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Z vernisáÏe v˘stavy „Kouzlo ti‰novsk˘ch
uliãek“ v Muzeu mûsta Ti‰nova
(autofii Milada Kollárová a Jan Hnátek).
Foto: Michal Bene‰
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odzim se s námi louãí mimofiádnû
tepl˘mi dny, stromy postupnû sha-
zují svoje v‰emi barvami hrající
listí. Na‰e mûstská pracovní ãeta

jiÏ více jak ãtrnáct dnÛ tuto nadílku nádhery
postupnû uklízí. Je to dal‰í ãinnost pfii
úklidu mûsta navazující na pfiedchozí seãení
travnat˘ch ploch. Nade‰el také ãas na
krátké zhodnocení na‰eho rozhodnutí prová-
dût údrÏbu travnat˘ch ploch pouze vlastními
silami. Snaha o sobûstaãnost v péãi o mûsto
pfiinesla práci 6 lidem evidovan˘m na úfiadu
práce. Dal‰ím pozitivem jsou nemalé fi-
nanãní úspory. V roce 2010 mûsto Ti‰nov vy-
naloÏilo na seãení ãástku 1,8 mil. Kã, letos je
to 815 tis. Kã, ke kter˘m v‰ak musíme  pfii-
ãíst ãástku 702 tis. na pofiízení nové sekací
techniky. Tyto investované náklady se mûstu
vrátily jiÏ bûhem první sezóny. Podobnû bu-
deme postupovat i pfii zimní údrÏbû, tedy
pfieváÏnû samostatnû.

My‰lenka, Ïe mûsto si má ve‰keré sluÏby
najímat od externích firem, není podle mého
názoru úplnû správná. V pfiedchozím ãísle
Ti‰novsk˘ch novin jste si mohli pfieãíst kri-
tiku vstupu na‰eho mûsta do spoleãnosti
KTS Ekologie s.r.o. Dovolím si k této proble-
matice je‰tû malé doplnûní. Jedním z na‰ich
volebních cílÛ bylo obnovení ãinnosti tech-
nick˘ch sluÏeb mûsta. Této problematice
jsem vûnoval pomûrnû dost ãasu, a to pfiede-
v‰ím zvaÏováním ekonomické v˘hodnosti.
Aby se technické sluÏby tzv. „uÏivily“, mu-
sely by ihned zaãít i s likvidací komunálního
odpadu. Znamenalo by to vloÏit nemalé fi-
nanãní prostfiedky do svozové techniky, a to
v dobû, kdy mûstsk˘ rozpoãet na stranû
pfiíjmÛ z daÀové v˘tûÏnosti zaznamenával
propad 3 mil. korun. Vstup do spoleãnosti
KTS je pro nás  jen jinou, levnûj‰í formou
vlastních TS. Vlastníky spoleãnosti KTS jsou
pouze obce a ty rozhodují, jak bude spoleã-
nost pracovat a za jaké ceny bude likvidovat
odpady právû sv˘m vlastníkÛm. Mûsto
Ti‰nov vstupem do spoleãnosti získá nejen
její podíl, ale pfiedev‰ím znaãné finanãní
úspory. Následující srovnání je provedeno
vzhledem ke stávajícím jednotkov˘m cenám,
které má Ti‰nov jiÏ nyní ve svém regionu
jedny z nejniÏ‰ích. Na svozu komunálního

odpadu mûsto u‰etfií cca 500 tis. Kã, organi-
zace mûstem zfiizované (Z·, M·, CSS atd.)
budou mít svoz zcela zdarma, coÏ je úspora
dal‰ích cca 150 tis. Kã. Domácnosti budou
mít svoz zaji‰tûn 1x t˘dnû po cel˘ rok – mimo
místních ãástí, kde systém svozu bude za-
chován. Pfii jednáních s pfiedstaviteli spoleã-
nosti KTS jsme se dohodli, Ïe Ti‰nov bude
mít v této spoleãnosti svého jednatele.
V̆ konem této funkce povûfiilo zastupitelstvo
mûsta mne. Nehledejte za tím mÛj osobní
prospûch (jak se mÛÏe na první pohled zdát).
Je to funkce bez nároku na mzdu a pfiinese
mi pfiedev‰ím dal‰í povinnosti. Budeme v‰ak
moci více kontrolovat chod spoleãnosti a na-
kládání s jejími finanãními prostfiedky.
Podobnû by tomu bylo i pfii vzniku vlastních
TS.  Aby Ti‰nov na likvidaci odpadÛ doplácel
co nejménû, závisí na chování nás v‰ech. Zde
je tfieba podûkovat v‰em, ktefií svÛj odpad
tfiídí. To je cesta ke sniÏování nákladÛ mûsta
i k jeho udrÏitelnému rozvoji. Ti‰nov patfií
v této oblasti mezi ‰piãku v Jihomoravském
kraji. Je to rovnûÏ ovlivnûno pracovním
i osobním zájmem o tuto problematiku na-
‰eho zamûstnance pana Ing. Václava Drhlíka.

Dal‰í dobrou zprávou je, Ïe zásahová jed-
notka na‰ich dobrovoln˘ch hasiãÛ dostala
nové vozidlo na podvozku Iveco Daily, na-
hrazující starou Avii. Z investované ãástky
1 225 000 Kã nám 500 000 Kã pfiispûl formou
dotace Jihomoravsk˘ kraj. Slavnostní pfie-
dání probûhlo za pfiítomnosti hejtmana
JUDr. Ha‰ka dne 22.11.2011 v prostorách
ti‰novské hasiãky. Vefiejnost se bude moci
s nov˘m pomocníkem seznámit za pfiíznivûj-
‰ího poãasí na dal‰ím setkání s jednotkami
záchranného systému v ãervnu pfií‰tího roku.

Dal‰í informace napfi. o úsporách na ve-
fiejném osvûtlení, o plánované rozsáhlé re-
konstrukci stfiedotlakého plynovodu na síd-
li‰ti Pod Klucaninou – zase pfií‰tû.

Závûrem dûkuji v‰em ãlenÛm pracovní
ãety za dosud vykonanou práci a pfieji hodnû
sil pfii  zimní péãi o na‰e mûsto.

V‰em obãanÛm pfieji, byÈ pfiedãasnû, pfií-
jemné proÏití prosincov˘ch svátkÛ v rodin-
ném kruhu se sv˘mi nejbliÏ‰ími.

Radovan Klusák
místostarosta

P
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Kontejnery usnadní odevzdání
drobn˘ch elektrick˘ch spotfiebiãÛ

projekt provozuje

mûsto Ti‰nov a firma Asekol
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MûKS Ti‰nov uvádí:
www.mekstisnov.cz

Bucinatores Orchestra
9. prosince 2011 – KONCERT

ZRU·EN

4. koncert KPH
In Cordis Ensemble 

14. prosince 2011 v 19.30 hod.
Velk˘ sál MûKS

IN CORDIS ENSEMBLE je ojedinû-
l˘m hudebním tûlesem, zamûfiujícím se
na repertoár pro drnkací nástroje
z 15. – 18. stol. Pfiedstavuje tak nástroje
kdysi naprosto bûÏné, jako napfi. loutny
renesanãní i barokní, teorbu, barokní
i renesanãní kytary, galizonu, cistru
i rÛzné typy harf. Svou badatelskou
a interpretaãní ãinností se snaÏí nalézt
odpovídající zvukovou podobu, která by
nejen dávala hudbû na‰ich pfiedkÛ moÏ-
nost vykvést do své pÛvodní krásy, ale
také by usnadnila dne‰nímu ãlovûku
této hudbû porozumût a proÏít její
krásu. Tato interpretace je pfiímo pod-
mínûna znalostí dobov˘ch hudebních
i obecnû estetick˘ch souvislostí, pûvec-
k˘ch i hráãsk˘ch praktik a pochopitelnû
také schopností toto poznání realizovat
s pfiirozenou a spontánní muzikalitou.

Neobyãejnost setkání posluchaãÛ se
starou hudbou není dána jen pouÏívá-
ním kopií historick˘ch hudebních ná-
strojÛ, ale i promy‰lenû vybudovanou
dramaturgickou skladbou kaÏdého pro-
gramového celku, opírající se mimo jiné
i o v˘sledky vlastního muzikologického
bádání.

KATE¤INA GHANNUDI studo-
vala hru na harfu a zpûv. S touhou oÏi-
vit tradici lidového harfenictví v âe-
chách zaãala hrát r. 2001 na repliku
mechanické harfy z 19. stol. a zároveÀ
hudbu star‰í i souãasnou na harfu gotic-

kou a keltskou. V souãasnosti studuje
v bakaláfiském studijním programu hru
na trojfiadou barokní harfu v italské
Veronû. Vedle sólového vystupování spo-
lupracuje kromû In Cordis i se soubory
Ritornello, Michal Hromek Consort
a Capella Regia.

JAN KREJâA studoval nejprve hru
na renesanãní loutnu a poté roz‰ífiil svÛj
zájem o teorbu a barokní kytaru.
Zúãastnil se ãetn˘ch interpretaãních
kurzÛ. V poslední dobû vystupuje se só-
lov˘mi recitály. Jako vyhledávan˘ hráã
bassa continua spolupracuje s mnoha
domácími a zahraniãními soubory
(Collegium Marianum, Collegium 1704,
Ensemble Tourbillon, Capella Regia aj.).
Pravidelnû hraje na festivalech jako je
napfi. PraÏské jaro, PraÏsk˘ podzim ãi
Concentus Moraviae.

MILOSLAV ·TUDENT se jiÏ za
sv˘ch studií hudební vûdy a estetiky
v Brnû intenzivnû vûnoval otázkám pro-
vozovací praxe hudby 16. – 18. stol., ve
stejné dobû zaloÏil a vedl ansámbl
Flores Musicae (spolu s M. KoÏenou,
V. Richterem a V. Mikulá‰kovou), s nímÏ
nastudoval a uvedl fiadu novodob˘ch
premiér zapomenut˘ch mistrovsk˘ch
dûl. Po období, kdy jako samouk byl od-
kázán jen na mistrovské kurzy, ode‰el
studovat do Itálie, kde v r. 1998 ukonãil
tfiíleté studium provozovací praxe ital-
ské hudby 17. stol. Na stejné ‰kole zís-
kal v r. 2002 diplom hry na loutnu. Od
téhoÏ roku vede tfiídu hry na loutnu na
Akademii staré hudby pfii Ústavu hu-
dební vûdy Masarykovy univerzity
v Brnû. Jako loutnista má na svém
kontû spolupráci s fiadou sólistÛ
(mj. M. KoÏená, R. Gini, I. Troupová,
J. Lewitová) i souborÛ (napfi. Ensemble
Concerto Milano, Ritornello Praha,
Societas Incognitorum).
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Stand Up Comedy Show
– KOMICI s.r.o.

15. prosince 2011 od 19.00 hod.
Kino Svratka

Pofiadatelem akce je Kavárna
u kina, MûKS pouze poskytuje prostor
k její prezentaci.

Vánoãní koncert TiKO
26. prosince 2011 v 17.00 hod.

Kostel sv. Václava, Ti‰nov
Druh˘ svátek Vánoc patfií v místním

kostele svatého Václava jiÏ tradiãnû
Ti‰novskému komornímu orchestru.
Nejinak tomu bude i letos – TiKO pro
Vás jako vÏdy pfiipravil více neÏ hodinu
hudby patfiící k tomuto svátku.

Galerie JamborÛv dÛm
Brnûnská 475, tel.: 549 410 211

Stálá expozice obrazÛ
Odkaz Josefa Jambora mûstu Ti‰novu
Otevfieno: úter˘ aÏ pátek 12 – 17 hod.,

sobota a nedûle 10 – 17 hod.

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

Stálá expozice o dûjinách
a pfiírodû mûsta.

Otevfieno úter˘ a pátek 10 – 18 hod.,
sobota a nedûle 10 – 19 hod.

OBâERSTVENÍ VE STYLOVÉ
KAVÁRNù

Tématické v˘stavy v muzeu:
KOUZLO TI·NOVSK¯CH ULIâEK

11. listopadu – 30. prosince 2011
V̆ stava obrazÛ, fotografií a ti‰tû-

n˘ch materiálÛ vztahujících se k nejuÏ-
‰ím ti‰novsk˘m uliãkám.

Maroko – putování Saharou
a Vysok˘m Atlasem

Muzeum mûsta Ti‰nova Vás zve na
pfiedná‰ku Michaely Poborské o jejím
putování po Maroku.

Pfiijìte si v pfiedvánoãním shonu od-
poãinout a vydejte se s námi na putová-
ní s velbloudí karavanou pou‰tními du-
nami i neuvûfiitelnû barevn˘mi horami
Vysokého Atlasu.

Nakouknûte do rozzáfien˘ch oãí ber-
bersk˘ch dûtí, kaÏdodenního Ïivota oby-
vatel horsk˘ch berbersk˘ch vesnic i pod
rou‰ku koãovného Ïivota nomádÛ.

Nasajte ‰iroké spektrum roztodiv-
n˘ch zvukÛ a podmanivou atmosféru
královsk˘ch mûst Marráke‰e a Fezu,
kde si budete pfiipadat jak v cirkuse pod
‰ir˘m nebem.

Komentované promítání s diskuzí se
uskuteãní ve ãtvrtek 15. prosince 2011
od 18 hodin v pfiedná‰kové místnosti
Muzea mûsta Ti‰nova, Jungmannova
80. Vstupné dobrovolné.

Muzeum je otevfieno dennû kromû pondûlí.
Otevírací doba muzea i kavárny
bûhem Vánoc:
24. – 26. prosince 2011 a 31. prosince
2011 – 2. ledna 2012 zavfieno
27. – 30. 12. 2011 otevfieno od 10 do 18
hodin

V Muzeu mûsta Ti‰nova je moÏné za-
koupit kalendáfi obrazÛ Josefa Jambora
pro rok 2012.
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Akce Mûstské knihovny
v mûsíci prosinci 2011

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

7. 12. 2011 v 17.00 pfiedná‰ky zimní-
ho semestru UVâ – Richard Wagner:
hudba a drama

13. 12. a 14. 12. 2011 v 17.00 pfied-
ná‰ky zimního semestru UVâ
– Stfiedoevropská barokní malba

Salonky

Podhorácké muzeum Pfiedklá‰tefií
15. 12. 2011 v 10.00 hod.

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky“ exkurzi do
Podhoráckého muzea v Pfiedklá‰tefií na
v˘stavu Souãasné umûlecké fiemeslo na
Ti‰novsku.

V̆ stavu o nejnovûj‰í tvorbû tfií v˘-
tvarnic z regionu, podbarvenou atmosfé-
rou a motivy Vánoc, nám bude prezento-
vat PhDr. Irena Ochrymãuková.

Vystavujícími jsou Hana Krejsová,
Jitka Páralová – keramika, ‰perky
a Erika Leksová – sklenûné ‰perky.
Sraz zájemcÛ je pfied muzeem v Pfied-
klá‰tefií v 10.00 hod.
Vstupné si hradí kaÏd˘ sám (20,- Kã)

Zájemci o exkurzi získají bliÏ‰í infor-
mace v knihovnû nebo na tel. ãísle 549
121 001-5

Oddûlení pro dûti a mládeÏ

T˘den pro dûtskou knihu
5. 12., 7. 12., 9. 12. 2011 ve 13.30 hod.

První prosincové dny zahájíme bo-
hatou nadílkou v podobû pestr˘ch pro-
gramÛ.

V pondûlním odpoledni zahrají Ïáci
literárnû-dramatického oboru ZU·
v Ti‰novû pod vedením paní uãitelky
Berit Hönigové pfiíbûhy na motivy sta-
r˘ch africk˘ch pohádek. Jejich autorem
je kongÏsk˘ spisovatel Kama Sawor
Kamanda. Dozvíte se, Ïe ne v‰echny po-
hádky vÏdy musí konãit ‰Èastnû a Ïe by-
chom se nikdy nemûli nechat zaslepit
p˘chou a bohatstvím.

Ve stfiedeãním odpoledni budeme
tvofiit vánoãní pfiáníãka, kter˘mi mÛ-
Ïete obdarovat své kamarády a pfiátele.

Páteãní program bude vûnovan˘
vzácné pfiíleÏitosti uvítat mezi námi spi-
sovatelku a v˘tvarnici Janu
Ondru‰ovou-Wünschovou, se kterou si
budeme povídat o její knize Pohádky
z nebe.

Celé dûtské oddûlení bude zdobit vá-
noãní v˘stava seniorsk˘ch prací, která
vás ãtenáfie a náv‰tûvníky jistû potû‰í
a sváteãnû naladí.

Bûhem celého mûsíce prosince bude
nadále probíhat vánoãní  prodej knih
z nakladatelství Thovt s v˘raznou slevou.

Art Periscope
v Jamborovû galerii

Pfied tfiemi lety vstoupila do ti‰nov-
ského kulturního Ïivota umûlecká spo-
leãnost Art Periscope, která ve spolu-
práci s MûKS uspofiádla v Jamborovû
domû celou fiadu zajímav˘ch a umûlecky
hodnotn˘ch v˘stav, které obohatily ne-
jen ti‰novskou kulturu, protoÏe vût‰i-
nou ‰lo o akce nadregionální.

VÛdãí osobností této umûlecké spo-
leãnosti je její fieditel Zdenûk Jílek, neú-
navn˘ organizátor, ideov˘ tvÛrce akcí,
ale také jejich realizátor. Ve své ãin-
nosti spoleãnost Art Periscope navázala
na odkaz Klubu pfiátel v˘tvarného
umûní. Zdenûk Jílek objevil pro Ti‰nov
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fiadu umûlcÛ, ktefií by zfiejmû v Ti‰novû
jinak nikdy nevystavovali nebo neúãin-
kovali. Nelze v‰ak zde vyjmenovat
v‰echny umûlce, protoÏe za ta léta jich
bylo nûkolik desítek. Neodmyslitelnou
souãástí v˘stav jsou také vernisáÏe, které
vÏdy byly mimofiádn˘m kulturním zá-
Ïitkem a staly se  dostaveníãkem ti‰nov-
ské kulturní vefiejnosti.  Z fiady v˘znam-
n˘ch umûlcÛ, ktefií na nich vystoupili,
pfiipomeÀme aspoÀ praÏského spisova-
tele a moderátora VráÈu Ebra, zpûvaãky
Martu a Tenu Elefteriadu nebo brnûn-
ského herce ZdeÀka Junáka. âasto zde
také vystupovala stálice koncertní scény
Vûra Bakalová (za klavírního doprovodu
prof. Franti‰ka Kratochvíla).

Souãástí vernisáÏí se staly také kfity
kníÏek ti‰novsk˘ch autorÛ, pro které to
byla milá prezentace jejich tvorby. A ne-
mûli bychom zapomenout ani na to, Ïe
spoleãnost vydává kaÏdoroãnû hodnotné
nástûnné kalendáfie z tvorby regionál-
ních v˘tvarníkÛ, jejichÏ duchovním au-
torem je také Zdenûk Jílek.

Tyto fiádky by mûly b˘t  podûková-
ním za ãinnost Art Periscope. KéÏ by
v Ti‰novû bylo více takov˘ch ZdeÀkÛ
JílkÛ! Sv˘mi akcemi, které v Ti‰novû
realizoval, nasadil laÈku vysoko a bylo
by opravdu ‰koda pro Ti‰nov a ti‰nov-
skou kulturu, kdyby spolupráce spoleã-
nosti Art Periscope s MûKS nepokra-
ãovala. Toto pfiání vyslovil i starosta
mûsta Ti‰nova a já  se k nûmu rád pfii-
pojuji.

Miroslav Pavlík
Pfiedseda KPVU

V˘stava betlémÛ v Ti‰novû

Spoleãnost Art
Periscope pofiádá
v galerii Diana
v Ti‰novû jiÏ tfietí

roãník vánoãní v˘stavy, tentokrát pod
názvem „150 betlémÛ v zahradnickém
aranÏmá Lenky Mihulové z Drásova
a Jana Kopfiivy ze ·ebrova“.

Ke zhlédnutí zde bude více jak 150
betlémÛ ze v‰ech moÏn˘ch materiálÛ
a z rÛzn˘ch zemí svûta.

Dominantou leto‰ní v˘stavy bude
malovan˘ betlém praÏského malífie
a grafika Ivana Svato‰e o rozmûrech
3,84�1,32 m. Mimo svaté rodinky jsou
na nûm zachyceny i symboly Vysoãiny.

Dal‰í novinkou bude 12 dfievûn˘ch
betlémÛ a plastik od novû objeveného
fiezbáfie Josefa Kejdy  ze Skfiináfiova.
Vytvofiil skvûlou sbírku nejenom bet-
lémÛ, ale dovedl zachytit ve své fiezbáfi-
ské ãinnosti i rÛzné osobnosti a posta-
viãky ze souãasného Ïivota. Obohacením
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bude urãitû zajímavá kombinace vá-
noãní nálady betlémÛ a kvûtin, kterou
nainstalují aranÏéfii Lenka Mihulová
z Drásova a Jan Kopfiiva ze ·ebrova.
Ten jistû zúroãí i svoje nové zku‰enosti
z leto‰ní studijní cesty v Anglii, âínû
a Holandsku. Mechanické betlémy
zastoupí opût Ing. Antonín Srba ze
Îelezného, tentokrát v‰ak v novém pro-
vedení. Smutnou  novinkou budou bet-
lémy zakoupené ze sbírky pfiedsedy bet-
lémáfiÛ Ing. Radka Weignera, kter˘ loni
na‰i v˘stavu zahajoval a kter˘, bohuÏel,
letos v ãervnu neãekanû zemfiel.

Na vernisáÏi, v sobotu 10. prosince
2011 od 14 hodin uvidíte a usly‰íte:
Ïiv˘ betlém, kter˘ pfiedvede skupina
dobrovolníkÛ z Církve adventistÛ
z Ti‰nova, dfievofiezbáfie J. Kejdu ze
Skfiináfiova a P. Novotného z âebína,
dále aranÏování vánoãních dekorací od
L. Mihulové a J. Kopfiivy a také vánoãní
koledy v podání Evy Vlãkové Nedomové,
Hanky Mlaskaãové a Jifiího Helána za
doprovodu Rosti Komosného. Pfiipra-
vena je i bohatá tombola. V̆ stava letos
potrvá aÏ do 30. 12. 2011, takÏe se
mÛÏeme domnívat, Ïe loÀsk˘ rekord
– 2 651 náv‰tûvníkÛ – bude ohroÏen.

Za pofiadatele spoleãnost Art
Periscope vás v‰echny srdeãnû zve
Zdenûk Jílek.

Slavnostní otevfiení
·evcovské uliãky

Ti‰nov pfiíli‰ neopl˘vá kulturními
stavebními památkami a tak o to zá-
sluÏnûj‰í se stala pfied pûti lety akce,
kdy z iniciativy ZdeÀka Jílka, tehdej-
‰ího fieditele JICOMU byla slavnostnû
otevfiena první ze star˘ch ti‰novsk˘ch
uliãek pokfitûná KoÏeluÏská.

Po pûti letech do‰lo 11. 11. 2011
k otevfiení dal‰í historické uliãky ·ev-

covské. Tentokrát se ujal iniciativy
p. Miroslav Navrátil. Uliãka byla reno-
vována nejen za pfiispûní Mûstského ú-
fiadu, firmy RIGI, ale také za pfiispûní
obãanÛ z okolí uliãky, ktefií pfiiloÏili ruce
k dílu a pfii‰li pomoci s lopatami i krum-
páãi. Také letos stál u zrodu této akce
Zdenûk Jílek, fieditel spoleãnosti Art
Periscope, kter˘ byl nejen scénáristou
akce, ale i autorem slavnostního otevfie-
ní této uliãky. A byla to akce vskutku
velkolepá. Uliãka byla otevfiena za úãas-
ti v‰ech realizátorÛ, nejvy‰‰ích pfiedsta-
vitelÛ mûsta a také za poãetné úãasti ve-
fiejnosti.

A protoÏe celá akce byla pofiádána za
milé spolupráce fieditelky muzea Mgr.
Katefiiny Brdíãkové, vyrostla v nádvofií
muzea desítka stánkÛ nabízejících pfie-
dev‰ím v˘robky tradiãní lidové tvorby.
Nechybûlo zde ani Martinské víno, sva-
fiák pro zahfiátí, ale také stánek, kde
mohli náv‰tûvníci akce ochutnat (i ve
velkém mnoÏství) ãerstv˘ chléb s vyni-
kající sponzorskou ‰kvarkovou poma-
zánkou, a to zcela zdarma, jakoÏ i do-
mácí koláãky a dokonce i víno.

Akce potom pokraãovala v polední
dobû v prostorách muzea, kde se usku-
teãnila slavnostní vernisáÏ v˘stavy ob-
razÛ a fotografií s tématikou tûchto sta-
r˘ch ti‰novsk˘ch uliãek. Diváci mohli
zhlédnout obrazy v˘tvarnice Milady
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Kollárové, utkané z nûÏn˘ch pastelo-
v˘ch barev, obrazy malífie Jana Hnátka
a ti‰novské Marie Ochrymãukové.
V̆ stava byla doplnûna skvûl˘mi foto-
grafiemi Michala Bene‰e.

Moderování vernisáÏe se ujal znám˘
praÏsk˘ emeritní knihkupec a spisova-
tel VráÈa Ebr a celou tuto mimofiádnou
vernisáÏ doprovázela cimbálová muzika
Veronica. V programu vystoupila také
brnûnská koncertní pûvkynû Vûra
Bakalová. Závûr vernisáÏe potom patfiil
slavnostnímu kfitu kalendáfie z tvorby
Josefa Jambora (jehoÏ 125. v˘roãí naro-
zení si pfiipomeneme v pfií‰tím roce),
kter˘ vydala spoleãnost Art Periscope.
Kalendáfi pfiedstavuje vût‰inou  ménû
známé obrazy mistra Jambora ze sbírek
soukrom˘ch sbûratelÛ. Kmotrem tohoto
noblesního kalendáfie se stal jak sta-
rosta mûsta Ti‰nova Jan Schneider, tak
také místostarosta Marek Babák (ktefií
se martinské akce zúãastnili jiÏ od otev-
fiení uliãky). Poslední volné v˘tisky ka-
lendáfie lze zakoupit jak v Muzeu mûsta
Ti‰nova, tak také v Jamborovû galerii.

Cel˘ slavnostní martinsk˘ den byl
zakonãen v podveãerních hodinách
svût˘lkov˘m prÛvodem, kter˘ RC
Studánka zahájilo tradiãními písniã-
kami a vyprávûním legendy o svatém
Martinovi. Úãastníci si pro‰li v‰emi
tfiemi stfiedovûk˘mi uliãkami, aby se
u muzea mohli setkat s Martinem na bí-
lém koni. Ten pfiivezl kouzelné rohlíãky
a poztrácel zlaté podkovy, které dûti po
jeho odjezdu s nad‰ením hledaly. Byla
to opût dal‰í zdafiilá a mimofiádná kul-
turní akce, které se zúãastnilo témûfi na
ãtyfii sta divákÛ.

Je dobfie, Ïe se tato akce konala za
podpory mûsta Ti‰nova a jeho nejvy‰-
‰ích pfiedstavitelÛ. Tato kulturní udá-
lost je dokladem také toho, Ïe jsou mezi
námi nad‰enci, kter˘m záleÏí na kultur-

ním Ïivotû mûsta a jsou ochotni obûtovat
nejen finanãní prostfiedky, ale také svÛj
ãas. A tak doufejme, Ïe otevfiení tfietí
uliãky na sebe nenechá dlouho ãekat
a Ïe se opût najde nûjaká dobrá du‰e,
která bude schopna a ochotna takovou
akci zorganizovat.

Miroslav Pavlík

Nová v˘stava fotografií
v Domovû sv. AlÏbûty

Srdeãnû vás zveme na v˘stavu foto-
grafií Martina Wettera s názvem
„Pohledy“, která byla zahájena 16. listo-
padu 2011.

Martin Wetter  (1973) Ïije
v Boskovicích. Maturoval v Metfie
Blansko, obor mechanik – elektronik, se
specializací na mûfiicí a fiídicí techniku.
V tomto oboru pracuje a díky zamûfiení
na nároãné odborné práce má pfiístup
k mnoha zajímav˘m místÛm, která jsou
vefiejnosti nepfiístupná, aÈ jiÏ z technic-
k˘ch nebo bezpeãnostních dÛvodÛ.

Fotí nejen krásy pfiírody, pohledy do
krajiny z v˘‰in vûÏí, továrních komínÛ,
ale také okamÏiky jedineãn˘ch setkání,
nahodil˘ch okamÏikÛ, kdy Ïivot ukazuje
dÛleÏitost bytí ...

Jeho fotografie jsou „Ïivé“ a pravdivé.
V˘stava je pfiístupná dennû do

15. ledna 2012 od 9.00 do 16.00 hodin.

J.P.

Kouzlo Vánoc pletené
z papíru

Kulturní komise mûstyse Drásov
dovoluje si vás pozvat na malou vánoãní
v˘stavku, která se koná v klubu seniorÛ
od 7. 12. do 14. 12. 2011. VÏdy od 10 do
12 hod. a od 14 do 17 hod.
Co na v˘stavû uvidíte:
– rÛzné betlémy
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– v˘‰ivky ubrusÛ
– dekorace kvûtin
– vánoãní zdobení  z papíru, z pedigu, 

ze ‰ustí, z perníku
Ve stfiedu 14. 12. 2011 v 17.00 hod.

bude zakonãení v˘stavky pfii klubu seni-
orÛ s kulturním programem a mal˘m
poho‰tûním. Pfiijìte naãerpat inspiraci
pro dlouhé zimní veãery.

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.

Sluha dvou pánÛ

Farní amatér-
sk˘ Ïidenick˘
divadelní sou-

bor Vás zve na své pfiedstavení hry
Carla Goldoniho s názvem Sluha dvou
pánÛ. Pfiedstavení se hraje v pátek
9. prosince 2011 v orlovnû v Lomnici
u Ti‰nova. Zaãátek je v 18.30 hodin.

Herci vûnují v˘tûÏek z dobrovolného
vstupného Oblastní charitû Ti‰nov na
podporu uÏivatelÛm Chránûného byd-
lení a Sociální rehabilitace ve Skryjích
pro osoby s mentálním postiÏením.
Pfiedstavení vzniklo za finanãní podpory
statutárního mûsta Brna. Mediálním
partnerem je rádio Proglas.

V‰ichni jste srdeãnû zváni.

Zájezd do Janáãkova
divadla

Lomnick˘ Sbor Disharmonick˘ch
amatérÛ o.s. pofiádá v sobotu 4. 2. 2012
zájezd do Janáãkova divadla na operu
Turandot. Turandot je úspû‰ná italská
opera Giacomo Pucciniho (1858-1924)
z roku 1762. Krásná princezna
Turandot se nechce vdávat, a proto pro
své nápadníky pfiipravila krutou 
zkou‰ku.

Cena vãetnû dopravy parter – 530,- Kã,
seniofii a ZTP 400,- Kã , studenti 315,- Kã.
Balkon – 380,- Kã / 336,- Kã / 296,- Kã.
Kontaktní osoba a pfiíjemce objed-
návek: sleãna Alena Smrkalová tel.:
739 438 351 nebo email: smrkalova-
alena@email.cz. do dne 4. 1. 2012.

Odjezd z Lomnice v 15.45 hod., zaãá-
tek pfiedstavení 17.00 hod.

Zahradnictví Hana Buãková

Dovolujeme si pozvat
v‰echny pfiíznivce vánoãní
pohody, kvûtin a dekorací
na Tradiãní prodejní
vánoãní v˘stavu.

Tû‰it se mÛÏete na:
– velk˘ v˘bûr adventních vûncÛ a svícnÛ,
– vánoãních aranÏmá a dekorací, 
– hrnkov˘ch kvûtin, svíãek a doplÀkÛ…

Kde: prostory zahradnictví Litava 2
Kdy: 1. adventní sobota a nedûle

– 26. 11. – 27. 11. 2011
2. adventní sobota a nedûle

– 3. 12. – 4. 12. 2011
3. adventní sobota a nedûle
– 10. 11. – 12. 12. 2011
4. adventní sobota a nedûle

– 17. 12. – 18. 12. 2011
vÏdy od 13.00 do 19.00 hod.
Prodej ve v‰ední dny : Po – Pá – 8 – 16 hod.

Ocenûní pro Ti‰novskou
televizi

V polovinû listopadu se v Kopfiivnici
konal XI. roãník pfiehlídky tvorby regio-
nálních televizních stanic a studií.
Ve ãtyfiech kategoriích zde soutûÏilo
celkem 70 pfiihlá‰en˘ch snímkÛ více 
neÏ dvaceti pfiihlá‰en˘ch úãastníkÛ.
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Zástupci Ti‰novské televize (TTV) obdr-
Ïeli za svÛj pofiad Trampské osady na
Ti‰novsku 2. místo v kategorii
Publicistika. Nûkteré z ocenûní získá-
vají Ti‰nováci pravidelnû a celkem
pûtkrát získali v rÛzn˘ch kategoriích
první místo (napfi. v roce 2010 za pofiad
Pfiíroda Ti‰novska – Kvûtnice a v roce
2009 za pofiad UkaÏ, co umí‰
– Parkour).

Ti‰novská televize zaãala své vysí-
lání 27. kvûtna
1999. Jejím
i n i c i á t o r Û m
(J. Pavli‰ovi,
I. Medkovi
a R. Tichému)
se pomûrnû
brzy podafiilo
pfiekonat poãá-
teãní nedÛvûru
ve kvalitu vy-
sílání a zájem-
cÛ postupnû
p fi i b ˘ v a l o .
V souãasné
dobû má pfiípojku kabelové televize cel-
kem 1600 úãastníkÛ. Základem vysílání
místních televizí, a ãasto jeho jedinou
souãástí, je zpravodajství o aktuálním
dûní ve mûstû a jeho okolí. Zábûr
Ti‰novské televize je ale mnohem ‰ir‰í.
Pravideln˘ Magazín TTV se formou sa-
mostatn˘ch reportáÏí ‰ífieji vûnuje se-
známení s v˘znamn˘mi akcemi ve spor-
tu a kultufie. Jeho souãástí je i seriál
Pfiíroda Ti‰novska, kter˘ se nepfietrÏitû
a pravidelnû vysílá od roku 2001. Jeho
autofii, docent Jan Lacina a Radim
Tich˘, formou filmové procházky sezna-
mují diváky se zajímav˘mi lokalitami
na‰eho okolí, které pfiedstavují po pfiíro-
dovûdné a vlastivûdné a ãasto i po kul-
turní stránce. Právû leto‰ní roãník, na-

zvan˘ Pfiíroda a krajina v obrazech sta-
r˘ch mistrÛ, je pfiíkladem takové synté-
zy a dokladem erudice obou tvÛrcÛ.
Není to ale jediná tematická série pfie-
kraãující standardy bûÏného dokumen-
tu. Seriál Hradní prÛvodce ukazuje ne-
jen pozÛstatky stfiedovûk˘ch hrádkÛ
v okolí Ti‰nova, ale nabízí i obrazové re-
konstrukce a odborn˘ v˘klad architekta
Pavla ·imeãka. Faktograficky a historic-
ky nesmírnû cenn˘ byl i velkorys˘ pro-

jekt Pozná-
vejte s námi,
ve kterém
mûly b˘t de-
tailnû a v his-
torick˘ch sou-
v i s l o s t e c h
pfiedstaveny
v‰echny obce
ti‰novského
r e g i o n u .
V jednotli-
v˘ch dílech,
které vyÏado-
valy dÛklad-

nou pfiípravu a aÏ nûkolik cel˘ch natá-
ãecích dnÛ, hovofiili pamûtníci, praco-
valo se se star˘mi  dokumenty, fotogra-
fiemi i filmov˘mi zábûry. TvÛrãí vyuÏití
dobového profesionálního i amatér-
ského filmového materiálu, získaného
vlastní iniciativou, dokládá také nepra-
videlnû vysílan˘ Ti‰novsk˘ kinemato-
graf. I ten posiluje historické a místní
povûdomí. Zcela jin˘m druhem seriálu
je pak napfiíklad UkaÏ, co umí‰, vûno-
van˘ mlad˘m lidem a jejich zajímav˘m
koníãkÛm (street dance, skateboarding,
kynologie aj.)

Klíãovou postavou TTV je po celou
dobu jejího vysílání Ing. Radim Tich˘.
Dûní v Ti‰novû si dosud bez nûj a jeho
kamery snad ani neumíme pfiedstavit.
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Jeho nejbliÏ‰ím spolupracovníkem je
v souãasné dobû Václav Kappel (pfied
ním Martin Hromãík), moderátorkou je
Helena Poláková a do loÀského roku ta-
ké RÛÏena Svobodová. Jak dokládá in-
zerát na místo nového pracovníka TTV,
zvefiejnûn˘ v minulém ãísle
Ti‰novsk˘ch novin, dojde v obsazení
pracovníkÛ  Ti‰novské televize ke
zmûnû. Proto dûkujeme dosavadnímu

t˘mu za peãlivé zpravodajství a za ne-
zanedbateln˘ pfiíspûvek k rozvoji ti‰-
novské vlastivûdy a vztahu obyvatel
k místu, ve kterém Ïijí.

Za redakãní radu TN
Mgr. Helena Pernicová

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
3. 12. Koncert duchovní hudby kostel sv. 16.00 mûsto Ti‰nov

– sereìsk˘ sbor Zvon Václava Ti‰nov
8. 12. Tropick˘ de‰tn˘ prales knihovna Ti‰nov 17.00 Ekoporadna

na Sumatfie – pfiedná‰ka
14. 12. In Cordis Ensemble velk˘ sál MûKS 19.30 MûKS

– koncert KPH
15. 12. Komici s.r.o. Kino Svratka 19.00 Kavárna u kina
15. 12. Maroko – putování Saharou Muzeum mûsta 18.00 muzeum

a Vysok˘m Atlasem – beseda Ti‰nova
18. 12. Vánoãní jarmark námûstí Míru mûsto Ti‰nov
26. 12. Vánoãní koncert TiKO kostel sv. 17.00 MûKS

Václava Ti‰nov

V˘stavy
Datum Akce Místo
7. 11. – 4. 12. Václav Nasvûtil – obrazy Galerie Diana

11. 11. – 30. 12. Kouzlo ti‰novsk˘ch uliãek Muzeum mûsta Ti‰nova
10. 12. – 30. 12. V̆ stava betlémÛ Galerie Diana
11. 11. – 11. 12. Svatofieãení AneÏky âeské ve fotografiích Podhorácké muzeum
11. 11. – 11. 12. Legenda o svaté AneÏce âeské Podhorácké muzeum
29. 11. – 25. 3. Malífi Bohumír Matal a ml˘n v Prudké Podhorácké muzeum

Jinde
Datum Akce Místo
16. 11. – 15. 1. Pohledy – v˘stava fotografií domov sv. AlÏbûty,

ÎernÛvka
7. 12. – 14. 12. Kouzlo Vánoc pletené z papíru klub seniorÛ Drásov
8. 12. Vánoãní koncert – v 16 hod. Centrum Ráãek Îelezné
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Den otevfien˘ch dvefií
na SOU Ti‰nov

Zamûstnanci a studenti Stfiedního
odborného uãili‰tû Ti‰nov pfiipravili pro
zájemce o studium, jejich rodiãe a ‰iro-
kou vefiejnost Den otevfien˘ch dvefií.

Rádi bychom vás pozvali do areálu
na‰í ‰koly dne 7. prosince 2011. Od
11.00 hodin do 16.00 hodin se mÛÏete
seznámit s tfiídami v budovû na ná-
mûstí Míru 22, kde probíhá teoretická

v˘uka a kde bude pfiipravena v˘stavka
studentsk˘ch prací. Zájemci mohou
nav‰tívit také areál odborného v˘cviku
na ulici Za Ml˘nem, kde se nachází
odborné dílny, v nichÏ se uãí budoucí
a u t o m e -
c h a n i c i ,
o p r a v á fi i
z e m û d û l -
sk˘ch stro-
jÛ, a kde
probíhá v˘-
uka praxe
u ãtyfile-
tého oboru
M e c h a -
n i z a c e
a sluÏby.

Po ná-
r o ã n é m
dnu se ur-

ãitû kaÏd˘ rád obãerství v na‰í malé
kavárniãce, kde pro vás dûvãata studu-
jící obor Provoz sluÏeb pfiipraví malé
poho‰tûní.

Tû‰íme se na setkání s vámi v na‰í
‰kole.

Za SOU Ti‰nov
Mgr. Jitka Alexová

Pfiedvánoãní jarmark

JiÏ ãtvrt˘m rokem pfiispívají stu-
denti Stfiedního odborného uãili‰tû
Ti‰nov prostfiednictvím projektu Adopce
na dálku na vzdûlání dívce Milly
z Ugandy. Díky na‰im pfiíspûvkÛm
mÛÏe Milly studovat a splnit si svÛj sen
– stát se lékafikou. V leto‰ním roce se
studenti 1. roãníku nástavbového studia
oboru Podnikání rozhodli pro ponûkud
netradiãní sbírku. Uspofiádají Pfiedvá-
noãní jarmark, jehoÏ v˘tûÏek bude vûno-
ván právû na tento projekt. Pokud chce-
te i vy pomoci zlep‰it Ïivot jednoho
ãlovûka, kter˘ se má hÛfie, neÏ kdokoliv
z nás, pfiijìte 8. prosince od 12.00 hodin
do 15.00 hodin do na‰í ‰koly (námûstí
Míru 22). Koupí nûkterého z v˘robkÛ
ÏákÛ, jejich rodiãÛ a pedagogÛ mÛÏete
pfiispût na vzdûlání Milly Buawallu
– dívky, která má velké plány a chuÈ se
uãit.

Studenti tfiídy 1.F

Ti‰novská pûvecká soutûÏ

Obãanské sdruÏení Tigal pfiipravilo
pro Ïáky ‰kol ti‰novského regionu pû-
veckou soutûÏ.  Tato soutûÏ probíhala ve
dvou kategoriích – kategorie A (do 15
let) a kategorie B (nad 15 let), a to ve
dvou soutûÏních kolech.

V prvním kole, které probûhlo
31. 10. 2011 v dopoledních hodinách
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v kinû Svratka, zazpívalo 14 soutûÏících
svoje písnû pfied zraky ÏákÛ ti‰novsk˘ch
‰kol. Z tohoto dopoledne byly vytvofieny
medailonky a videozáznamy soutûÏí-
cích, které byly umístûny na stránky
www.tigal.cz, kde následnû náv‰tûvníci
tûchto stránek z fiad vefiejnosti udûlova-
li 2 hlasy v kaÏdé kategorii.

Druhé soutûÏní kolo se konalo 9. 11.
2011 v kinû Svratka formou galakoncer-
tu. V‰ichni zpûváci pfiedvedli své pûvec-

ké v˘kony pfied zraky náv‰tûvníkÛ a se-
dmiãlenné odborné poroty. Bûhem celé-
ho soutûÏního t˘dne bylo moÏno sledo-
vat velké pokroky ve v˘konech v‰ech
soutûÏících, které se pak odrazily v je-
jich v˘sledcích. Na konci druhého sou-
tûÏního kola v závûru galakoncertu byly
vyhlá‰eny v˘sledky  internetového hla-
sování a udûlena 3 vítûzná místa pro
kaÏdou kategorii. Vítûzové obdrÏeli ce-
ny, které vûnovali ‰tûdfií sponzofii, jimÏ
bych rád touto cestou podûkoval.

Internetové hlasování – kategorie A
(do 15 let) – celkov˘ poãet 500 hlasÛ
1. místo: Magdalena Cecavová

(220 hlasÛ)
2. místo: Barbora Lahodová

(212 hlasÛ)
3. místo: Michaela Dvofiáková

(108 hlasÛ)

Internetové hlasování – kategorie B
(nad 15 let) – celkov˘ poãet 321 hlasÛ
1. místo: Eva Kapounová

(158 hlasÛ)
2. místo: Marieta Buterinová

(95 hlasÛ)
3. místo: Barbora ·paãková

(92 hlasÛ)
Porota udûlila 3 místa bez ohledu na

soutûÏící kategorie. Hlavní cenou bylo
natoãení videoklipu, které zajistí ob-

ãanské sdruÏení
Tigal. Pfiedsedou
odborné poroty
byl MgA. Ondfiej
Tajovsk˘, dirigent
mûstského divadla
v Brnû, kter˘ pro
soutûÏící umístû-
n˘ch na 2. a 3. místû
zorganizuje ná-
v‰tûvu pfiedstavení
novû pfiipravova-
ného muzikálu.

V˘sledky soutûÏe – odborné poroty:
1. místo: Marieta Buterinová
2. místo: Barbora Lahodová,

Erika Horváthová
3. místo: Veronika Boãková

T. Zouhar

Projekt Edison na Fortice

Ve dnech 7. – 11. listopadu probûhl
na SO· Fortika v Lomici projekt EDI-
SON ve spolupráci s mezinárodní mlá-
deÏnickou organizací AIESEC.

V rámci tohoto projektu nav‰tívilo
na‰i ‰kolu sedm vysoko‰kolsk˘ch stu-
dentÛ z âíny, Filipín, Srbska,
Rumunska, Makedonie, Maìarska
a Itálie.

Cílem projektu bylo zv˘‰ení kultur-
ního povûdomí o jednotliv˘ch zemích
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a také zlep‰ení jazykov˘ch schopností
studentÛ – komunikaãním jazykem pro-
jektu byla angliãtina.

Bûhem ãtyfi dnÛ seznámili prakti-
kanti ve 42 hodinách na‰e studenty for-
mou prezentací, her i rÛzn˘ch aktivit
s geografií, politick˘m uspofiádáním, tu-
ristick˘mi zajímavostmi, místními
zvyky, gastronomií, tanci apod.

Velmi úspû‰ná byla Global Village,
na níÏ praktikanti pfiedstavili dovezené
národní rekvizity a kde stu-
denti vyuÏili moÏnost indivi-
duálnû se zeptat na to, co je
zajímá a navíc ochutnat ná-
rodní speciality ze v‰ech
zemí – u nûkter˘ch si dokon-
ce mohli vzít recept a zkusit
podle nûj jídlo pfiipravit
doma.

ProtoÏe cílem projektu
bylo seznámit se s rÛzn˘mi
kulturami, snaÏili jsme se,
aby se praktikanti dozvûdûli
co nejvíce také o na‰í zemi
a na‰í ‰kole. K tomu smûfiovala pon-
dûlní procházka po Lomnici a jejích pa-
mátkách vedená studentkami ãtvrtého
roãníku, úterní prezentace o Praze, pa-
mátkách UNESCO v âeské republice
a zajímavostech regionu v podání stu-
dentÛ tfietího roãníku a besídka stu-
dentÛ ubytovan˘ch na domovû mládeÏe.
Ta probûhla ve ãtvrtek odpoledne v lom-
nické synagoze a na‰i studenti zde pod
vedením vychovatelÛ pfiedvedli formou
písní, tancÛ a scének prÛfiez na‰í lido-
vou kulturou a tradiãními zvyky. Milé
pfiekvapení ãekalo na praktikanty v po-
dobû perníãkÛ, vyfiezávan˘ch jablíãek
a dáreãkÛ vyroben˘ch studenty na do-
movû mládeÏe. Nakonec jsme si v‰ichni
zatanãili polku a srbsk˘ tanec „kolo“.

Bûhem pobytu na na‰í ‰kole si prak-

tikanti také vyzkou‰eli nûkteré doved-
nosti související s oborem, na kter˘ se
na‰e ‰kola specializuje, napfi. míchání
nápojÛ, flair, skládání ubrouskÛ, úãast-
nili se pfiípravy a ochutnávky flambova-
ného ovoce, ocenili na‰imi studenty pfii-
pravená a servírovaná typická ãeská
jídla. V pátek nav‰tívili v rámci odborné
exkurze druh˘ch roãníkÛ pivovar
v âerné Hofie.

Praktikanti byli ubytovaní v rodi-

nách studentÛ a na domovû mládeÏe.
Doufáme, Ïe projekt splnil svÛj cíl

– neformální seznámení se s jin˘mi kul-
turami, navázání nov˘ch pfiátelství
a komunikace v cizích jazycích, pfiede-
v‰ím v angliãtinû.

Vûfiíme, Ïe bude pro na‰e studenty
motivací k intenzivnímu studiu cizích
jazykÛ a chuti poznávat a lépe chápat
nové zemû a jejich kultury.

Mgr. Dana Syslová
uãitelka SO· Fortika
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Rodinné centrum Studánka
srdeãnû zve celé rodiny

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

www.studanka-tisnov.cz

Mikulá‰ pro nejmen‰í
V pondûlí 5. 12. od 9.30 hodin
nebo v úter˘ 6. 12. od 17.00 hodin

Pfiijìte s dûtmi za mikulá‰em a an-
dílkem. V pfiíjemné atmosféfie si zazpí-
váme ãertovské písniãky, dûti si projdou
ãertovskou dráhu v tûlocviãnû a nakonec
dostanou malou nadílku. Vhodné i pro
velmi malé dûti.
Cena na dítû 50,- Kã.

Prosíme pfiihlaste se pfiedem na
e-mail: studanka@atlas.cz nebo na
tel.: 603 918 524 do pátku 2. prosince.

Vánoce v lese – maÀáskové divadlo
V nedûli 11. 12. v 16.00 hodin

Vánoãní pfiedstavení divadla Oveãka
vás zavede do chaloupky k lesním skfiít-
kÛm Bukáãkovi a Modfiínkovi, ktefií pro-
Ïijí neobvykl˘ ·tûdr˘ den, nauãí se, co je
o Vánocích nejdÛleÏitûj‰í a získají pfii-
tom nové kamarády.
Vstupné 40 Kã na dítû.

Zlodûji nám Studánku nevezmou!
17. listopadu bylo na‰e rodinné cent-

rum zavfiené a vût‰ina z nás se chystala
s rodinou na prodlouÏen˘ víkend. Také
já odjíÏdûla za svou sestrou a dvou-
mûsíãními dvojãaty. Jak já se tû‰ila!
NeÏ jsem vyrazila na nádraÏí, zazvonil
telefon. KdyÏ jsem usly‰ela tu zprávu,
polilo mû horko. Rodinné centrum vy-
kradli. Zaváhala jsem jen chvilku a vy-
dala se do Studánky s hrÛzou, co uvi-
dím. Byly vypáãené a poniãené dvoje

dvefie, vybrané peníze, zmizel notebook.
·koda pfies 60.000,- Kã.

Na konci roku, kdyÏ poãítáme a stfie-
Ïíme kaÏd˘ v˘daj, abychom ufinanco-
vali zaãátek nového roku, neÏ nám pfii-
jdou oãekávané dotace, je to skuteãnû
ãára pfies rozpoãet. Naprostou vût‰inu
v‰ech aktivit ve Studánce zaji‰Èují dob-
rovolníci, zapojují se celé rodiny. Není
jednoduché jim fiíct, Ïe peníze z akcí,
které pfiipravovali a vûnovali jim svÛj
ãas, aniÏ by sami nûjakou odmûnu do-
stali, jsou prostû pryã. Taková vûc za-
skoãí kaÏdého. Ale uÏ teì kdyÏ pí‰u
tento ãlánek, je kolem mne ruch.
V‰ichni intenzivnû pfiipravujeme
Rodinnou veselici, kaÏdodenní program,
pfiijdou dal‰í akce. Jako by se nic ne-
stalo...

Pokud Ti‰novskému rodinnému
centru fandíte a chcete mu pomoct
pfiekonat ztrátu zpÛsobenou zlodûjem,
kter˘ vÛbec nechápe na‰e hodnoty,
mÛÏete nám pfiispût a zaslat peníze na
ná‰ úãet 230301608/0300. Do zprávy
pro pfiíjemce uveìte Sbírka.

Za v‰echny dobrovolníky vfiele dûkuji!
Lenka Kfiehlíková

DÛm dûtí a mládeÏe zve na:

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

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

Adventní setkání pro Ïeny, dívky,
maminky a babiãky…

Pfiijìte se odreagovat od kaÏdoden-
ních starostí a pfiedvánoãního shonu
a pfiíjemnû se naladit na vánoãní 
svátky… 
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Setkání probûhne v sobotu 10. 12. od
14.00 do 17.00 hod.

Semináfi je zamûfien˘ na to, jak vyu-
Ïít adventního a vánoãního ãasu k roz-
voji kreativity a sebevyjádfiení. Na pro-
gramu bude jemné a pfiíjemné protaÏení
tûla vycházející z jógov˘ch ásan a vá-
noãnû ladûná relaxace, du‰evní vyladûní
s arteterapií. Dozvíte se také jak se vy-
hnout zbyteãn˘m kilÛm o vánocích
a nauãíte se vyrobit vánoãní ozdoby
z korálkÛ.
Cena: 150,- Kã (v cenû je zahrnut˘ ma-
teriál a obãerstvení)
Lektofii: Adventní arteterapie, práce se
symboly s terapeutkou Mgr. Janou
Vávrovou. Adventní ladûní tûla, du‰e
a dechu s cviãitelkou jógy a religionist-
kou Mgr. ZdeÀkou Pitrunovou.
Adventní receptáfi – jak se vyhnout zby-
teãné zátûÏi metabolizmu o Vánocích
s v˘Ïivovou poradkyní Mgr. Petrou
Koktavou.

Na semináfi je nutné pfiedem se pfii-
hlásit v DDM Ti‰nov: e-mail: dome-
cek@ddm-tisnov.cz, tel.: 737 331 437
nebo osobnû.

SoubûÏnû s programem pro do-
spûlé budou v klubovnách DDM
probíhat adventní dílniãky pro
dûti, zdobení pfiipraven˘ch perníãkÛ,
v˘roba andûlíãkÛ z pfiírodních mate-
riálÛ a drobn˘ch dáreãkÛ. Lektorka:
Mgr. Marie Dvofiáková, vedoucí
Ekoateliéru.

Na dílniãky dûti mohou pfiijít s do-
provodem rodiãÛ nebo samotné.
Maminky mohou tohoto ãasu vyuÏít
k vlastnímu programu a nav‰tívit
adventní setkání.

Vstup pro dûti je voln˘.
Tû‰íme se na vás.

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

Plavání a relaxace
v Mûstsk˘ch lázních
v Boskovicích
Termíny plavání v Bos-

kovicích v roce 2011: 30. 11., 14. 12.
tj. vÏdy stfieda v sudém t˘dnu, a to
i dále v roce 2012.

Plavání 14. 12. bude spojeno s veãefií
v restauraci Formanka v LipÛvce.

Odjezd z Ti‰nova vÏdy ve 13.00 hod.
od Podhorácké restaurace. Autobus za-
stavuje u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti
Pod Klucaninou. Cena zájezdu 150,- Kã
zahrnuje dopravu i vstupné.

V̆ hradnû pro úãastníky zájezdu je
na hodinu a pÛl, od 14.00 do 15.30, za-
mluven plaveck˘ bazén, relaxaãní bazén
s perliãkov˘mi lÛÏky a sedátky, vífiivá
vana, infrasauna, parní sauna a finská
sauna.

Na plavání se hlaste t˘den pfiedem
v CSS u Marty ·pirkové a Romany
Koneãné na tel. ã. 549 410 312 nebo 773
590 274.

Plavání a relaxace
ve Wellness Kufiim
Termíny plavání v Kufiimi v roce 2011:
7. 12. a dále 4. 1. 2012, tj. vÏdy stfieda
v lichém t˘dnu.

Odjezd z Ti‰nova vÏdy v 11.45 hod.
od Podhorácké restaurace. Autobus za-
stavuje u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti
Pod Klucaninou. Cena zájezdu 80,- Kã
zahrnuje dopravu i vstupné. Pfiedpo-
kládan˘ návrat kolem 15. hodiny.

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

Na plavání se hlaste t˘den pfiedem
v CSS u Marty ·pirkové a Romany
Koneãné na tel. ã.: 549 410 312 nebo 773
590 274. 

V roce 2012 budou zájezdy do
Kufiimi pro nízk˘ zájem zru‰eny.

Rekondiãní cviãení pro seniory
se koná kaÏdé  úter˘ od 8.00 do 9.30 hod.
v jídelnû DPS Králova. 
Cviãitel: Mgr. Titus Ondru‰ka. S sebou
vezmûte cviãební odûv a obuv.

Cviãení je pfiizpÛsobeno vûku
a schopnostem úãastníkÛ. Techniky,
které jsou pouÏívány, jsou i pfies svou
zdánlivou jednoduchost velmi úãinné
a po urãité dobû pravidelného denního
praktikování pomáhají obnovit pohybli-
vost a vitalitu. Více na stránkách http://
www.tituson.eu/cviceni-pro-seniory/

Mikulá‰ská zábava
âtvrtek 1. 12. od 14.00 do 18.00 hodin
v jídelnû DPS Králova.

K tanci i poslechu zahraje pan
Kozelek. Zaji‰tûna tombola a bohaté ob-
ãerstvení. MoÏná pfiijde i Mikulá‰.
Vstupné dobrovolné. Pfiijìte si zatanco-
vat a pobavit se s pfiáteli.

Zdobení perníãkÛ
s Alenou Smejkalovou
Pátek 2. 12. od 13 hodin v jídelnû DPS.

Máte moÏnost nazdobit perníky svo-
je nebo peãivo jiÏ pfiipravené.

Vánoãní prodejní v˘stava v prosto-
rách DPS Králova (chodba k jídelnû, pfií-
sálí a knihovna)
Úter˘ 6. 12. od 9.30. do 14.30 hod.

Prodávat se budou vánoãní dekorace,

korálkové ozdoby, plstûné ozdoby, ple-
tené a háãkované v˘robky a dal‰í pro-
dukty ‰ikovn˘ch rukou nejen na‰ich
seniorek a seniorÛ.

Vánoãní vystoupení Jifiího Helána
s RosÈou Komosn˘m v jídelnû DPS
Králova
Úter˘ 13. 12. od 15.00 hod.

Pfiijìte se zaposlouchat do znám˘ch
vánoãních melodií. Vstupné dobrovolné.

Zájezd na vánoãní trhy do Nového
Mûsta na Moravû
Pátek 16. 12.

Odjezd ve 13 hodin od Podhorácké
restaurace. Dal‰í zastávky: u po‰ty
a u Penny. Pfiedpokládan˘ návrat
v 19 hodin. Program zájezdu: náv‰tûva
Horáckého muzea se stálou expozicí li-
dové kultury Horácka, v˘roby lyÏí,
skláfiství a ‰kolní tfiídy z 30. let 20. sto-
letí; prohlídka vánoãního jarmarku na
námûstí v Novém Mûstû na Moravû.
Cena zájezdu 90,- Kã. Zájemci, hlaste se
Martû ·pirkové, tel.: 549 410 312 nebo
773 590 274.

Ekoporadna Ti‰novsko

Srdeãnû Vás zveme na
pfiedná‰ku
Tropick˘ de‰tn˘ prales
na Sumatfie
Kdy: ve ãtvrtek 8. prosince
2011 v 17:00

Kde: v Mûstské knihovnû Ti‰nov,
Brnûnská 475
Co: Pfiedná‰ka o de‰tném pralese,
o jeho obyvatelích a jejich Ïivotû na
Sumatfie. V rámci pfiedná‰ky se dozvíte
i o programu Green Life – soukromé
ãeské rezervaci na záchranu a obnovu
tropického de‰tného pralesa na
Sumatfie v Indonesii.
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Pfiedná‰ka bude nejen o záchranû
pralesa, ale i o moÏnosti zúãastnit se
jednoho z mnoha ekoturistick˘ch pro-
gramÛ pofiádan˘ch na území Green
Life.

V rámci pfiedná‰ky si zájemci mohou
zakoupit samolepku v hodnotû 100,- Kã,
nebo kalendáfi na rok 2012 v hodnotû
500,- Kã. Koupí pfiispûjí na záchranu
a obnovu pralesa na Sumatfie.
Kdo: Bc. Zuzana Kolou‰ková, ãlenka in-
donéské neziskové organizace Yayasan
Hutan Untuk Anak (Obãanské sdruÏení
Prales dûtem).
Komu: pfiedná‰ka je urãena ‰iroké ve-
fiejnosti. Vstupné dobrovolné.

Prodej vánoãních jedliãek
Ekoporadna Ti‰novsko se i letos, jiÏ

po páté, zapojuje do projektu prodeje
a jarní v˘sadby vánoãních jedliãek.

Vánoãní stromky jsou tradiãní sou-
ãástí Vánoc, které se vût‰inou nechceme
vzdát. MÛÏeme ale, koupí a v˘sadbou
jedliãky, pomoci vrátit jedle do na‰ich
lesÛ a alespoÀ symbolicky nahradit
stromek, kter˘ byl pûstován a vyfiezán
pro na‰e krátkodobé potû‰ení.

V‰echny námi prodávané stromky
mají navíc certifikát FSC, coÏ znamená,
Ïe jsou produktem pfiírodû blízkého les-
nictví.

Kupující k jedliãce dostane návod,
jak se o ni starat a pozvánku na pláno-
vanou slavnostní v˘sadbu. Samostat-
nou v˘sadbu nûkam do lesa pfiíli‰ ne-
doporuãujeme. Je nutné respektovat
majitele lesÛ a správnû vybrat vhodné
stanovi‰tû.

Jedliãky v kvûtináãi jsou velké cca
kolem 40 cm. Cena jedliãky v Ti‰novû je
stanovena na 80,- Kã. V cenû jsou zahr-
nuty náklady na vypûstování jedliãky
a drobn˘ pfiíspûvek na poskytování eko-
poradensk˘ch sluÏeb.

Jedliãky si mÛÏete zakoupit
v Ekoporadnû Ti‰novsko, nám. 28. fiíjna,
ã. p. 28 v otevírací dobû a také na pfii-
pravované Adventní trhové slavnosti.
Více informací naleznete na www.ekopo-
radna.tisnovsko.eu

Ing. Hana Ondru‰ková

Centrum Ráãek v Îelezném

Na mûsíc prosinec plánuje Centrum
Ráãek a Obec Îelezné následující akce:

Bezpeãí pro seniory
8. 12. 2011 od 14.00 hodin

Beseda na téma bezpeãí a ochrana
Ïivota, zdraví a majetku nejen seniorÛ.

Pfiedná‰í Ing. Zdenûk Dufek z JMK. 

Vánoãní v˘tvarné dílniãky
11. 12. 2011 od 15 do 17.00 hodin

Pfiijìte si vyrobit tradiãní i netra-
diãní vánoãní v˘zdobu. Vstupné 50,- Kã
na rodinu, pro ‰ikovné moÏnost dokou-
pit dal‰í materiál.

Vánoãní koncert
18. 12. 2011 od 16.00 hodin

Úãinkují: Vûra Bakalová (zpûv),
Franti‰ek Kratochvíl (klavír), Jifií
Novotn˘ (housle). Vstupné dobrovolné.

Vánoãní zpívání u kapliãky
25. 12. 2011 od 17.00 hodin

Pfiijìte s námi strávit sváteãní odpo-
ledne u originálního pohyblivého
Betlému pana Srby.  S hudebním pro-
gramem vystoupí dûti z CR a pan
Kratochvíl (varhany). Bude pfiipraveno
i nûco pro zahfiátí. 

Kamila Marková ·evãíková
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Pozvánka na korálkování

Zvu v‰echny, co rádi tvofií, na kurz
pfiedvánoãního korálkování a v˘ro-
bu dárku v pátek 9. prosince 2011 od
18 do 20 hod.

Místo konání je AZ Centrum Ti‰nov,
jazyková ‰kola AML. Cena kurzu je
170,- Kã. Kurz vhodn˘ pro zaãáteãníky.
Hlaste se na tel. ã.: 732 552 013.

Do chránûného bydlení
ve Skryjích pfiijel sv. Martin

(Skryje)
Aãkoli svátek
sv. Martina

letos pfiipadl na pátek, ve Skryjích
u Ti‰nova se slavilo jiÏ o dva dny dfiíve.
UÏivatelé zafiízení Chránûného bydlení
a Sociální rehabilitace totiÏ spojili
tento svátek s Dnem otevfien˘ch dvefií.

A tak se uÏ od pondûlí Skryjemi
nesl zpûv lidov˘ch písní a linula se
vÛnû ãerstvû upeãen˘ch svatomartin-
sk˘ch rohlíãkÛ. Ve stfiedu dráÏdila chu-
Èové buÀky peãená svatomartinská
husa. Tedy ona to vlastnû nebyla husa,
ale kaãena alá husa s ãerven˘m i bíl˘m
zelím a knedlíkem kynut˘m i brambo-
rov˘m. Zapíjelo se, jak jinak, vínem.
Nikomu nevadilo, Ïe svatomartinské
víno bylo k dostání aÏ za dva dny.

Kolem druhé hodiny odpoledne se
zaãali sjíÏdût rodiãe, pfiíbuzní a hosté,
ktefií mûli moÏnost si prohlédnout pro-
story zafiízení. Po uvítání v‰ech pfií-
tomn˘ch zaklapala venku kopyta
a pfied domem stáli dva statní osedlaní
konû. Svezení na koni vyuÏili jak oby-
vatelé zafiízení, tak i nûktefií odváÏní
hosté. Po projíÏìce následovalo zpívání
písní za hudebního doprovodu.

Dozvûdûli jsme se, kdo byl svat˘
Martin a jak o nûm legenda vznikla.
Krátkého slova se ujala také starostka
obce Skryje MUDr. Jana Jefiábková
a fieditelka Oblastní charity Ti‰nov
Ing. Marcela Dvofiáková. Obû nám,
uÏivatelÛm i personálu, popfiály hodnû
zdraví, ‰tûstí, pohody a lásky a vÛbec,
aby se obyvatelÛm ve Skryjích dobfie
bydlelo a Ïilo.

No a uÏ zb˘valo jen zavolat: „Svat˘
Martine, svat˘ Martine.“ Kde se vzal,
tu se vzal, pfiicválal jezdec v kabátû
a za ním jeho poboãník. „Já jsem svat˘
Martin“, pronesl zvuãn˘m hlasem,
„a pfiivezl jsem vám sníh a pfiijel jsem
se s vámi podûlit o své bohatství“.
Tradiãnû i tro‰ku nasnûÏilo. Legenda
také praví, Ïe Martin rozÈal meãem
svÛj plá‰È a pÛlku dal promrzlému Ïeb-
rákovi. Ná‰ Martin sice svÛj kabát ne-
rozÈal, ale zato podûlil hosty zlat˘mi
dukátky a podkoviãkami.

Chtûla bych tímto za v‰echny uÏi-
vatele podûkovat paní starostce obce
Skryje i paní fieditelce ti‰novské
Oblastní charity za jejich nezmûrné
úsilí, Ïe se jim podafiilo pfiekonat pfie-
káÏky a vybudovat toto krásné zafií-
zení. Díky nim zde na‰lo svÛj druh˘
domov jiÏ nûkolik osob, které tak mo-
hou také plnohodnotnû proÏívat svÛj
Ïivot, fie‰it radosti a strasti, zkrátka
v‰e, co k bûÏnému Ïivotu patfií. Dûkuji
celému personálu, kter˘ se obyvatelÛm
vûnuje a pomáhá jim v jejich dal‰ím
rozvoji, spoleãn˘m úsilím se nám poda-
fiilo pfiipravit celou akci. Podûkování
patfií i v‰em hostÛm, ktefií pfiijali po-
zvání, vûnovali uÏivatelÛm chvilku ze
svého nabitého programu a spoleãnû se
pfiijeli podûlit nejen o sladké rohlíãky
a peãenou „husu“, ale sdíleli s nimi
i jejich radost. Kdo z hostÛ se zúãastnil
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i slavnostního otevfiení v záfií leto‰ního
roku, mohl si porovnat, jak se budova za
dva mûsíce zabydlela. Dûkuji i svatému
Martinovi a jeho poboãníkovi, obûma
nádhern˘m valachÛm i sluníãku, Ïe na
nás zvûdavû vykouklo a sv˘mi paprsky
nás v‰echny teple pohladilo pfied pfiichá-
zejícími zimními dny.

Katefiina Trãková

Nov˘ strom v zahradû
nemocnice

Dne 20. 10. 2011 se na‰e skupina vo-
zíãkáfiÛ se‰la v parku ti‰novské nemoc-
nice, abychom spoleãn˘mi silami a za
vydatné pomoci tamního zahradníka
pana ZdeÀka ·upa zasadili svÛj strom
METASEKVOJ âÍNSKOU.

Tento strom velice rychle roste
a patfií mezi opadavé jehliãnany.
Má krásnû zelenou barvu jehlic, která
se na podzim mûní na mûdûnû zlatou,
a ta nádhernû kontrastuje s naãervena-
l˘m odstínem vûtví a borky kmene.
Má pyramidální rÛst, dorÛstá aÏ 30
metrÛ, bûhem 15 let dokáÏe vyrÛst do
v˘‰ky 10 metrÛ.

Akci jsme pofiádali v rámci progra-
mu „Den stromÛ“ a za spoluúãasti
Rodinného centra Studánka, Ekopo-
radny, ãlenky rady mûsta Mgr. Dohnál-

kové a vedení nemocnice v Ti‰novû.
Chtûli jsme tak vyjádfiit svÛj kladn˘
vztah k pfiírodû a také nás trochu bude
hfiát pomy‰lení na to, Ïe navzdory ro-
kÛm tu po nás zbude malá pfiipomínka
pro potomky.

Ti‰nov‰tí vozíãkáfii

V˘zva

Od té doby, co bydlím v Ti‰novû
(4 roky), mám velké potíÏe se sluÏbami
âeské po‰ty v oblasti doruãování balíkÛ.
Zásilky nejsou ve vût‰inû pfiípadÛ vÛbec
oznamovány. TakÏe uÏ se stalo, Ïe balí-
ãek byl vrácen odesílateli, protoÏe jsme
si ho nevyzvedli. Jak také, kdyÏ jsme
o nûm nemûli tu‰ení. KdyÏ oãekávám
balík, nezb˘vá neÏ se na po‰tû ptát,
jestli tam náhodou nûco není…

Jindy byla zásilka oznámena, ale po
t˘dnu uÏ na po‰tû nebyla – pfiitom je ba-
lík moÏno vyzvednout do 14 dnÛ!
Ani nemluvím o pfiípadech, kdy jsme by-
li doma a pak jsme ve schránce nalezli
oznámení, Ïe jsme nebyli zastiÏeni,
a proto si máme jít vyzvednout zásilku
na po‰tu.

AÏ doposud jsem o stíÏnosti pouze
uvaÏovala, ale pfiípad z poãátku fiíjna
byl povûstnou poslední kapkou. Balíãek
byl místo mnû doruãen mé ‰vagrové.
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Doruãovatel k nám zfiejmû nemûl cestu
a vzhledem k na‰emu neobvyklému pfií-
jmení asi pfiedpokládal, Ïe se známe,
takÏe se vlk naÏere a koza zÛstane celá.

Sepsala jsem tedy stíÏnost. Bylo mi
jasné, Ïe stûÏovat si v Ti‰novû nemá
cenu. Málokdo pfiipustí, Ïe nûco dûlá
‰patnû. Proto jsem stíÏnost adresovala
regionálnímu oddûlení v Brnû. Dostalo
se mi velmi zdvofiilé omluvy a uji‰tûní,
Ïe vûc byla pro‰etfiena.

Vyz˘vám tedy v‰echny Ti‰nováky,
ktefií mají podobné negativní zku‰e-
nosti, aby neváhali a vyjádfiili svou ne-
spokojenost. âím víc stíÏností, tím vût‰í
nadûje na nápravu. âeské po‰tû platíme
nemalé peníze, zaslouÏíme si tedy odpo-
vídající kvalitu sluÏeb. Klasická adresa:
âeská po‰ta s. p., Region JiÏní Morava,
Orlí 655/30, 663 00 Brno 2; elektronická
adresa: Nemec.Jaroslav@cpost.cz.

Zuzana Kurdiovská

IP Televize a její v˘hody

V minulém ãísle jsme si definovali
pojem metropolitní optická síÈ a popsali
její základní vlastnosti a v˘hody. Pro
pfiipomenutí jsme pojem metropolitní
síÈ  ãistû technicky definovali jako tele-
komunikaãní infrastrukturu vybudova-
nou na území mûsta s tím, Ïe pro maxi-
mální spolehlivost a kapacitu této sítû
je nutn˘m standardem  v dne‰ní dobû
metropolitní síÈ budovaná na optick˘ch
vláknech. Ta by dnes nemûla chybût
v Ïádném mûstû s více neÏ 5 000 oby-
vateli.

V̆ hodou optické sítû proti metalické
je vysoká spolehlivost a bezpeãnost pro-
vozu a také prakticky neomezené moÏ-
nosti pfienosové rychlosti. V neposlední
fiadû také moÏnost symetrického pfiipo-
jení, tedy stejné pfienosové rychlosti

smûrem k úãastníkovi i od nûj. Právû
nemoÏnost symetrického pfiipojení je
jedním z velk˘ch omezení vût‰iny meta-
lick˘ch kabelov˘ch systémÛ.

Prostfiednictvím metropolitní sítû je
moÏno poskytovat velké mnoÏství slu-
Ïeb. Mimo tûch nejbûÏnûj‰ích, jako je
spolehlivé vysokorychlostní pfiipojení
k internetu, IP telefonie, provozování
kamerov˘ch a dohledov˘ch systémÛ
jsou ãím dál roz‰ífienûj‰í dal‰í sluÏby,
z nichÏ nejznámûj‰í je bezesporu IP
Televize.

Spu‰tûní IP Televize na metropolitní
optické síti se v souãasné dobû pfiipra-
vuje také v Ti‰novû.

IPTV neboli televize pfies interne-
tov˘ protokol je systém, kde jsou sluÏby
digitální televize ‰ífieny prostfiednictvím
IP protokolu pfies poãítaãové sítû, coÏ
b˘vá vût‰inou souãástí dodávky ‰iroko-
pásmového pfiipojení k internetu.
PouÏití technologií pro poãítaãové sítû je
hlavní rozdíl IPTV od klasického plo‰-
ného nebo kabelového vysílání.

ZaloÏení na IP platformû také umoÏ-
Àuje udûlat záÏitky ze sledování TV in-
teraktivnûj‰í a osobnûj‰í. Poskytovatel
mÛÏe napfi. zahrnout interaktivního
programového prÛvodce, kter˘ divákovi
pro jeho spokojenost dovolí vybrat film
podle názvu nebo jména herce, nebo
funkci obraz v obraze, která mu dovolí
pfiepínat kanály bez opu‰tûní programu,
kter˘ sleduje. Diváci mohou b˘t schopni
vyhledat statistiku hráãe, zatímco sle-
dují sportovní pfienos, nebo ovládat za-
mûfiení kamery.

Díky digitálnímu zpracování TV sig-
nálu pfiiná‰í IP Televize nadstandardní
funkce a komfort, které by jste u ostat-
ních technologií hledali marnû.

Jsou to pfiedev‰ím moÏnost vysílání
ve vysokém rozli‰ení (High definition
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TV), jiÏ zmínûná funkce programového
prÛvodce, moÏnost vysílan˘ pofiad poza-
stavit, vrátit na zaãátek ãi nahrát
a mnoho dal‰ích.

Hlavní v˘hodou IP televize je její
maximální pfiizpÛsobení se Va‰im poÏa-
davkÛm. Stiskem jednoho tlaãítka vysí-
lan˘ program jednodu‰e pozastavíte
a poté opût spustíte. Stejnû tak jiÏ nikdy
nemusíte spûchat, abyste stihli Vá‰ oblí-
ben˘ film ãi pofiad. Jednodu‰e stiskem
jednoho tlaãítka se v právû bûÏícím po-
fiadu pfiesunete na jeho zaãátek a nic
Vám tak neunikne.

Pokud nechcete pfiijít o Vá‰ oblíben˘
pofiad a víte, Ïe nebudete doma, mÛÏete
vyuÏít funkci videorekordéru a tento po-
fiad si nahrát. Jedineãnou v˘hodou IP
televize je, Ïe k tomu nepotfiebujete mít
Ïádn˘ rekordér. V‰e se nahraje na ser-
ver poskytovatele IP Televize.

Podobná funkce je pfiehrávání pro-
gramÛ z TV Archivu. Programy v nûm
jsou pfiístupné obvykle je‰tû t˘den od je-
jich vysílání.

V‰echny tyto funkce posunují uÏiva-
telsk˘ komfort na úroveÀ donedávna
je‰tû tûÏko pfiedstavitelnou a jistû si
díky nim najde IP Televize mnoho pfiíz-
nivcÛ i v Ti‰novû.

Ing. Ale‰ Havránek

Ti‰novsk˘ rodák
Josef Franti‰ek Karas
(1876 – 1931)

Josef Franti‰ek Karas, autor sto pa-
desáti románÛ a povídek, tfiiceti diva-
delních her, mnoha novináfisk˘ch
ãlánkÛ a pfiíspûvkÛ se narodil v domû
ã. 180 v Cáhlovské ulici (Na Îabárnû)
v Ti‰novû pfied sto tfiiceti pûti roky 4.
prosince 1876. KarasÛv rod pochází

z Jimramova, otec J. F. Karase se naro-
dil v Nedvûdici ã. 37 (podle spisovatele
Jar. Marchy v ã. 38). KdyÏ Karasova ro-
dina pfii‰la v Ti‰novû o domek a mal˘
krámek, byli posláni do domovské obce
Nedvûdice. Star˘ a mlad˘ bydleli
v obecním chudinském bytû na Krãínû
ã. 1. „V tomto obecním útulku existují
jen tfii malé svûtniãky, a tak z jednoho
okénka tohoto chudinského „zámeãku“
vyhlíÏel zbûhl˘ student a pfií‰tí romano-
pisec do pfiekrásn˘ch lesÛ a strání na
protûj‰í stranû… Star˘ Karas ‰el praco-
vat jako dûlník do Loosov˘ch mramoro-
v˘ch lomÛ… Za ním dohnán Ïeleznou
nutností pfii‰el i jeho syn – Josef
Franti‰ek Karas…“, ãteme v pfiíspûvku
Jaroslava Marchy o J. F. Karasovi
(Kolo, ã. 6 – 1938).

Touha mladého Karase stát se spiso-
vatelem byla veliká. Jeho dcera Vilma
(1903), která se narodila v Brnû, vzpo-
míná: „V Brnû na Pekafiské ulici v pfií-
zemním bytû o jednom pokoji jsem
vstoupila do Ïivota dvûma lidem, pro
které  to byla nejen nová v˘loha, ale
i zv˘‰ená starost… Táta byl zaãínající
literát, kter˘ psal neúnavnû celé dny
a ãasto i v noci, ale co to bylo platné,
kdyÏ nena‰el list, kter˘ by jeho povídky
tiskem vydal a vydavatele románÛ.
Fantazii mûl bohatou a víru, Ïe se stane
spisovatelem, je‰tû vût‰í.“

O dva roky pozdûji vychází jeho
první kníÏka Pohádka du‰e (1905). Jako
honoráfi dostal tehdy jednu korunu
a nûkolik v˘tiskÛ, které mûl sám pro-
dat. „To bylo zlé, (vzpomíná dcera
Vilma) pomohl pfiítel Hlaváã, kter˘ ve
volném ãase dûlal otci kolportéra. Dûlal
to bez nároku na odmûnu…“

Z Brna se J. F. Karas s rodinou pfie-
stûhoval do Ostravy, kde dostal místo
redaktora zásluhou Merhartovou.
A jako redaktor pozdûji pracoval ve
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Val. Mezifiíãí, Olomouci, KromûfiíÏi,
Pfierovû aj. Redakãní platy sice byly mi-
zerné, ale byl to alespoÀ nûjak˘ pfiíjem.
Po nocích psal své romány a povídky, di-
vadelní hry. Îivitelská práce v redak-
cích vyãerpávala, ubírala mu ãas, kter˘
musel nahrazovat psaním v noci. Jeho
romány a povídky seznamovaly ãtenáfie
s moravskou historií, byly v˘chovné
a vlastenecky zamûfiené, zab˘val se pfie-
dev‰ím dobou pfiedhusitskou, husitskou
a pobûlohorskou, mnoho námûtÛ ãerpal
z Vysoãiny a Vala‰ska, které si oblíbil,
ale také i z jin˘ch oblastí, napfi. v romá-
nech Divok˘ sokol, Such˘ ãert  líãí bitvu
pod Znojmem r. 1404 aj. „V‰echny své
práce psal ruãnû pfii svûtle petrolejky.
Bez cvikru, kter˘ se tehdy nosil, nevidûl
vÛbec ,“ vzpomíná Vilma Volková.

Mûl mnoho kritikÛ, ale i mnoho zná-
m˘ch a z nich tfii nejvûrnûj‰í pfiátele:
„Byl to uÏ zmínûn˘ Edmund Hlaváã,
lékafi a lidumil, a spisovatel Ferdinand
Karafiát z Konice a spisovatel
dr. Vojtûch Martínek z Ostravy. Byli to
vzácní lidé a tatínek si jejich pfiátelství
moc váÏil. V Ti‰novû to byli bratfii
Sedlákovi, ktefií jej s Ti‰novem po cel˘
Ïivot spojovali…“, pí‰e Vilma Volková.
Na Hutisku – Solanec i na chalupû
v Dluhonicích ãasto vzpomínal na rodn˘
kraj…

PfiipomeÀme alespoÀ nûkolik jeho
dûl z nesmírnû bohaté tvorby: ·védové
u Brna, trilogie Bitva (Tajemná hlubina,
Svûdomí gladiátorovo, Halali) – dûjovû

zamûfiená na Pern‰tejny ‰estnáctého
století, Z temn˘ch dob, Kainovo zna-
mení, Do ãtyfi artikulÛ, ·tramberská
rÛÏe, Portá‰ské historie, nejznámûj‰í
a nejpoãetnûji vydávan˘ román Ondra
Folt˘n atd.

O J. F. Karasovi mnoho pûkného na-
psala PhDr. Vlasta ·anderová, která
v letech 1951 – 1969 pÛsobila na ti‰nov-
ském gymnáziu, mnohé se doãteme
v fiadû slovníkÛ ãesk˘ch spisovatelÛ…

Josef Franti‰ek Karas zemfiel ve
vûku padesáti ãtyfi let 19. února 1931
v Dluhonicích u Pfierova. „Mûsto Pfierov
vypravilo dÛstojn˘ pohfieb z auly Îero-
tínova zámku a padesát let odpoãívalo
jeho tûlo v hanácké zemi“, pí‰e Vilma
Volková ve vzpomínce, v roce 1982 byly
tûlesné pozÛstatky pfievezeny a slav-
nostnû uloÏeny na Vala‰sk˘ Slavín
RoÏnovského muzea v pfiírodû. Stalo se
tak za pfiítomnosti delegace z Ti‰nova
a ãlenÛ Karasova divadla v Ti‰novû,
ktefií se zapojili do programu…“

AlespoÀ drobnou vzpomínkou pfiipo-
mínám 135. v˘roãí narození a osmdesá-
té v˘roãí úmrtí ti‰novského rodáka, spi-
sovatele Josefa Franti‰ka Karase.

Mgr. Josef Pavlík

Akce v sokolovnû Ti‰nov 29. 11– 14. 12. 2011

29. 11. 9 – 17 hod. Prodej spotfiebního zboÏí
7. 12. 9 – 17 hod. BELLITEX
9. 12. Gymnázium – DOKONâENÁ

10. 12. 9 – 13 hod. Prodej obuvi
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Futsal a noãní honiãka
v Tfiinci

O v˘sledku zápasu Tfiinec – Kvûtnice
6:1 jsou informace ‰ífiené v‰emi dostup-
n˘mi zdroji celkem obsáhlé. Pro ti‰nov-
skou sportovní vefiejnost dosti krutá pro-
hra ze dne 18. 11. 2011.

Je zde ale dal‰í a pozitivní pfiípad
onoho doslova noãního dûní v Tfiinci.
Zápas s místním LIKOPEM skonãil a za-
nedlouho fiidiã autobusu otevírá boãní za-
vazadlov˘ prostor pûknû osvícen˘. âeká
na pfiíchod hráãÛ, ktefií tento vyuÏívají
pro uloÏení sportovních zavazadel. NeÏ
ale k tomu dojde, dochází bûhem nûkolika
desítek vtefiin k ponûkud kurióznímu mo-
mentu. Kolem prochází skupinka míst-
ních tfiineck˘ch mladíkÛ, pro které byl
pohled do zavazadlového prostoru velice
zajímav˘. Uzfieli tam celou paletu piv-
ního moku a k radikálnímu ãinu byl
prav˘ dÛvod.

Nic netu‰ící ‰ofér, neznaje v‰echno
osazení ti‰novského autobusu, aÏ po chví-
li zji‰Èuje, Ïe pivní mok mizí v náruãi
mladíkÛ do vzdálenûj‰ích míst. To uÏ pfii-
chází aktéfii bitvy futsalové, hostující
Kvûtnice a zaãíná noãní tfiinecká honiãka
za pachateli krádeÏe. Kde se v nich brala
ta síla po  vyãerpávající sportovní bitvû je
mal˘ zázrak. Jak stfiely vyráÏejí jeden po
druhém do noãní tfiinecké temnoty.

Asi po 10 minutách se v dáli objevuje
parta ti‰novsk˘ch pronásledovatelÛ
noãní krádeÏe s úlovkem, kter˘ mûl ne-
smírnû velkou cenu.

A tak skonãil druh˘ souboj mezi
Tfiincem a Ti‰novem. Kolem 02.00 z pátku
na sobotu se vrací celá poãetná, a v hale
soupefie opût „velice hluãná“ – v dobrém
slova smyslu, parta do Ti‰nova. PoraÏení
na palubovce LIKOPU T¤INEC a vítû-
zové noãní tfiinecké honiãky.

- pak -

MládeÏnická cyklistika
na Ti‰novsku mívala zvuk
v celé republice

Je nedûle 6. listopadu 11 hodin
a pfied Restaurací pod Klucaninou stojí
tabule s nápisem „Dnes zavfieno“.
Pfiesto je uvnitfi plno. Otevfieno totiÏ zÛ-
stává pro zvlá‰tní spoleãnost – pro cyk-
listy b˘valé i souãasné. Hned za dvefimi
je vítá obraz s námûtem „start cyklis-
tického závodu“ namalovan˘ Ïákem
7. tfiídy Z· Drásov Miroslavem Juncem
v roce 1973. V levém spodním rohu ob-
razu je nalepena fotografie tohoto Ïáka
o pár let star‰ího, jak stojí na nejvy‰‰ím
stupni v dresu mistra svûta na ‰ampio-
nátu v dráhové cyklistice ve Vídni.

Pfiíbûh závodní cyklistiky na
Ti‰novsku se zaãal psát roku 1957, kdy
parta ‰estnáctilet˘ch klukÛ jezdila po
okolí a na Lomnici za sv˘mi spoluÏáky
na kole a o rok pozdûji pod vedením dok-
tora Franti‰ka Souãka vznikl
v Malhostovicích cyklistick˘ oddíl pod
hlaviãkou Sokola. Záhy po oficiálním
vzniku zaãal oddíl organizovat závody.
Aã se ten úplnû první vedoucí v roce
1958 po trase Malhostovice – Boraã
– Malhostovice domácím jezdcÛm nepo-
dafiil, kdyÏ u ·tûpánovic tfii spadli a do-
jeli na poniãen˘ch kolech s mnoha odfie-
ninami, o pár mûsícÛ pozdûji uÏ na trati
Doubravník, Vír a zpût brali
Malhostoviãtí v‰echny medaile v pofiadí
Petr Rampula, Milan Stanûk a Karel
·udák. Závody v okolí Ti‰nova rozhodnû
nenesly pfiídomek „regionální“. SjíÏdûli
se na nû závodníci z celé republiky
a dokonce zde mezi dorostenci startoval
Jifií Daler, kter˘ pak v roce 1964 vyhrál
olympiádu v Tokiu.

KdyÏ Petr Rampula a Karel ·udák
ukonãili v polovinû 60. let závodní kari-



Sport

26 TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2011

éru, zaloÏili cyklistick˘ oddíl TJ Ti‰nov,
kter˘ navázal jak na organizaci závodÛ,
tak na v˘chovu mlad˘ch cyklistÛ.
V roce 1968 uspofiádal oddíl první cyk-
lokrosov˘ závod po cestách Klucaniny
a Sychráku. Silniãní závody byly
v 70. letech opravdu velkolepé a v dne‰ní
dobû uÏ si jen stûÏí dovedeme pfied-
stavit, jak v okolí Ti‰nova ‰lapalo do pe-
dálÛ pfies 600 závodníkÛ. Ve stejné dobû
na sebe první Ti‰nováci oblékli repre-
zentaãní dresy. Finanãní nároky na pro-
vozování cyklistického oddílu se v‰ak
zvy‰ovaly a tak do‰lo k dal‰ímu stûho-
vání, tentokráte pod hlaviãku TJ MEZ
Drásov. Tehdy zaãíná jedno z nejúspû‰-
nûj‰ích období cyklistiky na Ti‰novsku.
Drásovsk˘ oddíl dál úspû‰nû vychovává
mladé závodníky pro vût‰í kluby. Josef
Zavfiel konãí ãtvrt˘ na dorosteneckém
mistrovství âeskoslovenska a pfiestu-
puje do Dukly Brno. Martin Chutn˘ zís-
kává titul mistra Moravy ve sprintu, ve
stejné disciplínû bere bronz na mistrov-
ství republiky, republikov˘ titul získává
na tandemu a pfiestupuje do SVS Brno.
Miroslav Junec se stává nûkolikaná-
sobn˘m republikov˘m mistrem a pfie-
stupuje rovnûÏ do SVS Brno. Pavel
Klepárník získává páté místo v republi-
kové dorostenecké soutûÏi a pfiestupuje
do Dukly Brno. Dal‰í drásovsk˘ odcho-
vanec Otakar Klepárník sbírá úspûchy
ve velk˘ch evropsk˘ch etapov˘ch závo-
dech nejdfiív v dresu brnûnské Dukly,

pozdûji Pfierova, Interu Bratislava
a Bohumína. V roce 1977 startuje
Miroslav Junec na juniorském mistrov-
ství svûta a do âeskoslovenska se vrací
jako mistr svûta v bodovacím závodû
a k tomu veze je‰tû stfiíbro ze závodu na
1 km s pevn˘m startem.

V 80. letech se oddíl zaãíná vûnovat
i chlapcÛm od deseti let. I z této gene-
race vyrÛstá nûkolik reprezentantÛ
a profesionálÛ, mezi nimi napfiíklad
Slavomír Heger, kter˘ na pfielomu sto-
letí jezdil za ‰piãkovou stáj ZVVZ
Wüstenrot a vyhrál mimo jiné závod
„Okolo Srbska“. Úspûchy pfiicházejí
rovnûÏ v dal‰ím desetiletí a drásovská
cyklistika opût vychovává nûkolik re-
prezentantÛ. Nejúspû‰nûj‰ím jezdcem
tohoto období byl Jifií Helán, kter˘
v mládeÏnick˘ch kategoriích získal tfii
tituly mistra republiky.

V roce 2002 vydal drásovsk˘ oddíl
poslední závodní licenci a historie ‰piã-
kové mládeÏnické cyklistiky na
Ti‰novsku, kterou pro‰lo pfiibliÏnû 150
závodníkÛ, se po více jak 40 letech uza-
vfiela. Úspû‰n˘ sraz z poãátku listopadu
v‰ak ukazuje, Ïe na svÛj matefisk˘ oddíl
kluci, dnes uÏ páni, nezanevfieli a napfií-
klad bratfii Babákové stále ti‰novskou
cyklistiku reprezentují v âeském po-
háru veteránÛ.

Radek Babiãka

Akce ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 3. 12. 10.00 volejbal – muÏi – Ti‰nov – Mor. Slavia Brno
13.00 volejbal – muÏi – Ti‰nov – Mor. Slavia Brno
20.00 futsal – I. FC Kvûtnice – Fr˘dek – Místek

Nedûle 4. 12. 8.00 stolní tenis – okresní pfiebor muÏÛ a ÏákÛ
Sobota 10. 12. 9.00 basketbal – dorky – Ti‰nov – Jihlava

11.00 basketbal – dorky – Ti‰nov – Jihlava
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16.00 basketbal – Ïeny – Ti‰nov – Blansko
18.00 basketbal – muÏi – Ti‰nov – Vy‰kov

Nedûle 11. 12. 10.00 basketbal – Ïeny – Ti‰nov – Bílovice n/Svit.
Sobota 17. 12. 8.00 futsal – turnaj
Nedûle 18. 12. 8.00 nohejbal – turnaj – AFK
Pondûlí 26. 12. 9.00 basketbal – muÏi „·tûpánsk˘ turnaj“

Vzpomínky

Dne 5. 12. 2011 uplyne
jiÏ 13 let, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek, dûdeãek
a tchán pan OLD¤ICH
DOBE·. S láskou vzpo-
mínají a za tichou vzpo-

mínku dûkují manÏelka a syn s rodinou.

15. 12. bude dnem, kdy
nás  pfied tfiemi roky
opustila na‰e drahá
manÏelka, maminka, ba-
biãka a prababiãka paní
VùRA ROHÁâKOVÁ.
V‰em, kdo si na ni v dob-

rém vzpomenou, dûkují manÏel, dcera
a syn s rodinami. Na dobrého ãlovûka
nelze zapomenout.

Ode‰el jsi nám, jak osud si pfiál, ale
v na‰ich vzpomínkách Ïije‰ dál…

Dne 11. 12. 2011 uplynou
4 roky plné bolesti
a smutku, kdy od nás
neãekanû ode‰el ve vûku
20 let, ná‰ milovan˘ syn,
brá‰ka a milovník pfií-
rody JAN DVO¤ÁK

z Veselí u Lomnice. S láskou vzpomínají
rodiãe, bratr a sestra jménem v‰ech pfií-
buzn˘ch.

Dne 5. 12. uplyne 10 rokÛ,
kdy nás navÏdy opustil
milovan˘ manÏel, tatí-
nek a dûdeãek pan 
MIROSLAV MALâÍK.
Stále s láskou vzpomí-
nají a za tichou vzpo-

mínku dûkují manÏelka, dcery s rodi-
nami a sestra s rodinou.

Se smutkem v srdci
vzpomínáme na 22. listo-
pad, kdy uplynulo 14 let
co nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ manÏel, ta-
tínek, dûdeãek pan
LUDOVÍT KÚ·TEK.

Vzpomínají manÏelka a dûti s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeÀte s námi.

Dne 24. listopadu uply-
nul první smutn˘ rok,
kdy náhle utichlo srdce
milovaného manÏela, ta-
tínka a dûdeãka pana
ZDE≈KA MIKULY.
V‰em, ktefií jste ho znali

dûkujeme za tichou vzpomínku. 
S láskou vzpomíná manÏelka a dûti 
s rodinami.
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Inzerce

Vymûním OB 3+1 Brno-Kohoutovice
po kompletní rekonstrukci za podobn˘
v Ti‰novû. Tel.: 602 568 694

Pronajmu prostory k podnikání – 40 m2,
obchod, kanceláfi. Tel.: 608 447 727

Prodej OV 1+1 s terasou v Ti‰novû, pfií-
zemí, kol. 2009, CP 43 m2 +16 m2 terasa.
Atraktivní nabídka, Rk – tel.: 777 910 318

Prodám hrobku pfiíp. hrobové místo
v Ti‰novû, ve spodní ãásti starého hfibi-
tova. Tel.: 312 668 225, 728 467 604

Douãování S· matematiky – vystudo-
van˘ uãitel s praxí – mobil: 777 957 800

V Ti‰novû pohlídám st. paní, nakou-
pím, nachystám jídlo, léky, doprovodím
k lékafii. Pfiíp. pfii vycházce atd. Tel.: 736
687 627 po 19 hod.

Osobní bankrot, insolvence, oddluÏe-
ní, platí pro celou âR. Tel.: 606 177 155

Hotovostní pÛjãka pro v‰echny.
Rychle, diskrétnû. Pracuji pro více vûfii-
telÛ. Tel.: 606 176 780

PIZZERIA LA BOCCA Kufiim,
Legionáfiská 266 pfiijme kuchafie a ãí‰ní-
ka. Nástup moÏn˘ ihned. Tel. kon-
takt: 608 743 437

Dne 29. listopadu 2011
uplyne 9 let od úmrtí na-
‰eho drahého tatínka
a dûdeãka pana JI¤ÍHO
MICHÁLKA. Za tichou
vzpomínku dûkujeme
v‰em, ktefií vzpomenou

s námi. Syn a dcera s rodinou.

Dne 8. 12. vzpomeneme
10 rokÛ od úmrtí na‰í
maminky paní VLASTY
FIALOVÉ rozené
Vraspírové. Za tichou
vzpomínku dûkují sy-
nové Vladimír a Toník.

Dne 4. 12. 2011 uplyne
první smutné v˘roãí, co
navÏdy ode‰el ná‰ drah˘
manÏel, tatínek a dûdeãek
pan CYRIL ·MERDA.
Za tichou vzpomínku
upfiímnû dûkuje jménem

celé rodiny manÏelka a dcera

Dne 10. 12. uplyne první
smutn˘ rok od úmrtí mé
manÏelky, maminky a ba-
biãky paní MARIE
ANTONYOVÉ. Za tichou
vzpomínku dûkuje man-
Ïel a dcery s rodinami.



29TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2011



30 TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2011



31TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2011



32 TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2011



33TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2011



34 TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2011



35TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2011



36 TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2011



37TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2011



38 TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2011



39TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2011



TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2011. Ev. ãíslo: MK âR E 10100. âtrnáctidennû (o prázdninách mûsíãnû) vydává Mûstsk˘ úfiad v Ti‰novû, kter˘
zpravodaj roz‰ifiuje ZDARMA do v‰ech domácností mûsta. ¤ídí redakãní rada, pfiedseda PhDr. Josef Zacpal. Pfiíspûvky, podnûty a inzerci lze
podávat dennû tajemnici redakãní rady paní ·árce Kubátové na Odboru kultury a ‰kolství MûÚ, Radniãní 14, tel. ã. 549 439 822, e-mail:
sarka.kubatova@ tisnov.cz. Grafické zpracování a tisk: REAKCE s. r. o., Ke Klínku 1313, 666 02 Pfiedklá‰tefií, telefon 541 230 732, e-mail:
reakcesro@reakcesro.cz. Platba fakturou je moÏná na základû písemné objednávky mûstskému úfiadu, inzerce osobního charakteru
(blahopfiání, vzpomínky apod. – kromû textÛ nad 18 cm2 a obrázkÛ) je pro obãany Ti‰nova bezplatná. Cizí zájemci si mohou TN zakoupit
za jednotnou cenu Kã 5,-. Pfií‰tí zpravodaj (ã. 21/2011) vyjde 14. prosince 2011 (uzávûrka textÛ i inzerce je 5. 12. 2011).


