka, Zdenûk
Kunick˘ a Martina Seyfertová. Dnes
patfií mezi nejlep‰í hráãe klubu juniofii
Kry‰tof Vítek, Dominik a Filip Kfiip‰tí,
Eli‰ka Kuãerová, Kamila Prudká,
Matyá‰ Vítek a Tomá‰ Havlát. Z dospû-
l˘ch je to Martina Seyfertová, která si
drÏí svoji formu jiÏ nûkolik let a je nej-
vût‰í oporou druÏstva dospûl˘ch.

Chloubou ti‰novského tenisu se po-
stupnû stávaly v˘sledky v soutûÏích
smí‰en˘ch druÏstev. Historick˘m
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úspûchem je dodnes postup celku dospû-
l˘ch v letech 1975-1978, kdy se bez jedi-
ného zastavení probojoval z okresního
pfieboru pfies dvû tfiídy krajsk˘ch pfie-
borÛ aÏ do národní tenisové ligy. V ní
startovalo v roce 1978 druÏstvo v se-
stavû Václav a Karel Seyfertové, Josef
·tûpánek, Josef Novotn˘, Hana
Va‰ãáková a Jana Jakubcová. Jako ná-
hradníci nastoupili rovnûÏ Miroslav
Samek, Jaroslav Strnad a Vladimír
Oulehla. V nejvy‰‰í krajské soutûÏi pak

druÏstvo mnohokrát obsadilo druhé ãi
tfietí místo, zejména na rozhraní sedm-
desát˘ch a osmdesát˘ch let a po urãité
pfiestávce opût i v letech 1995 – 1996.
V roce 1997 pfiestupuje ze ·lapanic do
t˘mu dospûl˘ch Zdenûk Kunick˘, kter˘
nahrazuje odchozí divizní oporu Pavla
âiháka. V dal‰ích letech se v‰ak druÏ-
stvu dospûl˘ch dafií pouze sporadicky.
Poté co Ti‰nováci z divize roku 1999 se-
stoupí, podafií se roku 2001 návrat a ná-
sledují úspû‰né sezóny, kdy se druÏstvo
pohybuje v ãele tabulky. Tyto úspû‰né
roky jsou zavr‰eny v roce 2005, kdy
druÏstvo dospûl˘ch postupuje po osma-

dvaceti letech znovu do druhé tenisové
ligy v sestavû Zdenûk Kunick˘, Oldfiich
Pintera, Petr Nepustil, Jan Horna,
Martina Seyfertová a Petra Nieder-
mayerová. Po dvou letech v druhé lize se
druÏstvo dospûl˘ch opût vrací do jiho-
moravské divize, kde pÛsobí i dnes.
V t˘mu dospûl˘ch se bûhem jednotli-
v˘ch let s rostoucí úrovní tenisu objevo-
vali stále ãastûji i hráãi hostující, ktefií
v Ti‰novû nalezli vÏdy dobré podmínky,
za coÏ odmûÀovali ti‰novsk˘ tenis kva-

litní repre-
zentací v fia-
dû dÛleÏit˘ch
u t k á n í .
V souãasné
dobû se vede-
ní klubu sna-
Ïí, aby pfiede-
v‰ím v mlá-
deÏnick˘ch
soutûÏích na-
stupovali do-
mácí odcho-
vanci a utu-
Ïovali tak
klubovou at-
m o s f é r u .

Zastoupena jsou druÏstva v‰ech vûko-
v˘ch kategorií, od minitestÛ pfies baby-
tenis, v‰echny Ïákovské kategorie,
dorost aÏ po dospûlé. Dnes je to 10 sou-
tûÏních druÏstev a v‰echny hrají ve
sv˘ch soutûÏích dÛstojnou roli.

S rozvojem klubu pfiib˘valy nejen
pfiíjemné v˘sledky, ale rostl i tenisov˘
areál. K pÛvodním dvûma dvorcÛm pfií-
slu‰ela v ‰edesát˘ch letech pouze histo-
rická stará bouda pfievezená z dfiívûj‰ích
dvorcÛ. Roz‰ífiená plocha areálu navíc
slouÏila v zimû i lednímu hokeji. Zhruba
od roku 1970 tenisté vyuÏívali upravené
staveni‰tní budovy, k níÏ bylo pozdûji

Závodní t˘m z roku 1923
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pfiistaveno skromné sociální zafiízení.
Tfietí dvorec byl vybudován jiÏ koncem
‰edesát˘ch let, záhy k nûmu pfiibyl
i ãtvrt˘. Vyvrcholením snah o lep‰í zá-
zemí pro tenisty pak bylo na pfielomu
roku 1996 a 1997 vybudování zcela no-
vého objektu se ‰atnami, klubovnou, bu-
fetem a moderním sociálním zafiízením.

Sociální záze-
mí slouÏilo v˘bor-
nû do roku 2005,
kdy poprvé pfie-
kryla první dva
dvorce nafukovací
hala. Pfii v˘stavbû
v roce 1997 se jis-
tû s takovou vari-
antou nepoãítalo
a budova urãená
pouze na letní
provoz stále více
ukazovala svoje
nedostatky. Také
dvorce mûly svoje
roky odslouÏeny,
a tak se vedení
klubu rozhodlo za-
mûfiit na dotaãní tituly, které by areálu
mohly v rekonstrukcích pomoci.
Nejdfiíve se roku 2007 postavil dfievûn˘
pfiístfie‰ek pro pfiíjemné posezení v areálu
za podpory soukrom˘ch subjektÛ. V roce
2008 za pomoci mûsta Ti‰nova a JMK
bylo u odrazové stûny vybudováno mini-
tenisové hfii‰tû s umûl˘m povrchem pro
tenis tûch nejmen‰ích.  Roku 2009 pro-
‰ly dvorce díky dotaãnímu programu
M·MT a podpofie mûsta Ti‰nova celko-
vou rekonstrukcí vãetnû podkladu
a oplocení. Vrcholem snaÏení o zvele-
bení areálu v‰ak byl rok 2011, kdy klub
dosáhl na dotaci M·MT a mohl zrekon-
struovat dosluhující sociální zázemí.
Opût pfiispûlo nemalou ãástkou mûsto

Ti‰nov i Jihomoravsk˘ kraj a i díky nim
dnes dvorce a jejich okolí mají velmi dÛ-
stojnou podobu a lákají nejen ke sportu,
ale i ke spoleãenskému vyÏití. 

V uplynul˘ch 45 letech v‰ak zde pfie-
dev‰ím odpracovala celá fiada ãlenÛ bez-
platnû tisíce brigádnick˘ch hodin.
Zpoãátku to byl vedle dr. Seyferta pfie-

dev‰ím Zdenûk Kuãa, pozdûji pak napfií-
klad Miroslav Oplt, Jindfiich Jakubec,
Franti‰ek Oulehla, Ing. Miroslav ·míd,
Ing. Franti‰ek âtverák, Ing. Ale‰
Müller, Josef Prudil, Ing. Milo‰ Otiepka,
Franti‰ek Dolíhal a dlouholet˘ správce
dvorcÛ Oldfiich Zelinka. V posledním ob-
dobí zejména Jana a Václav Seyfertovi,
Zdenûk Kunick˘, Martina Seyfertová
a rodina Kuãerova.

Mezi ãinovníky klubu si zvlá‰tní po-
zornost zaslouÏí Zdenûk Svoboda, kter˘
se ze závodního hráãe stal nejprve jako
ãlen v˘boru velmi platn˘m pomocníkem
pfii organizaci a realizaci prací v teniso-
vém areálu a v poslední fázi nakonec
jako pfiedseda ti‰novského SdruÏení

Závodní t˘m z roku 1978
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sportovních klubÛ (SSK). Inicioval vzpo-
mínanou v˘stavbu objektu se sociálním
zázemím a pomohl klubu pfii realizaci
nafukovací haly. Dnes je ãestn˘m pfied-
sedou klubu a areál pravidelnû nav‰tû-
vuje. V ãele tenisového oddílu tehdej‰ího
Baníku (pozdûji TJ) Ti‰nov stál aÏ do
svého úmrtí v roce 1987 mnohokrát

vzpomínan˘ JUDr. Karel Seyfert, nejv˘-
raznûj‰í osobnost celé tenisové historie
ve mûstû, hráã, trenér a ãinovník v jedné
osobû. Zhruba pût let pak vykonával
funkci pfiedsedy Ing. Miroslav ·míd.
Poté vedl klub aÏ do jara 2007
Ing. Václav Seyfert, v hráãské kapitole
jiÏ rovnûÏ vzpomínan˘, kter˘ se jako
dal‰í pfiíslu‰ník tenisové rodiny snaÏil
navázat na pfiedchozí práci svého otce.
Pod jeho vedením se v roce 1992 ti‰nov-
sk˘ tenis zaregistroval pod názvem SK
Tenis Ti‰nov jako samostatn˘ právní
subjekt, av‰ak s ostatními sportovními
kluby v Ti‰novû pod spoleãnou stfiechou
SSK Ti‰nov, kter˘ byl pfiím˘m nástup-
cem b˘valé tûlov˘chovné jednoty. V roce

2005 se klub osamostatÀuje od SSK
a pfiebírá do sv˘ch vlastních rukou i te-
nisov˘ areál, o kter˘ se léta sám staral.
Od roku 2007 se o rozvoj klubu jako
pfiedseda stará Zdenûk Kunick˘, kter˘
byl zvolen po odchodu Ing. Václava
Seyferta. Tenisu v Ti‰novû se zaãal vû-
novat na jafie roku 1997 nejdfiíve jako

hráã druÏstva do-
spûl˘ch. V roce
2001 nastoupil ja-
ko trenér mládeÏe
a správce areálu.
Za jeho pfiedsed-
nictví klub prove-
dl vzpomínané re-
k o n s t r u k c e .
Navázal na práci
Ing. Seyferta, je-
hoÏ prioritou byla
práce s mládeÏí
a bûhem jeho dva-
náctileté trenér-
ské ãinnosti se
dnes pravidelnû
pfiipravuje v areá-
lu více jak 85 dûtí.

O mládeÏ a organizaci klubu se stará
také Martina Seyfertová, které tenis od
maliãka pfiirostl k srdci a pfiíbûh teni-
sové rodiny tak mÛÏe pokraãovat.

âinnost Sportovního klubu
Tenis Ti‰nov finanãnû i materiálnû
podporují pfiedev‰ím: mûsto Ti‰nov,
Ministerstvo ‰kolství a mládeÏe,
Jihomoravsk˘ kraj, Steinhauser Ti‰nov,
Stavoprogres Brno, Baumat Ti‰nov,
Amer Sports Wilson, Ycnega
Technologies, KV. ¤ezáã, Mikrop âebín,
Nativi Garden, Malífiství Urbánek,
Linie Box, Orisped, Dopravní stavby
Brno, Engineering – Ing. Petr Pokorn˘,
BAST CZ s.r.o., Lemakor CZ s.r.o.,
GC Skupina Gienger, Bednáfi interiér.

Vítûz divize dospûl˘ch 2005
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VáÏení pfiíznivci veslování,

rádi bychom se s Vámi podûlili o v˘-
sledky Ti‰novaãky Katky Krejãové. V le-
to‰ní sezónû jezdila na lodi v posádce
spoleãenství klubÛ âesk˘ veslafisk˘
klub a TJ Lodní sporty Brno.

První velk˘ závod byl XIII. MâR na
Dlouhé dráze 2012 v délce 6 km
v Hofiínû, kde se umístila na pûkném
3. místû v posádce 2-, v kvûtnu se pak
konaly 41. Mezinárodní závody na
Brnûnské pfiehradû, kde se dûvãata

umístila na 3. místû na  4-, dále vybojo-
vala krásné 3. místo na 99. praÏsk˘ch
Primátorkách. Vyvrcholení sezóny bylo
MâR juniorÛ v Tfieboni, kde si dûvãata
vyveslovala dvû 1. místa na 4- a 8+.
Tímto v˘sledkem se nominovala na
MâR seniorÛ, kde si mohla porovnat své
síly se sv˘mi star‰ími a zku‰enûj‰ími
soupefikami. Boj to byl velk˘ a pfiinesl
jim dvû 2. místa v kategorii 4- a 8+.
Zakonãení sezóny probûhlo poslední
záfiijov˘ víkend v Raãicích na MâR ve

sprintech, kde obsadila 3. místo v po-
sádce 4- a ve finále âeského poháru
druÏstev 1. místo na 8+ a 3. místo na 4-.
Dûvãata bojovala i o nominaci na MS
juniorÛ v Bulharsku, tento cíl se jim
v‰ak nepodafiilo splnit, ale i tak sezónu
mûla velmi úspû‰nou. Neb˘t sponzorské
podpory, tak by se Katka nemohla tak
kvalitnû pfiipravit na sezónu a tím do-
sáhnout vynikajících v˘sledkÛ.

Tímto dûkujeme za podporu: mûstu
Ti‰nov, spoleãnosti YCNEGA Technolo-
gies, Renatû Zámeãníkové, KEY
Publishing, Ing. Janû Îídkové a Ing.
Janu Zavrtálkovi.

Vysvûtlení zkratek 2-, 4- nepárová
(jedno veslo) posádka bez kormidelníka
a 8+ nepárová posádka s kormidelníkem.

I. K.

Kam za ti‰novsk˘m fotbalem

Sobota 3. 11.
Dorost: AFK Ti‰nov – MCV Brno ve
14.00 hod.

Nedûle 4. 11.
MuÏi: AFK Ti‰nov – Kohoutovice ve
14.00 hod.

Sobota 10. 11.
Dorost: AFK Ti‰nov – Medlánky  ve
14.00 hod.

Nedûle 11. 11.
MuÏi: AFK Ti‰nov – Medlánky  ve 14.00
hod.
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Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit s na-
‰im milovan˘m manÏelem, tatínkem,
dûdeãkem, bratrem a ‰vagrem panem
JOSEFEM ·ILHOU. Za projevenou
soustrast a kvûtinové dary dûkuje man-
Ïelka se synem.

Vzpomínky

Dne 10. 11. uplyne 
10 rokÛ od úmrtí pana
MIROSLAVA ·UBERTA.
Za tichou vzpomínku dû-
kuje manÏelka s rodinou.

Dne 30. fiíjna uplynulo
5 let, kdy nás opustila
manÏelka, maminka,
babiãka paní ZDE≈KA
JANDÍKOVÁ. Za tichou
vzpomínku dûkuje man-
Ïel.

Dne 7. listopadu uplyne
10. smutn˘ rok, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ 
milovan˘ tatínek a dû-
deãek pan JAROSLAV
ZAV¤EL. Za tichou
vzpomínku dûkuje dcera
Radka s rodinou.

30. fiíjna 2012 by oslavila
krásn˘ch 90 rokÛ paní
ANNA HO·KOVÁ.
VzpomeÀte spoleãnû
s námi na tuto Ïenu
s velk˘m srdcem, která
si zachovala vnitfiní sílu

a optimismus aÏ do konce sv˘ch dnÛ.
Aniãko zÛstává‰ v na‰ich vzpomínkách.
Za v‰echny Ale‰, Jirka a Hanka.

Akce ve Sportovní hale SSK Ti‰nov – listopad 2012

Sobota 3. 11. 18.00 basketbal – muÏi Ti‰nov – Mikulov
20.00 futsal – I.FC Kvûtnice – Komax Kunãice

Nedûle 4. 11. 11.00 basketbal – muÏi  Ti‰nov – Podolí
Sobota 10. 11. 10.00 volejbal – muÏi Ti‰nov – TSR Letovice

13.00 volejbal – muÏi Ti‰nov – TSR Letovice
Sobota 17. 11. 13.30 basketbal – Ïeny Valosun Ti‰nov – Aritma Praha

18.00 basketbal – muÏi Ti‰nov – KromûfiíÏ
20.00 futsal – I.FC Kvûtnice – Kalábek Brno

Nedûle 18. 11. 9.00 basketbal – Ïeny Valosun Ti‰nov
– Junior Kralupy

11.00 basketbal – muÏi Ti‰nov – Uhersk˘ Brod
Sobota 24. 11. 8.00 Okresní pfiebor muÏÛ a ÏákÛ - stolní tenis
Nedûle 25. 11. 10.00 volejbal – muÏi Ti‰nov – VK MS Brno A

13.00 volejbal – muÏi Ti‰nov – VK MS Brno A
17.00 házená – muÏi Hostûrádky
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Inzerce

Pronajmu byt 3+1 v Ti‰novû, na ulici
Brnûnské 728. Nájem vãetnû inkasa
8 000 Kã. Tel.: 776 685 308

Pronajmu byt 2+1, 1. patro RD, cca 83 m2

ul. Horova, 8000 Kã vã. inkasa.
Podmínkou nekufiák, Ïádná zvífiata.
Voln˘ od 11/2012. Tel.: 776 104 073

Pronajmu RD – Ti‰nov, garáÏ, zahrada.
Voln˘ od 1. 12. 2012. Tel.: 737 022 105

Koupím byt 1+1 v Ti‰novû bez RK.
Hotovost mám. Tel.: 604 162 583

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

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

Prodám svatební salon v Ti‰novû.
Tel.: 607 520 006

Prodám ra‰elinové brikety. Cena
3,50 Kã/kg. Tel.: 777 050 554

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

Prodám piano August Förster,
733 362 699

Auto v˘fuky, prodej, montáÏe, opravy.
Provádíme drobné auto servisní práce
v˘mûny: olejÛ, brzd, tlumiãÛ atd. Opravy
koroze na karoserii, le‰tûní za‰l˘ch pfied-
ních svûtlometÛ. Ochranné nástfiiky pod-
vozku, ochrana proti korozi. Za nejniÏ‰í
moÏné ceny. Tel.: 775 297 153

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

Provádím modeláÏ gelov˘ch nehtÛ.
Objednávky na tel.: 739 085 901

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

Nabízím kácení – rizikové kácení 
a redukce vzrostl˘ch stromÛ.733 155 835

Hypotéka bez dokládání pfiíjmÛ od
4,5% Mob.: 723 670 162

Pfiijmeme do kuchynû na Penzion
âerven˘ Ml˘n brigádnici na ranní v˘po-
moc. Praxe v kuchyni vítána. Informace
osobnû nebo na tel.: 549 410 461

Dotlouklo srdce Tvé zlaté,
v dálce doznûl TvÛj hlas.
Îivot jsi smûl Ïít jen chvíli,
láska Tvá navÏdy zÛstane v nás.

Dne 7. 11. uplyne 10 rokÛ
od chvíle, kdy nás opustil
milovan˘ tatínek a dûde-
ãek pan JAROSLAV
ZAV¤EL. S láskou vzpo-
míná a nikdy nezapome-
ne dcera Jana s rodinou.

Dne 7. listopadu 2012
uplynou smutné 4 roky,
co nás opustila na‰e
nejdraÏ‰í manÏelka,
maminka a babiãka paní
MARIE NAVRÁTILOVÁ
z Lomniãky. Za tichou

vzpomínku v‰ech jejímu srdci blízk˘ch
dûkují manÏel Antonín, dcera Marcela
a syn Václav s rodinami.
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