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aro je v Ti‰novû jiÏ v plném
proudu. Krásn˘ je pohled na
kvetoucí stromy i zelenající se

trávu. BohuÏel toto poetické období má
i druhou, hor‰í stranu mince. S odcho-
dem zimy se na vefiejn˘ch prostran-
stvích po celém mûstû objevuje také
mnoÏství námi vyprodukovan˘ch od-
padkÛ. Co snûhová pfiikr˘vka dlouho
skr˘vala, je nyní v‰em na oãích.
Zamûstnanci mûstské úklidové ãety, kte-
rou se nám díky vyjednané dotaci od
Úfiadu práce dokonce podafiilo roz‰ífiit
o dal‰í pracovníky, provádí úklid kaÏd˘
den. Je tfieba se v‰ak zamyslet nad tím,
proã jsme k na‰emu okolí natolik lho-
stejní. Jen hloup˘ ãlovûk se k Ïivotnímu
prostfiedí a majetku mûsta mÛÏe takto
chovat. VÏdyÈ prostfiedky, které kaÏdo-
roãnû investujeme do tohoto nadbyteã-
ného úklidu, by mohly b˘t vyuÏity mno-
hem lépe. Pfied nedávnem jsme také
v ranním vysílání âeské televize byli
svûdky Ïivého televizního vstupu z na‰í
krásné rozhledny. KaÏdá podobná
zmínka o na‰em mûstû a jeho krásn˘ch
místech je pro nás v˘bornou reklamou.
V pfiípadû televizního pfienosu z roz-
hledny jsem se v‰ak spí‰e stydûl. Cel˘
národ totiÏ mohl spatfiit, jak je tento v˘-
jimeãn˘ objekt poniãen (posprejován) ne-
znám˘m vandalem. Mûsto proto tímto
vyhla‰uje tvrdou válku v‰em, ktefií si ne-
váÏí spoleãného majetku a po‰kozují ho.
Budeme proto nyní nekompromisnû po-
stupovat tak, abychom kaÏdého vandala
usvûdãili a tím nejtvrd‰ím moÏn˘m zpÛ-
sobem potrestali. Na tuto „zv˘‰enou po-
zornost“ se ale mohou tû‰it také ti, ktefií
se dopou‰tûjí dal‰ích drobn˘ch i závaÏ-
nûj‰ích pfiestupkÛ. V poslední dobû jsou
to napfiíklad fiidiãi, ktefií bezohlednû
parkují na místech k tomu neurãen˘ch
a brání tak neru‰enému pohybu
zejména tûlesnû postiÏen˘m spoluob-

ãanÛm a maminkám s koãárky. Na‰ím
cílem bylo, je a bude mûsto ãisté a bez-
peãné. Slibuji Vám, Ïe k udrÏení vefiej-
ného pofiádku udûláme maximum.

Na posledním zasedání mûstského
zastupitelstva byl projednán návrh roz-
poãtu na rok 2011. O jeho konkrétním
sloÏení jsem Vás jiÏ podrobnû informoval
v minulém slovu starosty. Znovu v‰ak
musím zopakovat, Ïe se podafiil sestavit
velmi dobfie. I pfies relativnû nepfiíznivou
dobu se doãká finanãní podpory mnoÏ-
ství akcí, kter˘m se podpory v minulosti
pfiíli‰ nedostávalo. O to smutnûj‰í je
fakt, Ïe tento rozpoãet pro‰el v zastupi-
telstvu jen velmi tûsnou vût‰inou jed-
noho hlasu, kdyÏ pro nûj hlasovali za-
stupitelé âSSD, VV, SZ a KSâM.
Ostatní ãlenové zastupitelstva rozpoãet
nepodpofiili, aniÏ by pfiedloÏili vlastní
návrh.

Rada mûsta jiÏ také dopracovala
svoje programové prohlá‰ení na volební
období 2010 – 2014. PfiibliÏuje v nûm své
pfiedstavy dal‰ího smûfiování a rozvoje
na‰eho mûsta. Obãané mohou tento do-
kument najít na internetov˘ch strán-
kách mûsta.

O uplynulém víkendu se na námûstí
konala první vût‰í akce leto‰ního roku.
Klub ãesk˘ch turistÛ zde jarním v˘‰la-
pem zahájil novou turistickou sezónu
v Jihomoravském kraji. Tuto sobotu
také zahájíme leto‰ní trhovou sezónu.
První jarní trhová slavnost bude tento-
krát v duchu keltsk˘ch tradic. Nenechte
si tuto zajímavou akci ujít. JiÏ 8. kvûtna
také otevfieme nové mûstské muzeum.
Pfiipravili jsme si proto pro Vás pfiekva-
pení v podobû malé mûstské slavnosti
v duchu první republiky. Ale o tom více
v pfií‰tích Ti‰novsk˘ch novinách.

Mnoho slunn˘ch dnÛ Vám pfieje
Jan Schneider

J
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 2/2011 konaného
dne 24. bfiezna 2011

01/02/2011 ZM schvaluje program jed-
nání pfiedloÏen˘ starostou mûsta
Ti‰nova Janem Schneiderem.

02/02/2011 ZM bere na vûdomí Zprávu
o ãinnosti RM ke dni 16. 3. 2011.

03/02/2011 ZM schvaluje obecnû závaz-
nou vyhlá‰ku mûsta Ti‰nova ã. 1/2011,
kterou se mûní a doplÀuje obecnû zá-
vazná vyhlá‰ka mûsta Ti‰nova ã. 3/2010
o místním poplatku za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní,
vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ dle pfiedloÏeného návrhu.

04/02/2011 ZM schvaluje obecnû závaz-
nou vyhlá‰ku mûsta Ti‰nova ã. 2/2011
o místním poplatku ze vstupného dle
pfiedloÏeného návrhu doplnûného v ãl. 5
termínem splatnosti poplatku stanove-
ného pau‰ální ãástkou.

05/02/2011 ZM schvaluje obecnû závaz-
nou vyhlá‰ku mûsta Ti‰nova ã. 3/2011
o místním poplatku z ubytovací kapaci-
ty dle pfiedloÏeného návrhu.

06/02/2011 ZM schvaluje obecnû závaz-
nou vyhlá‰ku mûsta Ti‰nova ã. 4/2011,
kterou se mûní a doplÀuje obecnû závaz-
ná vyhlá‰ka mûsta Ti‰nova ã. 2/2006,
kterou se vydává PoÏární fiád mûsta
Ti‰nova dle pfiedloÏeného návrhu.

07/02/2011 ZM schvaluje celoroãní hos-
podafiení mûsta za rok 2010, a to bez v˘-
hrad.

08/02/2011 ZM bere na vûdomí Zprávu
nezávislého auditora doc. Ing. Václava

Kupãáka, CSc. o v˘sledku pfiezkoumání
hospodafiení mûsta za rok 2010.

09/02/2011 ZM schvaluje zv˘‰ení v˘-
dajÛ v oddíle tûlov˘chova a zájmová ãin-
nost o 100.000 Kã – poloÏku pfiíspûvky
sportovním oddílÛm pov˘‰it z 600.000 Kã
na 700.000 Kã.

10/02/2011 ZM  schvaluje pfiedloÏen˘
návrh rozpoãtu mûsta na rok 2011 s pfii-
jat˘mi zmûnami.

11/02/2011 ZM schvaluje pfiijetí dotace
od Ministerstva vnitra ve v˘‰i
5.382.000 Kã na pofiízení Technologic-
kého centra pro Mûstsk˘ úfiad Ti‰nov.

12/02/2011 ZM schvaluje rozpoãtov˘ v˘-
hled mûsta na období let 2012 – 2016.

13/02/2011 ZM bere na vûdomí Zprávu
o odpadech za rok 2010.

14/02/2011 ZM bere na vûdomí Zprávu
o kultufie za rok 2010.

15/02/2011 ZM bere na vûdomí Zprávu
o ãinnosti Komise pro mládeÏ a mládeÏ-
nick˘ch organizací za rok 2010.

16/02/2011 ZM schvaluje dodatek ã. 2
zfiizovací listiny pfiíspûvkové organizace
Mûstské kulturní stfiedisko, Ti‰nov,
Ml˘nská 152 dle pfiedloÏeného návrhu.

17/02/2011 ZM schvaluje prodej bytové
jednotky ã. 995/7 ve III. patfie budovy
ãp. 995 na ulici Halasova v Ti‰novû sou-
ãasn˘m nájemníkÛm Jifiinû  Illkové Îá-
kové a Tomá‰i Illkovi, oba bytem
v Ti‰novû. Podmínkou prodeje je, Ïe ku-
pující pfied podpisem fiádné kupní
smlouvy uhradí náklady spojené s pro-
dejem, daÀ z pfievodu nemovitostí
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a zÛstatkovou ãást fondu oprav v soula-
du s Pravidly prodeje bytÛ z majetku
mûsta Ti‰nova ze dne 3. 6. 2010.

18/02/2011 ZM schvaluje prodej bytové
jednotky ã. 997/11 ve III. patfie budovy
ãp. 997 na ulici Halasova v Ti‰novû paní
Ivanû Cimrmanové, bytem v ·erkovi-
cích za kupní cenu 477.187 Kã.
Podmínkou prodeje je, Ïe  kupující pfied
podpisem fiádné kupní smlouvy uhradí
náklady spojené s prodejem, daÀ z pfie-
vodu nemovitostí a zÛstatkovou ãást
fondu oprav v souladu s Pravidly pro-
deje bytÛ z majetku mûsta Ti‰nova
schválen˘ch dne 3. 6. 2010.

19/02/2011 ZM schvaluje prodej bytu
ã. 3 v domû ãp. 1722 na ul. Kvûtnická
v Ti‰novû nejvy‰‰í nabídce tj. Josefu
Skoumalovi, bytem Nedvûdice 166
a Ivanû Koufiilové, bytem Nedvûdice 166
za kupní cenu 1.457.000 Kã. Podmínkou
prodeje je, Ïe kupující pfied podpisem
fiádné kupní smlouvy pfievezme ruãitel-
sk˘ závazek vÛãi úvûrující bance vzta-
hující se k pfievádûné bytové jednotce
z titulu poskytnutí úvûru na revitalizaci
domu, v nûmÏ se pfiedmûtná bytová jed-
notka nachází. Dále kupující uhradí ná-
klady spojené s prodejem, daÀ z pfievodu
nemovitostí, zÛstatkovou ãást fondu
oprav a splátku úvûru, kterou mûsto
Ti‰nov uhradilo za kupujícího v dobû od
pfievzetí ruãitelského závazku kupu-
jícím do dne podpisu fiádné kupní
smlouvy. V‰e v souladu s Pravidly pro-
deje bytÛ z majetku mûsta Ti‰nova
schválen˘mi ZM ze dne 3. 6. 2010. Pro
pfiípad odmítnutí zájemce se stanovuje
následující pofiadí: 2. Jifiina Kotouã-
ková, DiS., Bofietická 22, Brno
a Ing. Václav Velísek, Bofietická 22,
Brno za kupní cenu  1.412.000 Kã;
3. Mgr. Václav Kovafiík, Hybe‰ova 598,

Ti‰nov  za kupní cenu 1.410.050 Kã;
4. Petr ·ikula, DruÏstevní 577, Ti‰nov
za kupní cenu 1.260.000 Kã.

20/02/2011 ZM schvaluje doplnûní pana
Marka Malíka a pana Jana Karáska do
uÏ‰ího v˘bûru ÏadatelÛ o byt na I. polo-
letí roku 2011.

21/02/2011 ZM schvaluje uzavfiení do-
kumentu „Uznání dluhu a dohoda
o splátkách“ s paní Monikou Ferreiro-
vou, bytem Ti‰nov, po mûsíãní splátce
200 Kã od bfiezna 2011 dle pfiedloÏeného
návrhu.

22/02/2011 ZM schvaluje darování ãástí
pozemkÛ v k. ú. Ti‰nov, a to ãásti parc.
ã. 249/2 podle GP oznaãené jako díl „i“
o v˘mûfie 5 m2, ãásti  parc. ã. 2283/6 pod-
le GP oznaãené jako díl „k“ o v˘mûfie
11 m2, ãásti parc. ã. 2638/1 podle GP
oznaãené jako díl „l“ o v˘mûfie 1 621 m2,
ãásti parc. ã. 2640 podle GP oznaãené
jako díl „j“ o v˘mûfie 75 m2, ãásti parc.
ã. 258/4 podle GP oznaãené jako díl „b“
o v˘mûfie 1 m2 a ãásti parc. ã. 2663
podle GP oznaãené jako díl „d“ o v˘mûfie
10 m2 Jihomoravskému kraji, se sídlem
v Brnû. (Ulice Cáhlovská, U Humpolky)

23/02/2011 ZM schvaluje bezúplatn˘
pfievod ãástí pozemkÛ v k. ú. Ti‰nov, a to
ãásti parc. ã. 2282/1 podle GP oznaãené
parc. ã. 2282/21 o v˘mûfie 1 756 m2,
ãásti parc. ã. 2638/7 podle GP oznaãení
jako díl „f“ o v˘mûfie 2 m2 a ãásti parc.
ã. 2638/8 podle GP oznaãené jako díl „g“
o v˘mûfie 16 m2 ve vlastnictví
Jihomoravského kraje, se sídlem v Brnû
do vlastnictví mûsta Ti‰nov. (Ulice
Cáhlovská, U Humpolky)

24/02/2011 ZM schvaluje smûnu po-
zemkÛ v k. ú. Ti‰nov: parc. ã. st. 2438
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o v˘mûfie 183 m2, vzniklé z ãásti parc.
ã. 2466/209 podle GP oznaãené jako díl
„a“ o v˘mûfie 42 m2 a z ãásti parc.
ã. 2466/210 podle GP oznaãené jako díl
„b“ o v˘mûfie 141 m2 ve vlastnictví mûs-
ta Ti‰nov za parc. ã. 2466/254 o v˘mûfie
93 m2, parc. ã. 2466/259 o v˘mûfie 213 m2

a parc. ã. 2466/445 o v˘mûfie 29 m2 ve
vlastnictví spoleãnosti Nûmec Jifií stavi-
tel s. r. o., se sídlem v Brnû. Náklady
spojené s provedením smûny vãetnû
danû z pfievodu nemovitostí budou
obûma smluvními stranami hrazeny
rovn˘m dílem. (Ulice M. Pavlíkové)

25/02/2011 ZM schvaluje smûnu pozem-
kÛ v k. ú. Ti‰nov: ãástí parc. ã. 2466/128
podle GP oznaãen˘ch parc. ã. 2466/523
o v˘mûfie 12 m2, parc. ã. 2466/524 o v˘-
mûfie 16 m2, parc. ã. 2466/525 o v˘mûfie
15 m2, parc. ã. 2466/526 o v˘mûfie 15 m2

a parc. ã. 2466/527 o v˘mûfie 12 m2,
ãásti parc. ã. 2466/431 podle GP ozna-
ãené parc. ã. 2466/528 o v˘mûfie 11 m2,
ãásti parc. ã. 2466/432 podle GP ozna-
ãené parc. ã. 2466/529 o v˘mûfie 18 m2

a ãásti parc. ã. 2466/433 podle GP ozna-
ãené parc. ã. 2466/530 o v˘mûfie 25 m2 ve
vlastnictví Mûsta Ti‰nov za parc.
ã. 2466/246 o v˘mûfie 60 m2, parc.
ã. 2466/439 o v˘mûfie 56 m2, parc.
ã. 2466/461 o v˘mûfie 2 m2 a parc.
ã. 2466/462 o v˘mûfie 6 m2 ve vlastnictví
spoleãnosti Nûmec Jifií stavitel s. r. o., se
sídlem v Brnû. Náklady spojené s prove-
dením smûny vãetnû sanû z pfievodu ne-
movitostí budou obûma smluvními stra-
nami hrazeny rovn˘m dílem. (Lokalita
Hony za Kuk˘rnou)

26/02/2011 ZM schválit odkoupení ãástí
pozemku v k.ú. Ti‰nov parc. ã. 2371/1
podle GP oznaãen˘ch parc. ã. 2371/7
o v˘mûfie 911 m2 a parc. ã. 2371/8 o v˘-

mûfie 46 m2 ve vlastnictví âR, s právem
hospodafiení pro Povodí Moravy,  s.p., se
sídlem v Brnû za kupní cenu ve v˘‰i
63.530 Kã dle podmínek kupní smlouvy,
která tvofií pfiílohu ã.11.4 zápisu.
(Cyklostezka – Dfievoplac)

27/02/2011 ZM bere na vûdomí základní
strukturu a teze koncepce zdravotnictví
dle pfiedloÏeného návrhu.

28/02/2011 ZM bere na vûdomí Zápis
ã. 1/2011 ze schÛze Finanãního v˘boru
ze dne 23. 2. 2011.

29/02/2011 ZM bere na vûdomí Zápis
ã. 2/2011 ze schÛze Finanãního v˘boru
ze dne 9. 3. 2011.

30/02/2011 ZM bere na vûdomí Zápis
ã. 1/2011 ze schÛze Kontrolního v˘boru
ze dne 16. 2. 2011.

31/02/2011 ZM bere na vûdomí Zápis
ã. 2/2011 ze schÛze Kontrolního v˘boru
ze dne 2. 3. 2011.

32/02/2011 ZM bere na vûdomí Zápis
ã. 3/2011 ze schÛze Kontrolního v˘boru
ze dne 9. 3. 2011.

33/02/2011 ZM bere na vûdomí Zápis
ã. 1/2011 ze schÛze V˘boru pro
Komunitní plánování sociálních sluÏeb
ze dne 16. 2. 2011.

34/02/2011 ZM odvolává z funkce ãlenky
V˘boru pro Komunitní plánování so-
ciálních sluÏeb na vlastní Ïádost
MUDr. Ludmilu Hlaváãovou.

35/02/2011 ZM jmenuje do funkce ãlenky
V̆ boru pro Komunitní plánování sociál-
ních sluÏeb paní BoÏenu Suzovou.
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36/02/2011 ZM bere na vûdomí Zápis
ã. 8/2011 Osadního v˘boru Hájek
– Hajánky ze dne 16. 2. 2011.

37/02/2011 ZM bere na vûdomí Zápis
ã. 9/2011 Osadního v˘boru Hájek
– Hajánky ze dne 20. 2. 2011.

Jan Schneider
starosta mûsta Ti‰nova

Radovan Klusák
místostarosta mûsta

Laviãky pro lidi

V na‰em mûstû funguje dobfie spousta
vûcí. Zvlá‰tû pro auta, ta se v Ti‰novû
mají moc dobfie.  Auta si prostû bez
omezení stojí kdekoliv. Îe je tam zákaz
stání? Îe stojí na chodníku nebo na
trávníku vedle domÛ? Îe auto blokuje
cestu chodcÛm? Pro spoustu fiidiãÛ a je-
jich plechov˘ch miláãkÛ Ïádn˘ problém. 

Hor‰í je to s pû‰ími. Kde ti mohou
zaparkovat? Kde si mohou na chvilku
vydechnout a vyhfiívat se na sluníãku?
Kde je pro nû místo? Kde je laviãka, na
které by si odpoãinuli pfii cestû mûstem
nebo posedûli se sousedy a znám˘mi?
Nûjak se nám tûch míst s laviãkami
nedostává. Pár jich sem tam najdeme po
mûstû roztrou‰en˘ch, nûkdy zajímavû

umístûn˘ch.  Tfieba tu v parku nedaleko
vchodu do základní ‰koly na Smí‰kovû
ulici, pfied kterou je vÏdy zaparkované
nûjaké auto tak blízko, Ïe si na ni urãitû
nesednete. Ta vás urãitû k posezení ne-
naláká. Ale moÏná víte o nûjakém pûk-
ném místû, kam by bylo dobré laviãku
umístit. Kam byste si i vy na chvíli rádi
sedli. 

Napi‰te nám a po‰lete pokud moÏno
zpfiesnûn˘ návrh na umístûní laviãky,
tfieba i s náãrtkem a orientací ke svûto-
v˘m stranám. Pokud chcete, pfiipojte
i komentáfi, proã se vám místo líbí
a co by se je‰tû dalo pro pohodlí pû‰ích
v okolí udûlat.

A kam psát? Vy poãítaãem obdafiení
pi‰te na adresu: udrzba@tisnov.cz,
ostatní mÛÏete své návrhy pfiedat od-
boru správy majetku a investic, v kan-
celáfii oddûlení komunálních sluÏeb,
nám. Míru 111, pfiízemí vlevo. Návrhy
oznaãte heslem „Laviãky pro lidi“.

Návrhy zasílejte do 30. dubna 2011,
následnû probûhne vyhodnocení a vy-
tvofiení plánu umístûní. Novû budou la-
viãky rozmisÈovány podle návrhÛ vás,
obãanÛ.

Na va‰e návrhy se tû‰í místostarosta
Radovan Klusák a radní ZdeÀka
Dohnálková.

MûKS Ti‰nov uvádí

stfieda 13. dubna 2011 v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

9. koncert KPH sezóny 2010-11
HANA A VOJTùCH JOUZOVI
– harfa, hoboj, anglick˘ roh

Podrobnosti byly uvedeny v minu-
lém ãísle Ti‰novsk˘ch novin.

pátek aÏ nedûle 15. – 17. dubna 2011
velk˘ sál MûKS

DùTSKÁ JARNÍ BURZA
Pfiijìte prodat a nakoupit si jarní

a letní obleãení, obuv, hraãky a dal‰í po-
tfieby pro dûti do 15 let. V˘kup v pátek
10 – 17, prodej v sobotu 9 – 18, v˘dej
v nedûli 12 – 17.

Pofiadatelem akce je Rodinné cent-
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rum Studánka, MûKS poskytuje prostor
pro její realizaci.

sobota 16. dubna 2011 ve 14.00 hod.
galerie JamborÛv dÛm

DO KRAJINY – zahájení v˘stavy
Vladimír Kokolia a studenti jeho

ateliéru na AVU v Praze
Pfiední ãesk˘ v˘tvarník Vladimír

Kokolia, Ïijící v nedalek˘ch Veversk˘ch
Knínicích, je
vÛbec prvním
drÏitelem Ceny
J i n d fi i c h a
Chalupeckého
(za rok 1990).
Vedle vlastní

umûlecké ãinnosti je souãasnû pedago-
gem na Akademii v˘tvarn˘ch umûní
v Praze, kde vede jeden z ateliérÛ gra-
fiky. Zaãátkem dubna 2011 se vydá se
sv˘mi studenty (mezi nimiÏ je
i Ti‰novaãka ·árka Koudelová) na t˘den
do plenéru k nám na Ti‰novsko, aby si
prakticky „osahali“ krajináfiské téma
v mnoha podobách. V̆ sledky svého poãí-
nání nám Kokoliova skupina vzápûtí
pfiedstaví v na‰í galerii. V̆ stava potrvá
do 12. kvûtna.

pondûlí 18. dubna 2011 v 10.00 hod.
kino Svratka

V˘chovn˘ pofiad pro dûti
PAVEL NOVÁK – O ZVÍ¤ATECH

Formou písniãek a vyprávûní Pavla
Nováka se dûti vydávají do svûta zvífiá-
tek. Tento v˘chovn˘ pofiad je zamûfien
na vytvofiení pevného a pozitivního
vztahu k pfiírodû, zvífiatÛm a potaÏmo
ke v‰emu, co k pfiírodû a Ïivotu patfií.
Akce je urãena pro ‰koly, ale vítáni jsou
i ostatní náv‰tûvníci.

úter˘ 19. dubna 2011 v 18.30 hod.
velk˘ sál MûKS

VELIKONOâNÍ KONCERT
ZU· TI·NOV

Pofiadatelem akce je základní umû-
lecká ‰kola, MûKS poskytuje prostor pro
její realizaci.

stfieda 20. dubna 2011 v 16.00 hod.
velk˘ sál MûKS

VERNISÁÎ K V¯STAVù
JIHOMORAVSK¯CH MATE¤SK¯CH

CENTER
Taneãní vystoupení dûtí z dûtského

domova, vystoupení ÏákÛ ZU·, dûtsk˘
aerobik, divadelní pfiedstavení.
Následná v˘stava ve foyer MûKS potrvá
do 30. dubna.

Pofiadatelem akce je Rodinné cent-
rum Studánka, MûKS poskytuje prostor
pro její realizaci.

pátek a sobota 22. – 23. dubna 2011
velk˘ sál MûKS

CHOVATELSKÁ V¯STAVA
MYSLIVECK¯CH TROFEJÍ

Vystavené trofeje mÛÏe vefiejnost
zhlédnout v pátek od 12 do 17 hodin
a v sobotu bûhem dopoledne.

Pofiadatelem akce je mûstsk˘ úfiad
ve spolupráci s mysliveck˘mi organiza-
cemi regionu, MûKS poskytuje prostor
pro její realizaci.

stfieda 27. dubna 2011 v 19.30 hod.
kostel sv. Václava

Hudební jaro ZdeÀka Pololáníka
– 2. roãník festivalu

VELIKONOâNÍ KONCERT
Podrobnosti o celém festivalu jsou

uvedeny v samostatném ãlánku.

HUDEBNÍ JARO
ZDE≈KA POLOLÁNÍKA

LoÀská sezóna Kruhu pfiátel hudby
konãila tfiemi koncerty, které spoleãnû
tvofiily první roãník festivalu Hudební
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jaro ZDE≈KA POLOLÁNÍKA. Akce se
konala na poãest 75. narozenin jednoho

z nejv˘znamnûj‰ích soudob˘ch ãesk˘ch
skladatelÛ, ti‰novského rodáka (* 25. 10.
1935), drÏitele ¤ádu sv. Cyrila
a Metodûje âeské biskupské konference
(2001) nebo Ceny Jihomoravského kraje
(2005).

Koncerty byly vesmûs hojnû nav‰tí-
veny, coÏ vyústilo v dohodu o pokraão-
vání festivalu, jehoÏ druh˘ roãník se le-
tos uskuteãní samostatnû mimo cyklus
KPH ve spolupráci Mûstského kulturní-
ho stfiediska a agentury F. Art.
V̆ jimeãnû se tentokrát uskuteãní do-
konce ãtyfii veãery, a to v rÛzn˘ch pro-
storách Ti‰nova a Pfiedklá‰tefií.

Na VELIKONOâNÍM KONCERTù
ve stfiedu 27. 4. usly‰íme v kostele
sv. Václava pfiedev‰ím Pûveck˘ sbor
Lumír veden˘ Luká‰em Kozubíkem.

Vedle svého obvyklého programu uvede
i skladby ZdeÀka Pololáníka, napfiíklad
jeho liturgickou m‰i. Vystoupení doplní
Franti‰ek ·míd na varhany a Jifií Bûlík
na hoboj. Pûveck˘ sbor Lumír navazuje
ve své ãinnosti na obrozeneckou sboro-

vou tradici. TûÏi‰tûm jeho repertoáru je
zejména hudba duchovní, ale nevyh˘bá
se ani písním lidov˘m, spirituálÛm ãi
muzikálov˘m melodiím.

Následující MÁJOV¯ KONCERT
bude ponûkud odlehãen˘ a uskuteãní se
ve stfiedu 18. 5. ve velkém sále MûKS.
V písÀovém recitálu se pfiedstaví só-
listka opery Slezského divadla v Opavû
Olga Procházková za doprovodu klaví-
risty Franti‰ka ·mída. V programu ne-

bude chybût lehãí
Ïánr vãetnû ope-
retky, pfiipomenu-
to bude i dvojí le-
to‰ní v˘roãí W. A.
Mozarta (255 let
od narození a 220
od úmrtí). Mezi
písnûmi ZdeÀka
Pololáníka zazní

nejen zhudebnûné ver‰e Jana Skácela,
ale dokonce také jedna svûtová premi-
éra, neboÈ autor byl poÏádán o sloÏení
speciální skladby právû pro tuto pfiíleÏi-
tost.

Základní ãást festivalu bude ukonãe-
na ZÁVùREâN¯M KONCERTEM, jímÏ
se festival vrátí do kostela sv. Václava.
Ve stfiedu 1. 6. zde vystoupí hned nûko-
lik interpretÛ, pfiedev‰ím pak Dómsk˘
komorní sbor pfii katedrále sv. Petra
a Pavla v Brnû pod vedením dirigentky
a sbormistrynû Dagmar Kolafiové. Sbor
a jeho hosté uvedou tentokrát v˘hradnû
skladby ZdeÀka Pololáníka; zazní mimo
jiné Missa
brevis, ale
také Kfií-
Ïová cesta
na text
Bûly Scho-
v a n c o v é
v podání
Olgy Pro-
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cházkové. Mezi spoluúãinkujícími hu-
debníky uvítáme pfiedního hráãe na ma-
rimbu Martina Opr‰ála ãi varhaníka
Petra Kolafie. Dále se pfiedstaví baryto-
nista Slezského divadla v Opavû Zdenûk
Kapl za doprovodu klavíristy Karla
Ko‰árka.

Paradoxnû v‰ak ani závûreãn˘m
koncertem festival neskonãí. Leto‰ní
roãník bude mít bonus v podobû
MIMO¤ÁDNÉHO KONCERTU americ-

ké varhanice Joan
DeVee Dixon v pon-
dûlí 13. 6. v bazilice
N a n e b e v z e t í
Panny Marie klá‰-
tera Porta coeli.
Umûlkynû je profe-
sorkou na Frostburg
State University
v Marylandu. Svou
profesionální ka-

riéru zaãala se Sirem Neville
Marrinerem a s Minnesota Orchestra.
Podnikla rozsáhlá turné témûfi po celém
svûtû. V roce 2007 hrála na pozvání
Czech Heritage Foundation premiéru
Polka Mass (m‰e v rytmu polky) v kos-
tele sv. Václava ve Spillville ve státû
Iowa, známém pobytem skladatele
Antonína Dvofiáka, a od té doby pÛsobí
jako varhanice a skladatelka této far-
nosti. Jako dobrovolnice pÛsobila v mi-
siích v Japonsku, Palestinû a v rámci
âerveného kfiíÏe pomáhala pfii hurikánu
Katrina.

Festival se koná pod zá‰titou gene-
rálního vikáfie Mons. Mgr. Jifiího
Mikulá‰ka, ti‰novského faráfie R. D.
Mgr. Jifiího Buchty a starosty mûsta
Ti‰nova Jana Schneidera. Permanentku
na cel˘ festival je moÏno zakoupit
v knihkupectví paní Ra‰kové na
Brnûnské ulici (tel. 549 410 022).
V‰echny koncerty zaãínají v 19.30 hodin.

CONCENTUS MORAVIAE
OPùT I V TI·NOVù

Mezinárodní hudební festi-
val 13 mûst Concentus
Moraviae se letos koná jiÏ
po‰estnácté. Podtitul leto‰-

ního roãníku zní âeské sny a dva kon-
certy se opût uskuteãní i v Ti‰novû,
v obou pfiípadech ve velkém sále
Mûstského kulturního stfiediska. V ne-
dûli 29. 5. zde vystoupí cimbalistka
Zuzana Lapãíková a její kvintet v po-
fiadu nazvaném Balady a janáãkovské
parafráze, o necel˘ mûsíc pozdûji ve
ãtvrtek 23. 6. u nás bude koncertovat
Zemlinsky Quartet s klavíristou Karlem
Ko‰árkem. Podrobnosti zvefiejníme
v pfií‰tím ãísle, vstupenky jsou uÏ nyní
v prodeji v knihkupectví paní Ra‰kové
na Brnûnské ulici (tel. 549 410 022).

Spoleãnost Art Periscope
pofiádá v galerii Diana v Ti‰novû

JARNÍ VELIKONOâNÍ PRODEJNÍ
V¯STAVU
Ve dnech 14. – 17. dubna 2011.

Otevfieno dennû od 10 do 17
hodin.
Kvûtinovou velikonoãní v˘-
zdobu zaji‰Èují:
Zahradnictví u KopfiivÛ
– ·ebrov, Zahradnictví Jifií

Buãek – Litava, aranÏérka Lenka
Mihulová – Drásov a Danielovo zahrad-
nictví – Ti‰nov.
V˘stava bude dále doplnûna pro-
dejním velikonoãním sortimentem:
– perníková vajíãka – H. Babáková,

Kufiim
– kraslice – M. Czepová, Drásov
– figurky z tûsta – J. Svobodová, Drásov
– sklenûné vitráÏe – M. Chlupová

Fruhwirtová, Ti‰nov
– zuberská krajka, textilní technika
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kanzashi, vybru‰ovaná a textilní va-
jíãka – Klub Cuchanina, Ti‰nov

– patchwork – J. Du‰ková, Ti‰nov
– keramika – Zuzana Gavlasová, Brno
– ze dfieva – W. Baxa, Doubravník
– z kamenÛ – J. Mare‰ová, âebín
– z proutí – A. Slámová, Svatoslav
– beránek a cukroví – J. Ëápková,

Svatoslav
– háãkovaná vajíãka – L. Cvrkalová,

Ti‰nov
– obrazy – Art Periscope a dal‰í

Vrcholem v˘stavy bude akce v nedûli
17. 4. od 14 hodin, kdy budou v galerii
Diana pfiedvádût svoje umûní maléreãky
Dagmar Chlapeãková z LuÏice (kraslice
batikované a dûrované) a Milena
Jurigová z Veselí n. M. (slámové), ple-
tení pomlázek z vrbového proutí pfied-
vede MVDr. Jifií Oharek, a to v‰e za do-
provodu cimbálové muziky VERONICA.
Bude zde moÏno i zakoupit kvûtinovou
velikonoãní v˘zdobu z v˘stavy. Souãástí
v˘stavy bude i bohatá tombola.
Jednotné vstupné 20,- Kã.

Pohádková
Noc s Andersenem

Jako kaÏd˘ rok i letos probûhla v ti‰-
novské knihovnû tradiãní Noc
s Andersenem, která tentokrát pfiipadla
na aprílov˘ 1. duben.

Smutek a slzy se zraãily v oãích pfii-
cházejících dûtí i rodiãÛ, kdyÏ jim pfií-
slu‰níci Policie âR oznamovali zru‰ení
akce z dÛvodu spáchání závaÏného
trestného ãinu v prostorách knihovny.
Jaké pak v‰ak bylo jejich pfiekvapení
a nekonãící radost pfii zji‰tûní, Ïe se
jedná pouze o aprílov˘ Ïert.

Od 20. hodiny se zaãalo s pestr˘m
programem. Ten byl zahájen spoleãnou
seznamovací hrou, poté se dûtiãky roz-
dûlily na dva herecké koãovné spolky

a pod vedením Sultána Solimána
(,,Vládce ná‰, slunce na‰e jasné“)
a krásné princezny Zubejdy zaãaly na-
cviãovat divadelní pfiedstavení.
Sultánova skupinka zdramatizovala po-
hádku O Budulínkovi a princeznin spo-
lek secviãil v upravené moderní verzi
pohádku O Otesánkovi.

Po velmi zdafiilém umûleckém vy-
stoupení obou spolkÛ se zasedlo ke spo-
leãné bohaté hostinû peãlivû pfiipravené
Japonkou Marií ·iko-·iko-·ikolovou.
Posilnûny obloÏen˘mi chlebíãky a buch-
tami od maminek sepsaly dûti poselství
pro pana Andersena. Fantazie jim roz-
hodnû nechybûla. S tímto poselstvím
a s rozsvícen˘mi lampiónky se vydaly za
panem Andersenem. Cesta vedla nej-
temnûj‰ími kouty mûsta Ti‰nova, podél
hfibitovní zdi aÏ ke kostelu sv. Václava.
Bûhem této noãní pouti dûti potkávaly
pohádkové bytosti. UÏ z velké dálky
bylo sly‰et SmrÈáka brousícího si svoji
kosu u hfibitovní brány. NeÏ do‰ly aÏ ke
kostelu, zahlédly v korunû stromu sedí-
cího upíra a setkaly se i s Malou mofi-
skou vílou. Koneãnû zaslechly líbezné
tóny flétny pana Andersena, kter˘ na nû
ãekal pfied vchodem do kostela. A nebyl
tam sám, v této noci plné kouzel si
k sobû pfiivolal nejen draka a rytífie, ale
i ãarodûjnici, malého vlka a Klobouãnici,
a se v‰emi tûmito bytostmi pfiíchozí dûti
uvítal. K jejich velkému pfiekvapení je
pozval na tajemn˘ pÛlnoãní v˘stup na
kostelní vûÏ. Ale jakoby i kostelní ho-
diny vûdûly, Ïe aprílov˘ den je‰tû ne-
skonãil, odbily v pravou pÛlnoc pouze
tfiikrát. Na dvanáctero odbití si v‰ichni
malí hrdinové museli je‰tû 15 minut po-
ãkat! A bylo po aprílu – ten se tentokrát
opravdu vyvedl!

Obohaceny o spoustu záÏitkÛ se dûti
rozlouãily s panem Andersenem i se
v‰emi ostatními a odebraly se na kutû
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do knihovny, kde uÏ na nû ãekaly jejich
spací pytle. S pohádkou na dobrou noc
se jim sladce usínalo.

Závûrem se patfií podûkovat v‰em,
ktefií svou ochotou pfiispûli k tak vyda-
fiené pohádkové noci. Podûkování patfií
pfiíslu‰níkÛm Policie âR (sluÏebna
Ti‰nov), Berit Hönigové (uãitelce dra-
matické v˘chovy ZU· Ti‰nov), b˘val˘m
i souãasn˘m  studentÛm gymnázia
Ti‰nov (Martinovi Janou‰kovi, Draho‰i
·ikolovi, Radku Zapletalovi, Viktorii
Floriánové, Veronice Jan‰tové a Nikole
Svobodové), panu Ale‰i Kovafiíkovi
a sleãnû Martinû Blahové, coby pfiedsta-
vitelÛm pohádkov˘ch bytostí a v nepo-
slední fiadû paní Hanû Pokorné a mûstu
Ti‰novu za umoÏnûní pfiístupu na vûÏ
a finanãní podporu.

Lenka Floriánová

Koncert skupiny GWALARN

16. dubna 2011, 9.30 – 11. 00
nám. Míru v Ti‰novû
souãást Jarní trhové slavnosti
– Probouzení jara podle KeltÛ
a oslavy Dne Zemû

Skupina GWALARN (toto slovo zna-
mená severozápadní vítr, kter˘ je pfií-
znaãn˘ pro oblast Bretanû) se vûnuje ze-
jména hudbû z oblasti západní Evropy,
z krajin kdysi ob˘van˘ch Kelty.

Základem jejich repertoáru jsou bre-
tonské a irské písnû. Jedná se vût‰inou
o tradicionály zpívané v breton‰tinû
nebo francouz‰tinû. Nûkteré písnû jsou
novû zkomponované, pocházejí z tvorby
Yvese Guélou, zakladatele skupiny.
Kromû  keltsk˘ch melodií usly‰íte ale
také písnû moravské.

Skupinu zaloÏil v roce 1998 hudeb-
ník Yves Guélou, rodák z Bretanû, kter˘
získal odborné vzdûlání v USA, kde také
Ïil pfied tím, neÏ se usadil na jiÏní

Moravû.  ¤adu let byl vÛdãí osobností
skupiny. Spoluzakládajícím ãlenem
Gwalarnu byl houslista Antonín
Bukovsk˘, primá‰ cimbálové muziky
Prespoºan. Kromû nûho jsou souãas-
n˘mi ãleny skupiny Libor Miko‰ka
(kytara) a Milan Trnka (kontrabas).

Skupina vystupuje jak na rÛzn˘ch
keltsk˘ch akcích, tak na samostatn˘ch
koncertech po celé âeské republice
i v zahraniãí. V Ti‰novû bude hrát po-
prvé, nenechte si tedy ujít pfiíleÏitost
zaÏít unikátní spojení keltské a morav-
ské muzikality. Vstupné dobrovolné.

H.P.

V˘stava patchworku

7. v˘stava prací ãlenek Ti‰novského
patchworkového klubu se koná 30. 4.
a 1. 5. 2011 novû v prostorách Stfiedního
odborného uãili‰tû na námûstí Míru
v Ti‰novû (vedle po‰ty), otevfieno 9 – 17
hodin.

Jubilant Rudolf  Kondei

Do fiad nejstar‰ích v˘tvarníkÛ
Ti‰novska se po Stanislavu Bûlíkovi za-
fiadil i kufiimsk˘ malífi Rudolf Kondei
(nar. 4. dubna 1921), Ïák malífie a gra-
fika Karla Formánka.

A protoÏe takov˘ch krásn˘ch v˘tvar-
n˘ch v˘roãí v na‰em regionu není
mnoho, pfiipomeÀme alespoÀ nûkolik
údajÛ ze Ïivota tohoto jubilanta.

Rudolf Kondei se narodil v Ivanãi-
cích a po matce RÛÏenû Muchové
– Kondeiové pochází z pfiímé linie
MuchÛ, jejímÏ reprezentantem je svû-
tovû znám˘ malífi Alfons Mucha (1860
– 1939). Absolvoval ãtyfii mû‰Èanky
Jubilejní ‰koly Masarykovy v Ivan-
ãicích. Od mládí upevÀoval své v˘-
tvarné nadání u znám˘ch malífiÛ,
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napfi. u prof. Jifiího Dvofiáka na tamním
gymnáziu. Po pfiestûhování do Kufiimi
(1954) nav‰tûvoval v˘tvarn˘ krouÏek,
u jehoÏ zrodu stál Dr. A. B. Král. Od
roku 1960 vedl krouÏek malífi Ladislav
Kotas ze Skaliãky, a tak se zaãíná se-
znamovat s malbou v terénu, studiem
modelÛ, ale také poznává nové malífiské
a grafické techniky. Obesílá rÛzné v˘-
stavy a soutûÏe. (V roce 1972 získává
diplom za I. místo v oboru kresba a gra-
fika v Kufiimi.) Po odchodu Lad. Kotase
do Prahy se vedení krouÏku ujal ti‰nov-
sk˘ malífi, grafik a pedagog Karel
Formánek, kter˘ ovlivnil v Kufiimi celou
generaci v˘tvarníkÛ. KdyÏ se v roce
1996 tato v˘tvarná skupina rozpadla,
stává se ãlenem umûleckého sdruÏení
Parnas v Brnû.

Od poãátkÛ své malífiské tvorby se
vûnoval pfiedev‰ím krajináfiství (olej,
akvarel, grafika, kresba). Malování
se zaãal naplno zab˘vat sv˘m odchodem

do dÛchodu v roce 1981. Jeho v˘tvarn˘
a hlavnû v˘stavní osud je spjat
s Dr. A. B. Králem, kter˘ ho uvedl do
svûta v˘stav.

Rudolf Kondei je pfiedev‰ím úspû‰-
n˘m krajináfiem. Zobrazuje krajinu
nejen rodného Ivanãicka, ale také
Kufiimska a Ti‰novska. Za svÛj Ïivot
obeslal fiadu kolektivních v˘stav
(napfi. Ivanãice, Chudãice, Kufiim,
Vev. Bít˘‰ka aj.) a v˘stav autorsk˘ch
napfi. ve ·lapanicích, Zbraslavi,
Pozofiicích, Kufiimi, Brnû, Mor. Krum-
lovû, Oslavanech aj.

Do dal‰ích let pfiejeme jubilantovi
hlavnû pevné zdraví. A pfiátelé jeho
umûní se budou moci setkat s ukázkami
z jeho tvorby na letní v˘stavû v Îelez-
ném. (V̆ tvarné léto v Îelezném XI. ve
dnech 16. ãervence – 7. srpna 2011.)

Mgr. Miroslav Pavlík

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
13. 4. KPH – Hana a Vojtûch Jouzovi velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS
14. 4. Salonky – ptáãci z kukufiiãného ‰ustí knihovna 9.30 MûK
14. 4. Prodejní v˘stava jarních jídelna DPS 10.00 CSS

a velikonoãních v˘robkÛ
14. 4. Velikonoãní aranÏování RC Studánka 15.00 RC Studánka
14. 4. Peru – fií‰e InkÛ – cestopisná beseda knihovna 17.00 MûK
15. 4. Velikonoãní setkání dûtí a seniorÛ knihovna 13.30 MûK
15. 4. V̆ roba netop˘fiích budek DDM 17.00 Ekoporadna
16. 4. Jarní trhová slavnost + Den Zemû námûstí 9.00
16. 4. Medové odpoledne CSS 14.00 Ekoporadna
17. 4. âi‰tûní bfiehÛ Lubû Ïel. st. Hradãany 14.00 Ekoporadna
18. 4. Pavel Novák – O zvífiatech kino Svratka 10.00 MûKS
19. 4. Velikonoãní koncert ZU· velk˘ sál MûKS 18:30 ZU·
20. 4. VernisáÏ k v˘stavû jihomoravsk˘ch velk˘ sál MûKS 16.00 RC Studánka

matefisk˘ch center
22. 4. Velikonoãní ãtení Bible knihovna 18.00 MûK
24. 4. Midi lidi – koncert Café U Palce 21.00 MûKS
27. 4. Hudební jaro ZdeÀka Pololánika kostel sv. Václava 19.30 MûKS

– Velikonoãní koncert
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Na Osmadvacítce se
matematiky nebojíme

Stalo se jiÏ tradicí,
Ïe první jarní den
dûti v mnoha ze-

mích svûta zasednou do lavic, aby si
zmûfiily síly a potrápily svoje mozkové
závity ve znalostech a dovednostech ma-
tematiky. SoutûÏ byla pfied lety vyhlá-
‰ena v Austrálii, kde je typick˘m zví-
fietem klokan, proto má název
Matematick˘ Klokan. SoutûÏí Ïáci
2. – 9. roãníku a jsou rozdûleni do 4 ka-
tegorií: Cvrãek, Klokánek, Benjamín
a Kadet. Dûti fie‰í v ãasovém limitu
60 minut 24 úloh a získávají za nû pod-
le obtíÏnosti 3, 4 nebo 5 bodÛ, ne-
správnû vyfie‰en˘ pfiíklad znamená
ztrátu 1 bodu. Tûm nejmlad‰ím pomá-
hají v ãetbû zadání a orientaci v textu

paní uãitelky. Do soutûÏe se letos pfiihlá-
silo 198 dûtí, coÏ jistû svûdãí o tom, Ïe se
matematiky nebojí a rády fie‰í matema-
tické ofií‰ky a hlavolamy.

Vítûzové jednotliv˘ch kategorií jsou
Cvrãek Kamil Procházka a Radim
Dolíhal, Klokánek Miroslav ·tûpánek,
Benjamín Luká‰ Cík a Kadet David
Bardarov.

Blahopfiejeme nejlep‰ím a pokud
chcete, zkuste si vyfie‰it úlohu za 4 body.

S pouÏitím 36 stejn˘ch kostek posta-
vila Petra ohrádku kolem oblasti tvaru
ãtverce. Kolik takov˘ch kostek bude po-
tfiebovat k tomu, aby tuto oblast vyplnila?

Blahopfiejeme a dûkujeme!

Na na‰í ‰kole probíhá bûhem celého
‰kolního roku fiada soutûÏí a olympiád.
Vítûzové ‰kolních kol postupují potom

27. 4. Módní pfiehlídka modelÛ tûlocviãna 15.00 Z· nám.
z odpadov˘ch materiálÛ 28. fiíjna

29. 4. Jazzov˘ klub HM - Jazz Efterrätt mal˘ sál MûKS 21.00 MûKS
30. 4. Petunie 2011 hfii‰tû pod Kvûtnicí 9.00

V˘stavy
Datum Akce Místo
16. 4. – 12. 5. Vladimír Kokolia JamborÛv dÛm
25. 2. Svût hraãek  a legendy oblohy knihovna

7. 3. – 29. 4. Tajemství ukryté ve skle knihovna
29. 3. – 25. 4. Klá‰ter jako inspirace Podhorácké muzeum
14. 4. – 17. 4. Jarní velikonoãní prodejní v˘stava galerie Diana
22. 4. – 23. 4. Chovatelská pfiehlídka mysliveck˘ch trofejí velk˘ sál MûKS
20. 4. – 30. 4. V̆ stava jihomoravsk˘ch matefisk˘ch center foyer MûKS
30. 4. – 1. 5. Mezinárodní expozice minerálÛ sokolovna Ti‰nov

Jinde
Datum Akce Místo

1. 3. – 30. 4. Tváfie lidí a krajiny – Petr Bernard Domov sv. AlÏbûty
23. 4. MTB cyklistická ãasovka do vrchu Kfiivo‰ ·tûpánovice
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do kol okresních, kde zmûfií svoje síly se
Ïáky ostatních základních ‰kol, ale
i gymnázií. O tom, Ïe dobfie reprezen-
tují na‰i ‰kolu svûdãí jejich umístûní.
V okresním kole chemické olympiády
obsadil Jifií ·teif 1. místo, Pavlína
JÛzová 2. místo, oba postoupili do kraj-
ského kola, kde byli úspû‰n˘mi fie‰iteli.
Nenechali se zahanbit ani mladí fyzici,
v okresním kole FO v Ivanãicích obsadil
Tomá‰ Odehnal 7. místo a dal‰í dva sou-
tûÏící byli taktéÏ velmi úspû‰ní.

Velké úspûchy máme v matematic-
k˘ch soutûÏích. Dûtmi je velice oblíbená
Pythagoriáda, letos jsme dopadli opravdu
dobfie. V kategorii 6. roãníkÛ obsadila
Jaroslava ·amanová 4. místo, v katego-
rii 7. roãníkÛ byl Luká‰ Cík druh˘ a nej-
vût‰í úspûch mûla v kategorii 8. roãníkÛ
Michaela Jake‰ová na 1. místû. Její
ãtyfii spoluÏáci také nezklamali, v silné
konkurenci 67 soutûÏících byli úspû‰n˘-
mi fie‰iteli okresního kola Pythagoriády.

ObtíÏnûj‰í soutûÏí je matematická
olympiáda, kde záleÏí nejen na nápadu
a poãetní obratnosti, ale i správném lo-
gickém úsudku a obecném zdÛvodnûní
zvoleného postupu fie‰ení. Koncem ledna
se konalo ve ·lapanicích okresní kolo
MO 9. roãníkÛ. Aneta Oblouková obsa-
dila v˘borné 4. místo a postoupila do
krajského kola. Okresní kolo 6. – 8. roã-
níkÛ nás teprve ãeká. Pozadu nezÛstává
ani v˘uka cizích jazykÛ. V okresním
kole soutûÏe v anglickém jazyce získala
Amálie Mrázová 3. místo a Jakub
Gruber 4. místo.

V‰em úspû‰n˘m ÏákÛm blahopfie-
jeme a dûkujeme za vzornou reprezen-
taci na‰í ‰koly. Za pfiípravu ÏákÛ do
soutûÏí, ale i kaÏdodenní zodpovûdnou
práci dûkujeme jejich vyuãujícím.

Pfiijímací zkou‰ka

Základní ‰kola Ti‰nov, nám. 28. fiíjna
1708 oznamuje, Ïe ve ‰kolním roce
2011/2012 opût otevfie VI. tfiídu s roz‰í-
fienou v˘ukou matematiky a pfiírodovûd-
n˘ch pfiedmûtÛ.
Pfiijímací zkou‰ka: 4. 5. 2011 v 8 hodin
Náhradní termín: 11. 5. 2011 v 8 hodin
Kritéria pro pfiijetí:
a) úspû‰né zvládnutí písemné práce

z matematiky a ãeského jazyka v roz-
sahu uãiva 5. roãníku

b) dobr˘ prospûch z M a âj ve 4. a 5. roã-
níku
Pfiihlá‰ky lze vyzvednout v kance-

láfii ‰koly nebo stáhnout na webov˘ch
stránkách ‰koly www.tisnov-zs28.cz

Pfiihlá‰ky odevzdejte do 29. 4. 2011
do 15 hod.

Mgr. Marie Bártová

Otevfien˘ dopis jen
nûkter˘m Ti‰novákÛm

VáÏení obyvatelé bytÛ v nástavbách
nad na‰í ‰kolou!

My, Ïáci základní ‰koly, se snaÏíme
udrÏovat pofiádek a ãistotu nejen ve ‰kole,
ale i v jejím okolí. Není to ãasto práce
snadná – ‰kolní hfii‰tû se odpoledne
mûní ve skládku odpadkÛ a hfii‰tû na
skateing udrÏuje v ãistotû úklidová ãeta
mûstského úfiadu jen s nejvût‰ím úsilím.

Ale vy, kufiáci bydlící  nad námi,
nám nedokoufiené kusy cigaret házíte
pfiímo pod na‰e okna. Chcete snad, aby-
chom sbírali a uklízeli i takov˘ odpad?
Velmi Vás proto Ïádáme, abyste nedo-
palky z cigaret odkládali do popelníkÛ,
kam patfií, a ne do trávy pod na‰e okna!

Dûkujeme Vám a doufáme, Ïe se nad
na‰í v˘zvou zamyslíte, a nezapomínejte,
Ïe koufiení ‰kodí zdraví!

Ekot˘m pfii Z· nám. 28. fiíjna
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Módní pfiehlídka 
modelÛ z odpadov˘ch materiálÛ
se uskuteãní 27. dubna 2011
v 15.00 hodin v tûlocviãnû ‰koly.

Srdeãnû zveme rodiãe, pfiátele ‰koly
i ‰irokou vefiejnost na módní pfiehlídku
modelÛ vyroben˘ch z odpadov˘ch mate-
riálÛ. Souãástí módní pfiehlídky bude
vystoupení skupiny PET – PET, taneãní
vystoupení Street dance a vystoupení
dûtí z Dûtského domova v Ti‰novû.

Akci budou moderovat AMÁLIE
MRÁZOVÁ a ADAM âTVERÁK, Ïáci
na‰í ‰koly.

V rámci módní pfiehlídky probûhne
vyhlá‰ení nejlep‰ího modelu.

Jazyková tfiída

Z· Ti‰nov, Smí‰-
kova 840 oznamu-
je, Ïe ve ‰kolním
roce 2011/2012 
opût otevfie tfiídu

s vy‰‰í hodinovou dotací anglického
jazyka.

Vstupní test z anglického jazyka se
bude konat v úter˘ 10. kvûtna
v 8.00 hod. na Z· Ti‰nov, Smí‰kova 840.

S sebou psací potfieby, pfiezÛvky.
Obsah vstupního testu bude v roz-

sahu uãiva anglického jazyka I. stupnû.
– poslech
– práce s textem
– sloveso be, can, have
– neurãit˘ ãlen
– pfiítomn˘ ãas prost˘, prÛbûhov˘
– odpovídající slovní zásoba
Pfiihlá‰ku lze vyzvednout v kance-

láfii ‰koly, popfi. vytisknout na webov˘ch
stránkách www.zssmiskova.cz.

Pfiihlá‰ky odevzdejte do PÁTKU 6. 5.
2011 do 15.00 hod. na sekretariát ‰koly.

Volejbalová nedûle

Volejbalov˘ klub Ti‰nov ve spolu-
práci s volejbalov˘m klubem Brno
Královo Pole uspofiádal v nedûli 27. 4.
pro Ïáky základních ‰kol v okolí Ti‰nova
turnaj v minivolejbale. Smysl pfiiblíÏit
ÏákÛm 4. – 7. roãníkÛ volejbal byl
splnûn, velké mnoÏství pfiihlá‰en˘ch
druÏstev neumoÏnilo vyhlásit absolutní
vítûze jednotliv˘ch kategorií, pfiesto si
dûti mohly odnést památeãní triãka,
míãe a dal‰í ceny.

Pfies men‰í poãáteãní organizaãní
‰um se podafiilo v‰e rozbûhnout, hráãi
a hráãky si pomûfiili své dovednosti
a sportovní den byl ukonãen extraligo-
v˘m zápasem Ïenského volejbalu.

Z· Smí‰kova velmi dobfie reprezen-
tovali: Urbánek M., Urbánek R., Koláfi
A., ·paãek ·., Jelínek L., Kovafiíková T.,
Dvofiáková S., Fabiánová E.

Dûkujeme volejbalov˘m klubÛm za
uspofiádání turnaje i ukázkové hodiny
TV a snad se jim podafiilo pfiitáhnout
nûkolik mlad˘ch sportovcÛ k tomuto
krásnému sportu.

vd

V˘roãí Centra Korálek

Dne 22. 3. 2011 jsme v Základní
‰kole Smí‰kova oslavili první v˘roãí ode
dne, kdy s námi Mgr. Michal Ha‰ek,
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hejtman Jihomoravského kraje, pode-
psal smlouvu o realizaci projektu
Centra Korálek a formálnû ji tak od-
startoval. Tímto okamÏikem zapoãalo
svÛj Ïivot specializované pedagogiko
– psychologické poradenské pracovi‰tû,
na jehoÏ zfiízení a provoz jsme získali
z ESF a státního rozpoãtu âR dotaci
5,8 mil. Kã. V této souvislosti povaÏuji
za dÛleÏité se s vámi, milí ãtenáfii, podû-
lit o dojmy a zku‰enosti s provozem to-
hoto, a to nejen v regionálním mûfiítku,
ojedinûlého zafiízení.

Centrum Korálek se
bûhem své roãní exi-
stence stalo hlavním
pilífiem inkluzivního
vzdûlávání v na‰í

‰kole. Spolupráce speciálního pedagoga,
‰kolního psychologa a pedagogick˘ch
asistentÛ zaji‰Èuje komplexní pedago-
giko-psychologickou péãi ÏákÛm se spe-
ciálními vzdûlávacími potfiebami (SVP),
a to nejen s poruchami uãení, ale i s ji-
n˘mi v˘chovn˘mi ãi vzdûlávacími obtí-
Ïemi. Bûhem dosavadní realizace pro-
jektu bylo podpofieno 1262 ÏákÛ a jejich
rodiãÛ, pfiiãemÏ 286 z nich vyuÏívá
sluÏeb Centra Korálek systematicky.
V této souvislosti je nutno podotknout,
Ïe konzultace na‰ich odborníkÛ mohou
vyuÏít i Ïáci, rodiãe a uãitelé z okolních
‰kol v mikroregionu. Zatím tak uãinilo
14 ‰kol a 48 ÏákÛ spoleãnû se sv˘mi
rodiãi.

Mezi hlavní náplÀ Centra Korálek,
kromû jiÏ zmínûné konzultaãní a pora-
denské ãinnosti, patfií pofiádání tema-
ticky zamûfien˘ch semináfiÛ a besed
nejen pro pedagogické pracovníky, ale

i ‰irokou rodiãovskou
vefiejnost. Uskuteãnily
se tfii pfiedná‰ky s té-
maty: Z ãeho pramení
problémové chování

ÏákÛ, Dítû s ADHD a Jak jinak na stres
a syndrom vyhofiení. Nav‰tívilo je cel-
kem 150 posluchaãÛ. Poslednû jmeno-
vaná se pro vefiejnost uskuteãní 4. 5.
2011 v prostorách Z· Smí‰kova. V pofiá-
dání tûchto semináfiÛ budeme i nadále
pokraãovat. Zahájili jsme pravidelná
setkávání rodiãÛ dûtí s ADHD se ‰kolní
psycholoÏkou, kde si rodiãe vymûÀují
své zku‰enosti s v˘chovou sv˘ch dûtí
a mohou tak naãerpat  inspiraci. Pro
Ïáky cizince nabízíme intenzivní kurzy
ãeského jazyka lektorované vy‰kole-
n˘mi uãiteli ãe‰tiny. Této sluÏby vyuÏí-
vají 3 Ïáci ‰koly.

Bûhem doby realizace se rozvinula
velmi dobrá spolupráce s matefisk˘mi
‰kolami, pfiedev‰ím s M· Na Palouãku,
kde jsme zahájili edukativní lekce.
Jejich smyslem je co nejlépe pfiipravit
budoucí prvÀáãky na plynul˘ pfiestup do
‰koly. Lekce probíhaly formou náv‰tûv
uãitelek budoucích prvních tfiíd v M·
a systematické pfiípravy mal˘ch pfied-
‰kolákÛ a jejich rodiãÛ na pfiechod do zá-
kladní ‰koly. Tûchto lekcí se zúãastnilo
29 dûtí a jejich rodiãÛ.

Do ãinností centra se také aktivnû
zapojují i ostatní pedagogové ‰koly tvor-
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bou metodick˘ch listÛ, které usnadní
práci s dûtmi se SVP v jednotliv˘ch
pfiedmûtech. Na konci projektu budou
v‰echny listy vyvázány a vzniknou ãtyfii
ucelené metodické broÏury.

Mezi dal‰í aktivity centra patfií
i vytvofiení internetov˘ch stránek
www.centrumkoralek.cz a internetové
anonymní poradny, která je jejich sou-
ãástí.

Centrum Korálek rovnûÏ spolupra-
cuje s celou fiadou v˘znamn˘ch insti-
tucí, jako je Pedagogiko-psychologická
poradna Brno (PPP Brno), Institut pe-
dagogiko-psychologického poradenství
âeské republiky (IPPP âR), Centrum
podpory inkluzivního vzdûlávání Brno
(CPIV Brno) aj.

Závûrem bych rád v‰em, ktefií se
podílí na bezproblémovém roãním fun-

gování Centra Korálek, podûkoval za
vysoce profesionální a v mnoha ohle-
dech velmi nároãnou práci, kterou vû-
nují v˘chovû a vzdûlávání dûtí, které
nemûly to ‰tûstí hned od zaãátku stát
s ostatními na spoleãné startovní ãáfie.
Je mi jasné, Ïe podobná centra nejsou
univerzálním v‰elékem na problémy na-
‰eho ‰kolství. Jedno jsem si v‰ak za ten
rok uvûdomil, i kdyÏ je tato „léãba“
velmi nároãná, sloÏitá a zdlouhavá, do-
káÏe se ná‰ Korálek s nûkter˘mi tûmito
neduhy pfiesto vypofiádat. A to je pro mû
velmi dÛleÏité zji‰tûní. Velice bych si
proto pfiál, aby se na‰ly i jiné finanãní
prostfiedky a na‰e centrum mohlo dál
existovat i po skonãení projektu v ãer-
vnu 2012.

Mgr. Michal Komprs, fieditel ‰koly

Rodinné centrum Studánka
Vás srdeãnû zve

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

www.studanka-tisnov.cz

Dûtská jarní burza
Pátek aÏ nedûle 15. – 17. dubna
ve velkém sále MûKS

Pfiijìte prodat a nakoupit si jarní
a letní obleãení, obuv, hraãky a dal‰í
dûtské potfieby pro dûti do 15 let.

V˘kup: v pátek od 10 do 17 hodin
Prodej: v sobotu od 9 do 18 hodin
V˘dej: v nedûli od 12 do 17 hodin
Formuláfi, instrukce a dal‰í informa-

ce pro správné oznaãení a prodej zboÏí si
mÛÏete vyzvednout v RC Studánka,

Kvûtnická 821 nebo na webov˘ch strán-
kách www.studanka-tisnov.cz.

VernisáÏ k v˘stavû matefisk˘ch cen-
ter v JMK s divadelním pfiedstavením
Ve stfiedu 20. 4. v 16 hodin

V ti‰novském Mûstském kulturním
stfiedisku si budete moct prohlédnout od
20. do 30. dubna v˘stavu s názvem „Jak
se Ïije v matefisk˘ch centrech aneb ma-
tefiská centra jako sluÏba rodinû.“ Cílem
v˘stavy je pfiiblíÏit ‰iroké vefiejnosti
práci matefisk˘ch center jako kompletní
sluÏby pro rodinu.

V̆ stava bude zahájena 20. 4. ve vel-
kém sále MûKS vystoupením, jehoÏ ná-
plní bude bohat˘ program:
– Taneãní vystoupení dûtí z DD Ti‰nov
– Vystoupení krouÏkÛ dramatického

a hudebního ZU· v Ti‰novû
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– Dûtsk˘ aerobic pfii Sokole
– Sleãna Agáta a pan Velké Zvífie – do-

broduÏn˘ pfiíbûh pro malé detektivy
s velkou odvahou - interaktivní diva-
delní pfiestavení, do kterého budou za-
pojeny i dûti

Rodinné vstupné: 50,- Kã

Kurz efektivního rodiãovství
KaÏd˘ pátek od 29. 4. do 24. 6.
vÏdy od 16.00 do 18.30 hod.

Ve spolupráci s brnûnsk˘m Centrem
pro rodinu a sociální péãi opakujeme
úspû‰n˘ kurz pro rodiãe zamûfien˘ na
fie‰ení vztahu dítû – rodiã a pfiedev‰ím
na praktick˘ nácvik rodiãovsk˘ch do-
vedností.
Program jednotliv˘ch setkání:
1. Principy efektivního rodiãovství
2. Tfii styly v˘chovy, rodinná konstelace
3. âtyfii cíle nesprávného chování dítûte
4. Povzbuzování – budování sebedÛvûry

dítûte
5. Komunikace – jak dûtem naslouchat
6. Komunikace – jak s dûtmi hovofiit
7. Trest a co volit místo nûho 
8. Rodinné rady, pravidla, fiád
9. Rozvíjení vlastní sebedÛvûry

Setkání budou probíhat v RC
Studánka, hlídání dûtí po celou dobu
kurzu bude zaji‰tûno.

Pfiihlá‰ky a dal‰í informace: ikoso-
va@volny.cz, tel. 777 311 551, pfiípadnû
pfiímo v RC Studánka.

Cenu celého programu vãetnû sady
pracovních listÛ, tj. 1 090,- Kã pro jed-
notlivce, pro pár 1 800,- Kã, uhraìte do
20. 4. v RC Studánka.

Hlídání dûtí v RC Studánka
od 0 do 6 let

Potfiebujete zajít k lékafii ãi na úfiad?
Máte moÏnost pfiiv˘dûlku a potfiebujete
pohlídat Va‰e dûti? Nabízíme jednorá-
zové i pravidelné hlídání dûtí v prosto-

rách na‰eho rodinného centra.
Hlídáme v pondûlí a v pátek od 8.00

do 12.00 (domluva jiného ãasu je
moÏná).
Ceny za hlídání: 1 hod. 50,-Kã, 2 hod.
90,- Kã, 3 hod. 120,- Kã, 4 hod. 150,- Kã
Ceny pro ãleny o. s.: 1 hod. 40,-Kã,
2 hod. 70,- Kã, 3 hod. 100,- Kã, 4. hod.
130,- Kã

Hlídání je lep‰í si pfiedem rezervovat
na telefonu pondûlí – 605 409 839 a pá-
tek – 732 744 247. Je ale moÏné pfiivést
dítû i v den hlídání (s rizikem odmít-
nutí). Pokud potfiebujete jiné ãasy hlí-
dání, kontaktujte nás, budeme hledat
zpÛsob, jak Vám vyhovût.

Dítû má mít s sebou pfiezÛvky, ná-
hradní obleãení, event. pleny, svaãinku
a pití, pfiípadnû oblíbenou hraãku.

Vyzkou‰ejte tuto sluÏbu, podpofiíte
tak, aby se dítû více osamostatnilo
a zvyklo si, Ïe nemusí b˘t bezpodmí-
neãnû jen s Vámi. O dûti peãují zku‰ené
tety - maminky vût‰inou s pedagogic-
k˘m vzdûláním, které dokáÏí o dûti ne-
jen láskyplnû peãovat, ale umí je také
zamûstnat a zabavit.  Tû‰íme se, Ïe se
Va‰im dûtem bude v pfiíjemném a pro
dûti bezpeãném prostfiedí  Studánky
líbit!

Jarní prázdniny s Klubem
âas Ti‰nov

V termínu 14. – 18. 3. probûhla
dlouho oãekávaná zimní pobytová akce
v Beskydech, jejíÏ hlavním cílem bylo
vyzkou‰et zimní sporty a kvalitnû strá-
vit voln˘ ãas. Pro mnohé ze zúãastnû-
n˘ch klientÛ to bylo poprvé, co mûli pfií-
leÏitost vyjet na hory ãi vÛbec nûkam
vyjet.

Nutno pfiipomenout, Ïe pfiíprava
akce byla nároãná nejen pro pracovníky,
ale i pro klienty, ktefií se vlastními si-
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lami podíleli jak na financování celého
pobytu (v˘robou dárkov˘ch pfiedmûtÛ
a jejich následn˘m prodejem na
Vánoãních trzích v listopadu a prosinci
2010), tak na pfiípravû programu.

ProtoÏe na‰i klienti jsou „pûkná
ãísla“, s napûtím jsme oãekávali, jak se
pobyt bude vyvíjet. Byli jsme opravdu
pfiekvapeni a py‰ní – za celou akci ne-
nastal Ïádn˘ konflikt, Ïádné váÏnûj‰í
poru‰ení pravidel, správcem chaty jsme
byli nûkolikrát pochváleni za klidné
noci.

Bûhem pobytu do‰lo k prohloubení
vztahu dÛvûry mezi úãastníky a pracov-
níky Klubu, která je nezbytná pro v˘kon
kvalitní a cílené sociální práce smûfiu-
jící jednak k fie‰ení nepfiíznivé sociální
situace, jednak s dÛrazem na podporu
úãastníkÛ v realizaci vlastních nápadÛ
na aktivní trávení volného ãasu.

I kdyÏ nám poãasí moc nepfiálo, po-
byt jsme si v‰ichni uÏili, vrátili jsme se
nad‰ení a s pfiesvûdãením, Ïe dlouhá
doba pfiípravy, sloÏité zaji‰Èování fi-
nanãních prostfiedkÛ, nervozita pfied od-
jezdem a drobné nehody bûhem akce
nám za to stojí a v hlavách nám jiÏ bû-
hají nápady, jak vyuÏít ãást letních
prázdnin.

Jak hodnotí pobyt samotní klienti si
mÛÏete pfieãíst níÏe…

JaJa

Hory s Klubem âas

V pondûlí 14. 3. 2011 jsme s Klubem
na hory do Beskyd. OdjíÏdûli jsme
z Ti‰nova ráno rychlíkem smûr Brno.
Na místo jsme dorazili kolem 16 hodin.
Ten den jsme uÏ na svah ne‰li, vybalili
jsme si vûci, ubytovali se a veãer hráli
hry. Veãerka byla ve 22 hodin. Dal‰í den
ráno v 9 hodin po snídani jsme ‰li se
snowboardy na svah. Rozdûlili jsme se

do dvou skupin a Ludûk s Martinem
– snowboardoví instruktofii si nás vzali
na starost. Nauãili nás stát na snow-
boardu a postupnû i jezdit. Je‰tû ten
sam˘ den jsme uÏ sjeli svah.  Dal‰í dny
jsme chodili jezdit dopoledne i odpo-
ledne, stra‰nû nás to bavilo, i kdyÏ jsme
byli celí mokfií. Druh˘ den jsme se nau-
ãili jezdit na lanovce. Nebyla to vÛbec
sranda, ale instruktofii nás to nauãili.

Po dopoledni na svahu jsme se tû‰ili
na dobr˘ obûd. Mûli jsme s sebou skvû-
lou kuchafiku. Podveãer nám pracovníci
Janãa, Lucka, MarÈa a Tom pfiipravili
program pln˘ her.  Po druhé veãefii jsme
mûli na starosti program my, vût‰inou
jsme  se koukali na film.

Pfiedposlední den jsme uÏ na svah
ne‰li, protoÏe pfies noc pr‰elo a sníh byl
ráno mokr˘ a moc ho uÏ na svahu ne-
zbylo, tak nebylo kde jezdit. Ale t˘m
Klubu âas nám pfiipravil nabit˘ pro-
gram – hudební dílnu, spoustu her a na
závûr jsme natáãeli videoklip. Bylo to
super!! Veãer jsme uspofiádali disko-
téku, ná‰ DJ Ludûk byl nejlep‰í. Po dis-
kotéce jsme si sbalili vûci a ‰li spát.
Ráno nám paní kuchafika  nachystala
svaãinu na cestu a my jsme vyrazili.
Cestou zpátky jsme byli na exkurzi
v RoÏnovû v pivovaru.

Za tento t˘den bychom chtûli Klubu
âas podûkovat. Moc se nám tam líbilo.

Donâiãonka

Zápis dûtí ve vûku 3 – 6 let
do Lesního klubu 

Hledáte pro své dítû alternativu
v pfied‰kolní v˘chovû a vzdûlávání?
Men‰í kolektiv (max. 15 dûtí), individu-
ální a respektující pfiístup pedagogÛ ãi
moÏnost úzkého kontaktu s rodinou?
Dostatek pfiíleÏitostí pro spontánní
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a pfiitom bezpeãn˘ pohyb v pfiírodû,
stejnû jako tvÛrãí aktivity? Pfiijìte se za
námi podívat nebo se zúãastnûte infor-
maãní schÛzky pofiádané v Rodinném
centru Studánka. Setkání s realizaãním
t˘mem a rodiãi, ktefií mají dûti zapsané
v Lesním klubu jiÏ druh˘m rokem, pro-
bûhne ve Studánce v pondûlí 18. 4. od
9.30 a v úter˘ 19. 4. od 19.30. Náv‰tûva
Lesního klubu je moÏná kdykoliv po
pfiedchozí domluvû.

Ná‰ „Lesní rodinn˘ klub na
Ti‰novsku“ vychází ze zku‰eností Lesní
matefiské ‰koly Waldfexxx v Dolním
Rakousku a je spoluzakladatelem
Asociace lesních M· v âeské republice
(www.lesnims.cz). V leto‰ním roce
máme celodenní provoz 5x t˘dnû s moÏ-
ností zázemí ve vytápûné místnosti.
Stejné pojetí nabízíme i pro ‰kolní rok
2011/2012.
BliÏ‰í informace: Karolina Krátká,
koordinátorka, tel. 737 187 244 
Provozuje: Za sebevûdomé
Ti‰novsko o. s.
Více na http://lesniklub.tisnovsko.eu.

Den otevfien˘ch dvefií
v Královû jeskyni

Po roce bude vefiejnosti opût zpfií-
stupnûna Králova jeskynû na Kvûtnici,
a to v rámci DnÛ otevfien˘ch dvefií,
které pravidelnû pofiádají ti‰nov‰tí jes-

kyÀáfii vÏdy v jarním období roku. Letos
jejich konání pfiipadá na víkendové dny
30. dubna a 1. kvûtna. Jeskyni mÛÏete
nav‰tívit v sobotu od 9.00 hod do 17.00
hod a v nedûli od 9.00 hod do 16.00 hod. 

Pro ty, ktefií nevûdí, kudy se k jes-
kyni dostat, je trasa znaãena od
Penzionu na Královû ulici. Je vhodné
vzít si pevnou obuv a sportovní obleãení.
Vstupné je dobrovolné.

V pfiípadû velké nepfiíznû poãasí se
akce ru‰í.

Vít Kulhánek
ZO – âSS Ti‰novsk˘ kras

Velikonoãní sbírka
Adra jiÏ podesáté organizuje 
Velikonoãní sbírku na pomoc
potfiebn˘m, letos opût i v Ti‰novû

Na‰e mûsto se letos uÏ po-
ãtvrté pfiipojí k celoná-
rodní humanitární sbírce
organizace ADRA.

ADRA âeská republika,
která vloni opût ve‰la do

povûdomí ãeské vefiejnosti pfii povod-
ních, pofiádá tradiãní Velikonoãní sbír-
ku. Jubilejní desát˘ roãník za‰títil herec
Miroslav Táborsk˘, hereãka TáÀa
Fi‰erová a âeská Miss 2009 Iveta
Lutovská. Dobrovolníci vyjdou do ulic
19. a 20. dubna.

KaÏdoroãní Velikonoãní sbírka je jed-
nou z nejv˘znamnûj‰ích událostí v roce
organizace ADRA. V˘tûÏek sbírky se
tradiãnû rozdûluje na tfii ãásti, proto se
ke sbírce pojí také tfii známé tváfie.

První tfietina penûz je urãena na
podporu domácích projektÛ.
Realizovány jsou pfiedev‰ím dobrovol-
nick˘mi centry a poboãkami ADRA, jed-
ná se zejména o koordinaci dobrovolní-
kÛ, ale i zprostfiedkování poradenství
nebo sluÏeb krizového centra.



RÛzné

21TI·NOVSKÉ NOVINY 7/2011

„Na dobrovolnictví stojí svût.
Mezilidské vztahy vÏdycky fungovaly na
základû dobrovolné pomoci. Ty nejcen-
nûj‰í vûci v Ïivotû se zaplatit nedají,“
myslí si patronka podpory domácích
projektÛ uskuteãÀovan˘ch z v˘nosu
Velikonoãní sbírky – TáÀa Fischerová.

V pfiípadû ti‰novské sbírky bude tfie-
tina v˘tûÏku vûnována brnûnské po-
boãce Unie Roska, která pomáhá lidem
postiÏen˘m roztrou‰enou sklerózou.

Druhá ãást v˘tûÏku slouÏí k vytvá-
fiení pohotovostního fondu, kter˘ se vyu-
Ïívá v pfiípadû okamÏité potfieby pomoci,
tedy pfii humanitární pomoci po mimo-
fiádn˘ch událostech – a to jak u nás, tak
v zahraniãí. „Uplynul˘ rok nám ukázal,
Ïe se velice rychle mohou pfiihodit vûci,
které si Ïádají pomoc prakticky celého
svûta, a to hned. S prodluÏujícím se ãa-
sem se prohlubují utrÏené rány, a proto
cítím, Ïe nejdÛleÏitûj‰í je b˘t pfiipraven,“
nechal se sly‰et Miroslav Táborsk˘, pa-
tron humanitární pomoci z Velikonoãní
sbírky. V roce 2010 ADRA v˘raznû po-
mohla z tûchto zdrojÛ napfiíklad pfii li-
kvidaci ‰kod bûhem srpnov˘ch povodní
v severních âechách.

Tfietí tfietina je vûnována dlouhodo-
b˘m rozvojov˘m projektÛm v zahraniãí.
Zab˘vají se rozvojem místní spoleãnosti
a posílením její samostatnosti. „Díky
své vlastní zku‰enosti ve zdravotnickém
zafiízení ADRA v Keni vím, Ïe peníze
putují správn˘m smûrem a pfiesvûdãila
jsem se, Ïe POMÁHAJÍ. Jsem ráda, Ïe
nejsme lhostejní. KaÏdou korunou, kte-
rou pfiispíváme, zkvalitÀujeme Ïivot i lé-
kafiskou péãi v chud˘ch zemích,“ fiekla
Iveta Lutovská, âeská Miss 2009 a pa-
tronka rozvojové pomoci z Velikonoãní
sbírky, která v loÀském roce osobnû
nav‰tívila nemocnici v keÀském Itibo,
kterou ADRA provozuje.

Sbírka bude probíhat v desítkách
mûst na území celé âeské republiky.
Pfiíspûvky od dárcÛ budou vybírat dob-
rovolníci zejména z fiad studentÛ a mlá-
deÏe, s nimiÏ ADRA spolupracuje.
KaÏd˘ sbûraã bude obleãen ve svûtle
modrém triãku s logem ADRA a oznaãen
jmenovkou. Dobrovolníci budou mít na
starosti kasiãku, fiádnû zapeãetûnou na
pfiíslu‰ném úfiadû, do které budou ko-
lemjdoucí moci pfiispívat. Za minimální
ãástku 30,- Kã dárce obdrÏí symbolick˘
dárek – magnetku s fotografií z pro-
jektu organizace ADRA nebo jinou drob-
nost (pro dûti jsou napfiíklad pfiipraveny
balónky).

V Ti‰novû budete dobrovolníky s ka-
siãkami potkávat po celém mûstû a pfied
Albertem najdete informaãní stánek,
kde se mÛÏete dovûdût více o organizaci
ADRA i Velikonoãní sbírce a pfiitom se
obãerstvit dobrotami napeãen˘mi adrác-
k˘mi dobrovolníky.

za dobrovolníky ADRA Ti‰nov
Martina Lau‰manová

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

14. 4. – ãtvrtek
Prodejní v˘stava jar-
ních a velikonoãních
v˘robkÛ v prostorách

DPS Králova, od 10.00  do 18.00 hod.
(pÛvodnû bylo plánováno a uvedeno
pouze do 15 hodin). Jarní a velikonoãní
dekorace, vy‰ívaná pfiání, háãkované
dekorace, obrazy vy‰ívané, malované,
puzzle, obrazy, keramika, ‰perky z ko-
rálkÛ, ruãnû malovaná triãka, drobné
sklenûné vitráÏe, patchwork, vy‰ívané
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deãky a dal‰í v˘robky. V odpoledních ho-
dinách ukázka kosmetiky.

Pozor!! Z dÛvodu v˘stavy, která bude
probíhat i v tûlocviãnû DPS, nebude
v tento den cviãení Taekwon-do pro se-
niory. Dûkujeme za pochopení.

20. 4. – stfieda
Plavání a relaxace v Boskovicích

Odjezd od Podhorácké restaurace
v 13.00 hod. Autobus dále zastavuje
u po‰ty, u Penny, na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena 140,- Kã zahrnuje do-
pravu i vstupné. Pfiedpokládan˘ návrat
kolem 17. hod.
Dal‰í plavání: 4. 5., následnû stfiedy
v sud˘ch t˘dnech. Pfiihlá‰ky vÏdy t˘den
pfiedem.

27. 4. – stfieda
Plavání ve 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. hod.
Dal‰í plavání: 11. 5., následnû stfiedy
v lich˘ch t˘dnech. Pfiihlá‰ky vÏdy t˘den
pfiedem.

28. 4. – ãtvrtek
Zájezd – Flora Olomouc

Odjezd od Podhorácké restaurace
v 12.00 hod. Autobus dále zastavuje
u po‰ty, u Penny, na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena zájezdu 200,- Kã.
Pfiedpokládan˘ návrat mezi 19. a 20.
hod. Poãet míst je omezen. Ohlednû pfií-
padn˘ch voln˘ch míst se informujte
v CSS.  DrÏitelé prÛkazu ZTP mají
vstup na v˘stavu zdarma – hlaste pro-
sím tuto skuteãnost pfiedem. Cena zá-
jezdu je pro drÏitele prÛkazu ZTP 
120,- Kã.

DAL·Í P¤IPRAVOVANÉ AKCE:
5. 5. – ãtvrtek
Zábava – Májová veselice – v jídelnû
DPS od 14.00 do 18.00 hod. K poslechu
i k tanci zahraje hudební skupina
„Kladivo“ lidovky i trampské country.
Vedoucím kapely je Vám dobfie znám˘
pan Jifií Vyskoãil z „Kvasarky“.
Obãerstvení a dobrá nálada zaji‰tûna.
Vstupné dobrovolné. Tombola. Pfiijìte si
nejen zazpívat, zatanãit, ale tfieba jen
tak posedût a pobavit se s pfiáteli.

12. 5. – ãtvrtek
Zájezd do termálních lázní
v rakouském mûstû Laa an der Thaya

Odjezd v 11.30 hod. od Podhorácké
restaurace. Autobus dále zastavuje
u po‰ty, u Penny, na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Cena 540,- Kã – zahrnuje
dopravu, vstupné, prÛvodce i poji‰tûní.
Pfiedpokládan˘ návrat mezi 19. a 20.
hod. Pfiihlá‰ky nejpozdûji do 5. 5. 2011.
Poãet míst je omezen. Se závaznou pfii-
hlá‰kou je tfieba nahlásit rodné ãíslo,
kód zdravotní poji‰Èovny a zaplatit 
540,- Kã.

14. 5. – sobota
Zájezd do Janáãkova divadla
– opereta Netop˘r

Doprava autobusem ZDARMA. Je
plnû hrazena ze získan˘ch penûz pro-
jektu: „Podpora dostupnosti Národního
divadla Brno v Jihomoravském kraji“.

Zaãátek v 19.00 hod. Odjezd
v 17.15 hod. od Podhorácké restaurace.
Autobus dále zastavuje u po‰ty,
u Penny, na sídli‰ti Pod Klucaninou.
Poãet míst je omezen. O pfiípadn˘ch vol-
n˘ch místech se informujte v CSS. Pfii
pfiihla‰ování uveìte zájem o vstupenky
do pfiízemí nebo na balkon. Li‰í se cena:
pfiízemí – seniofii 315,- Kã, ZTP 225,- Kã,
balkon – seniofii 196,- Kã, ZTP 140,- Kã.
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Následnû budou vstupenky k vyzved-
nutí v CSS na peãovatelské sluÏbû od
pondûlí 2. 5. do pátku 6. 5. v dobû od
8.00 do 15.00 hod.

Na v‰echny akce srdeãnû zveme
v‰echny seniory z Ti‰novska. Zájemci
hlaste se v uveden˘ch termínech v CSS
Ti‰nov na Královû ulici  u Romany
Koneãné na tel. ã. 549 410 312 nebo 773
590 274,

16. dubna: Jarní trhová slav-
nost – Probouzení jara podle
KeltÛ a oslavy Dne Zemû

Pfiipomínáme zahájení le-
to‰ní trhové sezóny (po-
drobnosti v TN ã. 6), na
které Vás srdeãnû zveme.
Vûnujte prosím pozornost
ãasov˘m zmûnám v pro-

gramu Jarní trhové slavnosti:
8.00
– zaãátek prodeje
9.00 – 9.30
– zahájení leto‰ní trhové sezóny

Mgr. ZdeÀkou Dohnálkovou, radní
mûsta Ti‰nova a pofiadateli

– Keltové na Ti‰novsku – historické
souvislosti pfiipomene Irena
Ochrymãuková

– „Keltsk˘“ obfiad s hudbou a tancem
spojen˘ s kultem jarní vody, rato-
lestmi, stromy a kameny v podání
souboru KVJ – Éirigh

9.30 – 11.00
– koncert keltské skupiny GWALARN

(více informací v sekci Kultura)
8.30 – 11.00
– moÏnost seznámení s keltsk˘m stro-

mov˘m horoskopem, vû‰tûní
9.00 - 11.00
– tvofiivá dílna pro dûti a rodiãe: figurky

zvífiátek z hlíny, zaji‰Èuje Lesní rodin-
n˘ klub na Ti‰novsku

– poznávací hry pro dûti s pfiírodninami,
pofiádá Ekoporadna Ti‰novsko

– bioochutnávky Lucie Entlerové
Na jednotliv˘ch stáncích je nahlá‰en

prodej místních potravin a v˘robkÛ v˘-
hradnû z Ti‰novska a okolí. Ekoporadna
Ti‰novsko nabídne prodej ekologického
a Fair trade zboÏí i benefiãní stánek.
Aktuální seznam sledujte ve videotexto-
vém vysílání Ti‰novské televize, na
stránkách http://trhy.tisnovsko.eu, na
nástûnce Ekoporadny Ti‰novsko vedle
lékárny Arnica a na v˘vûsce v horní
ãásti námûstí pod po‰tou u mapy
Ti‰novska.

Jarní trhovou slavnost pofiádá mûsto
Ti‰nov, Za sebevûdomé Ti‰novsko, o. s.,
Podhorácké muzeum (poboãka Muzea
Brnûnska) v Pfiedklá‰tefií, Tigal, o. s.
a DÛm dûtí a mládeÏe v Ti‰novû.

Pozvánka na XXXVI. mezi-
národní expozici minerálÛ

Leto‰ní, v pofiadí jiÏ 70. ti‰novská
expozice minerálÛ, se koná ve dnech
29. dubna – 1. kvûtna 2011; v pátek, so-
botu a v nedûli v ti‰novské sokolovnû
a v gymnáziu, ale i v základní ‰kole na
ulici Riegrovû. Pro vefiejnost bude expo-
zice pfiístupná v pátek od 10.00 do 19.00
hodin, pfiiãemÏ oficiální zahájení je v pá-
tek ve 12.00 hodin. V sobotu bude na‰e
expozice pro vefiejnost otevfiena od 9.00
do 19.00 a v nedûli od 9.00 do 16.00 ho-
din. Náv‰tûvu v‰ak neodkládejte na ne-
dûli po 15. hodinû, protoÏe v uvedenou
dobu jiÏ nûktefií vystavovatelé budou
„balit“. Ti‰novská expozice minerálÛ je
bezesporu nejvût‰í akcí svého druhu ve
v˘chodní Evropû a jedna z nejv˘znam-
nûj‰ích evropsk˘ch mineralogick˘ch
akcí vÛbec, která se tû‰í mimofiádné po-
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zornosti na‰ich i zahraniãních jak vysta-
vovatelÛ, tak náv‰tûvníkÛ. Oproti minu-
l˘m roãníkÛm nedochází k podstatn˘m
zmûnám - zÛstává diferencované vstup-
né na jednotlivé dny – v pátek 40,- Kã,
v sobotu do 14.00 hodin 70,- Kã, v sobo-
tu po 14.00 hodinû 40,- Kã a v nedûli 
30,- Kã pro osobu a den. Proã rozdílné
ceny vstupného v sobotu? Je to proto, Ïe

v sobotu dopoledne b˘vá nejvût‰í nával,
na podzim nebylo v sokolovnû ãi v gym-
náziu v dobû mezi 10.00 aÏ 13.00 hodi-
nou k hnutí, proto se snaÏíme diferenco-
vanou cenou o pfiesun náv‰tûvníkÛ na
sobotní odpoledne a na nedûli. Pro ty, co
nechtûjí ãekat v sobotu pfied pokladnou
v sokolovnû, jedna rada: mÛÏete nav‰tí-
vit i bez vstupenky expozici v základní
‰kole. Tam je sice jenom asi 10% z toho
co je v sokolovnû, ale i to stojí za to.
Mezitím se fronta pfied pokladnou
urãitû zmen‰í. Pro ‰kolní zájezdy nad 15
osob, pokud se pfiedem ohlásí, je v pátek
zlevnûné vstupné 20 Kã na osobu. Poãet
vystavovatelÛ bude pfies 260, z ãehoÏ
bude 70 zahraniãních. Budou to vysta-
vovatelé z 15 evropsk˘ch zemí a jeden
z Austrálie, kter˘ bude vystavovat
drahé opály. Ze Stuttgartu Nancy Liu
pfiijede se ‰perky vzdálené âíny nebo
pan Bogni z Itálie se sv˘mi mineralogic-
k˘mi raritami. Hodnû daleko to bude
mít i vystavovatel z Indie Panda Suresh

a z Novosibirska firma Sibirskaja
Beresta. Doporuãujeme Vám, tak jako
vÏdy, nav‰tívit expozici pana Ficiána
z Brna – zde vystavují svoje v˘robky
(kartónové dárkové krabiãky) zrakovû
postiÏení. Jsou opravdu hezké a celá
fiada na‰ich vystavovatelÛ si jiÏ u nich
objednala jejich v˘robky. Vystavují
v gymnáziu v druhé tfiídû na pravé
stranû od vchodu. Ná‰ zájem o jejich v˘-
robky jim dodává pocit sebevûdomí
a prospû‰nosti. Kupte si tam nûco – je-
jich v˘robky nejsou drahé a prospûjete
dobré vûci. Co se t˘ãe minerálÛ, tak tam
bude opût pestrá paleta z celého svûta
i nepfieberné mnoÏství drobn˘ch ‰perkÛ
z polodrahokamÛ a pro nároãné i z dra-
hokamÛ. Pokud jde o náv‰tûvníky, oãe-
káváme úãast pfies 7 000 náv‰tûvníkÛ
z celé na‰í republiky i ze sousedních stá-
tÛ. K dispozici bude i dal‰í jiÏ 29. ãíslo
„Zpravodaje" Mineralogick˘ch expozic

v Ti‰novû, jiÏ opût celé v barvû. Budou
tam i termíny dal‰ích mineralogick˘ch
akcí pro zbytek roku 2011 a termíny
ti‰novsk˘ch burz pro rok 2012, jako
i adresy firem a vystavovatelÛ. Budou
tam na pokraãování úryvky z knihy
Franti‰ka Zpûváka HAVÍ¤I, obrázky
z kraje Horymírova s ilustracemi akade-
mického malífie Karla Hojdena. RovnûÏ
ãlánek o náv‰tûvû nejvût‰í Evropské
burzy v Mnichovû. K dispozici budou
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i pohlednice s minerály UD – GEAM
Dolní RoÏínka a reklamní ta‰ky – uve-
dené vûci si bude moÏné zakoupit
u ‰atny. Vûfiíme, Ïe si nenecháte ujít
tuto jedineãnou podívanou na poklady
na‰i matiãky zemû. Pokud by Vám to ne-
vy‰lo, tak dal‰í, v celkovém pofiadí jiÏ
71. ti‰novská mineralogická expozice,
bude na podzim 4. – 6. listopadu 2011.

Dálkov˘ pochod Sokolskou
Ïupou Pern‰tejnskou

Dal‰í pravidelnou akcí, na kterou
Vás Sokol Ti‰nov srdeãnû zve, je dálkov˘
pochod Sokolskou Ïupou Pern‰tejnskou
jehoÏ jiÏ XX. roãník se koná v nedûli
8. kvûtna 2011 na ná‰ státní svátek.
K dispozici jsou trasy v délce 9, 10
a 15 km se startem v Doubravníku na
nádraÏí âD od 8.00 do 10.15 hodin, ãi
trasy 26 km a 35 km se startem od ti‰-
novské sokolovny od 6.00 do 9.00 hodin.
Cíl v‰ech tras je  na nádvofií hradu
Pern‰tejn. Pro cyklisty je v tento den
pfiípraven XV. roãník Cyklistické jízdy
Sokolskou Ïupou Pern‰tejnskou s tra-
sami 20, 40, 55 a 80 km se startem od
ti‰novské sokolovny v 8.00 – 10.00 ho-
din pro cyklisty a pro pû‰í. Propozice
s podrobn˘m rozpisem je moÏné obdrÏet
na sekretariátu TJ SOKOL Ti‰nov v so-
kolovnû, tel./fax 549 413 175, ãi e-mail:
sokoltisnov.min@wo.cz; popfiípadû pfii
náv‰tûvû mineralogické expozice ve
dnech 29. 4. – 1. 5. 2011 u ‰atny.

K úãasti na tûchto akcích vás 
srdeãnû zve v˘bor TJ SOKOL Ti‰nov.

Ing. Andrej Suãko

Vãelafiení na Ti‰novsku

Na‰i vãelafii letos oslaví 110. v˘roãí
zaloÏení organizovaného vãelafiení na

Ti‰novsku. Úvodem nûkolik statistic-
k˘ch a historick˘ch dat. âesk˘ svaz vãe-
lafiÛ je jednotná celorepubliková organi-
zace, ve které je organizováno 98%
v‰ech vãelafiÛ. Tûch je více neÏ 46 000
a v 5 000 základních organizacích cho-
vají kolem 500 000 vãelstev. âeská re-
publika tak patfií mezi státy s nejvy‰‰í
organizovaností chovatelÛ vãel na svûtû. 

V roce 1901 bylo do prvního vãelafi-
ského spolku v Ti‰novû zapsáno 20 ãlenÛ
z ‰irokého okolí. Postupnû poãet ãlenÛ
narÛstal, i kdyÏ se obvod spolku zmen-
‰oval tím, jak se vytváfiely dal‰í spolky.
Nejvût‰í poãet ãlenÛ mûla na‰e organi-
zace v roce 1955, a to 172 ãlenÛ. V sou-
ãasné dobû jsou v obvodu základní orga-
nizace âeského svazu vãelafiÛ: Ti‰nov,
Pfiedklá‰tefií, ·tûpánovice, Lomniãka,
·erkovice, Jamné, Hajánky a Hájek, Îe-
lezné, Hradãany, Bfiezina, Heroltice,
Vohanãice, Pej‰kov, ÎernÛvka a Nele-
peã. V roce 2010 mûla organizace 69
ãlenÛ, ktefií obhospodafiovali 701 vãel-
stev, 3 neorganizovaní vãelafii mûli 18
vãelstev. Vzájemn˘ kontakt a pfiedávání
informací a úkolÛ mezi vãelafii a v˘bo-
rem ZO zaji‰Èují vãelafi‰tí dÛvûrníci
v jednotliv˘ch obcích.

V Ti‰novsk˘ch novinách se budete
moci v pûti pfiíspûvcích v prÛbûhu leto‰-
ního roku dovûdût nûco z historie a sou-
ãasnosti vãelafiení na Ti‰novsku v ná-
vaznosti na probíhající vãelafisk˘ rok.

1. Zima
Ti‰nov, ÎernÛvka, Nelepeã
Vãelafisk˘ rok úzce souvisí s vegetaã-

ními a roãními obdobími.  Za poãátek
b˘vá ãasto povaÏováno zimní období.
Vãelstva totiÏ reagují na slunovrat tím,
Ïe po ukonãení plodování na podzim po-
loÏí matka po slunovratu první vajíãka
jako základ nové generace vãel. To vyÏa-
duje nejenom krmení larev, ale i pod-
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statné zv˘‰ení teploty v zimním chumáãi
z teploty kolem +10°C na teplotu +36°C.
Toho dosahují vãely chvûním sv˘ch tûl,
coÏ by bylo moÏné pfiirovnat k zahfiátí
lidského organizmu pohybem.

A jaká je ãinnost vãelafie v tomto ob-
dobí? JiÏ dávno bohuÏel neplatí: „Po na-
krmení vãelín zamkni a klíã zahoì“. Tím
se obraznû vyjadfiovalo to, Ïe se vãely ne-
mají v zimním období vyru‰ovat. Dne‰ní
vãelafii ale musejí od fiíjna do konce ka-
lendáfiního roku 3krát vãelstva o‰etfiit
pfiípravkem, kter˘ likviduje parazita vãel
kle‰tila (Varroa destruktor). Tento para-
zit se totiÏ Ïiví vãelím plodem, konkrétnû
jejich larvami. V̆ sledkem je to, Ïe se líh-
nou vãely znaãnû po‰kozené, napfi. bez
noh, bez kfiídel apod. DÛsledkem je sni-
Ïování poãtu zdrav˘ch vãel ve vãelstvu.
Bez tohoto zásahu by vãelstva do tfií let
uhynula. O‰etfiení je moÏné provést buì
tzv. fumigací, kdy se úãinná látka do
vãelstva dostane jejím odpafiením vznik-
lém pfii doutnání papírového prouÏku,
kter˘ je nosiãem této látky. Druhou moÏ-
ností je aerosolování, kdy je do vãelstva
pod tlakem vhánûna jemná mlha úãinné
tekutiny. Tyto zásahy, jakoÏ i odebírání
vzorkÛ ze dna úlÛ za úãelem diagnostiky,
vãely rozru‰í. Tím se zvût‰í spotfieba
medn˘ch zásob a úhyn vãel.

Dne‰ní povídání o vãelafiích zahájíme
v Ti‰novû. Ten je rozdûlen na ãtyfii okr-
sky odpovídající svûtov˘m stranám.
Ti‰nov – sever zahrnuje oblast pod
Kvûtnicí. Je pochopitelné, Ïe je zde málo
vãelafiÛ, protoÏe se je‰tû nikdo nepokusil
vãelafiit na balkónû obytného domu,
i kdyÏ jsou takové pfiípady ve svûtû
známé. Vãelafisk˘ dÛvûrník pan Josef
Hamfiík v˘robou vlastních úlÛ zkou‰el
nûkteré novinky, napfi. ãesno umístûné
v rohu úlu. Pfievzal funkci po dlouhole-
tém pokladníkovi na‰í ZO, panu Aloisi
Strakovi, kter˘ mûl umístûna vãelstva
nejdfiíve na Brnûnské ul., pozdûji

v Lomniãce. Souãasnû v této oblasti má
vãelstva pouze Ing. Radek Ha‰ka, kter˘
pokraãuje ve vãelafiení po nejstar‰í na‰í
ãlence, paní Marii Ochrymãukové.

Poãetnûj‰í je skupina vãelafiÛ v ãásti
Ti‰nov – jih zahrnující ãást od Hum-
polky, vãetnû Trnce. Vãelafiského dÛvûr-
níka po Ignáci Lakomém, kter˘ kdysi
vãelstva pfiestûhoval ze zahrádky u Lubû
do jím vybudovaného vãelína Za
Ml˘nem, v souãasnosti dûlá pan Ladislav
Klusák. Zde pÛsobila fiada funkcionáfiÛ
na‰í ZO. Asi nejznámûj‰ím byl jeden
z pfiedsedÛ ZO pan Bohumil Kfiivan,
kter˘ svojí ãinnost dûlil mezi vãelafie
a zahrádkáfie. Dále to byla paní Marie
Pe‰ková, po které jsem v r. 1983 pfievzal
funkci jednatele ZO a kterou vykonávám
dodnes. Paní Pe‰ková byla organizátor-
kou vãelafisk˘ch brigád. V̆ sledkem jedné
z nich je fiada akátÛ podél Brnûnské ul.
Tato dfievina, vãelafii velice kladnû hod-
nocena, je dnes bohuÏel v nelibosti. Jin˘
z pfiedsedÛ na‰í ZO pan Vladimír ·imek
vãelafiil na zahrádce vedle Ïel. zastávky
Hradãany. Svou maringotku, která tam
stojí dodnes, plánoval pfiedûlat na ko-
ãovn˘ vÛz. Sv˘m dÛrazn˘m vystupová-
ním na vãelafisk˘ch schÛzích byl znám
zdravotní referent ZO MVDr. Ivo
Fleischer. V souãasnosti má témûfi pod
okny svého bytu na sídli‰ti Pod Kluca-
ninou umístûna vãelstva dne‰ní pokladní
na‰í ZO paní Miroslava Novotná.

Neménû známé osobnosti nalezneme
v oblasti Ti‰nov – v˘chod, která zahr-
nuje ãást pod Klucaninou. Pfiedev‰ím jde
o pana Jaroslava Hudce, organizátora
mnoh˘ch vãelafisk˘ch zájezdÛ, jehoÏ
mnozí jistû pamatují jako uãitele na
Z· Smí‰kova, kde vedl krouÏek mlad˘ch
vãelafiÛ, z nichÏ nûktefií pokraãovali ve
vãelafiení i jako dospûlí. Kontinuitu spo-
lupráce zahrádkáfiÛ a vãelafiÛ zaji‰Èuje
v souãasnosti pan Josef Zavfiel, pfiedseda
ZO âZS a její jednatel pan Josef
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Ondrou‰ek jun., kter˘, aã v souãasné
dobû bez vãel, vede kroniku ZO âSV.
Z dÛvodÛ nové v˘stavby Na Honech za-
nechal vãelafiení pan MVDr. Jifií Oharek.
Zde bydlí i v souãasné dobû nejvût‰í pro-
pagátor vãelafiství v Ti‰novû, dÛvûrník
této ãásti Ti‰nova, pan Josef Permedla.
Kromû ãast˘ch pfiíspûvkÛ v Ti‰novsk˘ch
novinách mívá vãelafisk˘ koutek na v˘-
stavách zahrádkáfiÛ v Ti‰novû i Jamném.
Je souãasnû zdravotním referentem ZO
a svou chovatelskou ãinností dokazuje,
Ïe chovem mírn˘ch, nebodav˘ch vãel je
moÏné vãelafiit i se znaãn˘m poãtem vãel-
stev pfiímo v zástavbû mûsta. Dal‰í pfied-
seda na‰í ZO a souãasn˘ pfiedseda KRK
pan Josef Navrátil vãelafií na své zahra-
dû u Ma‰ov˘ch Dubin.

Posledním ti‰novsk˘m okrskem je
Ti‰nov – západ nacházející se na pravém
bfiehu Svratky. Zde vãelafií souãasn˘
pfiedseda ZO pan Jaroslav Domes.
DÛvûrnice, paní Anna Pangrácová, vãe-
lafií v pûkném barevném vãelínû, kter˘
vybudoval její otec pan Karel Zemánek
(viz obr.). V sousedství je je‰tû opu‰tûn˘
vãelín pana Albína Ho‰ka, kter˘ i s jed-
nou rukou pomocí rÛzn˘ch pomÛcek do-
kázal úspû‰nû vãelafiit.

JestliÏe se vydáme smûrem proti
proudu Závistky, narazíme na nûkolik

vãelafisk˘ch stanovi‰È. PoblíÏ odboãky
lesní cesty na Klínek má vãelín pan
Karel Maláska, o nûco dále Na Závisti

bychom na‰li moje dvû vãelafiská stano-
vi‰tû. Pfii vjezdu na ÎernÛvku je na úpa-
tí pod Domem sv. AlÏbûty vidût opu‰tûn˘
vãelín, ve kterém vãelafiily místní fiádové
sestry. Kdy skonãily si nepamatuje ani
pan Bfietislav Ress st., kter˘ zde dûlá dÛ-
vûrníka a vãelafií se sv˘m synem panem
Bfietislavem Restem ml. Na‰li bychom
zde i neosazen˘ vãelín pana Zezulky.
Nejv˘‰e poloÏen˘m místem v na‰í orga-
nizaci jsou vãelíny na Nelepãi. Zatím co
v minulosti zde vãelafiili místní, a to pan
Rudolf Kropáãek a Pánkovi, v souãasné
dobû se zde nachází vãelíny pana Karla
Babáka z Pfiedklá‰tefií a pana prof. Fran-
ti‰ka Hodického z Dolních Louãek.

Pro úplnost uvádím dále jména v‰ech
souãasn˘ch a minul˘ch ti‰novsk˘ch vãe-
lafiÛ, ktefií figurují v evidenci od roku
1983 – Milan Kala, Stanislav Rozbofiil,
bratrové Milan a Martin Pankrácovi,
Lubomír Homola, Jan Viktor Schulz,
Ondfiej Schulz, Antonín Pokorn˘,
Jaroslav Sláma, Tomá‰ Borek, Ondfiej
Brejcha, Josef Herzlík, Josef
Ondrou‰ek st., Jan Hron, Jan a Marie
Kvasnicovi, Jaroslav Pafiil, AneÏka
Chroncová, Jaromír Vojta, Ing. Václav
Vejrosta, Radomír Andûl, Ing. Radomír
Havlíãek, Vladimír Sedlák, Josef
Kapoun, Franti‰ek a Ludmila ·Èávovi,
Ing. Vincent Gregu‰, Bohdana
Schwarzerová, Antonín Pokorn˘, Jifií
Ra‰ka, Ing. Josef Maru‰ka, Ing. Radomír
Quitta, AneÏka Zelníãková, Josef
Jurneãka, Ladislav Straka, Antonín
Fedrsel, Ladislav Medek, MUDr. Josef
Síbek, Jaroslav S˘kora, Jan Tomá‰ek,
Václav ¤ehofiek, Oldfiich Hanu‰,
Ing. Václav Lipovsk˘, Ludûk Dobi‰ar,
Hedvika Neãasová, Jan Kubík, Antonín
Leifr.

V pfií‰tím jarním putování nav‰tívíme
Pfiedklá‰tefií a ·tûpánovice.

Ing. Vladimír Kapoun
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I. Vyprávûní z kronik a pamûti rodiny

Franti‰ek a Eleonora Mıllerovi

Pfiipravila Valeriana Kallabová, pravnuãka

K pfiíleÏitosti zdafiilé a krásné promûny nûkdej‰ího domova na‰ich pfiedkÛ
v Muzeum Ti‰nova bych ráda nabídla nahlédnutí do Ïivota rodiny, která v této
pÛvodnû barokní mansardce ã. 80 Ïila a pfiispûla k ti‰novsk˘m dûjinám své doby.

Na‰e generace pravnouãat Mıllerov˘ch, hlavnû ti nejstar‰í z nás ‰estnácti (Ïijí-
cích v âeské republice a také od r. 1947 ve Spojen˘ch státech a od r. 1968 ve
·v˘carsku a Nûmecku), máme z raného dûtství nádherné vzpomínky na Ti‰nov.
V té dobû ale Franti‰ek a Eleonora Mıllerovi uÏ dávno neÏili. Neb˘t dvou rodin-
n˘ch kronik, vûdûli bychom o nich pramálo. Îe o nich naopak víme skoro víc neÏ
o nám bliÏ‰ích generacích, za to vdûãíme na‰im ti‰novsk˘m pfiíbuzn˘m, potomkÛm
Emilie a Ignáta Vlkov˘ch. Emilie Vlková a Eleonora Mıllerová byly sestry,
roz. Kopfiivové – dcery Karla Maxmiliana Kopfiivy, kter˘ vyrábûl papír ve sv˘ch
továrnách v Pfiedklá‰tefií a na Prudké. Sestry i ‰vagfii Mıller a Vlk si byli velice
blízcí, vypomáhali si. NeÏ si Vlkovi dostavûli svÛj sousední dÛm (dnes ãerven˘ dÛm
v Halouzkovû ulici), bydleli i s rodícími se dûtmi v‰ichni v prostorách domu
manÏelÛ Mıllerov˘ch. V tûchto dvou domech pod Kvûtnicí, s propojen˘mi zahra-
dami, vychovali celkem dvanáct dûtí v pfiirozeném pfiátelství, které zrcadlilo jejich
vlastní.

foto: archiv rodiny Müllerov˘ch
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Asi tak do‰lo k tomu, Ïe dva ãlenové rodu Vlkov˘ch – rodu vynikajících uãitelÛ
a vlastencÛ a také váleãn˘ch obûtí nacistÛ – zachovali v‰e nám dnes známé jak
o Vlkov˘ch a jejich rodinné vûtvi, tak o Mıllerov˘ch a Kopfiivov˘ch. „První kroni-
ku“ napsal Ing. Vladimír Vlk, bratranec na‰ich babiãek a dûdeãkÛ Mıllerov˘ch
a oblíben˘ str˘c na‰ich rodiãÛ. Vût‰inu kroniky psal v Innsbrucku bûhem II. svû-
tové války. (S kopií této kroniky jsme se já a mé mlad‰í sestry seznamovaly
o dvacet let pozdûji ve Spojen˘ch státech.) „Druhou kroniku“ napsal pfiíslu‰ník
na‰í generace JUDr. Ivan Kudela v Praze bûhem dvou desetiletí pfied svou smrtí
v r. 2009. Tito dva muÏi povaÏovali kronikáfiskou práci za povinnost vÛãi sv˘m
pfiedkÛm a dal‰ím generacím Trpûlivû a obûtavû shromáÏdili nejen to, co bylo
známo u nich doma, ale – vûrni vûdeckému vzdûlání – také upfiesnili a doplnili
pamûÈ informacemi vyhledan˘mi v dosaÏiteln˘ch archivech a publikacích.

Následující vyprávûní je v˘bûr pasáÏí z kronik, oznaãen˘ch iniciálami autorÛ.
Do této „mozaiky“ místy pfiidávám v závorkách své poznámky nebo dodatky.

V. K.

Franti‰ek Mıller se narodil v Ti‰novû v domû ã. 94 (a pozdûji tzv. „u MackÛ“
a dnes nestojící). Ten dÛm  patfiil dfiíve SpohrÛm a byla v nûm koÏeluÏna nebo
jirchárna, jako skoro v kaÏdém domû u fieky v Jircháfiské ulici. Jeho otec Josef
Müller pocházel z Bádenska a dostal se do Ti‰nova za napoleonsk˘ch válek. OÏenil
se s Franti‰kou Spohrovou a po její brzké smrti s její sestrou Antonií a pfievzal dÛm
i koÏeluÏnu. Z prvního manÏelství pocházel Ignát, u kterého se Franti‰ek (pochá-
zející z druhého manÏelství) vyuãil koÏeluÏství. Pracoval asi jeden rok s Ignátem
v domû ã. 94. âást svého dûdictví po otci, a sice znaãnou sumu tisíc zlat˘ch, obûto-
val na vyplacení se navÏdy z vojenské povinnosti. JiÏ v 17 letech ‰el na zku‰enou
– vandr do Nûmecka (Bádenska, Hessenska, sev. Nûmecka a Alsaska). VV

Po návratu do Ti‰nova uzavfiel Franti‰ek Mıller v r. 1869 sÀatek s Eleonorou
Kopfiivovou ... Nemajetn˘ a bez vlastní Ïivnosti získal dceru zámoÏného továrníka
svou osobností, inteligencí, a vystupováním ... (NovomanÏelé napfied nûjakou dobu
bydleli „v papírnû" s otcem Kopfiivou a je‰tû doma Ïijícími mlad‰ími sourozenci
Eleonory.) Franti‰ek pracoval v Ti‰novû s bratrem Ignátem. AÏ na zaãátku 70. let
z vûna ãi dcefiiného podílu Eleonory získali „starobyl˘ dÛm ã. 80 s tvarovanou stfie-
chou a kamenn˘m portálem“. Otec Kopfiiva v dopise z 23. 2. 1871 pí‰e:  „Právû se
odstûhoval hrabû Neuhaus z domu ... byt tam jest uprázdnûn ... odstûhují se tam.“
Nûkdy na pfielomu 1870-71 pí‰e také Eleonora své sestfie Emilii Vlkové, tehdy
v Uherském Brodû, kde její manÏel uãil: „Musím Tobû sdûlit novinu ... , Ïe po uply-
nutí asi ãtvrti roku bude Mıller (manÏel) pro sebe dûlat … kde se usadíme, je‰tû
nevím, ale na kaÏd˘ pád v Ti‰novû.“ IK (Kdy pfiesnû se Mıllerovi do domu pfiestû-
hovali, není nám známo.)

V domû ã. 80, kde si Franti‰ek Mıller zfiídil novou, vlastní koÏeluÏnu, byla v mi-
nulosti hospoda a palírna. Zdá se v‰ak, Ïe se tam v dávn˘ch dobách vafiilo také



pivo, Ïe bylo na domû právo váreãné, ku kteréÏto domnûnce opravÀují velké sklepy,
které se táhnou aÏ pod Kvûtnici. Prv˘ záznam o tom domû je z r. 1776 ve staré grun-
tovní knize (Teresiánsk˘ urbáfi), neb star‰í knihy a archivy mûstské tfiikrát shofie-
ly pfii poÏárech mûsta. DÛm ten v‰ak je jistû mnohem star‰í, neb je jiÏ na starém
pohledu na mûsto Ti‰nov z r. 1730 zakreslen, a sice jako poslední dÛm na cestû do
Pfiedklá‰tûfií. VV

Svoji koÏeluÏnu zaãal Franti‰ek Mıller provozovat sám, bez pomocníkÛ
– v dílnû mu pomáhala jen manÏelka Eleonora. První dílna koÏeluÏny byla
v hlavní stavbû domu ã. 80, hned za vstupními dvefimi vlevo. (K pochopení toho
jak Eleonora, dcera zámoÏného továrníka, zvládala práci v dílnû, je potfieba dodat
pár slov o praktick˘ch schopnostech, které tato Ïena pfienesla z domova
v Pfiedklá‰tefií do své nové vlastní domácnosti. Kopfiivov˘m se „v papírnû“ narodilo
jedenáct dûtí, z nichÏ dospûlo sedm. Jejich matka Josefa trpûla postupujícími
chorobami tak váÏn˘mi, Ïe uÏ v jejích  40 letech vedení domácnosti vãetnû péãe
o mlad‰í dûti padlo na patnáctiletou dceru Emilii s pomocí je‰tû mlad‰í Eleonory.
Otec Kopfiiva, aã zaneprázdnûn vedením rozrÛstajících se továren, peãoval osobnû
o vzdûlání dûtí a o pûstování kulturního Ïivota doma, hlavnû hudební zábavu v ne-
dûli). Pfiitom v‰ak, pí‰e Ivan Kudela: „Jak odpovídalo dobû, vystupoval i v rodinû
autoritativnû.“ Povinnosti mûly pfiednost. Co to znamenalo konkrétnû, je objasnûno
v dopise psaném nejmlad‰í dcerou Marií sestfie Emilii Vlkové v období, kdy
Eleonora byla asi je‰tû také v papírnû: „Mám práce, Ïe mi zb˘vá málo svobodn˘ch
chvil. Máme tfii sekerníky ke stravû, 5 lidu ãeládky, a teì my. Pro kaÏdého
zvlá‰È vafiit není Ïádná maliãkost. Potom zahrada, piglování (Ïehlení), ... kufiata
a kachny, chystání prádla ... Vladi (prostfiední syn) pofiád na cestách, tatínek
nûkam odejde, já musím dohlíÏet na tovar, musím hadry váÏit, ... AlespoÀ budu
hodnû ãerstvá a budu v‰ecko umût! ... ·ijeme do 10 hodin, neb máme mnoho co
‰ít … Mezi tím jsme mlátili, tak bylo ustaviãnû 8 lidí navíc ke stravû.“ Pro Eleonoru
práce s manÏelem ve vlastním domû a dílnû a bez jak˘chkoliv pracovníkÛ ke
stravû muselo b˘t nebe na zemi. Po pfiestûhování do tûchto prostorÛ pí‰e sestfie
Emilii: „V novém bytû se mi velmi líbí, je zde veselo a zdrávo ... já se tû‰ím,
aÏ budeme mít tu zahradu také pro sebe. Pak nebudu sedût ani minutu ve svût-
nici." VV, IK

konec I. dílu
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14. místo na ME

Na VII. halovém mistrovství Evropy
masters v Gentu v Belgii ve dnech
16. – 20. 3. skonãil na 14. místû z 34 zá-
vodníkÛ ti‰novsk˘ Martin Sebera. V pû-
tiboji (60 m pfi., dálka, koule, v˘‰ka
a 1 km) dosáhl na 2850 b. (9,12 s –
581 cm – 951 cm – 169 cm – 3:22,81).
·koda prÛmûrn˘ch v˘konÛ ve skoku do
dálky a 1 km, naopak solidní byly bo-
dové zisky na pfiekáÏkách a ve v˘‰ce.
Celkov˘ v˘kon je zároveÀ ãesk˘m rekor-
dem v kategoriích M35.

Na fotografii vlevo s reprezentaãním kolegou
Lubo‰em Stloukalem.

Druh˘ závod sezóny
cyklistického seriálu
Ti‰nov Cup 2011

Po zdafiilém prvním závodu cyklis-
tického seriálu Ti‰nov Cup 2011 „Le
Dernier Kilométre d’Hiver“, kter˘ se
konal 19. bfiezna v Jamném u Ti‰nova,
bychom Vás rádi pozvali na dal‰í závod
seriálu, kter˘m je MTB cyklistická ãa-
sovka do vrchu Kfiivo‰. Závod se bude
konat v sobotu 23. dubna ve ·tûpá-
novicích, zázemí poskytne partner
závodu ,,Pivnice ve dvofie“ ·tûpáno-
vice, majitelka paní Matou‰ková. Tato
ãasovka je jeden z nov˘ch závodÛ zafia-
zen˘ch do seriálu a je urãena v˘hradnû

pro MTB kola. TraÈ závodu je cca 6 km
dlouhá a vede ze ·tûpánovic k rozhlednû
na kopec Kfiivo‰. Závodníci budou star-
tovat po pÛlminutov˘ch intervalech, po-
fiadí závodníkÛ na startu bude urãeno
podle pofiadí pfii prezentaci do závodu
a podle jednotliv˘ch kategorií.
Kategorie zÛstávají stejné jako v prv-
ním závodû seriálu a prezentace pro
tyto kategorie bude probíhat od
13.00 hod. v místû zázemí závodu. Start
závodu je ve 14.00 hod, závodníci se bu-
dou registrovat aÏ na místû. Startovné
je pro kategorie juniorÛ 80,- Kã, ostatní
100,- Kã, v cenû startovného je obãer-
stvení. TraÈ závodu a podmínky, které
musí úãastníci splnit, jsou podrobnû
uvedeny na na‰ich webov˘ch stránkách
http://www.tisnovcup.cz/.

Snad potû‰ující zprávou bude pro
v‰echny rodiãe s mal˘mi dûtmi, Ïe v do-
poledních hodinách probûhne závod pro
nejmlad‰í v kategoriích D1 – dûti od
1 do 3 let, D2 – dûti od 4 do 6 let, ty mo-
hou startovat na jakémkoliv „vozítku“
a pro star‰í dûti, co jiÏ ovládají jízdu na
kole, je pfiipraven závod v kategoriích
K1 – kluci od 7 do 9 let, H1 – holky od
7 do 9 let. Prezentace na dûtské závody
je od 10.20 hod., taktéÏ v místû zázemí
závodu, start závodÛ v 11.00 hod.
Startovné pro dûtské kategorie: 30,- Kã
(v cenû obãerstvení). Pro malé závod-
níky bude traÈ pfiizpÛsobena jejich
schopnostem.

Generálním sponzorem tohoto zá-
vodu je dámské fitness centrum ,,HANY
BANY FITNESS“ v Brnû-Lesná,
www.fithanybany-brno-lesna.cz, ten vû-
nuje také hodnotné ceny pro vítûze.
Vyhlá‰ení nejlep‰ích od 16.00 hod.
v ,,Pivnici ve dvofie“ ve ·tûpánovicích.
Srdeãnû zveme v‰echny ty, ktefií s námi
jiÏ závodili v prvním závodu seriálu, ale
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i v‰echny dal‰í nad‰ené cyklisty spo-
leãnû s jejich fanou‰ky.

Snad jen pro ty, ktefií nemûli moÏnost
se zúãastnit prvního závodu seriálu,
umístûní nejlep‰ích: kategorie M1
– VáÀa Pavel, kategorie M2 – Matou‰ek
Jara, kategorie M3 – Klepárník Pavel,
kategorie J1 – O‰Èádal Jifií, kategorie
Î2 – Ma‰ková Alena. Podrobnûj‰í
prÛbûÏné v˘sledky ze seriálu, vãetnû
bodování, jsou zvefiejnûny na na‰ich
webov˘ch stránkách http://www.tis-
novcup.cz/. Za Ti‰nov Cup, Bc. ·árka
Bûhounková.

3. roãník Le Dernier
Kilométre d’Hiver 2011

V sobotu 19. 3. 2011 probûhl 3. roã-
ník závodu horsk˘ch kol, znám˘ pod ná-
zvem Le Dernier Kilométre d’Hiver
2011 (poslední zimní kilometr), kter˘
byl v leto‰ním roce zafiazen do seriálu
závodÛ pofiádan˘ch pod hlaviãkou
Ti‰novského poháru (www.tisnovcup).
Okruh tratû vedl po silnici z Jamného
pfies Îelezné,  Lomniãku, ·erkovice,
¤epku, Lomnici, Synalov, Osiky, zpût do
Lomnice a po cyklotrase do ·erkovic,
Lomniãky, Îelezné aÏ opût do cíle
v Jamném – celkem 32,5 km s celkovû
650 nastoupan˘mi metry.

Poãasí se nakonec umoudfiilo, a tak
na 38 startujících ãekala suchá traÈ,
pouze v nejvy‰‰ích pasáÏích, ve v˘‰ce
asi 550 m. n. m., leÏel je‰tû sníh. Pfiesnû
v 13.15 závod odstartoval hlavní pofia-
datel J. Vejrosta, pfiímo pfied hostincem
u VlachÛ, kter˘ byl generálním sponzo-
rem tohoto závodu.

Nejvût‰í zastoupení v pelotonu mûli
tradiãnû jezdci Ti‰nov Bikers, dále pak
brnûnského GT a Meridy.

Od startu v Jamném se jelo více-

ménû po rovinû, proto bylo vidût na ãele
pelotonu spí‰e ãasovkáfie Halouzku, ãi
Souãka s Hubáãkem z místního Ti‰nov
Bikers.

Oproti loÀskému roãníku peloton
svazovala taktika a vyãkávání, kdo
první udefií. Zajímavé to zaãalo b˘t
bûhem stoupání do ¤epky, kdy do‰lo
k roztrÏení balíku, protoÏe ãelo pelotonu
zv˘‰ilo frekvenci, aby do Lomnice jiÏ
jela 8ãlenná vedoucí skupinka jezdcÛ,
tvofiená jezdci Ti‰nov Bikers, GT,
Meridy a Klepárník. Dotáhnout se sna-
Ïila druhá silná skupina jezdcÛ v ãele
s LuÀáãkem – Ti‰nov cup.

Rozhodnutí padlo v dlouhém stou-
pání za Lomnicí, asi 12 km po startu.
Z vedoucí skupiny nastoupil VáÀa
z Ti‰nov Bikers, jehoÏ náskok postupnû
narÛstal, aby se v cíli radoval z vítûz-
ství. Na celkovém druhém místû dojel
junior O‰Èádal z GT a na 3. místû opût
jezdec GT – Matou‰ek.

Mezi pfiekvapení závodu patfiilo cel-
kové 4. místo Marka - Merida a aktivnû
jedoucího Klepárníka, kter˘ skonãil na
celkovém 5. místû.

Na závûr se v‰ichni ve zdraví se‰li
v hostinci u VlachÛ pfii vyhla‰ovaní tûch
nejúspû‰nûj‰ích.

Pavel VáÀa st.

(foto pan Ferov)
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Petunie 2011
VIII. roãník turnaje
v petanque dvojic

Sobota 30. dubna od 9.00 hod. 
– hfii‰tû pod Kvûtnicí. Tfii vítûzné páry
obdrÏí vûcné ceny.

Nábor hráãÛ do futsalového
muÏstva pro roãníky
1999 – 2002

Drazí a váÏení rodiãe, rádi bychom
navázali na tradici mládeÏnického fut-
salu, kter˘ v Ti‰novû získal v posledních
letech mnoho úspûchÛ (mimo jiné
3. místo v 2. lize âR). Vedení t˘mu 1. FC
Ti‰nov proto pofiádá nábory hráãÛ do no-
vého druÏstva 1. FC Ti‰nov, které má za
cíl vychovávat nové hráãe pro druÏstvo
1. FC Kvûtnice úspû‰nû pÛsobící ve
2. futsalové lize âR. Zveme na tento ná-
bor v‰echny mladé hráãe (Ïáky) vãetnû
jejich rodiãÛ ãi zákonn˘ch zástupcÛ.

Nábory probíhají na kaÏdém tré-
ninku vÏdy v úter˘ od 16.00 do 17.30 ho-
din ve sportovní hale v Ti‰novû nebo na
umûlé trávû.

Na tomto tréninku, resp. náboru, se
dozvíte v‰e podstatné!

V‰echny informace Vám rádi poskyt-
neme na tûchto kontaktech:
Petr Hrdina (trenér): 773 514 781,
petrfutsal@atlas.cz
Vlastislav Sojka (asistent trenéra):
774 024 361

Futsal – to tu je‰tû nebylo

Spolu s úspû‰n˘m sportovním vy-
stoupením 1. FC Kvûtnice ve 2. lize,
které na stránkách TN uvedla Nina
Adamcová, je vhodné uvést i samotnou
atmosféru bûhem zápasÛ a reakce
druhé strany – na‰ich soupefiÛ.

Nûkolik tûchto pfiíjemn˘ch pocitÛ
nám pfiiblíÏí i rÛzné deníky ãi komen-
táfie funkcionáfiÛ a hráãÛ soupefie na-
‰eho t˘mu.
Havífiov – Ti‰nov, 1 : 5 (17. 12. 2010)

UÏ pfied utkáním bylo jasné, Ïe pro
domácí Slavii bude zápas s Ti‰novem
nev‰edním záÏitkem. Hosté totiÏ pfiijeli
do Havífiova s velkou skupinou fa-
nou‰kÛ, ktefií se zaslouÏili o skvûlou
atmosféru celého utkání. Fanou‰kÛm
hostÛ lze jen podûkovat za
NEZAPOMENUTELN¯ záÏitek pro
mnohé hráãe i diváky domácí Slavie.
Gillotina ChoceÀ – Ti‰nov, 5 : 4

Orlick˘ deník 21. 2. 2011. Utkání se
hrálo ve fantastické atmosféfie, protoÏe
Kvûtnice má naprosto v˘bornou fanou‰-
kovskou podporu. Oba tábory fanou‰kÛ
se pfietahovaly v hledi‰ti, na hfii‰ti byla
k vidûní krásná bitva. TAKOVÁ
ATMOSFÉRA V CHOCE≈SKÉ SPOR-
TOVNÍ HALE JE·Tù NIKDY NEBYLA!!!

Ti‰nov je houÏevnat˘ soupefi. Hosté
nevypustí Ïádn˘ souboj, nebojí se zaúto-
ãit. Sehrát utkání pfied pln˘m hledi‰tûm
v bájeãné atmosféfie je sen kaÏdého
hráãe. Pfied fanou‰ky obou táborÛ ne-
zb˘vá neÏ smeknout a podûkovat jim za
skvûl˘ záÏitek.
Fr˘dek – Místek – Ti‰nov, 2 : 0

Fr˘deckomísteck˘ a Tfiineck˘ deník
7. 3. 2011. S hostujícími futsalisty dora-
zila do místecké sportovní haly také po-
ãetná a HLASNÁ skupina fanou‰kÛ,
ktefií neúnavnû své miláãky povzbuzo-
vali po cel˘ prÛbûh zápasu … v˘bornû
chytající gólmani … zápas skuteãnû mûl
v‰e, co moderní futsal dodává. Hostující
nováãek z Ti‰nova se ve Fr˘dku pfied-
vedl ve v˘borném svûtle.

„Hosté byli neskuteãnû féroví, i kdyÏ
prohrávali, tak se pfiiznávali k teãím
a podobnû“ dodal gólman domácích
Daniel Nûmec.
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To bylo jen pár postfiehÛ z tûch jede-
nácti utkání na hfii‰tích soupefiÛ, které
nováãek 2. ligy 1. FC Kvûtnice absolvo-
val. Dnes uÏ jsou to obávaní a ostfiílení
borci, protoÏe koneãné 5. místo v ta-
bulce mluví za v‰e. V‰echny autobusové
sportovní zájezdy futsalistÛ 1. FC Kvût-
nice mûly svÛj pÛvab a pfiíjemnou atmo-
sféru. Speciální, nesmírnû vynalézavá
a zvuãná aparatura, spousta bubnÛ,
fiehtaãek, trubek, ãinelÛ a hlasivek
fandÛ tak vytváfiela nûco, co 2. liga fut-
salu ve své historii je‰tû nezaÏila.

Dostat se do míst soupefiÛ vyÏado-
valo i spoustu ãasu. A Ïe to nebylo nic
nudného, uspávajícího, za to patfií
upfiímné podûkování Martinu Chlupovi.
Tento moderátor, baviã a souãasnû nej-
lep‰í stfielec muÏstva vytváfiel na
cestách v‰echno to, co k nesmírnû sou-
drÏné partû je zapotfiebí. Jemu patfií
díky v‰ech, ktefií se na akcích futsalistÛ
pfii cestách k soupefiÛm v roãníku
2010/2011 zúãastnili.

-pak-

Futsalová juniorka
v prvním utkání zvítûzila

V pátek 25. bfiezna se novû posklá-
dané druÏstvo mlad˘ch futsalistÛ
1. FC Ti‰nov postavilo k prvnímu pfiá-
telskému utkání. Juniofii se utkali
s muÏstvem Z· Îìárec. Základ úspûchu
poloÏili Ti‰nováci uÏ solidním v˘konem
v prvním poloãase, po kterém vedli 4:1
a nakonec slavili pfiesvûdãivé vítûzství
8:3. Publikum zaujal pfiedev‰ím v˘kon
Tomá‰e Jufiíãka, kter˘ vstfielil ‰est gólÛ.
„Po dvoumûsíãním cyklu tréninkÛ jsme
nastoupili k pfiátelskému zápasu, ve
kterém dostalo pfiíleÏitost v‰ech ãtrnáct
hráãÛ. Bylo vidût, Ïe nûktefií je‰tû
nejsou sehraní, ale i pfiesto podávali
bojovn˘ v˘kon, kter˘ pfiinesl nûkolik

pohledn˘ch futsalov˘ch akcí,“ okomen-
toval zápas trenér muÏstva Petr
Hrdina. ZároveÀ v‰ak pfiiznal, Ïe
v nûkter˘ch ãástech utkání byla hra
muÏstva pomûrnû chaotická. Koneãn˘
v˘sledek ale naznaãil, Ïe pokud bude
muÏstvo pokraãovat v poctivé práci, má
v budoucnu urãitû nadûji i na vût‰í
úspûchy.

„Chtûl bych podûkovat v‰em hráãÛm
za odveden˘ v˘kon a divákÛm, Ïe nás
v hojném poãtu pfii‰li podpofiit,“ dodal
trenér. Následující utkání sehraje t˘m
pravdûpodobnû se stejn˘m soupefiem
tentokrát na jeho pÛdû.

Radek Babiãka

Tenisové turnaje

O víkendu 2. – 3. 4. 2011 se na do-
mácích dvorcích v nafukovací hale hrály
turnaje v MINITENISU a BABY-
TENISU. MinitenistÛ (5 – 6 let) pfiijelo
do Ti‰nova 17. Dûti hrají na dvû vítûzné
sady do deseti bodÛ a za stavu 9:9 se
hraje rozhodující míã. Za sobotní odpo-
ledne se odehrálo více jak 70 zápasÛ.
Po základních skupinách, do kter˘ch se
dûti vylosovaly, postoupily do skupin
o umístûní. Ve skupinû o 1. – 8. místo
byly v‰echny zápasy velice vyrovnané
a rozhodoval kaÏd˘ míã, coÏ ocenili
i v‰ichni diváci. Favoritem byl domácí
hráã Matyá‰ Vítek, kter˘ zvítûzil na pfie-
de‰lém turnaji, ale v semifinále nestaãil
na Ondfieje Kratochvíla a podlehl mu
1:2 na sety. V celém turnaji nena‰la pfie-
moÏitele Lucie Ivanová a zaslouÏenû si
odvezla z Ti‰nova nejvût‰í pohár.
Matyá‰ si pak spravil chuÈ v boji o tfietí
místo s Janem Hrazdilem a oplatil mu
poráÏku z finálového stfietnutí na tur-
naji v Kyjovû.



Sport

35TI·NOVSKÉ NOVINY 7/2011

BabytenistÛ (8 – 9 let) se v nedûli
sjelo z celé republiky 18 a hráli stejn˘m
systémem ve skupinách, kaÏd˘ s kaÏ-
d˘m do 4 gemÛ. Favoritem turnaje byl
domácí hráã KRY·TOF VÍTEK, kter˘ se
den pfied turnajem zúãastnil tenisového
MASTERS v Brnû na TCMJ. Na tomto
turnaji hrálo 10 nejlep‰ích hráãÛ, ktefií
bûhem halové sezóny uhráli nejlep‰í v˘-
sledky na ãtyfiech turnajích,  zafiazen˘ch
do okruhu Babolat TCMJ. Kry‰tof v zá-
kladní ãásti okruhu zvítûzil, ale na
MASTERS na‰el pfiemoÏitele z Bratis-
lavy a Pre‰ova. Umístil se za Slováky na
tfietím místû
a z âechÛ ne-
na‰el pfiemoÏi-
tele, coÏ je pro
nûho i pro ná‰
klub velk˘
úspûch. Na
t i ‰ n o v s k é m
turnaji v zá-
kladní sku-
pinû ztratil
pouze 1 gem
a v bojích o koneãné pofiadí aÏ do finále
ani jeden. Finálov˘ souboj s Petrem
Pozdenkovem, kter˘ pfiedvedl bez-
chybn˘ v˘kon, patfiil mezi nejkrásnûj‰í
zápasy, které se kdy na ti‰novsk˘ch
dvorcích hrály. Kry‰tof vedl uÏ 3:1 a mûl
matchball, ale Petr v˘bornou hrou
vyrovnal na 3:3 a i za tohoto stavu od-
vrátil dal‰í dva matchbally. Dokonce si
jeden vypracoval, ale snad nervozita ho
první dvojchybou v zápase pfiipravila
o vítûzství. Kry‰tof poté vycítil pfiíle-
Ïitost a dvûma krásn˘mi  v˘mûnami
si do‰el pro zaslouÏené vítûzství. Ve v˘-
borné atmosféfie si oba hráãi zápas ve-
lice uÏívali a dlouho na nûj budou urãitû
vzpomínat. Koneãné pofiadí: 1. Kry‰tof
Vítek, 2. Petr Pozdenkov, 3. Nicolas

Mádle, 4. Zdenûk Pekafi. Za cel˘ turnaj
se odehrálo 55 zápasÛ a pro mnohé to
byly jedny z prvních turnajov˘ch zku‰e-
ností, ve v‰ech zápasech v‰ak byla vidût
chuÈ dûtí sportovat.

Tro‰ku jin˘ turnaj, kter˘ pofiádá
ná‰ klub pravidelnû na konci bfiezna, je
„TURNAJ RODINN¯CH DVOJIC“.
Hraje se ãtyfihra, kdy kaÏdá rodina
mÛÏe postavit i více párÛ nebo mÛÏe
stfiídat sloÏení páru i bûhem hry. Hrají
rodiãe, dûti, bratranci a sestfienice nebo
i str˘cové a tety. Máme v‰ak i pfiípad
kdy nastoupil dûdeãek s vnukem. Prostû

kaÏd˘ ãlen
klubu si mÛÏe
pfiivézt, koho
chce. Pravi-
delná úãast
dvojic je kolem
16 a hraje se
cel˘ den v na-
fukovací hale
systémem ve
s k u p i n á c h
kaÏd˘ s kaÏ-

d˘m. 26. bfiezna se zúãastnilo 15 párÛ
a v‰ichni si v˘bornû zahráli. Díky pfiívû-
tivému poãasí probûhlo první jarní opé-
kání a ve veãerních hodinách se úãast-
níci turnaje spokojení roze‰li domÛ.
Na tomto turnaji jde pfiedev‰ím o to,
Ïe se ná‰ klub snaÏí pfiiblíÏit hru tenisu
nejen dûtem a závodním hráãÛm, ale
také rodiãÛm dûtí, které se tenisu na
na‰ich dvorcích vûnují. Proto klub po-
fiádá dnes jiÏ tradiãní turnaje, na kte-
r˘ch si i rodiãe vyzkou‰í, Ïe tenis není
vÛbec jednoduchá hra, jak se na první
pohled zdá.

Z. K.
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Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiíbuzn˘m, pfiátelÛm
a znám˘m, ktefií se pfii‰li naposledy roz-
louãit s na‰í milovanou maminkou, ba-
biãkou a prababiãkou paní JI¤INOU
MATULKOVOU. Za projevenou sou-
strast a kvûtinové dary dûkují dcera
a syn s rodinami.

Dûkuji v‰em sestrám z ti‰novské cha-
rity za jejich vzornou péãi o mou ma-
minku paní JI¤INU MATULKOVU.
Dûkuje dcera.

Dûkujeme v‰em pfiíbuzn˘m, pfiátelÛm
a znám˘m, ktefií se pfii‰li naposledy roz-
louãit s na‰í milovanou maminkou, ba-
biãkou a prababiãkou paní IVANKOU
POKORNOU. Za projevenou soustrast
a kvûtinové dary dûkují syn Petr
a dcera Iva s rodinami.

Dûkujeme v‰em, ktefií se pfii‰li naposle-
dy rozlouãit s na‰ím milovan˘m manÏe-
lem, tatínkem, dûdeãkem a pradûdeã-
kem panem JOSEFEM VESEL¯M.
Dûkujeme za upfiímná slova soustrasti
a za kvûtinové dary. ManÏelka a dcera
s rodinou.

Podûkování v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li rozlouãit s paní EVOU
VAVRU·KOVOU. Dûkujeme téÏ za
kvûtinové dary a projevy soustrasti.
ManÏel, syn a dcera s rodinami.

Vzpomínky

Dne 2. dubna uplynul
tfietí smutn˘ rok, kdy nás
navÏdy opustila na‰e
drahá maminka a ba-
biãka paní BLANKA
OBDRÎÁLKOVÁ. Kdo
jste ji znali a mûli rádi,

vzpomeÀte s námi. S láskou stále vzpomí-
nají dcera Blanka s rodinou a syn Ludûk.

Dne 20. dubna 2011 by se doÏil 80 let
ná‰ milovan˘ manÏel, tatínek a dûde-
ãek pan ADOLF POSNER. Kdo jste
ho znali, vzpomeÀte prosím s námi.
Dûkují manÏelka, synové, snacha
a vnouãata.

Dne 2. dubna uplynul první smutn˘ rok,
co nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûdeãek pan JAN
âEPE·. Za tichou vzpomínku dûkují
manÏelka a synové s rodinami.

Kdo poznal Tû, ten mûl Tû rád,
umûla jsi pomoci, potû‰it i rozesmát.

Dne 13. dubna to bude
6 let, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
maminka, babiãka a pra-
babiãka paní MILADA
PROCHÁZKOVÁ. Stále
vzpomínají dcery a syn
s rodinami.

Dne 14. dubna 2011
vzpomínáme 1. smutné
v˘roãí, kdy nás navÏdy
opustil  ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek, dûdeãek
a pradûdeãek pan 
MIROSLAV KNOFLÍ-

âEK. Kdo jste ho znali, vûnujte mu
tichou vzpomínku. Dûkuje manÏelka
s rodinou.

Dne 25. dubna 2011 tomu
bude 24 let, kdy nás
náhle bez rozlouãení
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûde-
ãek pan MILOSLAV
·TùRBA. Kdo jste ho

znali, vzpomeÀte s námi. Za vzpomínku
dûkuje manÏelka a dcera s rodinou.
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Inzerce

Pronajmu byt 1+1 pod Kvûtnicí, dÛm
i byt po celkové rekonstrukci. Byt ãás-
teãnû zafiízen˘. Tel.: 605 326 658

Pronajmu byt 1+1, cena 4 500 + energie.
V centru Ti‰nova. Tel.: 737 022 105

Prodám byt 3+1 v OV na ulici Hornická.
Tel.: 604 327 299, 604 588 057

Nabízím garáÏ v Ti‰novû na Trnci, cena
dohodou. Tel.: 776 691 751

Hledám pronájem uzamykatelné garáÏe
v dobrém stavu v Ti‰novû – místo neroz-
hoduje. Doba pronájmu 1-2 roky. Úãel je
parkování osobního vozidla. Cenu re-
spektuji! Spûchám! Tel.: 603 413 590

Prodám DB 2+1 v Ti‰novû po celkové
rekonstrukci. Cena 1 250 000 Kã.
Tel.: 728 333 905

Prodám byt 3+1 v OV, 5/7 s lodÏií na
ulici Halasova. K bytu náleÏí sklepní
kóje a komora mimo byt. Prodej je bez
úãasti realitní kanceláfie a koneãná cena
je 1 495 000,- Kã. K bytu je moÏno kou-
pit i garáÏ. Tel.: 602 510 988, e-mail:
aza@aza.cz

Prodám ‰vestkov˘ sad 5 km od Ti‰nova.
BliÏ‰í informace na tel. ã. 731 457 010

Spofiení, investice, www.f-finance.cz

Koupím nûmecké vûci z 2. svût. války.
Pfiilby, uniformy, odznaky, vyznamenání,
d˘ky, bodáky, fotografie, knihy. Vûci mo-
hou b˘t i po‰kozené. Tel.: 723 539 270

Manikúra, modeláÏ nehtÛ u vás doma.
Slevy na 1. doplnûní. Tel.: 777 816 383

Reflexní masáÏe chodidel v pohodlí
va‰eho domova. Tel.: 724 976 317

Hledám mobilní katr na zpracování 
akátu v Brnû-Jundrovû. Tel.: 602 171 414

Dovoz písku, odvoz sutû. KONTEST
s. r. o. Bfiezina 14, Ti‰nov. Tel.: 604 215
674

Nauãím/douãím francouzsk˘ jazyk
nebo ãesk˘ jazyk. V‰echny úrovnû.
Tel.: 776 699 179, malanka@centrum.cz

Hledám paní na údrÏbu vût‰í zahrady.
Tel.: 602 792 937

Zámeãnictví Petr Hlubinka
M: 603 420 867

Provádím tesafiské a truhláfiské práce:
dfiev. konstrukce, pergoly, palubky,
pl. podlahy. Tel.: 737 315 175

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

Dne 13. dubna uplyne 16. v˘roãí úmrtí na‰í milo-
vané maminky, babiãky paní MARIE
DVO¤ÁKOVÉ. A dne 4. kvûtna uplyne 3. smutn˘
rok od úmrtí na‰eho tatínka a dûdeãka pana JANA
DVO¤ÁKA. Za tichou vzpomínku dûkují dcery
s rodinami.
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Rychlá pÛjãka – hotovost aÏ do domu.
Tel.: 608 532 567

PÒJâKY & REALITY www.dinero.cz

PRÁCE Z DOMU
více www.byznyszdomu.cz

Penzion âerven˘ Ml˘n pfiijme kucha-
fie. Nabízíme mlad˘ kolektiv a dobré fi-
nanãní ohodnocení. Informace osobnû
nebo na tel.: 549 410 461
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