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áÏení spoluobãané,
jsou to více jak tfii mûsíce, co jsem na-
stoupil do funkce 1. místostarosty na-

‰eho mûsta. Do m˘ch kompetencí patfií oblast
dopravy a energetiky, komunální sluÏby, oblast
vefiejného pofiádku a bezpeãnosti.

ProtoÏe jsem ve vefiejné funkci poprvé,
stále se seznamuji nejen s chodem úfiadu, ale
pfiedev‰ím s problematikou svûfien˘ch oblastí.
Co se tedy pfiipravuje v oblasti dopravy? Za dÛ-
leÏité povaÏuji vyfie‰ení neuspokojivé situace
s parkováním vozidel v prostoru na‰eho vlako-
vého a autobusového nádraÏí. Celou situaci je‰-
tû zkomplikovalo otevfiení dal‰ího nákupního
centra s nedostateãn˘m poãtem parkovacích
míst. Tento problém by mohlo vyfie‰it záchytné
parkovi‰tû, které je souãástí projektu pfieloÏky
silnice ã. III/3771. Komunikace má propojit
novû vybudovan˘ most na Pfiedklá‰tefií s pro-
storem pfied nádraÏím. Její vybudování je zá-
vislé pfiedev‰ím na prioritách krajského úfiadu
v oblasti dopravy a finanãních prostfiedcích na-
‰eho mûsta. Vûfiím, Ïe s koaliãními partnery do-
káÏeme tuto stavbu prosadit a zapoãít tak cel-
kové fie‰ení dopravní situace v mûstû Ti‰novû.
Samotné parkovi‰tû se dá stavebnû oddûlit,
proto se mûsto Ti‰nov bude ucházet o dotaãní
titul z regionálního operaãního programu právû
na jeho v˘stavbu. Konkurence bude velká, pro-
toÏe jsou do v˘zvy zafiazeny i dopravní termi-
nály. Mûsto v tûchto dnech dokonãuje pasport
dopravy. Navazovat bude dopravní koncepce,
která se stane souãástí rozvojového dokumentu
mûsta.

V oblasti energetiky se zamûfiujeme na
moÏnost spoleãného nákupu energií. Pfiíspûv-
kové organizace mûsta doposud v pfieváÏné
mífie provádûly nákup elektrické energie samo-
statnû. Od tohoto kroku si slibujeme pfiedev‰ím
sníÏení nákladÛ na samotn˘ provoz mûsta.
I v této oblasti se nabízí nûkolik moÏností.
MÛÏeme postupovat jako mûsto samostatnû,
nebo se spojit s dal‰ími obcemi, mûsty a získat
tak lep‰í vyjednávací pozici s energetick˘mi
spoleãnostmi.

Co se t˘ãe komunální oblasti, tedy údrÏby
mûsta, mohli jste v Ti‰novû potkat nov˘ metací
stroj. Tento v˘konn˘ pomocník bude zane-
dlouho podpofien nov˘m vozidlem Piaggio 4x4,
které nahradí dosluhující multikáru na‰í úkli-

dové ãety. Vedení mûsta také pracuje na my‰-
lence znovu zaloÏit technické sluÏby. V první
fázi si od tohoto kroku slibujeme pfiedev‰ím
zkvalitnûní údrÏbov˘ch prací, vût‰í pruÏnost
a v budoucnu i sníÏení nákladÛ. Nejsme jediné
mûsto, které takto uvaÏuje. Nav‰tívili jsme
i Velkou Bíte‰, kde jsou technické sluÏby do-
konce ziskové. V tuto chvíli vyuÏiji moÏnosti
poÏádat Vás obãany o strpení s úklidem posypo-
vého materiálu. Poãasí chvílemi pfiekvapivû pfii-
pomíná jaro, ale kalendáfi ukazuje konec února.
Opakovanû nás pozlobila ledovka a ta je dÛvo-
dem, proã posyp zÛstává na chodnících. Slunce
rozpustilo bílou pefiinku a ukázalo, co komu od-
padlo od rukou nebo co upadlo bez pov‰imnutí
na‰im ãtyfinoh˘m miláãkÛm. Na sbûru odpadkÛ
se jiÏ pracuje. Vrátím se je‰tû k posypovému
materiálu, jakmile jej budeme odklízet, musíme
ho i skrápût a pfii teplotách pod bodem mrazu
budou chodníky opût neschÛdné. Dejme tedy
pfiírodû je‰tû trochu ãasu.

Z oblasti bezpeãnosti chci upozornit maji-
tele odlehlej‰ích nemovitostí, Ïe se v na‰em
regionu pohybuje skupinka nenechavcÛ.
Prozatím byli opakovanû vyru‰eni a ‰kody na-
páchali snad jen na nûkolika novostavbách
a svém dodávkovém automobilu. Pfiesto Vás
spoleãnû s Policií âeské republiky Ïádám o ãas-
tûj‰í kontrolu objektÛ. Policie pfiislíbila v tomto
období ãetnûj‰í kontroly pfiedev‰ím v chatov˘ch
oblastech. Snahou policie také bude, jako v loÀ-
ském roce, podpofiit tuto aktivitu i hlídkou poli-
cistÛ na koních. Dal‰í dobrou zprávou je, Ïe pro-
fesionální sbor hasiãÛ nepfiijde o svoje speciální
zásahové vozidlo Chevrolet. Toto vozidlo se pou-
Ïívá pfiedev‰ím pfii dopravních nehodách, kde
minuty mohou hrát velice dÛleÏitou roli jak pfii
záchranû lidsk˘ch ÏivotÛ, tak i pfii zamezení po-
Ïáru vozidla. Vzhledem k úsporn˘m opatfiením
a závadû na fiízení mûlo b˘t vozidlo jednotce
odebráno. Rada mûsta ale souhlasila s úhradou
nákladÛ na opravu (cca 10 tis.) a vozidlo zÛ-
stane jednotce zachováno. V budoucnu se po-
ãítá i s pomocí jednotce dobrovoln˘ch hasiãÛ,
jejichÏ práce si velice váÏíme a touto cestou
i blahopfiejeme k 135. v˘roãí zaloÏení hasiã-
ského sboru v Ti‰novû, tehdy pod názvem
Tûlocviãno – hasiãsk˘ sbor. Tímto se s Vámi lou-
ãím a zase nûkdy pfií‰tû.

Radovan Klusák,
místostarosta

V
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

hledá
zájemce o sezónní zamûstnání

1. Správce koupali‰tû v Ti‰novû

Jedná se o práci pro zájemce technického typu z dÛvodu obsluhy strojního zafií-
zení, fyzicky nenároãnou, vhodnou i pro dÛchodce a studenty. Práce správce areálu
koupali‰tû je na období kvûten – záfií 2011.
Platové podmínky cca 9 000 – 10 500 Kã/mûsíc.

2. Brigádníky na pozici „Plavãík“

Práce je vhodná pro studenty, vûk minimálnû 18 let. Nutná fyzická zdatnost
a dobr˘ zdravotní stav. Povinné je absolvování základního kurzu „PLAVâÍK“
se zamûfiením na fyzické dovednosti a poskytnutí první pomoci (jedno víkendové
soustfiedûní – zajistíme).
Práce plavãíka je na období cca od 15. ãervna do 31. srpna 2011.
Platové podmínky cca 60,- Kã/hod.
V dobû provozu koupali‰tû je to práce vãetnû sobot a nedûlí, a to s ohledem na
poãasí.

Na obû pozice poÏadujeme: – bezúhonnost
– samostatnost
– svûdomitost
– komunikativnost
– flexibilitu

Pfiihlá‰ky se struãn˘m Ïivotopisem mÛÏete podat do 31. 3. 2011:
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: iva.dvorackova@tisnov.cz
– informace na tel.: 549 439 712, 549 439 715

Plo‰ná deratizace

V rámci prevence proti pfiemnoÏení
potkanÛ a ãasového sjednocení derati-
zaãních zásahÛ, které zvy‰ují úãinnost
tûchto opatfiení, vyhla‰uje mûsto Ti‰nov
plo‰nou deratizaci od 1. 3. do 31. 3.
2011.

O provedení deratizace podejte pro-
sím zprávu oddûlení komunálních
sluÏeb mûsta Ti‰nova osobnû nebo na
tel. 549 439 851.

Deratizaãní práce provádí
f. Praiznerovi, tel.: 723 244 840.
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Dobrovoln˘ svazek obcí Ti‰novsko

vyhla‰uje
V˘bûrové fiízení na pozici

manaÏer projektu / tajemník svazku

NáplÀ práce:
– koordinace a administrace projektÛ svazku v rámci ãerpání dotací z fondÛ EU a JMK
– monitorování vhodn˘ch dotaãních programÛ pro potfiebu svazku a obcí
– základní metodické vedení ãlensk˘ch obcí v oblasti ãerpání dotací
– aktualizace webov˘ch stránek svazku
– vedení bûÏné úfiední agendy svazku
– pfiíprava podkladÛ k jednání orgánÛ svazku
– spolupráce s úãetním svazku

PoÏadujeme:
– vzdûlání – stfiedo‰kolské s maturitou, vysoko‰kolské v˘hodou
– dobrá poãítaãová obratnost (nejménû Word, Excel, PowerPoint, uÏivatelská práce

s obsluhou redakãního systému webu, uÏivatelská úprava fotografií; dal‰í znalosti
v˘hodou)

– zku‰enosti z administrativy podmínkou
– zku‰enosti s administrací projektÛ v˘hodou, je‰tû lépe zku‰enosti s administrací

mûkk˘ch projektÛ v oblasti ROP a dal‰ích fondÛ EU 
– základní pfiehled a schopnost orientovat se v úãetnictví
– fiidiãsk˘ prÛkaz a vlastní vozidlo
– nekonfliktnost, komunikativnost, asertivita, peãlivost, samostatnost, organizaãní

schopnosti, schopnost uãit se
– znalost prostfiedí státní správy a samosprávy v˘hodou
– znalost cizích jazykÛ v˘hodou

Nabízíme:
– práci na pln˘ pracovní úvazek
– moÏnost získat zajímavé pracovní zku‰enosti
– zajímavou a zodpovûdnou práci – moÏnost osobního rozvoje
– nástup moÏn˘ ihned
– pracovi‰tû v Ti‰novû

Motivaãní dopis se strukturovan˘m Ïivotopisem zasílejte pod oznaãením
„V¤ manaÏer“ emailem na adresu jan.schneider@tisnov.cz nebo po‰tou na
Dobrovoln˘ svazek obcí Ti‰novsko, Radniãní 14, 666 01 Ti‰nov do 18. 3. 2011.

Odesláním Ïivotopisu souhlasíte se zpracováním a uchováním Va‰ich osobních
údajÛ. Poskytnutí údajÛ je dobrovolné s tím, Ïe tyto údaje mohou b˘t DSOT zpra-
covány v˘luãnû pro úãely zprostfiedkování zamûstnání a vedení databáze uchazeãÛ
o zamûstnání ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb. o ochranû osobních údajÛ. Souhlas
je dán na dobu max. 1 roku a lze ho kdykoli písemnû odvolat.



Kultura v Ti‰novû

5TI·NOVSKÉ NOVINY 4/2011

MûKS Ti‰nov uvádí

nedûle 6. bfiezna 2011 v 18.00 hod.
kino Svratka

Divadlo Vichr z hor Lomnice
Na koho to slovo padne

MûKS není pofiadatelem této akce,
pouze poskytuje prostor pro její realizaci.

pátek 11. bfiezna 2011 ve 21,00 hod.
velk˘ sál MûKS

Jazzov˘ klub HM
TOMÁ· HOBZEK GROUP

Se svou vlastní for-
mací se pfiedstaví
bubeník TOMÁ·
HOBZEK (*1980),
kter˘ uÏ v Ti‰novû
vystoupil se skupi-
nou Points pfii
Concentu Moraviae
2010. Vedle Tomá‰e
hraje v kapele na sa-
xofon MARCEL

BÁRTA, znám˘ pfiedev‰ím z Vertigo
Quintet, pianista VÍTEK K¤I·ËAN,
student jazzového oddûlení univerzity
v polsk˘ch Katovicích a také ãlen kvin-
tetu Jana Pfiibila, a kontrabasista
TOMÁ· LI·KA, pÛsobící napfi. v triu
Davida DorÛÏky, v triu i kvintetu
Matûje Benka, v kapele Points a dal-
‰ích. Hudbu souboru je moÏné charakte-
rizovat jako svûÏí, moderní jazz, respek-
tující své vzory z historie, jak˘mi jsou
napfi. Miles Davis, Wayne Shorter, nebo
Thelonius Monk, a zároveÀ velmi otev-
fien˘, komunikativní, nebránící se smû-
rÛm souãasné hudby. Debutové album
se naz˘vá Stick It Out.
Klub bude otevfien jiÏ od 19.30 hodin.

sobota 12. bfiezna 2011 ve 20.00 hod.
kino Svratka

Tour 2011
KRONEK ALBAND UNPLUGGED

MûKS není pofiadatelem této akce,
pouze poskytuje prostor pro její realizaci.

nedûle 13. bfiezna 2011 v 10.00 hod.
kino Svratka

Pfiedstavení pro dûti
MICHAL NA HRANÍ

Dal‰í pofiad agen-
tury Pragokoncert
s oblíben˘m Micha-
lem Nesvadbou.
O tom, jak si hrát
s Michalem podle
návodu. Michal umí
bûhat, umí stát, umí

mluvit i tancovat. Kouzeln˘ Michal je
první hraãkou na svûtû, která si mÛÏe
vybrat, kdo si s ní bude hrát! Nebude‰ to
právû ty?

Michal nauãí dûti pofiádku ve sv˘ch
hraãkách. Bez dûtí to ale nejde a tak
jsou od zaãátku aÏ do konce aktivnû za-
pojeny do magické hry s rekvizitami vy-
roben˘mi ze samolepicí pásky. Pofiad
trvá 55 minut.

Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví
paní Ra‰kové na Brnûnské ulici, 
tel.: 549 410 022.

nedûle 13. bfiezna 2011 v 19.30 hod.
kino Svratka

Battle Of Big Bands
B SIDE BAND – KONCERT

Chloubou Brna, a to
zdaleka nejen v oblasti
jazzu, byl po nûkolik
dlouh˘ch desetiletí or-

chestr Gustava Broma. PfiestoÏe i po
smrti kapelníka tûleso tohoto jména na-
dále existuje, pfiesunulo se pod vedením
Vlado Valoviãe do znaãné míry na Sloven-
sko. Brno ov‰em osifielo pouze na chvíli,
protoÏe na jafie 2006 sestavil nad‰en˘
trumpetista Josef Buchta novou profesi-
onální kapelu s názvem B SIDE BAND.
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Jedná se o velk˘ orchestr se v‰ím, co
k tomu patfií, jak lze zjistit uÏ z jeho zá-
kladního obsazení:
trubky – Vojtûch Novotn˘, Josef Buchta,
Franti‰ek KfiíÏ, Hubert Ratschker
saxofony – Antonín Mühlhansl, Petr
Herzán, Petr Kovafiík, Pavel Zlámal,
Lubor Pokluda
trombony – Petr Hnûtkovsk˘, Martin
Henek, Pavel Semek, Pavel Debef
rytmika – Richard Mlynáfi a Dan
Kyzlink – klávesy, Jifií Kaãerovsk˘-
– kytara, Tomá‰ Vunderle Koudelka
– bass, Jan Dvofiák – bicí, Petr Toman
– perkuse.

Velmi ãasto s kapelou spolupracují
sóloví zpûváci a jsou to osobnosti vskut-
ku renomovan˘ch jmen – napfiíklad
Tereza âernochová, Dan Bárta, Vojtûch
Dyk, Matûj Ruppert nebo Roman
Dragoun. Excelentními hosty b˘vají ãas
od ãasu posilovány i sekce dechov˘ch
nástrojÛ: s orchestrem hrává napfiíklad
slovensk˘ saxofonista Rado Tari‰ka ne-
bo jeho krajan trumpetista Juraj
Barto‰, ãlen nûkdej‰ího slavného
Vienna Art Orchestra.

Repertoár big bandu je rozmanit˘;
od jazzov˘ch standardÛ z pera Duke
Ellingtona, Milese Davise ãi Thelonia
Monka pfies muzikálové melodie
Leonarda Bernsteina aÏ po skladby mo-
derního souãasného bandleadera
Gordona Goodwina nebo vûci s pfiesa-
hem k rocku (Van Morrison, James
Brown).

Vedle desítek „bûÏn˘ch“ koncertÛ
B Side Band nûkolikrát interpretoval
Hniliãkovu Jazzovou m‰i, vystupoval
v programu Mûstského divadla Jazz
Side Story, absolvoval s dvojicí
Lábus – âtvrtníãek turné s pfiedstave-
ním „Ivánku, kamaráde...“ a stal se
hlavní souãástí velkého projektu
Tribute To Frank Sinatra.

B Side Band dokáÏe uspokojit milov-
níky v‰ech aktuálních hudebních ÏánrÛ,
o ãemÏ se mÛÏete pfiijít pfiesvûdãit do
sálu kina Svratka. Jeho koncert by se
mohl stát i první vla‰tovkou v tématic-
kém cyklu „Battle Of Big Bands“.

Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví
paní Ra‰kové na Brnûnské ulici, 
tel.: 549 410 022.

Co v‰echno je Google?

Pfiedná‰ka pro ‰koly, neziskové orga-
nizace a malé spoleãnosti v sále MûKS
Ti‰nov.
Stfieda 2. bfiezna, 15.30 – 17.00 hod.
Google  zásadnû mûní princip pouÏívání
IVT:
– staãí Vám naprosto prÛmûrn˘ (pod-

prÛmûrn˘) poãítaã s libovoln˘m ope-
raãním systémem 

– nepotfiebujete kupovat programy a za-
fiízení na ukládání dat – obojí máte na
internetu

– je to dostupné bezpeãnû – kdykoli
– odkudkoli – ãímkoli

– podporuje to práci ve skupinách
Vstup voln˘.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci bfieznu 2011

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

2. 3., 16. 3. a 30. 3. 2011 v 17.00
pfiedná‰ky letního kurzu UVâ – Dûjiny
opery

8. 3, 9. 3., 22. 3. a 23. 3. 2011 v 17.00
pfiedná‰ky letního kurzu UVâ – Barokní
architektura v evropsk˘ch dûjinách
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Salonky

25. 3. 2011
V˘roba ptaãích klícek z pedigu

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci projektu „Salonky“ praktickou
dílnu pod vedením paní Marie Kuãerové
z keramické dílny Veverka ve Veverské
Bít˘‰ce.
Sraz zájemcÛ je v 8.45 hod. u vlako-
vého nádraÏí
Cena kurzu je 150,- Kã
Zájemci se musí pfiihlásit osobnû v kni-
hovnû nebo telefonicky na ãísle 549 121
001-5
Akce probûhne z organizaãních dÛvodÛ
v pátek!!!

Oddûlení pro dûtské ãtenáfie

8. 3. 2011 v 8.30 a 10.00 hod.
Staré dobré ãasy Pavla âecha

Zveme Ïáky tfietích aÏ pát˘ch tfiíd Z·
na besedu s autorem Pavlem âechem.
Nenechte si ujít setkání, které je vÏdy
plné my‰lenek, Ïivotní filozofie i pfiání
vrátit ãas zpût. Beseda je pfiístupná ve-
fiejnosti.

V tvorbû malífie a ilustrátora Pavla
âecha najdeme cosi zvlá‰tního – takové
podivné tajemné kouzlo, které pfiipo-
míná staré dobré ãasy, dûtství dávno za-
padlé prachem v‰edních dní a ubíhají-
cích let, kouzlo, které si pfiipomene rád
snad kaÏd˘ dospûl˘.

Pavel âech se narodil v Brnû, je Ïe-
nat˘ a má dva syny. Je‰tû pfiedtím se
v‰ak vyuãil zámeãníkem a vûnoval se
své profesi, poté  nûkolik let pracoval
jako profesionální hasiã. Od roku 2004
je na volné noze a vûnuje se jen malo-
vání a ilustracím. Autor o sobû  fiíká:
„Mám rád zarostlé zahrady, pohled na
hvûzdné nebe, mot˘ly a brouky, lidi
s dobr˘m srdcem... a pokou‰ím se to na-

malovat na plátno anebo o tom psát
a kreslit kníÏky.“

Pavel âech uvede svoji novou knihu
Tajemství ostrova za prkennou ohradou,
která pfiedstavuje dosavadní vrchol
jeho tvorby. V roce 2010 kniha získala
cenu Muriel – nejlep‰í ãeské komiksové
album. Je to opût kniha plná nádher-
n˘ch maleb, která vypráví pfiíbûh tfií
kamarádÛ, ve kterém se promítají
autorovy vzpomínky z dûtství.

Z proutûného ko‰íku

2. 3., 9. 3., 23. 3. a 30. 3. 2011
Kreativní dílny

Bfieznové dílniãky budou vûnovány
tvorbû vlastní knihy. Budeme si hrát na
spisovatele a ilustrátory  nejen v ãase
stfiedeãních dílniãek, ale tvofiit mÛÏete
i po cel˘ mûsíc bfiezen jak doma, tak i ve
‰kole a svá dílka poté zanechat u nás
v knihovnû. V mûsíci kvûtnu opût pro-
bûhne oficiální vyhodnocení tûch nejpo-
vedenûj‰ích, tak se máte na co tû‰it!

Tvofite, pi‰te, malujte a z toho v‰eho
se radujte!

Pozvánka na novou v˘stavu
v Domovû sv. AlÏbûty

Zavítáte-li v jarních mûsících na Îer-
nÛvku, mÛÏete nav‰tívit v˘stavu obrazÛ
Petra Bernarda – Tváfie lidí a krajiny,
která je pfiístupná od 1. bfiezna 2011
kaÏd˘ den od 9.00 do 17.00 hodin.

Malífi Petr Bernard pochází
z Dûãína, v souãasné dobû Ïije a tvofií
v obci Kfietín. S kreslením zaãal jiÏ ve
‰kolních lavicích na linkovaném papífie
‰kolních se‰itÛ. Pozdûji pfiechází na
barvy a pastely, linkovan˘ papír zamû-
nil za karton a plátno. Základní v˘-
tvarné vzdûlání získal v Dûãínû u aka-
demického malífie Bfietislava Kmenta.
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Rodinné centrum Studánka
Vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

Chopím se ‰ance – beseda 
V pondûlí 14. 3. v 9.00 hod.

Projekt CHOPÍM SE ·ANCE nabízí
lidem se zdravotním postiÏením pod-
poru a pomoc pfii hledání práce (pomoc
pfii ujasnûní si pfiedstavy o vhodném
pracovním uplatnûní, o moÏnostech dal-

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje

6. 3. Na koho to slovo padne kino Svratka 18.00 Vichr z hor
9. 3. Vodácká expedice Kyrgyzstán – beseda Sluneãní sál 18.30 DDM

16. 3. Turecko – zemû pÛlmûsíce – beseda Sluneãní sál 18.00 DDM
11. 3. Tomá‰ Hobzek Quartet mal˘ sál MûKS 21.00 MûKS

– Jazzov˘ klub HM
13. 3. Michal Nesvadba – Michal na hraní kino Svratka 10.00 MûKS
13. 3. B Side Band – koncert kino Svratka 19.30 MûKS
23. 3. KPH – L.Vanûk, M. VaÀková, velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

P. Müller, L. âermáková
25. 3. Pavlína Jí‰ová – koncert velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS
30. 3. Jarní koncert ZU· Ti‰nov velk˘ sál MûKS 18.30 ZU·

V˘stavy
Datum Akce Místo
19. 2. – 17. 3. Josef Zeithammel-Zahofiansk˘ – obrazy JamborÛv dÛm
25. 2. Svût hraãek  a legendy oblohy knihovna
19. 3. – 14. 4. V̆ stava obrazÛ a soch ãeské JamborÛv dÛm

surrealistické skupiny Stir Up

Jinde
Datum Akce Místo
1. 3. – 30. 4. Tváfie lidí a krajiny – Petr Bernard Domov sv. AlÏbûty

Námûty pro svou tvorbu hledá pfie-
dev‰ím v krajinû âech a Moravy. Jeho
zaujetí na‰í krajinou získalo hlub‰í ko-
fieny pfii práci pro Archeologick˘ ústav
Akademie vûd v Brnû na kartografii
– grafické dokumentaci nálezÛ a pfii
ilustracích k publikacím. V posledních
letech pracuje témûfi v˘hradnû s olejo-
v˘mi barvami.

Své práce vystavuje na autorsk˘ch
v˘stavách nebo spoleãnû s pfiáteli ze
skupiny „16 plus mínus“, ktefií jsou pfii
své tvorbû inspirováni krásou Vysoãiny.
Jeho obrazy jsou v soukrom˘ch sbírkách
u nás i v zahraniãí.

V˘stava potrvá do konce mûsíce
dubna. Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

J. Pafiízková
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‰ího vzdûlávání, pomoc pfii sestavení Ïi-
votopisu a motivaãního dopisu, pfiíprava
na pracovní pohovor, zprostfiedkování
kontaktu s vhodn˘m zamûstnavatelem
a mnohé dal‰í). V rámci projektu pofiá-
dáme také rÛzné vzdûlávací aktivity
(pfiedev‰ím poãítaãové kurzy), které
zv˘‰í ‰ance uchazeãÛ na nalezení za-
mûstnání. Ve‰keré sluÏby a kurzy nabí-
zíme zdarma.

Dne 14. 3. 2011 probûhne infor-
maãní beseda, kde budou zájemcÛm
jednotlivé aktivity projektu podrobnû
pfiedstaveny. V pfiípadû zájmu o úãast
na besedû kontaktujte Mgr. Martinu
Kaiprovou na tel. ãíslo: 725 502 612
nebo na e-mail: martina.kaiprova@liga-
vozic.cz

Cesta skuteãného odpu‰tûní
Lektorka – RNDr. Jan Koudelová
V sobotu 19. bfiezna

Jarní celodenní semináfi propojující
metodu radikálního odpu‰tûní s cestou
za vlastními pocity a k nalezení vlast-
ního zdroje klidu, míru a lásky. MÛÏete
pfiijít s jak˘mkoli pocitem, kter˘ vám
brání dosáhnout vyrovnanosti (aktuální
pocity na‰tvání ãi nespokojenosti i dé-
letrvající stavy smutku apod.) a ten vás
povede k nalezení zdroje v sobû i k od-
pu‰tûní a vdûãnosti. Naladíme se spo-
leãnû na jarní oãistu du‰e a uvolníme
místo tomu novému, co v nás klíãí v no-
vém roce.
Cena: 1 100,- Kã (zahrnuje úãastnick˘
poplatek, stravu), zájemci o pfiespání se
nahlásí pfiedem a zaplatí 50,- Kã/noc
(spaní ve vlastním spacáku, sprcha
a WC, kuchyÀka k dispozici), je moÏné
zafiídit i pfiespání v hotelu ãi penzionu.
Maximální poãet úãastníkÛ bude osm.
Co s sebou: volné obleãení, psací po-
tfieby, pastelky

Kontakt a pfiihlá‰ky: RNDr. Jana
Koudelová, e-mail: johankou@seznam.cz,
tel.: 774 023 959, www.homeoporadna.com

Vítání jara se Studánkou
v Bystrém u Poliãky 

Rodinné centrum Studánka o. s. po-
fiádá jarní pobyt pro rodiny s dûtmi
s plaváním, tvofiením, zpíváním, moÏná
i lyÏováním a hlavnû se spoustou krás-
n˘ch spoleãn˘ch záÏitkÛ.

Nekufiáck˘ hotel v malebném kraji
âeskomoravské vrchoviny, vybaven˘
pro pobyty rodin s dûtmi. Pro vût‰í po-
hodlí jsou zde pro vás bazén se slanou
vodou, sauna, posilovna, masáÏe, kos-
metika, vífiivka, pfiíjemná restaurace
a útulná vinárna.
Termín: ãtvrtek 24. 3. – nedûle 27. 3.

2011
Ceny:
dospûl˘ – pobyt se snídaní
1 900,- Kã
dítû 0-18mûsícÛ – bez lÛÏka a stravy
Zdarma
dítû 18-36 mûsícÛ – bez lÛÏka se snídaní
200,- Kã
dítû 3-12 let – pobyt se snídaní
1 200,- Kã
V cenû:
– ubytování ve 2 aÏ 4 lÛÏkov˘ch pokojích

s vlastním sociálním zafiízením a TV
– snídanû formou ‰védského stolu
– plavání v bazénu s mofiskou vodou
– program pro dûti i rodiãe + materiál

na tvofiení
– polední program pro nespavé dûti
– veãerní program pro rodiãe dle zájmu

(zpívání s kytarou, tvofiení, cviãení
RHB apod.)

– herna vybavená hraãkami s celoden-
ním vstupem

– rekreaãní poplatek
– varná konvice, mikrovlnná trouba

a lednice k dispozici
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– pitn˘ reÏim pro dûti formou filtrované
vody E-SPRING v podobû barelu
v hernû

Pfiihlá‰ky a informace:
RC Studánka o. s., Kvûtnická 821
mob.: 603 142 391, 603 918 524
tel.: 511 132 827
e-mail: lenka.krehlikova@centrum.cz
www.studanka-tisnov.cz

RC Studánka pfiipravuje:
• Pfiedná‰ka o oãkování – 28. 3.
•Promítání filmu o pozitivní v˘chovû – 1. 4.
• ·kola partnersví a rodiãovství podle

J. Prekopové – 4., 11., a 18. 4.
• Kurz efektivního rodiãovství

– zahájení 29. 4.
• Jarní burza
• Putování za skfiítky
• Putovní v˘stava o matefisk˘ch centrech
• Velikonoãní soutûÏ a v˘stava

Hlídání dûtí v RC Studánka

Potfiebujete zajít k lékafii ãi na úfiad?
Máte moÏnost pfiiv˘dûlku a potfiebujete
pohlídat Va‰e dûti?
Nabízíme jednorázové i pravidelné hlí-
dání dûtí v prostorách na‰eho rodinného
centra.
Hlídáme v pondûlí a v pátek od 9.00
do 12.00 (domluva jiného ãasu je moÏná).
Ceny za hlídání: 1 hod. 50,- Kã,
2 hod. 90,- Kã, 3 hod. 120,- Kã
Ceny pro ãleny o. s.: 1 hod. 40,- Kã,
2 hod. 70,- Kã, 3 hod. 100,- Kã
Hlídání je lep‰í si pfiedem rezervovat
na telefonu, pondûlí – 605 409 839
a pátek – 776 286 546.
Je ale moÏné pfiivést dítû i v den hlí-
dání (s rizikem odmítnutí).
Hlídání zaãne od 7. bfiezna 2011.
O dûti peãují zku‰ené tety – maminky
vût‰inou s pedagogick˘m vzdûláním.
Dítû má mít s sebou pfiezÛvky, náhradní

obleãení, event. pleny, svaãinku a pití,
pfiípadnû oblíbenou hraãku.
V pfiípadû dostateãného zájmu o tuto
sluÏbu bude hlídání roz‰ífieno i na dal‰í
dny (pfiípadnû na více hodin).

DDM Ti‰nov pfiipravuje

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

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

Afro tanec s Terezou Pospûchovou
a bubeníky
Kurz se koná v sobotu 5. 3.
od 10 do 17 hod.
Místo konání je Sluneãní sál
– Riegrova 312 (DDM Ti‰nov). 
Cena kurzu je 500,- Kã.
Kurz je urãen pro dospûlé zájemce
a mládeÏ – pro zaãáteãníky a pokroãilé,
muÏe i Ïeny.
Informace a rezervace: Mgr. Jana
Helánová, tel. 777 712 120, e-mail:
domecek@ddm-tisnov.cz

Vodácká expedice Kyrgyzstán
Cestovatelská beseda o ãtyfit˘denní
expedici, jejíÏ úãastníci projeli na ká-
noích divokou a nespoutanou fieku
Narin v centrálním pohofií Ëan-·an.
Cestovatelé se nalodili u pramene
v nadmofiské v˘‰ce 3 500 m a svÛj sjezd
ukonãili v Balikãe vzdáleném 340 km.
Ve stfiedu 9. 3. 2011 v 18.30 hod.
v DDM Ti‰nov ve Sluneãním sále.
Vstupné dobrovolné.

Dominion Tour
DÛm dûtí a mládeÏe Ti‰nov a pfiístav
Odyssea vás srdeãnû zvou na turnaj ve
stolní deskové hfie Dominion s roz‰ífie-
ním Intriky.
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Turnaje se mohou zúãastnit v‰ichni,
ktefií si chtûjí Dominion zahrát, nauãit
nebo jen vyzkou‰et. Hru vám rádi pfied
zaãátkem turnaje vysvûtlíme. Na vítûze
ãekají ceny ve formû her.
Více informací na www.ddm-tisnov.cz,
www.odyssea.tisnov.cz, www.dominion-
tour.cz

Kdy: 12. 3. 2011, Sluneãní sál DDM
Ti‰nov

V kolik: 9.00 – 10.00 registrace a moÏ-
nost vyzkou‰et hru Dominion
pro zaãáteãníky
10:00 – 16:00 turnaj

Vstupné: 50,- Kã (ãlenové Odyssea
a herního klubu DDM Ti‰nov za polovic)
S sebou: pfiezÛvky, obûdovou svaãinu
Turnaj je otevfien˘ i pro pouhé diváky.

Cestopisná beseda Turecko
– zemû pÛlmûsíce
Milan ·touraã 
Kdy: 16. 3. v 18.00 hod.
Kde: DDM Ti‰nov, Sluneãní sál

Nabídka letních táborÛ
DDM Ti‰nov

AÈ Ïijí rytífii – tábor pro rodiãe
s dûtmi na Podmitrovû
Oblíben˘ rodinn˘ tábor pro na‰e ne-
jmen‰í. Ubytování v budovû nebo ve 4
lÛÏkov˘ch chatách.
Termín: 19. 6. – 25. 6. 2011
Objednávky, informace a rezervace:
Markéta Leifrová, tel: 605 038 118 nebo
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz

Taneãní tábor
Tábor pro men‰í dûti (od 6 let) – taneãky,
pohyb, hry, koupání, malování. 
Ubytování v penzionu Podmitrov.
Termín: 4. 7. – 10. 7. 2011
Informace a rezervace: tel. 549 410 118,
domecek@ddm-tisnov.cz

Letní stanov˘ tábor
Vranice – Wild West
Chce‰ proÏít dobrodruÏství? Projít hlu-
boké lesy severu a vyprahlé pou‰tû jihu?
Vydat se po dráze Pacifické Ïeleznice?
PusÈ se mámy a jeì s námi!
Tábor je v pfiekrásné pfiírodní rezervaci
Toulovcovy Ma‰tale (www.mastale.cz)
v osadû Vranice, v údolí pískovcov˘ch
skal a borÛvkového království.
Pro dûti od 7 do15 let, ubytování ve sta-
nech s podsadou (pro dva).
Termín: 16. 7. – 30. 7. 2011
Cena: 3 600,- Kã
BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky: Lazarová
tel.: 731 507 220, lazarova@ddm-tisnov.cz

Tábor s koÀmi
ProÏijte léto u koní. I letos se mÛÏete
pomocí jeÏdûní, komunikace, péãe a blíz-
kého kontaktu lépe seznámit s tûmito
vzne‰en˘mi zvífiaty. Tentokrát bude tá-
bor pfiedev‰ím ve stylu westernového
jeÏdûní s prvky v˘uky metod Pat
Parelli. Jezdeck˘ v˘cvik zaji‰Èují profe-
sionální lektofii z Western Sport Club
Hofiice.
Kromû jeÏdûní a práce s koÀmi bude pfii-
praven i zajímav˘ doplÀkov˘ program
(hry, koupání, lanové lávky, atd.).
BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky:
Veronika Jufiíková tel.: 777 809 263,
jurikova@ddm-tisnov.cz
Vûk: od 9 let
Termín: 14. 8. – 20. 8. 2011
Místo: Lesní penzion Podmitrov,
www.podmitrov.cz
Ubytování: chatky
Strava: 5x dennû + pitn˘ reÏim.

LyÏafisk˘ kurz
V sobotu 5. února
odjelo na lyÏafisk˘
v˘cvik na Dolní
Moravu 57 ÏákÛ
Z· Ti‰nov Smí‰-
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kova. Cesta trvala asi dvû hodiny.
Jakmile jsme dojeli do hotelu SnûÏník,
rozebrali jsme si svoje vûci a ubytovali
jsme se.
Po obûdû jsme se ‰li podívat ke sjez-
dovce, kde jsme si druh˘ den vyzkou-
‰eli, jak se na Dolní Moravû jezdí. Po
rozfiazení uÏ kaÏdé druÏstvo zaãalo tré-
novat od nejjednodu‰‰ích stylÛ jízdy po
ty nejtûÏ‰í. 
Díky na‰im skvûl˘m kantorÛm se nû-
která druÏstva dostala bûhem t˘dne aÏ 
k racecarvingu a funcarvingu.
Povrch sjezdovky byl velmi pfiízniv˘.

Ráno b˘vala sjezdovka vût‰inou tro‰ku
namrzlá, ale odpoledne se jezdilo
krásnû. I pfiesto, Ïe jsme mûli nádherné

sluneãné poãasí a skvûlé podmínky,
stalo se pár karambolÛ. Na‰tûstí Ïádn˘
neskonãil váÏn˘m úrazem. UÏili jsme si
spoustu zábavy a také nám pfiibylo pár
zajímav˘ch záÏitkÛ, od záchrany lyÏe po
záchranu zranûné lyÏafiky, která tam
byla s maminkou. Díky skvûlé organi-
zaci paní uãitelky Dvofiáãkové jsme
s lyÏákem byli v‰ichni spokojeni. 

Radek Urbánek, 7.A

Zprávy Ïákovské
samosprávy
„Filmov˘ veãer na
Z· nám. 28. fiíjna“

V pátek 18. února
se na na‰í ‰kole
konal filmov˘ ve-
ãer pro Ïáky dru-

hého stupnû. S nápadem uspofiádat tuto
akci pfii‰la Ïákovská samospráva letos
poprvé. Mladí filmoví nad‰enci se v pro-
storách ‰koly se‰li po vyuãování znovu
v podveãer. Pfiicházeli s tím, Ïe ve ‰kole
tentokrát zÛstanou i pfies noc. JiÏ s se-
bou nemûli uãebnice a se‰ity, ale jen pár
drobností k pfienocování a nûkolik DVD
s filmy. Diváci mûli moÏnost vybrat
ãtyfii z celkem asi patnácti filmÛ, které
se poté promítaly ve dvou uãebnách.
Na své si pfii‰li milovníci komedií, napí-
nav˘ch pfiíbûhÛ i lovestory. Reakce ÏákÛ
byly velmi pozitivní a vût‰ina oceÀovala
i to, Ïe se mohou sejít v prostorách
‰koly se sv˘mi kamarády a uãiteli mimo
‰kolní v˘uku. Jsme rádi, Ïe se nápad
Ïákovské samosprávy podafiilo realizo-
vat a budeme se tû‰it na pfií‰tí roãník
a dal‰í povedené akce.

Mgr. Hana Bravencová
a Mgr. Radim Vykoukal
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Valent˘nská po‰ta

Od 10. do 14. února 2011 uspofiádala
ÎS pro Ïáky na‰í ‰koly akci s názvem
Valent˘nská po‰ta.

O co se jednalo?
Kdo mûl chuÈ se do
této akce zapojit,
mohl v daném
termínu vhodit do
v a l e n t ˘ n s k ˘ c h

schránek umístûn˘ch v prostorách ‰koly
svÛj vzkaz, pfiání ãi dáreãek.

Valent˘nské schránky byly 14. února
v 9.45 uzavfieny. Se ãlenkami Ïákovské
samosprávy (Valentina Zavala, Hana
Straková, Lucie Lahodová, Angelika
Pelz, Aneta Dou‰ková, Petra Nechvilová
a Eli‰ka Janeãková) jsme poté valent˘n-
skou po‰tu rozdûlily podle jednotliv˘ch
tfiíd ‰koly. Vzkazy, pfiáníãka i dáreãky
pak „valent˘nky“ rozná‰ely nejen do
tfiíd, ale i uãitelÛm a zamûstnancÛm
na‰í ‰koly.

Zájem o Valent˘nskou po‰tu byl po-
mûrnû velk˘, v pfií‰tím roce si tuto akci
urãitû zopakujeme.

Za Ïákovskou samosprávu
Hana Bravencová

Ani ve ‰kole
nezapomínáme na
prevenci zubního kazu

JiÏ podruhé na‰e ‰kola vyuÏila pro-
gramu spoleãnosti DENTALALARM.
Studenti zubního lékafiství nav‰tívili
nûkolik tfiíd a ukázali dûtem, jak se
správnû starat o dutinu ústní. Velmi
pûknû pfiipraven˘ program byl pfiimû-
fien˘ vûku ÏákÛ a byl pro dûti nejen
pouãn˘, ale i velmi zajímav˘.

Nejmen‰í dûti se hned na zaãátku
seznámily s bacilem Emilem. KaÏd˘ si

pfiinesl vlastní zubní kartáãek a nauãil
se správn˘ postup pfii ãi‰tûní zubÛ.
Souãástí programu bylo i shlédnutí do-
kumentu, v nûmÏ v‰ichni uvidûli, jak by
to mohlo dopadnout, kdyby péãi o své
zuby zanedbávali. 

Na závûr mohli ti odváÏnûj‰í jedno-
duchou zkou‰kou zjistit, jak dobfie se do-
posud o svÛj chrup starali. Preventisti
dûtem potfieli zoubky speciálnû zbarve-
nou tekutinou a komu zÛstala vût‰ina
barvy vidût, asi by si mûl s ãi‰tûním
sv˘ch zubÛ dát více práce!

Dûti byly s hravou formou pfied-
ná‰ky velice spokojeny a také paní uãi-
telky si nemohly celou akci vynachválit.

Mgr. G. ·tûtinová

Projekt Volby 2011

Ve dnech 7. – 10. 2. probíhala
ve druhém a tfietím roãníku
Gymnázia Ti‰nov simulace vo-
leb do Poslanecké snûmovny.

Projekt spoãíval v tom, Ïe studenti ze
spoleãenskovûdního semináfie si na
zaãátku kalendáfiního roku vytvofiili
4 fiktivní politické strany. Ideologickou
orientaci si strany vylosovaly. Úkolem
bylo vymyslet program a ze sv˘ch spo-
luÏákÛ i uãitelÛ sestavit volební kandi-
dátku. Po mûsíci pfiíprav probíhaly sa-
motné volby. Politické strany dostaly
je‰tû moÏnost agitovat pfiímo ve volební
místnosti (jednotliv˘ch tfiídách 2. a 3.
roãníku). Volilo se jako do Poslanecké
snûmovny, tedy pomûrn˘m systémem
(ale s moÏností pouze 2 preferenãních
hlasÛ). Rozdûlovalo se celkem 20 man-
dátÛ. Volby se co nejvûrnûji blíÏily rea-
litû, vãetnû kontroly obãansk˘ch prÛ-
kazÛ a hlasování za plentou. Hlasy pfie-
poãítávala nezávislá volební komise.
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Z pfiítomn˘ch 150 studentÛ se rozhodlo
volit 132, coÏ je inspirativní volební
úãast (88%). 

Volby pfiesvûdãivû vyhrála stfiedová
strana Vefiejn˘ zájem (57 hlasÛ –
10 mandátÛ), tedy leader její kandi-
dátky a zároveÀ majitel nejvût‰ího po-
ãtu preferenãních hlasÛ, Mgr. Josef
Tesafi, se stal fiktivním premiérem.
Druhé místo s 32 hlasy a 5 mandáty ob-
sadila levicová Studentská strana zdra-
vého rozumu. Tfietí byla ultrapravicová
Pravá budoucnost, která tak dovednû
maskovala svÛj extrémismus, Ïe se jí
podafiilo pfiesvûdãit 20 studentÛ (2 man-
dáty). Poslední místo obsadilo SdruÏení
mlad˘ch liberálÛ. I to ov‰em získalo ne-
zanedbateln˘ch 19 hlasÛ (14,7%) – po
pfiepoãítání dle d’Hontova systému na
stranu vy‰ly 3 mandáty. Je tfieba je‰tû
jednou zopakovat, Ïe strany si svou
ideologii vylosovaly, tedy se v Ïádném
pfiípadû nemusí sluãovat s jejich názory.

V˘sledky ukazují, Ïe v‰echny poli-
tické strany svÛj ne zrovna snadn˘ úkol
zvládly velmi dobfie. RovnûÏ i voliãi pro-
kázali schopnost rozumného politického
uvaÏování, kdyÏ pozornû poslouchali
jednotlivé programy a kladli doplÀující
dotazy. Projevy jednotliv˘ch stran byly
natáãeny na kameru a v brzké dobû se,
doufejme, objeví na webu gymnázia:
www.gym-tisnov.cz.

Mgr. Zuzana Kurdiovská

Sedmiletá válka
na ti‰novském gymnáziu

Dne 1. února mûli studenti tercie ti‰-
novského niÏ‰ího gymnázia jedineãnou
pfiíleÏitost seznámit se v rámci hodiny
dûjepisu s dûjinami sedmileté války.
Tento váleãn˘ konflikt, kter˘ zasáhl

nejen Evropu, ale díky zainteresovan˘m
mocnostem se pfiesunul i na dal‰í konti-
nenty, pfii‰li pfiímo do hodiny pfiedstavit
ãlenové historické skupiny, která rekon-
struuje období sedmileté války z pohle-
du francouzského vojska bojujícího
v Americe. Studenti se tak seznamovali
s kaÏdodenním Ïivotem vojákÛ, vyzkou-
‰eli si dobovou v˘stroj a prohlédli si
dobové zbranû. Díky zástupkyním nûÏ-
ného pohlaví se rovnûÏ dozvûdûli o po-
stavení a funkci Ïen u vojska.

Bûhem pfiedná‰ky studenti získali
také zajímavé informace o projektu tzv.
„living history“, kter˘ se prostfiednic-
tvím zainteresovan˘ch úãastníkÛ snaÏí
co nejvûrnûji napodobovat nûkterou his-
torickou epochu ãi událost

Z ãetn˘ch otázek i pozorného na-
slouchání je moÏné usuzovat, Ïe stu-
denty toto téma zaujalo a snad bylo
i moÏn˘m klíãem k probuzení jejich
zájmu o dûjiny.

Rádi bychom proto touto cestou po-
dûkovali Zuzanû Kurdiovské, Lucii
Nezbedové a Martinu Hubíkovi za zají-
mavou pfiedná‰ku.

Mgr. Monika Mandelíãková
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V. roãník celorepublikové
taneãní soutûÏe Let’s
Dance Together v Ti‰novû

V sobotu 5. února se v ti‰novské so-
kolovnû, pod organizací TS Together
Sokol Ti‰nov a za podpory TJ Sokol
Ti‰nov, uskuteãnil jiÏ IV. roãník celore-
publikové taneãní soutûÏe pro amatér-
ské taneãní kolektivy – LET’S DANCE
TOGETHER 2011.

Na leto‰ní roãník dorazil obrovsk˘
poãet soutûÏících. Na taneãním parketu
soutûÏilo pfies 1000 taneãníkÛ, ktefií
pfiedvedli 95
c h o r e o g r a f i í .
ZasoutûÏit si
pfiijely t˘my
z celé republiky,
napfi. TS 4Ever
P r a c h a t i c e ,
M Style Tfiebíã,
Funny Angels
P o h o fi e l i c e ,
Actiwity DC, TS
Styl Uniãov,
ZU· R+P BartuÀkov˘ch Brno, TS Bami
KR Kun‰tát, AMA Opava a mnoho dal-
‰ích t˘mÛ a taneãních skupin.

Porota sloÏená z 6 taneãních odbor-
níkÛ (Lucie Buryanová – Kokotková
– pfiedsedkynû poroty a dal‰í) nemûla
rozhodování vÛbec jednoduché. SoutûÏ
byla rozdûlena do 3 taneãních stylÛ
(street dance, show pfiedtanãení, par-
ketové taneãní kompozice) ve 4 vûko-
v˘ch kategoriích (pfied‰koláci, dûti, ju-
niofii, dospûlí). V kategoriích street
dance juniofii, show juniofii a street
dance dospûlí se se‰lo velké mnoÏství
t˘mÛ, a proto  byla soutûÏ rozdûlena
na semifinále a finále, do kterého po-
stupovalo vÏdy 5 nejlep‰ích taneãních
formací.

Hlavním úãelem této akce bylo si za-
tancovat, pobavit a hlavnû získat novou
inspiraci a zku‰enosti.  Tomu odpoví-
dala i atmosféra soutûÏe, která byla
opravdu strhující. Celková úroveÀ pfied-
veden˘ch choreografií byla velmi vy-
soká, tanãilo se s ohromn˘m nasazením
a nápaditost jednotliv˘ch vystoupení
nebrala konce. Taneãní nápady choreo-
grafií byly velice rozmanité. K vidûní
letos byli napfi. Eskymáci, Hrobafii,
Kleopatry, Bob na trati, Nekecej a pád-
luj, Vlasy a mnoho dal‰ích nápadÛ.

Dle organizátorky soutûÏe a vedoucí
TS Together
Sokol Ti‰nov
paní Marvanové
se zájem o so-
kolskou taneãní
soutûÏ velice
zvy‰uje a není
moÏné ãasovû
zafiadit v‰echny
pfiihlá‰ené t˘my
a choreografie.
Vlastní soutûÏ

zaãala jiÏ v 9 hodin pfied‰kolní vûkovou
kategorií. UÏ tradicí se stává, Ïe tito ne-
jmen‰í sklízí nejvût‰í zájem publika.
Taneãní maraton byl ukonãen aÏ po 11
hodinách skvûl˘ch v˘konÛ kategorií
Street dance dospûlí – finále.

A co ãeká TS Together Sokol Ti‰nov
dále? Dle hlavní vedoucí rozhodnû sku-
pina zahálet nebude. TS Together se
chystá také na taneãní soutûÏe a pilnû
pfiipravuje nové choreografie, letní ta-
neãní soustfiedûní a pfiímûstsk˘ tábor
pro dûti.

TS Together Sokol Ti‰nov stále
hledá nové taneãníky do v‰ech vûkov˘ch
kategorií. Dûti od 3 let mohou získat ta-
neãní prÛpravu u vedoucí dûtské sloÏky
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sl. Pavlíãkové (dûti 3 – 5 let ve ãtvrtek
16 – 17 hod, 6 – 9 rokÛ ve ãtvrtek 17
– 18 hod). Poté je moÏno pokraãovat
v intenzivnûj‰ím tréninku v juniorské
sloÏce. Pro star‰í zájemce TS Together
nabízí i „kondiãní tanec“ (moderní ta-
nec, v˘razov˘, latinsko-americké tance,
atd.) – kaÏdou stfiedu 19.30 – 20.30 hod.

Kompletní informace o taneãním
studiu Together Sokol Ti‰nov naleznete
na www.ts-together.cz, Together.skupina
@seznam.cz nebo se pfiijìte podívat
mezi nás.

Marvanová Gabriela, DiS.
vedoucí TS Together Sokol Ti‰nov

Ekoporadna Ti‰novsko

Srdeãnû Vás zveme na
dal‰í dvû akce vzdûlá-
vacího cyklu „Ochrana
a tvorba krajiny“.

Exkurze: Kvûtnice hora...
geologické a speleologické krásy
hory Kvûtnice
Kdy: V sobotu 5. bfiezna v 9.00 hod.
Kde: Sraz úãastníkÛ u aleje âiperka, za
Centrem sociálních sluÏeb (penzionem),
Králova 1742, 666 01 Ti‰nov
O ãem: S odborn˘m geologick˘m v˘kla-
dem a ukázkami zajímavostí se pro-
jdeme po povrchu hory Kvûtnice a pfii-
lehlého okolí. Po svaãinû se podíváme

i pod povrch hory a dozvíme se mnoho
zajímavého o jeskyních, jeskyÀkách
a ‰tolách, kter˘mi je Kvûtnice bohatû
protkána.
Kdo: Mgr. Ale‰ Bajer, PhD., geolog a pe-
dolog, odborn˘ asistent Ústavu geologie
a pedologie na LDF MENDELU v Brnû;
Vít Kulhánek, jeskyÀáfi a ãlen ZO-âSS
Ti‰novsk˘ kras.
Komu: Exkurze je urãena ‰iroké vefiej-
nosti, nevyÏaduje hlub‰í znalost tématu
ani vynikající fyzickou kondici. Vhodná
je zejména pro star‰í mládeÏ, dospûlé
a seniory.
Jak: Poãet úãastníkÛ je omezen!
Je nutné se P¤IHLÁSIT, buì osobnû
v ekoporadnû, nebo pfies tel. 549 210
805, e-mail: ekoporadna@tisnovsko.eu
Pozn.: Je nutn˘ odoln˘ odûv a obuv do
terénu, obûd s sebou; pfiedpokládané
trvání akce do 14.00 hod.
Vstupné: dobrovolné

Pfiedná‰ka: Vliv ãlovûka na krajinu 
– pohled do historie a hodnocení

souãasného stavu
Kdy: V pondûlí 7. bfiezna v 17.00 hod.
Kde: V Mûstské knihovnû Ti‰nov,
Brnûnská 475
O ãem: V úvodu pfiedná‰ky bude nastí-
nûna struãná historie v˘voje krajiny pod
vlivem lidské ãinnosti. Smyslem této
ãásti je pochopení v˘voje krajinné struk-
tury a základu dne‰ního stavu krajiny.
Hlavní ãást bude vûnována zpÛsobÛm
ovlivnûní dne‰ní krajiny ãlovûkem
a jejich dopadÛm na jednotlivé sloÏky
krajiny a zpÛsoby jejich hodnocení.
Pfiedná‰ku uzavfiou pfiíklady moÏn˘ch
fie‰ení sniÏování negativních vlivÛ ãlo-
vûka na krajinu.
Kdo: Ing. Jifií Schneider, Ph.D., odborn˘
pracovník v Ústavu tvorby a ochrany
krajiny LDF  MENDELU v Brnû, ga-
rant a uãitel nûkolika pfiedmûtÛ pro
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obory Krajináfiství a Krajinné inÏen˘r-
ství
Komu: Pfiedná‰ka je urãena ‰iroké ve-
fiejnosti, nepfiedpokládá hlub‰í znalost
tématu. Vhodná je zejména pro star‰í
mládeÏ, dospûlé a seniory.
Vstupné: dobrovolné

Za Ekoporadnu Ti‰novsko
Ing. Hana Ondru‰ková

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

Probûhla ma‰karní
zábava
Ma‰karní merenda se

konala 17. 2. 2011 pro obyvatele DPS
a dal‰í náv‰tûvníky v jídelnû DPS s hud-
bou pana Kozelka a pana Dvofiáãka.

V 15 hod. zaãal prÛvod masek po
parketu. Pfiítomní mohli vidût lesní
Ïínku s malou princeznou, veselou
vdovu, egyptskou bohyni, babku, kterou
na vozíku dovezl praÏsk˘ Pepík, dále
pak paniãku z 30 let, modrou Evropu
s mnoha hvûzdiãkami, ãernou koãku
a vyslouÏilce vandrovníka. Bylo na co se
dívat.

Po prÛvodu masek následovalo vy-
stoupení nejmlad‰ích ÏákÛ a seniorÛ
z oddílu Taekwon-do. Zhlédli jsme roz-
cviãku a ukázky sebeobrany.

Pro v‰echny bylo pfiipraveno obãer-
stvení a bohatá tombola. V‰em dárcÛm
dûkujeme.

9. 3. – stfieda
Plavání a relaxace v Boskovicích

Odjezd v 12.50 hod. od Podhorácké
restaurace. Autobus dále zastavuje
u po‰ty, u Penny, na sídli‰ti Pod Kluca-

ninou. Cena 140,- Kã. Pfiedpokládan˘
návrat kolem 17.00 hod.
Dal‰í plavání: 23. 3. 2011

16. 3. – stfieda
Plavání do Wellness Kufiim

Odjezd od Podhorácké restaurace
v 11.45 hod. Autobus dále zastavuje
u po‰ty, u Penny, na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena 80,- Kã. Pfiedpoklá-
dan˘ návrat kolem 15.00 hod.
Dal‰í plavání: 30. 3. 2011

Zájemci o plavání hlaste se v CSS
u Romany Koneãné na tel. ã. 549 410
312 nebo 773 590 274 vÏdy t˘den pfie-
dem.

Sociální sluÏby CSS
PfiestoÏe na‰e kulturní a spoleãen-

ské akce pro seniory se setkávají s klad-
n˘m ohlasem a pro mnohé jsou neod-
myslitelnou souãástí dûní v Ti‰novû,
nepfiedstavují jedinou stránku na‰í
práce. Centrum sociálních sluÏeb spra-
vuje domy s peãovatelskou sluÏbou na
Královû ulici i na ulici K âimperku,
v nichÏ peãujeme o více neÏ 200 jejich
obyvatel. Ti mají moÏnost vyuÏívat pe-
ãovatelskou sluÏbu, která v areálu na
Královû ulici funguje v nepfietrÏitém
provozu, K âimperku pouze v ranní
smûnû.

Nabízíme i krátkodobé ubytování
pro seniory, o nûÏ rodina peãuje doma;
v dobû, kdy peãující napfi. jede do lázní
nebo potfiebuje opravit byt. U nás se se-
niorovi dostane ubytování v bezbariéro-
vém prostfiedí, v pokoji vybaveném po-
tfiebn˘mi pomÛckami a s ve‰kerou péãí
24 hodin. Doporuãujeme rezervovat si
vãas potfiebn˘ termín, neboÈ k tomuto
úãelu vyuÏíváme pouze jeden pokoj.

Na‰e peãovatelky se starají také
o seniory z Ti‰nova, ktefií chtûjí a mohou
zÛstat ve svém domovû, ale nûkteré ãin-
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nosti jim jiÏ dûlají potíÏe. Pro nû zaji‰Èu-
jeme nákupy, rÛzné pochÛzky, úklid,
pomÛÏeme pfii podání stravy nebo pfii
osobní hygienû. 

Souãástí peãovatelské sluÏby je pedi-
kúra – pedikérka pracuje v budovû na
Královû ulici, ale chodí i do domácnosti
klientÛ.

SeniorÛm rozváÏíme také obûdy.
KaÏd˘ den je v˘bûr ze tfií jídel, pfiiãemÏ
jedno je vhodné pro diabetiky, jedno od-
povídá Ïluãníkové dietû a jedno je bûÏné.
Pro zv˘‰ení hygienické úrovnû této

sluÏby jsme v loÀském roce zakoupili
myãku na jídlonosiãe.

V‰echny úkony, které na‰e peãova-
telky zaji‰Èují,  najdete na na‰ich strán-
kách www.css.tisnov.cz nebo v budovû
CSS na Královû ulici. Telefonicky je nej-
lépe volat 549 410 301, odkud je moÏné
podle potfieby pfiepojit na peãovatelskou
sluÏbu, fieditelku CSS, pedikúru,
správce nebo do bytÛ obyvatel DPS.

Ing. Bc. Jana Wildová,
fieditelka CSS Ti‰nov, p.o.

V závûtfií Kvûtnice

VypÛjãil jsem si tento název knihy
ti‰novského archiváfie Bohu‰e Sedláka,
kter˘ líãí idylické pomûry ti‰novské. Ze
zcela jin˘ch dÛvodÛ, pronásledováni
gestapem, hledali v Ti‰novû úkryt buì
v˘znamní pracovníci brnûnské inteli-
gence, nebo z rasov˘ch dÛvodÛ proná-
sledovaní Îidé. Vím o ãtyfiech z nich, ale
bylo jich zfiejmû více. ProtoÏe pobyt byl
udrÏován v tajnosti, vûdûl o nich vÏdy
jen úzk˘ okruh lidí a snad se najdou
je‰tû dal‰í pamûtníci.

Aby nebyli brnûnskému gestapu to-
lik na oãích, pfie‰li do Ti‰nova profesofii
a známí sokol‰tí pracovníci Jandásek
a Kudela. Bydleli na konci Halouzkovy,
tehdy Müllerovy ulice.

O profesorovi Kudelovi toho moc ne-
vím, profesor Jandásek mne uãil krát-
kou dobu na gymnáziu ãe‰tinu, a tak
jsem jej blíÏe poznal. Vryla se mnû do
pamûti zejména báseÀ, kterou nás uãil,
autora ani dal‰í sloky v‰ak neznám:

„Pfiíval strhal pole./ Tam kde zbyla holá
skála,/ stál star˘ sedlák, jehoÏ tváfi se
kámen zdála,/ jak zkou‰el pÛdu bodcem
svojí hole.“

BohuÏel ti‰novsk˘ azyl Ïádného
z nich nezachránil. Îivoty obou skonãily
v koncentraãním tábofie.

Nejvíce podrobn˘ch informací mám
o Ïidovském obãanovi panu Bruno
Hirschovi. Bydlel nedaleko nás na
Revoluãní ulici ã. 680, na sbûrné stano-
vi‰tû v Brnû odjel 3. dubna 1942. Matka
v nûm vzbudila dÛvûru, protoÏe otec
tehdy byl ve vûzení. Tajnû nás veãer
nav‰tûvoval poslouchat Lond˘n. Styk
s Îidy byl zakázán, poãínání bylo ris-
kantní. Pfied odjezdem matce daroval
nûkteré poslední drobnosti. Vût‰inu cen-
nûj‰ích vûcí pfiedtím uloÏil na rÛzná
místa, bohuÏel vût‰ina z nich se ztratila.
Tak napfiíklad stvrzenku na 2 kufry
a 1 bednu s porcelánem, uloÏené u paní
Janíãkové, ‰peditérské firmy (zasilatel-
ské a dopravní) na Veselé ulici v Brnû,
matka tak dobfie schovala, Ïe ji nikdy
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nena‰la a vûci nevyzvedla. Dal‰í dnes
bezcennou stvrzenku na kufr o váze
37 kg, uloÏen˘ v nádraÏní úschovnû, ze
strachu pfied gestapem nikdy nevy-
zvedla. Tam byly zfiejmû nejcennûj‰í
vûci, které si pan Hirsch ponechával do
poslední chvíle pfied odchodem na shro-
maÏdi‰tû.

Své sestfie paní A. Bondy je‰tû vãas
zaplatil pan Hirsch cestu na Kubu, kam
tato také odjela. Na poãátku roku 1939
zaslal na adresu svého bratra profesora
Dr. Oskara Hirsche v Bostonu ãtyfii
bedny nejcennûj‰ích vûcí, které mûl.
ZÛstala zde pojistka paní A. Bondy k vy-
placení pfiípadné náhrady panu
B. Hirschovi. Celé zafiízení jeho domu
v Pfierovû bylo uloÏeno ve zvlá‰tní míst-
nosti, od níÏ mûlo klíãe gestapo. U sebe
mûl je‰tû pan Hirsch linguafon (gramo-
fon s deskami na v˘uku jazykÛ), daleko-
hled a psací stroj. V‰e musel odevzdat
pfied odchodem do sbûrného tábora.

Beze stopy zmizely bedny s kfii‰Èá-
lem, porcelánem a knihami, uloÏené na
ãestné slovo u ‰peditéra Bitschowského
v Brnû. Ten byl po roce 1943 gestapem
vûznûn a vy‰etfiován pro ãachry s Ïidov-
sk˘m majetkem. DÛm v Pfierovû daroval
pan Hirsch po dohodû s bratrem mûstu.
Napsal rovnûÏ závûÈ, nadepsanou
„Odkazuji mûstu Ti‰novu“. Nikdy se na
MNV nena‰la, i kdyÏ ji matka nechala
hledat po válce právníkem. Její obsah
není pfiesnû znám, dûkoval v ní za velmi
vlídné jednání Ti‰novákÛ.

Pan Hirsch nemohl nikdy zapome-
nout svému bratru v Bostonu, kter˘ mu
mûl poslat za zaslané cennosti jízdenku
do USA. AÏ se k tomu po urgencích od-
hodlal, bylo jiÏ pozdû.

V závûru se zjistilo, Ïe se pan Hirsch
znal s matãinou pfiíbuznou, pfiekladatel-
kou Lídou Faltovou. Nûkolikrát se u ní

s pfiáteli se‰el, zvlá‰tû s brnûnsk˘m
profesorem Ry‰ánkem, jehoÏ prostfied-
nictvím podporoval rodiny vûznûn˘ch
a popraven˘ch. Profesor Ry‰ánek byl za
heydrichiády znovu zatãen a popraven.

Brzy pfii‰el odjezd do Terezína.
Matka pana Hirsche vybavila plechov-
kami s potravinami a tepl˘m obleãením.
Poslední noc spal u nás. TûÏko se louãil
a stále opakoval pozdravy. Mnû dal do
úschovy Ïidovskou hvûzdu. Je mnû ve-
lice líto, Ïe se bûhem sedmdesáti rokÛ
nûkde ztratila.Celá podrobná zpráva je
uloÏena v Podhoráckém muzeu
v Pfiedklá‰tefií.

Posledním z ti‰novsk˘ch exulantÛ,
kterého pamatuji, byl Harry Stern.
Pfii‰el do Ti‰nova koncem roku 1938
z Pohofielic. Tam mûli jeho rodiãe obchod
a jiÏ tehdy v silnû nûmeckém mûstû za-
ãaly asi protiÏidovské nálady. Jak se do-
stal do rodiny Fi‰erov˘ch v ulici Na
Rybníãku, nevím. Paní Fi‰erová mûla
je‰tû dcery Miladu a Eli‰ku a syna
Karla. Harry zaãal docházet do na‰í
tehdy ãtvrté tfiídy asi na rozhraní let
1938 a 1939, blízko jeho bydli‰tû bydlel
spoluÏák Franti‰ek Klouda a naproti
paní Bedfii‰ka Kratochvílová, tehdy
Ra‰ovská.

Oba mnû pomohli oÏivit vzpomínky.
Z pozdûj‰í doby pamatuji Harryho drob-
nou bezbrannou postavu v ‰edostfiíbr-
ném koÏí‰ku, pozdûji s Ïidovskou hvûz-
dou. Harry napsal paní Kratochvílové
do památníku 26. února 1939. JiÏ témûfi
neãiteln˘ zápis konãí vûtou: „V upo-
mínku mé kamarádce Harry Stern.“
Brzy ode‰el do transportu, kter˘ jiÏ
pfiedtím absolvovali jeho rodiãe. V po-
sledních chvílích jistû na Ti‰nov v dob-
rém vzpomínal.

Karel Krejãí
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Úspû‰n˘ víkend
ti‰novského tenisu

Víkend 13. – 14. 2. 2011 patfiil ti‰-
novsk˘m tenistÛm. Na domácích dvor-
cích v nafukovací hale  se nejprve ode-
hrál sobotní turnaj v Babytenise za
úãasti 14 dûtí a na nedûlní turnaj
v Minitenise pfiijelo dûtí 10. Babytenis
hrají dûti ve vûku 8 – 9 let  s odlehãen˘-
mi tenisáky na klasickém dvorci, vût‰i-
nou do 4 gemÛ. Hráãi byli rozdûleni do
skupin a poté dle postupového klíãe do
závûreãn˘ch pavoukÛ, kde bojovali o ko-
neãná umístûní. Favoritem turnaje byl
domácí hráã Kry‰tof Vítek, kter˘ sv˘mi
v˘kony v halové sezonû ukazuje, Ïe
patfií mezi nejlep‰í hráãe v republice ve
své kategorii. Vyhrál turnaje ve Fr˘dku
– Místku a v Brnû na Zetoru, byl tfiikrát
druh˘ v Kyjovû a jednou v Brnû na

TCMJ, kde na dal‰ím turnaji získal
i 3. místo. V Prostûjovû skonãil z 23 dûtí
na 4. místû. Na ti‰novském turnaji v zá-
kladní skupinû neztratil ani gem a v bo-
jích o koneãné pofiadí pouze dva gemy
v semifinále proti Markovi Tejkalovi
z Brna. Ve finále porazil Filipa Hudetze
(Îamberk) 4-0.

Koneãné pofiadí: 1. Kry‰tof Vítek,
2. Filip Hudetz, 3. Marek Tejkal. Za
cel˘ turnaj se odehrálo 45 zápasÛ a to je
pro dûti ve vûku 8 – 9 let asi to nejdÛle-
Ïitûj‰í, co nejvíce si zahrát.

MinitenistÛ (5 – 6 let) letos na tur-
naje jezdí ménû neÏ v pfiede‰l˘ch letech,
ale je to také dáno vût‰ím poãtem tur-
najÛ. 10 dûtí  v Ti‰novû v‰ak pfiedvádûlo
na minitenisovém dvorci vyrovnané zá-
pasy a boj o kaÏd˘ míã. Dûti hrají na dvû
vítûzné sady do deseti bodÛ a za stavu
9:9 se hraje rozhodující míã. Za nedûlní

Matyá‰ Vítek, trenérka Martina Seyfertová a Kry‰tof Vítek
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Program akcí ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 5. 3. 10.00 volejbal Moravská Slavia Brno
13.00 volejbal Moravská Slavia Brno

Nedûle 6. 3. 9.00 – 13.00 ml.Ïáci AFK turnaj
Sobota 12. 3. 20.00 futsal V·B Ostrava
Pátek 18. 3. 9.00 -14.00 fotbal turnaj âeské dráhy
Pátek 25. 3. 20.00 futsal Jeseník
Sobota 26. 3. 10.00 volejbal Lokomotiva Ingstav Brno

13.00 volejbal Lokomotiva Ingstav Brno
Nedûle 27. 3. 9.00 – 13.00 házená – muÏi turnaj

dopoledne se odehrálo 40 zápasÛ. KaÏd˘
úãastník si zahrál 8 zápasÛ. Po základ-
ních skupinách, do kter˘ch se dûti vylo-
sovaly, postoupily do skupin o umístûní,
kde se potkají dûti podobné v˘konnosti
a tím se utkání stávají vyrovnanûj‰ími.
Ve skupinû o 1. – 5. místo byly v‰echny
zápasy v˘born˘m záÏitkem pro v‰echny
diváky, ale vítûz mohl b˘t jen jeden. Bez
jediného zaváhání ve v‰ech osmi zápa-
sech zvítûzil domácí hráã Matyá‰ Vítek,
mlad‰í bratr Kry‰tofa, kter˘ den pfied
ním zvítûzil v babytenisu. Ani
u Matyá‰e v‰ak nebylo vítûzství Ïádnou
náhodou, protoÏe uÏ v zimû staãil vyhrát
3 turnaje (dvakrát v Kyjovû a jednou na
ÎLTC Brno). Na 2. místû skonãil Jan
Hrazdil (Uherské Hradi‰tû) a 3. místo
obsadil Jakub Men‰ík (Prostûjov).

Dalo by se zhodnotit, Ïe to byl takov˘
ti‰novsk˘ „víkend VítkÛ“. Ale o víkendu
mûl Ti‰nov je‰tû jednoho zástupce na
turnaji mlad‰ích ÏákÛ v Brnû na Zetoru
(ÎLTC Brno). Byl to Dominik Kfiipsk˘,
kter˘ na pfiede‰lém turnaji na Zetoru
zvítûzil a jel tedy vítûzství obhájit.
To se mu podafiilo ve velkém stylu
a v konkurenci 22 hráãÛ ztratil ve dvou-
hfie pouh˘ch 7 gemÛ bûhem ãtyfi zápasÛ.
Oproti pfiede‰lému turnaji si udûlal ra-
dost i vítûzstvím ve ãtyfihfie s Jakubem
Viceníkem (Sokol LanÏhot).

I dal‰í ti‰nov‰tí hráãi se zúãastÀují
turnajÛ, které jsou zafiazeny do zimní
termínové listiny âTS a zde je v˘ãet nû-
kter˘ch úspûchÛ: Kamila Prudká
– 3. místo na turnaji dorostu v Ti‰novû,
3. místo na turnaji st. Ïactva v Ti‰novû,
Daniel Kuãera – 1. místo (ãtyfihra)
v Ti‰novû na turnaji st. ÏákÛ, Dominik
Kfiipsk˘ – 3. místo v Tfiebíãi na turnaji
mlad‰ích ÏákÛ, 1. místo na turnaji
mlad‰ích ÏákÛ na ÎLTC Brno.

Vyhodnocení nejlep‰ích hráãÛ
SK Tenis Ti‰nov za rok 2010:
Nejlep‰í tenista:
Kamila Prudká
DruÏstvo roku:
Star‰í Ïactvo A (Havlát Tomá‰, âervin-
ka Jakub, Kuãera Dominik, Kuãera
Daniel, Toma‰ov Filip, Kuãerová
Barbora, Kamila Prudká)
Babytenista roku:
Kry‰tof Vítek
Minitenista roku:
Matyá‰ Vítek
Skokan roku:
Dominik Kfiipsk˘

V‰em hráãÛm, ktefií reprezentují
SK Tenis Ti‰nov dûkujeme a pfiejeme
mnoho dal‰ích sportovních úspûchÛ.

Za SK Tenis Ti‰nov Zdenûk Kunick˘



22 TI·NOVSKÉ NOVINY 4/2011

Sport

Do Ti‰nova se vrátil
mládeÏnick˘ futsal 

Prvního února se uskuteãnil první
trénink futsalového muÏstva juniorÛ
pod patronací druholigového klubu
1. FC Kvûtnice. Îe je o tento ãím dál
populárnûj‰í sport zájem i v Ti‰novû
dokazují zápasy muÏÛ, které doma pod-
poruje plná hala a na venkovní zápasy
jezdí autobus fanou‰kÛ. Díky novû
vzniklému mládeÏnickému klubu pod
vedením zakladatele 1. FC Kvûtnice
Petra Hrdiny snad vyroste dal‰í
úspû‰ná generace futsalistÛ. Prvního
tréninku se zúãastnilo 12 mlad˘ch
hráãÛ, takÏe obnovení futsalové mlá-
deÏe zatím probíhá úspû‰nû. Dal‰ím
krokem vedení by mûl b˘t návrat juni-
orského t˘mu z Ti‰nova do regionálních
i celostátních soutûÏí.

Následující tréninky budou probíhat
vÏdy v úter˘ v dobû od 16.00 do
17.30 hod. v hale ti‰novské sokolovny.
Zveme tímto v‰echny zájemce a nové
hráãe narozené v letech 1995 – 2002,
aby se pfiidali do na‰eho muÏstva. âlen-
ské pfiíspûvky byly prozatím stanoveny
na 300,- Kã na pokrytí pronájmu haly.
Dal‰í informace a kontakty najdete na
webov˘ch stránkách www.futsaltis-
nov.webnode.cz.

Radek Babiãka

První závod cyklistického
seriálu Ti‰nov Cup 2011

Cyklistick˘ seriál Ti‰nov Cup 2011
bude zahájen v sobotu 19. bfiezna
33 kilometrÛ dlouh˘m závodem
„Le Dernier Kilométre d’Hiver“
v Jamném u Ti‰nova. Závod je urãen pro
MTB kola v kategoriích K3 – juniofii od

14 do 18 let, M1 – muÏi od 19 do 39 let,
M2 – muÏi od 40 do 49 let, M3 – muÏi od
50 let a star‰í, H3 – juniorky od 14 do 18
let, Î1 – Ïeny od 19 do 29 let, Î2 – Ïeny
od 30 let a star‰í. Zájemci o úãast v zá-
vodu se nemusí pfiedem nikde registro-
vat, prezentace probûhne v den konání
závodu od 12.00 hod do 13.00 hod
v Hostinci u VlachÛ. V̆ ‰e startovného je
80,- Kã vãetnû obãerstvení. Hromadn˘
start závodu je v 13.15 hod z místa pre-
zentace. TraÈ závodu a podmínky, které
musí úãastníci splnit, jsou podrobnû
uvedeny na webov˘ch stránkách
http://www.tisnovcup.cz/.

Vzhledem k termínu konání závodu
a profilu trati patfií závod mezi ty nároã-
nûj‰í. Stoupání ze ·erkovic do Synalova
je nejtûÏ‰í ãástí závodu, cyklisté na 9 km
pfiekonají pfiev˘‰ení 330 m. Celkov˘ ãas,
kter˘ závodníci stráví na trati, je samo-
zfiejmû závisl˘ na jejich kondici, ale ãas
nejlep‰ích v minul˘ch letech se pohy-
buje kolem 60 minut. Odmûnou pro
vyãerpané závodníky bude pfiíjemné
zázemí Hostince u VlachÛ, které zajistí
generální sponzor závodu, majitel hos-
tince pan Michal Kadlec, ten vûnuje
také hodnotné ceny pro vítûze.
Vyhlá‰ení nejlep‰ích od 15.30 hod.
Srdeãnû zveme v‰echny ty, ktefií si
chtûjí zmûfiit své síly se soupefii v re-
gionu pfied hlavní sezónou, ale i ty,
ktefií chtûjí pfiijít závodníkÛm fandit.

Za Ti‰nov Cup
Bc. ·árka Bûhounková

·achov˘ klub Sokol Ti‰nov
pofiádal turnaj v rapid ‰achu
Ti‰novská vûÏ

Turnaj byl pofiádán k 90. narozeni-
nám pana Jana Ra‰ovského (stále ak-
tivní ãlen druÏstva ·K Sokol Ti‰nov B).
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Osmé kolo probûhlo podle oãekávání,
byli jsme papírovû silnûj‰í, na konci nor-
mální hrací doby jsme vedli 4:3 a v na-
staveném ãase se na 4. ‰achovnici do-
hrávala poslední partie.

Nám by uÏ staãila remis, kterou
Jirka Navrátil bezpeãnû drÏel. Soupefi
musel hrát na doraz a nezvládnul to.
Díky tomu jsme se posunuli na druhé
místo. J. J.

Hrálo se 7 kol 2�20 min. za úãasti 25
hráãÛ.

Vítûzem a okresním pfieborníkem se
stal pro rok 2011 Jifií Majer – Kufiim
– 6 b., druh˘ byl Milan Kábela
– Ivanãice – 5 b., tfietí místo získal Jan

Ko‰ata – Kufiim.
Za Ti‰nov si nejlépe vedl Jan Gubá‰,

kter˘ se 4 b. obsadil 7. místo.
Pan Ra‰ovsk˘ s 3 b. obsadil 15. místo,

velice slu‰n˘ v˘sledek.

SOUTùÎ  KP II A
V nedûli 6. 2. 2011  se odehrál zápas Sokol Rudice A – Sokol Ti‰nov A
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Vzpomínky

Dne 7. 3. 2011 by se doÏil
37 let ná‰ milovan˘ syn
a bratr pan KAMIL
SVOBODA. Za tichou
vzpomínku dûkují rodiãe
a bratfii. Kdo jste ho zna-
li, vzpomeÀte s námi.

Dne 23. 2. uplynuly
4 roky, co nás opustil pan
KVùTOSLAV SUCHÁ-
NEK. Vzpomíná man-
Ïelka a rodina Jano‰cova.

Sport

Hodnocení fotbalového podzimu r. 2010 AFK Ti‰nov

1. Zb˘‰ov 11 11 0 0 127:2 33

2. Kufiim A 11 10 0 1 100:4 30

3. Rosice 11 8 1 2 42:33 25

4. Ti‰nov  11 8 0 3 54:16 24

5. Zastávka 11 6 0 5 41:26 18

6. ¤íãany 11 5 0 6 25:67 15

7. âebín 11 4 1 6 22:46 13

8. Kufiim B 11 4 0 7 36:58 12

9. Dolní Louãky 11 3 1 7 28:52 10

10. Vev.Bít˘‰ka 11 2 0 9 19:71 6

11. Zbraslav 11 2 0 9 24:79 6

12. Doma‰ov 11 1 1 9 14:78 3

Tabulka po podzimní ãásti – star‰í pfiípravka

1. Ivanãice 10 10 0 0 129:12 30

2. Kufiim „A“ 10 8 0 2 105:11 24

3. Ti‰nov 10 8 0 2 45:9 24

4. âebín 10 4 1 5 26:67 13

5. Stfielice 10 4 0 6 21:61 12

6. Kufiim „B“ 10 2 1 7 6:78 7

7. Zb˘‰ov 10 1 1 8 9:44 4

8. Rosice 10 1 1 8 7:66 4

Tabulka po podzimní ãásti – mlad‰í pfiípravka
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Inzerce

Pronajmu byt 1+1 v centru od 1. 4.,
cena 7 000,- Kã. Tel.: 737 022 105

Hledám byt k pronájmu 2+1 v Ti‰novû.
Tel.: 739 740 376

Prodám DB 3+KK nebo vymûním za
men‰í v Ti‰novû. Tel.: 774 624 072

Prodej bytu OV 3+1, pÛdní vest. 86m2,
Kufiim-Bezruãova ãt. Vlastní plyn. TUV,
(roãní nákl. 8 500,- Kã). Tel.: 602 737 268

Prostor k pronajmutí. Hledám do za-
fiízen˘ch prostor v Ti‰novû spoleãnici/ka
s vlastním ÎL. Prostory schváleny za
úãelem sluÏeb, poradenství. Paní Eva
Londinová. Tel.: 721 627 960

1+1 ubytování vãetnû sluÏeb, vhodné
pro jednu osobu, zafiízen˘ – kabelová te-
levize, internet, úklid v cenû 6 000,- Kã/
/mûsíãnû. Tel.: 603 894 613, p. Stanûk

Prodám zahradu v Lomniãce, teraso-
vitá 338 m2, 2 zemní sklípky v terasách.
NádrÏ na vodu 3 500 l, zahradní chatka
16 m2, such˘ záchod, sporák + PB bomba.
Cena: 200 000,- Kã. Tel.: 728 017 312
(16-19 hod.).

Konzumní brambory, sadbové bram-
bory, osiva, hnojiva, zahradní substráty,
postfiiky nabízí firma Ing. Josef Sojka,
Janáãkova 513 (V˘kup u nádraÏí)
v po-pá 7.30-15.00, tel.: 549 410 010

Prodám 3 roky staré radiátory PURMO.
Rozmûry 160x50 a 50x40 cm. Cena
2 500,- Kã. Tel.: 737 956 129

Hledám douãování stfiedo‰kolské che-
mie. Nejlépe Ti‰nov a okolí. SPùCHÁ.
Tel.: 603 111 497, 539 003 364

Dne 2. bfiezna 2011 tomu
bude 11 smutn˘ch rokÛ,
co nás navÏdy opustil ná‰
milovan˘ syn MAREK
MÜHLHANSEL. Kdo
jste ho znali a mûli rádi,
vzpomeÀte s námi.
Dûkují rodiãe.

Dne 3. bfiezna to bude
10 let, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
a starostliv˘ manÏel,
tatínek a dûdeãek pan
JAROSLAV SCHILLER.
Za vzpomínku dûkují

a stále vzpomínají manÏelka a synové
s rodinami.

Dne 1. 3. 2011 tomu
bude 9 let, kdy nás náhle
bez rozlouãení opustil
pan JOSEF JANDA.
Za tichou vzpomínku
dûkuje manÏelka a dûti
s rodinami.

Dne 6. 3. 2011 uplyne
4 smutn˘ rok, kdy nás
navÏdy opustila na‰e
milovaná maminka, ba-
biãka a prababiãka paní
JARMILA BAHYNSKÁ.
Dne 13. 3. by se doÏila

86 let. Za tichou vzpomínku dûkuje
rodina Pekova.
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PRÁCE Z DOMU více www.byznys-
zdomu.cz

Mgr. Katka Marion Tomanová – Osob-
nostní poradenství www.karimatka.com

Zámeãnictví Petr Hlubinka
M: 603 420 867

PÛjãka od 5 000,- Kã bez poplatku pfie-
dem, bez volání na drahé linky. Ti‰nov
a okolí. Tel.: 608 282 608

Kurz patchworku pro zaãáteãníky
probûhne v Ti‰novû kaÏdou stfiedu
v dubnu a kvûtnu – www.patchworkja-
na.cz/kurzy/pro-zacatecniky

PSÍ HOTEL – Skryje (u Ti‰nova),
tel.: 732 511 251, www.sweb.cz/regiauttis

Hotel Kvûtnice pfiijme cukráfiku 
– vyuãenou s praxí, smûnn˘ provoz.
Mzda cca 15 000,- Kã. Tel.: 603 894 613,
p. Stanûk
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