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Souãástí zahájení v˘stavy Krajina
a lidé ãesk˘ch vesnic rumunského
Banátu bylo i vystoupení rumun-
sk˘ch umûlcÛ.
Foto A. Nahodil
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MùSTO T I·NOV
vyh la‰u je

KONKURZNÍ  ¤ ÍZENÍ

na obsazení funkce ¤EDITELE / ¤EDITELKY
Základní ‰koly Ti‰nov, nám. 28.fiíjna 1708, okres Brno-venkov,

pfiíspûvkové organizace

PoÏadavky:
1) Pfiedpoklady pro v˘kon funkce fieditele ‰koly stanovené § 5 zákona

ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících a o zmûnû nûkter˘ch
zákonÛ, tzn.:

a) odborná kvalifikace odpovídající § 7 nebo § 8 zákona ã. 563/2004 Sb.,
o pedagogick˘ch pracovnících a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ,

b) délka praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona 563/2004 Sb.,
tj. 4 roky,

c) obãanská a morální bezúhonnost
d) zdravotní zpÛsobilost

2) znalost ‰kolské problematiky a pfiedpisÛ,
3) organizaãní a fiídící schopnosti

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
1) ovûfiené doklady osvûdãující kvalifikaãní pfiedpoklady
2) ovûfiené kopie dokladÛ o prÛbûhu zamûstnání a délce pedagogické praxe
3) strukturovan˘ Ïivotopis
4) koncepce rozvoje ‰koly (maximální rozsah 5 stran strojopisu)
5) originál, popfiípadû ovûfiená kopie v˘pisu z rejstfiíku trestÛ (ne star‰í

3 mûsícÛ) nebo doklad o jeho vyÏádání
6) ãestné prohlá‰ení podle § 4 odst. 3 zákona ã. 451/1991 Sb., ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
7) originál, popfiípadû ovûfiená kopie lékafiského potvrzení o zpÛsobilosti

k v˘konu funkce (ne star‰í 3 mûsícÛ)
8) písemn˘ souhlas se zpracováním osobních údajÛ pro úãely tohoto

konkurzního fiízení ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ, v platném znûní,

Pfiedpokládan˘ nástup do funkce: 15. 8. 2008

Pfiihlá‰ky s uveden˘mi doklady doruãte do 14. 3. 2008 do 11.00 hod. na podatelnu
MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 346, 666 19 Ti‰nov.

Obálku oznaãte slovy: KONKURZ Z· NÁM. 28.¤ÍJNA – NEOTVÍRAT!
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MùSTO T I·NOV
vyh la‰u je

KONKURZNÍ  ¤ ÍZENÍ

na obsazení funkce ¤EDITELE / ¤EDITELKY
Základní ‰koly Ti‰nov, Smí‰kova 840, okres Brno-venkov,

pfiíspûvkové organizace

PoÏadavky:
1) Pfiedpoklady pro v˘kon funkce fieditele ‰koly stanovené § 5 zákona

ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících a o zmûnû nûkter˘ch
zákonÛ, tzn.:

a) odborná kvalifikace odpovídající § 7 nebo § 8 zákona ã. 563/2004 Sb.,
o pedagogick˘ch pracovnících a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ,

b) délka praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona 563/2004 Sb.,
tj. 4 roky,

c) obãanská a morální bezúhonnost
d) zdravotní zpÛsobilost

2) znalost ‰kolské problematiky a pfiedpisÛ,
3) organizaãní a fiídící schopnosti

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
1) ovûfiené doklady osvûdãující kvalifikaãní pfiedpoklady
2) ovûfiené kopie dokladÛ o prÛbûhu zamûstnání a délce pedagogické praxe
3) strukturovan˘ Ïivotopis
4) koncepce rozvoje ‰koly (maximální rozsah 5 stran strojopisu)
5) originál, popfiípadû ovûfiená kopie v˘pisu z rejstfiíku trestÛ (ne star‰í

3 mûsícÛ) nebo doklad o jeho vyÏádání
6) ãestné prohlá‰ení podle § 4 odst. 3 zákona ã. 451/1991 Sb., ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
7) originál, popfiípadû ovûfiená kopie lékafiského potvrzení o zpÛsobilosti

k v˘konu funkce (ne star‰í 3 mûsícÛ)
8) písemn˘ souhlas se zpracováním osobních údajÛ pro úãely tohoto

konkurzního fiízení ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ, v platném znûní,

Pfiedpokládan˘ nástup do funkce: 1. 8. 2008

Pfiihlá‰ky s uveden˘mi doklady doruãte do 14. 3. 2008 do 11.00 hod. na podatelnu
MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 346, 666 19 Ti‰nov.

Obálku oznaãte slovy: KONKURZ Z· SMÍ·KOVA – NEOTVÍRAT!
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Pfiíprava pÛdní vestavby
na Z· Smí‰kova

Redakci Ti‰novsk˘ch novin byl doru-
ãen otevfien˘ dopis, t˘kající se pÛdní
vestavby uãeben na Z· Smí‰kova, kter˘
svûdãí o zájmu rodiãÛ o tuto problema-
tiku. Ráda bych Vás, ãtenáfie Ti‰nov-
sk˘ch novin, struãnû informovala
o v˘voji celého projektu, kter˘ byl
i pfiedmûtem vá‰nivé diskuse na listo-
padovém jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo pfiijalo usnesení, kter˘m
zavázalo mûstskou radu pfiipravit moÏ-
nosti financování akce s termínem do
31. 3. 2008. Poãátkem roku byly otevfieny
v˘zvy k podávání Ïádostí na evropské
peníze, proto vedení mûsta neprodlenû
provûfiilo moÏné dotaãní tituly a zaãalo
s aktualizací jiÏ zpracovaného stavebního
projektu. V této dobû probíhá jednání
s poradenskou firmou, vybranou v˘bû-
rov˘m fiízením, která bude zpracovávat
Ïádost do ROP Jihov˘chod tak, aby
mohla b˘t vãas podána do 31. 3. 2008.
Ze strany vedení mûsta i ‰koly je
pfiípravû Ïádosti vûnována maximální
pozornost. Doufejme tedy, Ïe v tvrdé
konkurenci ÏadatelÛ obstojíme.

Ing. Zuzana Brzobohatá, místostarostka

Pracovní skupina – BPS

Dne 11. 2. 2008 se jiÏ podruhé se‰la
pracovní skupina, která je poradním
orgánem Rady mûsta. Pracovní skupina
se zab˘vá problematikou sbûru a vyuÏí-
vání bioodpadÛ. Podílí  se na osvûtû pro
zahájení sbûru bioodpadÛ, získává
odborná stanoviska ke studii proveditel-
nosti (Integrovan˘ systém nakládání
s bioodpady) a v neposlední fiadû byla
povûfiena vytipováním moÏn˘ch lokalit
k umístûní uvaÏované fermentaãní stanice.
Pro jednání Rady mûsta dne 14. února
bylo prezentováno 5 vhodn˘ch lokalit ze
14 navrhovan˘ch. Rada mûsta vzala
zprávu na vûdomí a pfiijala v usnesení

následující doporuãení pracovní skupiny:
Oslovit vlastníky dotãen˘ch pozemkÛ

a starosty obcí, kter˘ch se t˘kají vytipované
lokality. Informovat starosty správního
obvodu Ti‰nova o problematice bioodpadÛ
a o návrhu zafiízení na jeho zpracování.
Na internetov˘ch stránkách mûsta zfiídit
sekci Bioodpady, kde bude zvefiejnûn
pilotní projekt sbûru bioodpadÛ, základní
informace o uvaÏované v˘stavbû fermen-
taãní stanice (klady a zápory), oponentura
tezí „odpÛrcÛ BPS" odborn˘mi stanovisky.

Závûrem bych chtûl podotknout, Ïe
pilotní projekt sbûru biodpadu z domác-
ností je nezávisl˘ na tom, zda v Ti‰novû
nebo v jeho okolí bude ãi nebude vybudo-
váno zafiízení na vyuÏívání bioodpadÛ
(napfi. fermentaãní stanice)!

Ing. Václav Drhlík

Plo‰ná deratizace

V rámci prevence proti pfiemnoÏení
potkanÛ a ãasového sjednocení derati-
zaãních zásahÛ, které zvy‰ují úãinnost
tûchto opatfiení, vyhla‰uje Mûsto Ti‰nov
plo‰nou deratizaci od 3. 3. do 31. 3. 2008.

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

Deratizaãní práce provádí
f. Praiznerovi, tel.: 723 244 840

Darujte nepotfiebné III

Nevíte co s o‰acením, loÏním prádlem
ãi ta‰kami, které vám doma jen zabírají
místo? Mûsto Ti‰nov ve spolupráci se
spoleãností SITA CZ a Ekoporadnou
Ti‰novsko vyhla‰uje jiÏ potfietí sbûrové
dny pro Diakonii Broumov, která se
vûnuje zpracovávání textilního odpadu.
Od 3. 3. do 22. 3. 2008 mÛÏete v pytlích
ãi uzavfien˘ch ta‰kách pfiedat nezneãi‰-
tûné o‰acení a textil na sbûrn˘ dvÛr.
Sbûrn˘ dvÛr je otevfien v pracovní dny
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od 7.00 do 15.00 hod., v pondûlí do
16.30 hod. MÛÏete vyuÏít také sobot
8. 3., 15. 3. a 22. 3., kdy je otevfieno od
8.00 do 12.00 hod. Men‰í mnoÏství je
moÏné pfiedat i v Ekoporadnû Ti‰novsko
na námûstí 28. fiíjna. Sbírku si poté pfie-
vezmou dopravci z Diakonie 25.bfiezna. 

V dan˘ termín mÛÏete darovat:
– O‰acení vãetnû prádla (dámské,

pánské, dûtské, zimní i letní) 
– LÛÏkoviny, prostûradla, ruãníky,

utûrky, záclony, závûsy 
– Látky, vlny, pfiíze (i zbytky) 
– Péfiové pfiikr˘vky, (i samotné pe-

fií), pol‰táfie, deky, spací pytle 
– Neno‰ená, nepo‰kozená obuv 
– Jak˘koli potrhan˘, ale ãist˘

bavlnûn˘ textil (lÛÏkoviny, utûrky,
ruãníky, ko‰ile, tepláky) 

– Kabelky, batohy, ‰kolní ta‰ky 
– KoÏené i koÏenkové obleãení,

bundy, pravé i umûlé koÏichy
(i mírnû potrhané) 

V Diakonii Broumov se darovan˘
textil a dal‰í vûci pfiebírají a tfiídí.
Nejsou-li vyuÏitelné pro humanitární
úãely, dochází k jejich zpracování pro
dal‰í v˘robu. Tuto práci vykonávají lidé
v obtíÏné Ïivotní situaci (bez pfiístfie‰í,
po v˘konu trestu, odchodu z v˘chovné
péãe apod.), ktefií v regionu jen obtíÏnû
nacházejí pracovní uplatnûní. Diakonie
jim kromû práce nabízí také ubytování
a stravu. VyuÏijí-li tuto ‰anci, získávají
velkou moÏnost zafiadit se do bûÏného
Ïivota. Darováním pro Diakonii
Broumov tak vytváfiíte pracovní uplat-
nûní pro potfiebné, ktefií jinak konãí bez
zázemí na ulici.

Sbûr probíhá jiÏ tradiãnû v avizo-
vané dny kaÏdé jaro a podzim.

Ing. Václav Drhlík

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekonstrukcí,

oprav, údrÏbov˘ch a revizních prací –
bude pfieru‰ena dodávka elektrické
energie:

Dne 5. 3. 2008 od 7.30 do 16.30 hod
Obec: Ti‰nov , Za ml˘nem

Vypnutá oblast: bez napûtí bude pra-
vá strana ulice Za ml˘nem od kfiiÏovat-
ky smûr Deblín.
Seznam adres dotãen˘ch plánova-
n˘m vypínáním:
Ti‰nov – Za ml˘nem 62, Za ml˘nem 175,
Za ml˘nem 176, Za ml˘nem 267, Za
ml˘nem 290, Za ml˘nem 294, Za ml˘-
nem 306, Za ml˘nem 322, Za ml˘nem
409, Za ml˘nem 458, Za ml˘nem 632, Za
ml˘nem 633, Za ml˘nem 634, Za ml˘-
nem 714, Za ml˘nem 846, Za ml˘nem
999, Za ml˘nem 1108, Za ml˘nem 1113,
Za ml˘nem 1154, Za ml˘nem 1155, Za
ml˘nem 1192, Za ml˘nem 1193, Za ml˘-
nem 1425, Za ml˘nem1545.

Dûkujeme Vám za pochopení.
E.ON âeská republika s.r.o.

Plánované v˘luky
v Ïelezniãní dopravû

Spoleãnost KORDIS JMK, která pro-
vozuje integrovan˘ dopravní systém,
oznamuje obãanÛm plánovanou v˘luku
v trase Brno-Horní Her‰pice vedlej‰í
staniãní koleje v termínu do 31.8.2008
nepfietrÏitû, Horní Her‰pice- Modfiice -
3.3.2008 od 7 do 15 hod. Tato v˘luka
mÛÏe mít vliv i na provoz vlakÛ na tra-
se Brno-Ti‰nov. KORDIS v této souvis-
losti projednal vzniklou situaci s âD, na
základû kter˘ch byla pfiijata fiada opat-
fiení, které mají mít za následek sníÏení
vzniklého zpoÏdûní na minimum. Ze
strany âD byl KORDIS JMK uji‰tûn, Ïe
vzniklé zpoÏdûní ze Ïst. Brno hl. n. ve
smûru na Ti‰nov nepfiesáhne pûtiminu-
tovou hranici.

Z podkladÛ KORDIS JMK –Brzobohatá
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MûKS Ti‰nov

Stfieda 27. února 2008 v 19.30 hod.
kino Svratka

Divadelní spoleãnost Háta, Praha
KDYÎ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁâKU

Marc Camoletti je jeden z nejúspû‰-
nûj‰ích francouzsk˘ch autorÛ souãas-
nosti a spoleãností Háta je uvádûn jiÏ
poãtvrté. Opût se setkáváme se záplet-
kami kaÏdému asi dÛvûrnû znám˘mi
z vlastního manÏelství.
Pfiedprodej vstupenek v Knihkupectví
paní Ra‰kové, tel:. 549 410 022

Stfieda 5. bfiezna 2008 v 19.30 hod.
sál MûKS

6. koncert KPH 2007/08
DUO CLARET

Olga Lu‰tincová – klarinet,
Vít Spilka – klarinet, basklarinet,

Jana Goliá‰ová – klavír

Pondûlí 10. bfiezna v 19.30 hod.
sále kina Svratka

JI¤Í SCHMITZER

Program, ve kterém se pfiedstaví
drÏitel âeského lva za nejlep‰í muÏsk˘
hereck˘ v˘kon v roce 1997.

Pofiad pln˘ nejen krásn˘ch písní,
ale i zajímavého povídání.
Pfiedprodej vstupenek v Knihkupectví
paní Ra‰kové, tel.: 549 410 022

Pátek 14. bfiezna v 16.30 hod.
sál kina Svratka

Kouzelná ‰kolka Praha
MAJDA A FRANTI·EK

Kouzelná ‰kolka s Majdou
a Franti‰kem je dûtské pfiedstavení
volnû navazující na oblíben˘ televizní
pofiad. Majda a její kamarád Franti‰ek

z Famfárie v nûm zpívají spoustu
pÛvabn˘ch písniãek propojen˘ch
vesel˘m povídáním s mnoÏstvím hfiíãek
a pfiekvapení. Jediné pfiedstavení, kde
mají dûti moÏnost spatfiit jejich tolik oblí-
beného Franti‰ka mimo obrazovku âT.
Pfiedprodej vstupenek v Knihkupectví
paní Ra‰kové, tel. 549 410 022

Úter˘ 18. bfiezna v 8.45 a 10.00 hod.
sál kina Svratka

pfiedstavení pro dûti
Divadlo Genus Brno – O KRTEâKOVI

Úter˘ 9 – 10 hodin
sál MûKS na Ml˘nské ulici

SAMA DOMA V TI·NOVù
„MOHLA BYS VYPADAT LÍP"

Zdravotní cviãení s prvky PILATES
pod vedením fyzioterapeuta.

S sebou podloÏku na cviãení. Pokud
nemáte, mÛÏete si pÛjãit v MûKS.

Vstupné symbolické 20,- Kã.

Pátek 7. bfiezna v 17.00 hod.
v Jamborovû galerii

âAJOV¯ D¯CHÁNEK

âeká vás pfiíjemné posezení nad ‰ál-
kem ãaje s kosmetiãkou firmy AVON,
která Vám poradí, jak se líãit.

Vstupné symbolické 20,- Kã. 

Stfieda 5. bfiezna
sraz v Jamborovû galerii v 9.30 hod.

„Pù·KY PO GALERIÍCH"

KaÏd˘ t˘den náv‰tûva jedné galerie
v Ti‰novû a okolí.

Podhorácké muzeum Pfiedklá‰tefií

UP¤ÍMN¯MA OâIMA

V̆ stava z tvorby neprofesionálních
umûlcÛ, ktefií jsou spojeni sv˘m Ïivotem
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a dílem s regionem Brnûnska
a Ti‰novska.

Vstupné symbolické 20,- Kã.

Na Velikonoce pfiipravujeme
soutûÏ o nejhezãí vajíãko

za pouÏití libovolné techniky.

SoutûÏní vajíãka budou vystavena
v Jamborovû galerii. Pfiíjem vajíãek
dennû 10 – 12 a 14 – 17 mimo pondûlí
v Jamborovû galerii.

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

Úter˘ 20.00 – 21.00
KONDIâNÍ CVIâENÍ A AEROBIK

Stfieda 19.00 – 20.30
REIKI – MEDITACE

âtvrtek 20.00 – 21.00
Zdravotní cviãení pro Ïeny s prvky
PILATES pod vedením fyzioterapeuta

âtvrtek 20.00 – 21.00
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã.

JamborÛv dÛm – GALERIE
Brnûnská 475, 666 01  Ti‰nov
telefon 549 410 211

2. bfiezna – 27. bfiezna 2008
V˘stava obrazÛ Petra Kvíãaly

a ‰perkÛ Jifiího ·ibora v rámci
cyklu „Ti‰novem kfiíÏem kráÏem"

VernisáÏ v˘stavy mimofiádnû v nedûli
2. bfiezna v 17.00 hod.

Úter˘ 18. bfiezna v 17.00 hod.
Projekce s pfiedná‰kou o tvorbû s Jifiím
·iborem v Jamborovû galerii.

Více na internetov˘ch stránkách
//www.mekstisnov.profitux.cz/

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci bfieznu
– oddûlení pro dospûlé ãtenáfie

Univerzita volného ãasu

4. 3., 5. 3., 12. 3.,18. 3., 19. 3. a 26. 3.
2008 v 17.00 pfiedná‰ky letního semestru
UVâ – Kapitoly z dûjin umûní.

11. 3. a 25. 3. 2008 v 17.00 pfiedná‰ky
letního semestru UVâ – Zdrav˘ Ïivotní
styl (pfiedná‰ejí lékafii a zdravotní sestry
nemocnice Ti‰nov)

Salonky

6. 3. 2008 v 9.30
Vejce zdobená slámou

V rámci projektu „Salonky“ probûhne
pod vedením paní Hany ·irÛãkové prak-
tická dílna zdobení velikonoãních kras-
lic slámou.

20. 3. 2008 v 9.30
Velikonoãní dekorace do oken

Praktická dílna – v˘roba velikonoãních
dekorací.

Trénování pamûti

3. 3., 10. 3., 17. 3. a 31. 3. 2008 v 9.30
Ach, ta moje hlava!

PfieváÏnû ãlenÛm „SalonkÛ“ jsou
urãeny dvouhodinnové pokraãovací kurzy
trénování pamûti.
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Beseda o knize

6. 3. 2008 v 17.00
Kopiáfi korespondence mûstské rady
Mûstská knihovna pfiipravila v rámci

celostátní akce Bfiezen-mûsíc knihy
besedu s Mgr. Michalem Koneãn˘m
o knize Kopiáfi korespondence mûstské
rady – Pamûtní kniha mûsteãka Ti‰nova.
Souãástí vyprávûní o historii Ti‰nova
bude také pfiedãítání vybran˘ch textÛ
z knihy.

Cestopisná beseda

27. 3. 2008 v 17.00
Nov˘ Zéland na kole i pû‰ky
V cestopisné besedû s dataprojekcí

bude pan Karel St˘blo vyprávût o svém
dvoumûsíãním pû‰ím a cyklistickém
putování po obou hlavních novozéland-
sk˘ch ostrovech: lidnatûj‰ím severním,
s ãinn˘mi sopkami, termální ãinností,
maorskou kulturou a jedin˘m opravdu
velk˘m mûstem – Aucklandem a zelenou
oázou jiÏního ostrova, s minimem osídlení,
zato vysok˘mi horami, ledovci, jezery
a fjordy.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci bfieznu
– oddûlení pro dûti a mládeÏ

Barevn˘ svût –
– Ïákovská v˘stava

Knihy Astrid Lindgrenové a Ondfieje
Sekory se staly inspirací pro v˘tvarné
práce,  které  pfiipravily dûti  ze
Z· Smí‰kova v rámci spoleãného pro-
jektu na podporu ãtenáfiství „Knihy
mého srdce".

Kulturnû v˘chovné akce
a besedy
Ve spolupráci se ‰kolami budou pro-

bíhat knihovnické lekce a besedy. Pro
Ïáky 1.–7. tfiíd jsme pfiipravili pestrou
nabídku tématick˘ch besed.

3. 3. 2008 v 8.30 a 10.00
Povûsti ze Zubfií zemû

Beseda se spisovatelem Hynkem
Jurmanem pfiedstaví dûtem poutavé
pfiíbûhy, které se staly, ãi mûly stát,
a které nás zavedou do doby dávno
minulé. Závûrem autogramiáda autoro-
v˘ch knih.

11. 3. 2008 v 8.00
Malování pro dûti

Zábavná show úspû‰ného ilustrátora
a v˘tvarníka Adolfa Dudka. Îáci se se-
známí s jeho prací od inspirace po vznik
celé knihy a kromû spousty legrace si
odnesou také informace, jak vypadají
moderní dûtské knihy.

18. 3. 2008 v 8.30 a 10.00
Poník Terezka a tfii Veroniky
Beseda se spisovatelkou Ivetou

LaÏanskou je urãená zaãínajícím ãte-
náfiÛm. Dûti ãeká veselé vyprávûní
o tom, co v‰echno se mÛÏe pfiihodit, kdyÏ
tfii holky a je‰tû jedna navíc si zaãnou
vym˘‰let.

25. 3. 2008 ve 13.30
Pût minut pfied veãefií

Lekce dramatické v˘chovy podle
pfiedlohy souãasné oblíbené spisova-
telky Ivy Procházkové. Literární pfiedlo-
hu zpracovala pro Ïáky ze ‰kolní druÏi-
ny hravou formou studentka Katka
Hromãíková.
Akce jsou pfiístupné i vefiejnosti.



Kultura v Ti‰novû

9TI·NOVSKÉ NOVINY 4/2008

Spoleãné ãtení
28. 3. 2008 od 15.00 Spoleãné ãtení
Hlasité pfiedãítání v pfiátelské atmo-

sféfie je spolehliv˘ a úãinn˘ zpÛsob, jak
se mÛÏe ãtení stát pro dítû stejnû pfiitaÏ-
liv˘m ãi je‰tû pfiitaÏlivûj‰ím neÏ televi-
ze. Pfiijìte mezi nás kaÏd˘ poslední pá-
tek v mûsíci. Setkání probíhá v rámci
kampanû „Celé âesko ãte dûtem".

Noc s Andersenem
28. / 29. bfiezna 2008
Oslava Mezinárodního dne
dûtské knihy – mezinárodní

akce na podporu dûtského ãtenáfiství.
Pouze jedenkrát v roce se dvefie knihov-
ny otevfiou pro 10 úspû‰n˘ch soutûÏí-
cích, aby zde strávili noc plnou kouzel
a dobrodruÏství.

Z proutûného ko‰íku
5. 3., 12. 3., 19. 3. a 26. 3.

2008 od 13.00 do 16.00 si
v rámci stfiedeãních tvofiiv˘ch
dílen budeme s dûtmi vyrábût hro‰íka
s noÏiãkami z ply‰ov˘ch drátkÛ, tahací
kufiátko, malovaná vajíãka, zajíãky
a labutû.

Poslední v˘zva – KfiíÏem
kráÏem Ti‰novem

Mûstská knihovna Ti‰nov vybízí
obãany v‰ech vûkov˘ch kategorií, aby
literárnû vyjádfiili svou pfiedstavu
o pÛvodu vzniku místních názvÛ
(Besenék, Kvûtnice) ãi vymysleli vlastní
legendy o krãmách, hospodách ãi v˘znam-
n˘ch budovách (radnice, Peklo) Ti‰nova.
V̆ zva je spojená s akcí KfiíÏem kráÏem
Ti‰novem v rámci oslav 220. v˘roãí
pov˘‰ení Ti‰nova mezi statutární
mûsta. Zájemci mohou své literární práce

odevzdat do 15. 3. 2008 v knihovnû.
Vybrané povûsti budou v prÛbûhu roku
zvefiejnûny.

Festival dokumentárních
filmÛ o lidsk˘ch právech

Ve dnech 10. – 15. bfiezna 2008 se
v kinû Art, sále Bfietislava Bakaly
a KC Star˘ Pivovar uskuteãní jiÏ 10. roã-
ník Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních filmÛ o lidsk˘ch právech „Jeden
svût“. Bûhem své existence se festival,
organizovan˘ spoleãností âlovûk v tísni
vyvinul v nejvût‰í lidskoprávní filmov˘
festival v Evropû a stal se jednou z nej-
v˘znamnûj‰ích kulturních akcí v âR.
V roce 2007 získal âestné uznání
Organizace Spojen˘ch národÛ pro
v˘chovu, vûdu a kulturu (UNESCO) za
v˘chovu k lidsk˘m právÛm.

Na festivalu bude uvedeno kolem
50 dokumentÛ z celého svûta. „Jeden
svût“ bude speciální programovou sekcí
nazvanou „Zaostfieno na diktatury" pfii-
pomínat, Ïe pfiestoÏe v fiadû zemí svûta
(vãetnû dne‰ní âeské i Slovenské repub-
liky) v posledních desetiletích diktátor-
ské reÏimy padly, v mnoha dal‰ích jsou
stále pojmy jako svoboda nebo lidská
práva tabu. Vedle diktatur, kter˘ch si
média alespoÀ obãas v‰ímají, jako je
Kuba, Bûlorusko, Barma, Súdán nebo
Severní Korea, se to t˘ká také zemí
opomíjen˘ch, napfi. Uzbekistánu ãi
Turkmenistánu. Souãástí festivalu jsou
i v˘stavy fotografií, diskuse k filmÛm
a koncerty.

BliÏ‰í informace:
jedensvet.brno@seznam.cz

www.jedensvet.cz/brno
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Tûlocviãná jednota Sokol
Ti‰nov Vás zve na tradiãní
country bál

V sobotu 1. bfiezna 2008 ve 20 hodin
v sále sokolovny v Ti‰novû. K tanci hra-
je skupina KASKADÉ¤I, ukázky tance

pfiedvedou skupiny TS Together Sokol
Ti‰nov a TK Sokol Drásov.

Tradiãní tombola
Obãerstvení v restauraci Krãek.

Pfiedprodej v sokolovnû od 11. 2. 2008
info: 549 413 175

Kam – bfiezen

Datum Akce Místo âas Organizuje

27. 2. KdyÏ ty, tak já taky, miláãku – kino Svratka 19.30 MûKS
– divadelní spoleãnost Háta

28. 2. Rumunsko – zemû protikladÛ, beseda knihovna 17.00 MûK
29. 2. Spoleãné ãtení knihovna 15.00 MûK
1. 3. Diskotéka sál MûKS 16.00 DDM
1. 3. Countrybál sokolovna 20.00 TJ Sokol Ti‰nov
2. 3. Sokolská akademie sportovní hala 14.00 TJ Sokol Ti‰nov
2. 3. VernisáÏ v˘stavy – Kvíãala, ·ibor Jamborova 17.00 MûKS

galerie
5. 3. Koncert KPH – Duo Claret sál MûKS 19.30 MûKS
6. 3. Salonky – vejce zdobená slámou knihovna 9.30 MûK
6. 3. Kopiáfi korespondence mûstské rady – knihovna 17.00 MûK

– beseda o knize
10. 3. Klavírní koncert sál ZU· 16.30 ZU·
10. 3. Recitál Jifiího Schmitzra kino Svratka 19.30 MûKS
14. 3. Kouzelná ‰kolka Majdy a Franti‰ka kino Svratka 16.30 MûKS
18. 3. Pfiedná‰ka a projekce Jifiího ·ibora Jamborova 17.00 MûKS

galerie
20. 3. Salonky – velikonoãní dekorace do oken knihovna 9.30 MûK
20. 3. Pfiedná‰ka a projekce Petra Kvíãaly Jamborova 17.00 MûKS

galerie
27. 3. Nov˘ Zéland na kole a pû‰ky - beseda knihovna 17.00 MûK
29. 3. Domeãek open - ãasovka rádiákÛ DDM 14.00 DDM
31. 3. Koncert kytarov˘ a dechov˘ch sál ZU· 16.30 ZU·

dfievûn˘ch nástrojÛ

V˘stavy

Datum Akce Místo

2.3.-27.3. V̆ stava obrazÛ P. Kvíãaly a J. ·ibora galerie JamborÛv dÛm
10.2.-28.3. Krajina a lidé ãesk˘ch vesnic galerie Diana

rumunského Banátu
16.11.-23.3. Upfiímn˘ma oãima – Podhorácké muzeum

– tvorba neprofesionálních umûlcÛ Pfiedklá‰tefií
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Únor v Matefiském centru
Studánka
Ti‰nov, Kvûtnická 821
tel. 737 581 873
www.studanka@webzdarma.cz

28. 2. 2008 v 15.00 hod.
Emoce (pfiedná‰ka)
Jak je dÛleÏité rozvíjet
emocionální stránky
u dûtí. Budeme si poví-

dat o tom, Ïe kaÏd˘ vnitfiní pocit má
svÛj vnûj‰í projev, Ïe dovednost pojme-
novat a vyjádfiit pocit zachovává zdrav˘
organismus. Lektorka Hana Mokrá
z Montessori – vzdûlávacího rodinného
centra. Hlídání dûtí zaji‰tûno.

29. 2. 2008 9.30 – 10.30 hod.
v tûlocviãnû MC

Mamulky – cviãení pro Ïeny v ‰es-
tinedûlí a v období na matefiské (posilo-
vací cviky pro zdravé tûlo po porodu,
navrácení a udrÏení fyzické i psychické
rovnováhy)

9.30 – 10.30 hod. v hernû MC
Brouãci – pro maminky s miminky

od 0 do 6 mûsícÛ

10.30 – 11.30 hod. v tûlocviãnû MC
Brouãci – pro maminky s miminky

od 6 mûsícÛ do 12 mûsícÛ

Na‰e pozvání na cviãení BrouãkÛ
pfiijala paní Bc. Pavla Hájková, porodní
asistentka pro Brno-venkov, region
Kufiim a okolí.

7. 3. 2008
Jak nosit dûti v ‰átku (pfiedná‰ka)

8. 3. 2008 od 9.00 hod.
Dopoledne s tatínky

Tatínci vezmûte své dûti a pfiijìte
si s nimi pohrát do matefiského centra.

âeká vás cviãení, hraní a tvofiení. Tû‰í
se na Vás táta David!

Zveme v‰echny na JARNÍ
KOâKOVÁNÍ NA PODMITROVù od
1. kvûtna do 4. kvûtna 2008. Jedná se
o pobyt rodiãÛ s dûtmi v rekreaãním
stfiedisku poblíÏ mûsteãka StráÏku
a Mitrova. Dopolední a odpolední pro-
gram, sportovní aktivity, hry v pfiírodû,
v˘tvarná tvofiení pro dûti, hry a v˘lety
do lesa.

Rezervujte si místo jiÏ nyní a budete
zafiazeni do seznamu závazn˘ch úãast-
níkÛ pobytu.

DDM informuje
Riegrova 312, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz

www.ddm-tisnov.cz

Diskotéka
Dobrou hudbu,
správné lidi
a spoustu zábavy
pfiiná‰í dal‰í

diskotéka, na které se spoleãnû mÛÏeme
tû‰it na DJ Tondu a va‰e oblíbené
písniãky.
Kdy: 1. 3. 2008 od 16.00 do 19.00
Kde: Mûstské Kulturní Stfiedisko
Vstupné: 30,- Kã

Domeãek open 2008
âasovka rádiákÛ, kde mÛÏete závo-

dit na pfiipravené dráze se sv˘mi (pfiine-
sen˘mi) auty na dálkové ovládání.
Doprovodn˘ program: stolní fotbálek,
fingerboarding, hraní her na PC.
Kdy: 29. 3. 2008 od 14.00 do 17.00
Kde: DDM Hasiãka
Vstupné: volné
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Digitální fotografie na poãítaãi pro
zaãáteãníky

Fotíte digitálním fotoaparátem?
Máte uÏ v nûm spoustu fotek a nevíte co
s nimi dál?

V tomto kurzu vás nauãíme základní
dovednosti, které vût‰inou staãí k pûkné
fotce. Pokud budete mít zájem mÛÏeme
pokraãovat kurzem pro pokroãilej‰í.

– Stahování fotografií do poãítaãe,
pfiehledné uspofiádání, archivace.

– Úprava fotografií, seznámení
s volnû pfiístupn˘mi programy na
úpravu fotografií, jednoduché
úpravy: otoãení a ofiíznutí foto-
grafie, doostfiení, vylep‰ení barev
a expozice atd.

– Vyvolání fotografií: v˘bûr, ulo-
Ïení do programu fotosbûrny, ode-
slání e-mailem nebo vypálení na
CD, tisk fotografií

Kdy: v pondûlí 10. 3. (dále17.3. a 24.3. )
v 18:00 – 20:00

Kde: DDM poãítaãová uãebna (zezadu
Z· Riegrova, vchod od hfii‰tû)

S sebou: digitální fotoaparát, kabel
k poãítaãi, nabité baterie 

Cena: 400,- Kã

Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem
na tel: 549 410 118, 731 507 220 nebo
mail: lazarova@ddm-tisnov.cz

Velikonoãní dílna pro dûti
Pfiijìte se inspirovat a vyrobit si svo-

ji velikonoãní v˘zdobu.

Pátek 14. 3. od 15.00 – 17.00
v DDM na hasiãce
S sebou: 2-3 vyfouknutá vajíãka (mÛÏou
b˘t nabarvená), ubrousek s velikonoã-
ním motivem, barevné látkové stuÏky.
Cena: 20,- Kã

Prázdninová nabídka DDM Ti‰nov

Tábor pro rodiãe s dûtmi (s dûtmi
od x let – mûsícÛ)

termín: 22. 6. – 28. 6. 2008
místo: Podmitrov, ubytování

v penzionu, v chatkách

Námofiníci na cestách
Plavba na lodi Viktorii po mofiích

a oceánech celého svûta. Pfiístavy na
cizokrajn˘ch ostrovech a objevování no-
v˘ch zemí. Netu‰ená námofinická dobro-
druÏství a moÏná objevíme i... poklad.
Informace, pfiihlá‰ky: tel. 549 410 118
domecek@ddm-tisnov.cz

Stanov˘ tábor Vranice
termín: 12. 7. – 26. 7. 2008
místo: Vranice, ubytování ve

stanech
cena: 3 500,- (sleva 100,- pro minulé

úãastníky a dûti z krouÏkÛ)
vûk: 7 – 15 let

V celotáborové hfie se necháme inspi-
rovat oblíben˘m seriálem MASH. Chcete
proÏít prázdniny s Hawkeym, B. J.
Hunnicatem, ·Èabajznou, Plukovníkem,
Radarem, otcem Mulcahym a Klingerem?

Chybût samozfiejmû nebude ani hra-
ní, sportování, koupání, tvofiení, zpívání
u táboráku a v‰e, co ke správnému tá-
boru patfií.
Informace, pfiihlá‰ky: tel. 776 550 330,
Dá‰a Lazarová, lazarova@ddm-tisnov.cz

Tábor u koní
termín: 2 turnusy 26. 7. – 1. 8.

a 2. 8. – 8. 8.
místo:  Podmitrov ubytování

v penzionu
cena: do 12 let – 4 250,- Kã

od 12 let – 4 450,- Kã
vûk: od 8 let
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Dûti budou ubytované v penzionu.
V areálu rekreaãního stfiediska je mal˘
bazén, nûkolik hfii‰È a jízdárna na louce.
Konû jsou ustájené v ohradníku poblíÏ
jízdárny.

Dûti jsou v kontaktu s konûm bûhem
celého dne. Je‰tû pfied snídaní se musí
o konû postarat, po snídani následuje
dopolední program s v˘cvikem jeÏdûní.
Odpolední program u koní zaãíná podle
poãasí. V̆ cvik na koních zaji‰Èuje pan
Bfietislav Sucharda s instruktorkami.
S koÀmi pracuje podle Pareliho metody
– pfiírodní komunikace je nenásilné
ovládání konû dotykem a pohybem, za
pomocí lonÏe, prstÛ, slova… Tato me-
toda vychází z indiánského umûní ovlá-
dání konû. V̆ cvik je individuální, kaÏdé
dítû má „svého" koníka. Jeden turnus
tábora má pouze 12 dûtí.  Praktick˘ v˘-
cvik a jeÏdûní je doplnûno povídáním
o v‰em, co se t˘ká koní a zku‰eností
s nimi. Dal‰í program – v˘tvarné a ru-
kodûlné ãinnosti, hry, koupání, sport.
Informace, pfiihlá‰ky : tel.549 410 118
domecek@ddm-tisnov.cz

V˘tvarn˘ tábor s angliãtinou
termín: 26. 7. – 8. 8.
místo: Podmitrov, ubytování

v penzionu
cena : do 12 let – 3 800,- Kã

od 12 let – 4 500,- Kã
vûk: 7 – 15 let

Angliãtina: Bude probíhat pod vede-
ním zku‰ené lektorky, která pÛsobí
i v zahraniãí. K pfiedání a upevnûní in-
formací preferujeme záÏitkovou formu.
DÛraz klademe na zábavné a hravé ãin-
nosti, které navozují uvolnûnou náladu
a radostnou atmosféru. V˘uka bude
organizovaná ve dvou etapách – vÏdy
ráno a odpoledne. Dûti budou rozdûleny
do mal˘ch skupinek dle znalostí na zaãá-
teãníky a pokroãilé.

V̆ tvarka: Tábor bude zamûfien na
netradiãní v˘tvarné techniky (land art),
v˘robu ‰perkÛ, práce s keramickou
hlínou, koláÏe, lepení, vystfiihování,
v˘robu ozdoby z pfiírodnin, aranÏování
apod. Ve‰kerá ãinnost bude probíhat
v mal˘ch skupinkách, které lépe umoÏ-
Àují individuální pfiístup k dítûti.
Informace a pfiihlá‰ky: Mgr.Alexandra

·plíchalová, tel.777 809 263
splichalova@ddm-tisnov.cz

„Domeãek pln˘ her a pohody“

Pfii nedávném velmi úspû‰ném zápi-
su dûtí do prvních tfiíd se mnoho rodiãÛ
zajímalo o moÏnost umístit svoje dítû do
‰kolní druÏiny. Odpovídali jsme na
mnoho otázek t˘kajících se provozu
a náplnû ·D. Ráda bych na tomto místû
na‰i druÏinu pfiedstavila.

„Domeãek pln˘ her a pohody" je mot-
tem Ïivota dûtí i vychovatelek ve ‰kolní
druÏinû pfii Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna.

V rámci bûÏné ãinnosti ‰kolní druÏi-
ny mají dûti moÏnost vyuÏít mnoho spo-
leãensk˘ch her, jednoduché i nároãnûj‰í
polytechnické stavebnice, mohou si
vyzkou‰et rÛzné v˘tvarné techniky
a postupy, seznamují se s dûtsk˘mi
ãasopisy a knihami.

Do vybavení kaÏdé herny patfií také
poãítaãe a sportovní náãiní, stolní hry,
v˘tvarné potfieby, dûtské ãasopisy,
stavebnice i hraãky V jedné hernû je
televize s audiovizuální technikou.

Na‰í ãinností se snaÏíme preferovat
diskusní kruhy dûtí, aÈ uÏ je téma dané
lidovou tradicí, v˘roãími, ãi pfiímo dûtmi
– co je trápí, co mají rádi apod.

Pro pobyt venku mají dûti k dispozici
tûlov˘chovn˘ areál Z·, dûtsk˘ koutek
s pískovi‰tûm a houpaãkami. Z hfii‰tû
‰kolní druÏiny ãasto vycházíme pfiímo
na Kvûtnici, kterou vyuÏíváme jako pfií-
rodní uãebnu.
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Dûtem pfiipravujeme program ãin-
ností tak, aby jim umoÏnil svobodnou
volbu pfii rozvoji jejich specifick˘ch zá-
jmÛ. Bûhem ‰kolního roku nabízíme ty-
to zájmové krouÏky:

• V̆ tvarné a dovedné ruce
Zde se dûti mají moÏnost blíÏe se-

známit s netradiãními v˘tvarn˘mi tech-
nikami a pracovními postupy nároãnûj-
‰ími na ãas. Pfii tûchto ãinnostech vyuÏí-
váme bûÏné ‰kolní uãebny, Ïákovskou
knihovnu i cviãnou kuchyÀku.

• Literárnû – dramatick˘ krouÏek
Vede dûti k lep‰í orientaci v dûtské

literatufie. Seznamují se s jednoduchou
dramatizací textu, hrají literární a dra-
matické hry, pofiádají soutûÏe mezi od-
dûleními a ãasto v˘sledky své ãinnosti
pfiedstavují na jevi‰ti v uãebnû drama-
tické v˘chovy.

• Pohybové hry
UmoÏní dûtem sportovní vyÏití

v tûlocviãnû a na hfii‰ti. Dûti se zde set-
kávají s pravidly základních sportov-
ních her jako je kopaná, vybíjená, ale
také netradiãních sportÛ – napfi. talífio-
vaná, ringo, florbal apod.

V prÛbûhu ‰kolního roku pofiádáme
mnoÏství her, turnajÛ, soutûÏí a zábav-
n˘ch akcí. Velk˘ úspûch mûlo nedávné
setkání s kouzelníkem.

SnaÏíme se stfiídat ãinnosti rÛzného
zamûfiení, vytváfiet vhodné klima a este-
tické prostfiedí tak, aby se dûtem ve
‰kolní druÏinû líbilo a byly zde spokojeny.

Eva Bofiková, vedoucí vychovatelka

Mladí matematici ze Z· 28. fiíjna

23. 1. 2008 probûhlo na Z· 28. fiíjna
okresní kolo matematické olympiády
5. tfiíd. SoutûÏící mûli za úkol poprat se
se tfiemi slovními úlohami. V ãasovém

rozmezí dvou hodin se snaÏili rozlu‰tit
zadané sloÏité pfiíklady. Ze 40 zúãastnû-
n˘ch obsadili velmi pûkné 2. místo
K. Konstantinova, 4. místo E. Kubátová
a 8. místo získal L. Rychl˘. V‰em soutû-
Ïícím ÏákÛm dûkujeme a úspû‰n˘m fie-
‰itelÛm gratulujeme.

Mgr. Jana KfiíÏová, Z·, nám. 28. fiíjna

A pro ty, ktefií by si chtûli potrá-
pit mozkové závity jako Ïáci 5. tfiíd,
je zde zadání úloh:

1. Polovina dûtí 5. A chodí n a  ta-
neãní krouÏek. Dívky chodí v‰echny
a z 18 chlapcÛ chodí jedna tfietina.

a) Kolik dûtí chodí do 5. A?
b) Kolik dívek chodí do 5. A?

2. Marek seãetl ãtyfii po sobû jdoucí
dvojmístná ãísla a v˘sledek zaokrouhlil
na desítky. Jirka vzal stejná ãísla, nej-
dfiíve je zaokrouhlil na desítky a potom
je seãetl. Jeho v˘sledek byl o deset vût‰í
neÏ MarkÛv. Která ãísla chlapci sãítali,
kdyÏ jejich v˘sledky byly men‰í neÏ
100? Najdûte v‰echna moÏná fie‰ení.

3. Maminka ‰ije utûrky z látky ‰ífie
120 cm. Hotová utûrka má rozmûry
60 cm x 38 cm. Pfii stfiíhání látky je po-
tfieba poãítat 2 cm na kaÏdém okraji na
zaãi‰tûní. Kolik nejménû centimetrÛ
látky musí maminka koupit, aby z ní
mohla u‰ít 10 utûrek?

POZVÁNKA

na setkání tûlesnû postiÏen˘ch
a vozíãkáfiÛ v Ti‰novû spojené s podûko-
váním na‰im Ïenám, které se koná
v sobotu 8. bfiezna 2008 v 14.00 hod.
v Podhorácké restauraci na Lomnické
ulici v Ti‰novû.
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Bezbariérov˘ pfiístup zaji‰tûn!
Srdeãnû zveme v‰echny zdravotnû

postiÏené, jejich rodinné pfiíslu‰níky,
jakoÏ i v‰echny pfiíznivce, kter˘m není
lhostejn˘ osud jejich postiÏen˘ch spolu-
obãanÛ.

Pfiípravn˘ v˘bor TI·NOVSK¯ VOZÍâKÁ¤
obãanské sdruÏení Ti‰nov

Odborné sociální poradenství

Jak mnozí z vás dobfie víte,
v roce 2007 vznikla v Ti‰-
novû dal‰í z mnoha poboãek
Charity âeská republika –
Oblastní charita Ti‰nov

(www.tisnov.caritas.cz), která svou
pÛsobností pokr˘vá území ti‰novského
dûkanství. Na‰lápnuto má velmi dobfie
a je jejím velk˘m pfiáním slouÏit v‰em
potfiebn˘m. Kromû jiÏ fungující
Peãovatelské a o‰etfiovatelské sluÏby
nyní startuje sluÏba Odborného sociál-
ního poradenství. Je urãena v‰em, kdo
se ocitli v nepfiíznivé sociální situaci.
A proto vy v‰ichni, ktefií potfiebujete
poradit, pomoci, podpofiit, vyhledejte:

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Prozatímní adresa: Janáãkova 333
(1. patro), 666 01 Ti‰nov

Budoucí adresa: RáboÀova 116, 666 01
Ti‰nov (budeme vás vãas informovat)

Telefon: 739 389 132
E-mail: poradna.tisnov@caritas.cz

MÛÏeme Vám poskytnout:
– sociální poradenství (sociální dávky,

v˘Ïivné, bydlení, práce atd.)
– pomoc pfii uplatÀování Va‰ich práv

a oprávnûn˘ch zájmÛ
– pomoc pfii obstarávání Va‰ich osob-

ních záleÏitostí
– zprostfiedkování navazujících sluÏeb

(psycholog, lékafi, advokát, ostatní

sociální sluÏby)
– podpora, doprovázení pfii fie‰ení

Va‰ich problémÛ

Provozní doba:
Po 9.00 – 12:00, 12.30 – 16.00
ât 9.00 – 13.00

V‰echny na‰e sluÏby jsou bezplatné,
nepotfiebujete Ïádné doporuãení, posky-
továny jsou anonymnû.

Tfiíkrálová sbírka 2008

Stalo se tradicí, Ïe zaãátkem
ledna se ulicemi na‰eho mûsta

pohybují králové, ktefií zpívali moÏná
i pfied vchodem do va‰ich domovÛ. Také
v Ti‰novû a okolních obcích se letos
nûkolik desítek dobrovolníkÛ zapojilo do
celostátní dobroãinné akce Tfiíkrálová
sbírka, kterou organizuje Charita âeská
Republika. Díky tûmto dobrovolníkÛm
a hlavnû ‰tûdrosti vás v‰ech byl vybrán
a lidem v nouzi tak bude poskytnut
finanãní pfiíspûvek, kter˘ jen za Ti‰nov
dosáhl v˘‰e 152.924,50 Kã, coÏ je zhruba
o dvanáct tisíc více neÏ loni. Vût‰ina pro-
stfiedkÛ ze sbírky je urãena pro oblast,
v které byl obnos vybrán. Novû vzniklá
Oblastní charita Ti‰nov tak bude moci
rozjet své projekty i díky va‰im darÛm.
Dûkujeme mnohokrát nejen za va‰i
‰tûdrost a ochotu pfiispût, ale také za
vlídné pfiijetí koledníkÛ. Pro více infor-
mací o sbírce mÛÏete nav‰tívit webovou
stránku www.trikralovasbirka.cz
Je‰tû jednou díky v‰em dárcÛm i koled-
níkÛm.

Pozvánka na sokolskou akademii

Jak jsme jiÏ informovali v minulém
ãísle, uskuteãní se dne 2. 3. 2008 ve
14 hodin ve sportovní hale sokolská
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akademie konaná na poãest 90. v˘roãí
vzniku âSR. Dnes zvefiejÀujeme po-
drobn˘ program, kter˘ je dokladem
velkého rozsahu ãinnosti souãasného
Sokola. Zveme obãany a zejména mlá-
deÏ nejen ke zhlédnutí akademie, ale
i k aktivnímu zapojení do nûkterého
sokolského oddílu.

Program sokolské akademie 2. 3. 2008

1. MaÏoretky TJ LaÏánky, Judr. Koláfiová
2. Seniofii Sokol Ti‰nov a âebín br. Mach

s. Vejmelková
3. Rodiãe a dûti Sokol Ti‰nov s. Palková
4. Karate Sokol Ti‰nov br. JÛza
5. Together – tance I Sokol Ti‰nov

s. Slováková
6. MuÏi Sokol Ti‰nov a Îìár nad Sáz.

br. Sláma
7. Pfied‰kolní dûti Sokol Ti‰nov

s. ÎiÏlavská, Homolová 
8. Star‰í Ïactvo – gymnastika Sokol Ti‰nov

s. Wágnerová
9. Tance Sokol Drásov s. Bûlu‰ová
10. Mlad‰í Ïákynû Sokol Moravské Knínice

s.Halouzková Sokol Ti‰nov s.Brázdová
11. Capueira Sokol Kufiim
12. Gymnastika Sokol Brno I
13. Together – tance II Sokol Ti‰nov
14. Îeny, cviãení s kuÏely Sokol Ti‰nov

s. Frantová
15. Teakwondo  Sokol âebín

Srdeãnû zve pfiedsednictvo Sokolské Ïupy
pern‰tejnské a v˘bor TJ Sokol Ti‰nov

Podblanické jablonû

Byly vy‰lechtûny v osadû Vlasti‰ov na
Podblanicku Petrem Kum‰tou z Votic.

UdrÏovací ‰lechtûní a v˘robu roubového
materiálu zaji‰Èuje V̆ zkumn˘ a ‰lechtitel-
sk˘ ústav ovocnáfisk˘ Holovousy v Podkr-
kono‰í pod vedením ing. Jana BlaÏka, CSc.

Blaník – odrÛda jablonû vznikla kfiíÏe-
ním Floriny a ·ampionu, registrována byla

v roce 2003.
Plody jsou nad-
prÛmûrné ve-
l ikosti , kuÏe-
lovitého tvaru
s mal˘mi Ïebry.
Slupka je suchá,
ojínûná, stfiednû tlustá, základní barvu pfie-
kr˘vá ãervené rozmyté líãko témûfi na celém
povrchu plodu. DuÏnina je svûtle krémové
barvy, pevná, rozpl˘vavá, stfiednû ‰Èavnatá.
ChuÈ je navinule sladká, aromatická, velmi
dobrá. Plodnost je brzká, velká a pravi-
delná. SklizeÀ se provádí koncem záfií, kon-
zumnû dozrává v listopadu, dá se skladovat
do února aÏ bfiezna. Odolnost proti strupo-
vitosti je rezistentní, proti napadení padlím
jabloÀov˘m je stfiední aÏ vy‰‰í a vy‰‰í je i o-
dolnost proti fyziologick˘m poruchám duÏ-
niny. OdrÛdu lze vysazovat ve v‰ech polo-
hách vhodn˘ch pro jablonû.

Fany – odrÛda
vznikla kfiíÏe-
ním ·ampionu
a Jonathanu,
byla registro-
vána v r. 2004.
Plod je velk˘,

pravidelnû kulovit˘. Slupka je lesklá,
hladká, tenká, základní barvu má zelenoÏ-
lutou, pfiekrytou ãerven˘m líãkem ve formû
Ïíhání. DuÏnina je naÏloutlá, stfiednû tuhá,
stfiednû ‰Èavnatá. ChuÈ je navinule sladká,
aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká,
vysoká, pravidelná. SklizeÀ se provádí
v polovinû záfií, konzumnû dozrává poãát-
kem listopadu, dá se skladovat do ledna.
Odolnost proti napadení strupovitostí je
stfiední, proti napadení padlím jabloÀov˘m je
vy‰‰í. Kvalitní a vzhledná odrÛda pro pfiím˘
konzum, stfiednû nároãná na polohu, pÛdy
vyÏaduje dobfie zásobené Ïivinami a vláhou.

Petra – odrÛda vznikla kfiíÏením
Jolany a ·ampionu, je povolena k mnoÏení
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od ledna 2008
v kategorii CAC.
Plody jsou
stfiední velikos-
ti, kulovitého aÏ
kuÏe lov i tého ,
ménû vyrovnaného tvaru. Slupka je lesklá,
hladká, slabû mastná, stfiednû tlustá, zá-
kladní barvu má zeleno Ïlutou pfiekrytou
ãerven˘m Ïíháním pfiecházející v rozmyté
líãko v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu.
DuÏnina je bílé barvy, do které prostupuje
rÛÏové Ïíhání, stfiednû tuhá aÏ mûkãí, stfiednû
‰Èavnatá. ChuÈ je navinule sladká, slabû
aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká,
dosti vysoká a pravidelná. SklizeÀ se pro-
vádí koncem srpna aÏ v polovinû záfií, kon-
zumnû dozrává v záfií, dá se skladovat do
listopadu.Odolnost proti strupovitosti je
rezistentní a proti padlím jabloÀov˘m je
vy‰‰í. Nenároãná odrÛda, mÛÏeme ji pûsto-
vat ve v‰ech polohách vhodn˘ch pro jablonû.

Více informací o tûchto odrÛdách jab-
loní mÛÏete získat ve veãerních hodinách
na kontaktech – telefon: 317 814 354, mo-
bil: 728 044 917 a dotazy mÛÏete posílat na
e-mail: kumstapetr@seznam.cz

To byla Svratka

Pfied zvefiejnûním druhé poloviny ãlánku
se musím vrátit je‰tû k jedné vûci, kterou
jsem opomenul. Tou je b˘val˘ „píseãÀák"
u Grada, nyní jiÏ zasypan˘ a zarostl˘. Je ho
velká ‰koda, bylo to dal‰í krásné místo klu-
kovsk˘ch her. PrÛzraãná teplá voda, ‰keble
fiíãní dokumentující její ãistotu a mnoÏství
potûru zejména ‰tik, které se zde, zaneseny
velkou vodou, vytfiely. Mnoh˘ z pamûtníkÛ
setfie pfii vzpomínce slzu z oka.

Ml˘nsk˘ náhon je zobrazen jiÏ na sta-
r˘ch mapách z let 1836 – 1840 a splav
v Pfiedklá‰tefií spolu s náhonem dokonce na
mapû z roku 1728. SlouÏil k pohonu
Korábova ml˘na, po nûmÏ se ulice naz˘vá
Koráb, pozdûji obecního ml˘na (dnes AZ

centrum) a je‰tû pozdûji od roku 1909
i k pohonu mûstské elektrárny. Elektrárna
s novou turbinou mûla pracovat v noci
a ml˘n ve dne. Po zru‰ení elektrárny i ml˘na
zde byla prádelna a ãistírna. Spolu s ml˘-
nem slouÏil náhon i tehdy v Ti‰novû rozvi-
nuté v˘robû jircháfiské (zpracování kÛÏí).
První byla valcha u dne‰ních Ïelezniãních
závor na poãátku Trmaãova ( je‰tû za války
zde byla dfievûná hfiídel a zbytky vodního
kola) a dále byl náhon zdrojem vody pfii
zpracování kÛÏí ve v˘robní hale za dne‰ním
Müllerov˘m domem na Jungmannovû ulici,
kde je nyní poloopu‰tûná budova pro skla-
dování obilí „DruÏina". Zadní ãást haly kon-
ãila aÏ u náhonu. Na uveden˘ch star˘ch
mapách je jiÏ zakreslena valcha, MüllerÛv
dÛm, KorábÛv ml˘n i âerven˘ ml˘n se spla-
vem a náhonem. Je zde zakreslen i náhon
od splavu v Mezihofií na ml˘n v Pfiedklá‰-
tefií a dále k papírnû a do Svratky nad mos-
tem pfies ni. Nefiekl bych o náhonu v‰echno,
kdybych nevzpomnûl témûfi kaÏdoroãního
spu‰tûní stavidel (sráÏky), aby mohly b˘t
provedeny nezbytné opravy. To se mezi
kluky jiÏ dopfiedu rozneslo a potom byly
rybáfiské Ïnû.

Je velká ‰koda, Ïe byl náhon v sedmde-
sát˘ch letech zasypán. Byl tehdy jiÏ jen ka-
nalizaãní stokou. Na stranû druhé je nutno
uznat, Ïe ztratil svÛj v˘znam a byl lákavou
a lacinou  nabídkou pro uloÏení kanalizaã-
ního potrubí. Nûkteré zasypané ãásti ztra-
tily úplnû svÛj pÛvodní vzhled. Napfiíklad
u prodejny hutního materiálu a zejména na
ulici Koráb.

Není moÏné se nezmínit o hlavním po-
tû‰ení u fieky, o lovu ryb. Z tûch byl nejroz-
‰ífienûj‰í tlou‰È (jelec), parma, ostroretka
(podoustev, frgál). Byla radost plivnout
z mostu do fieky a hned se sjelo hejno
tlou‰ÈÛ. V roce 1944 na jafie se k bfiezin-
skému splavu dostaly z pfiehrady perlíni
(snad plotice, které se lehce zamûní). ¤íkali
jsme jim podle oranÏov˘ch oãí ãervenky.
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Jednou jsem jich chytil na sedmdesát.
Bylo to ve váleãné dobû zpestfiení jídel-
níãku. Mûli jsme nasmaÏenou plnou mísu
a také jsem je nakládal s cibulí do octa.
Tehdy jsem k vodû chodil nejvíce s Milanem
Jefiábkem (Prskem) a ãasto také se synem
komunistického novináfie Lieberzeita, kter˘
zahynul v koncentraãním tábofie. Bylo mu
tehdy asi 14 rokÛ a byl jako nejstar‰í cho-
vanec dûtského domova na Riegrovû ulici
(vedle zahradnictví Astra) víceménû uscho-
ván pfied pronásledováním. V záfií téhoÏ
roku jsme chodili chytat z tzv. Houpacího
mostu (Ïelezná konstrukce lávky pro pû‰í
spadla pfii letní vichfiici v roce 1954) nad
soutok Svratky s Louãkou. Zde byli ohromní
tlou‰ti aÏ 1,5 kg i více, které jsme chytali
na ‰vestky, a ‰tiky, tehdy ve vût‰ím poãtu
nasazené, které mûly nûco pfies povolenou
míru. Chodil se mnou Jefiábek, Tonda
Sná‰el a Vojmír Vychodil (Picek). Ten byl od
nás hodnû star‰í a chodil tehdy s dívkou ze
·tûpánovic, kterou si pozdûji i vzal. Ona
pfii‰la po loukách od ·tûpánovic a Picek
vÏdy fiíkal: „Kluci, pohlídejte mnû udice, já
jdu na rande". Zpoãátku s námi chodil
i místní Nûmec ( jeho matka ale byla velká
sokolka) Franta Fetter. Pozdûji byl
v Hitlerjugend, a tak jsme pfiestali kamará-
dit. Byli jsme mladí kluci a ke star‰ím
rybáfiÛm jsme se nemohli rovnat. Mezi nimi
byla zvlá‰tní kasta specialistÛ na ostro-
retky, jejichÏ lov je nároãnûj‰í. Byli to
zejména Wágner, Havlík, Zich, Dolíhal, po-
zdûji i Opat a Florián. To se vÏdycky roz-
kfiiklo, kde se ostroretky právû zdrÏují (Ïijí
totiÏ v hejnech), a tam se pak soustfiedil
hlavní nápor. B˘valo to U Skály pod
Bfiezinou, pod proudem U Gráda,  u pfiítoku
Závistky pod nynûj‰ím koupali‰tûm (u vtoku
náhonu nad splav pod âechovou zahradou
u fotbalu) a pod splavem na kraji proudu
pod ·indeláfiovou zahradou. Dále U Sema-
foru, kde nad pfiedklá‰tersk˘m splavem
pfiecházel proud v ti‰inu. Dal‰í místo bylo

Na ¤eãisku i pod ním, zde se chytávalo
i mezi koupajícími. Dal‰í místa byla proti
vápence a v˘‰e U ·tarhy. Dokud byl splav
ve ·tûpánovicích, chytalo se i zde, opût
v místû zaãínající ti‰iny. Velk˘m a v‰estran-
n˘m rybáfiem byl MUDr. Bíl˘, kter˘ spojil
rybafiinu s fotografováním. V brnûnském
klubu fotografÛ amatérÛ mu fiíkali
„Fotosvratec". Fotografoval Svratku od pra-
mene aÏ ke vtoku do Dyje. Rozsáhl˘ archiv
vûnoval jeho syn mûstu Ti‰novu. Známou
postaviãkou byl star˘ Oplt (nezamûnit s b˘-
val˘m rybáfisk˘m hospodáfiem Opltem).
Ten chytal v˘hradnû sám na náhonu, vût‰i-
nou tlou‰tû na tfie‰nû, se star˘m prohnut˘m
bambusov˘m prutem. Dal‰ím rybáfiem sa-
motáfiem byl Pelí‰ek, kter˘ se star˘mi Ïlu-
t˘mi bambusov˘mi pruty chytával vesmûs
od papírny dolÛ.

V nedávné dobû se mnû dostal do rukou
ménû obvykl˘ zábûr náhonu u závor z roku
1953 od mého pfiítele Edvarda Klabaãky.
V domku nad vodou bydlela politování-
hodná mistrynû ve hfie na housle Îofie ·po-
hrová, naproti v poschoìovém domû malífi
profesor Zeithammel-Zahofiansk˘.

Staré ãasy jsou nenávratnû pryã a mÛ-
Ïeme na nû jen vzpomínat. Snad se pfii tom
dá i omládnout.

Karel Krejãí
(V závorkách jsou pouÏívané místní

lidové názvy nebo vysvûtlivky)
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Basketbal – LIGA âR

Star‰í dorostenky mají za sebou ne-
zapomenuteln˘ víkend v Ostravû. KdyÏ
se v sobotu ráno vydaly vlakem na ces-
tu, je‰tû netu‰ily, co je ãeká. Do ostrav-
ské haly vcházely ruku v ruce s t˘mem
z Kyjova. Na stranû jedné se rozcviãoval
t˘m domácího celku, na stranû druhé
stálo druÏstvo SKB Ti‰nov a TJ Jiskra
Kyjov. Zaãala se fie‰it vzniklá situace.
Respektive Ti‰nov, Ostrava + rozhodãí
zaãali fie‰it vzniklou situaci. Trenér
Kyjova odmítal jakoukoli diskuzi a do-
slova fiekl, Ïe s Ti‰novem se bavit nebu-
de. Na oficiální hlá‰ence stál uveden˘
ãas 15,00 Ostrava B - SKB Ti‰nov
a 17,00 Ostrava A - Kyjov. Ov‰em na in-
ternetov˘ch stránkách âBF byly tyto ú-
daje opaãnû! Prostû to do‰lo tak daleko,
Ïe ve 14,40 hod se volalo na âBF, jak
vzniklou situaci fie‰it. Rozhodnutí:
„Jednoznaãnû platí hlá‰enka.“ Sice byla
pravda na na‰í stranû, pfiesto jsme byly
velice po‰kozeny, jelikoÏ hráãkám zbylo
15 minut na rozcviãení. Tento handicap
se projevil hned v první ãtvrtinû, kterou
jsme prohrály o 10 bodÛ, jelikoÏ jsme
nebyly je‰tû dobfie pfiipravené. Celé ut-
kání skonãilo v ná‰ neprospûch o pou-
h˘ch 9 bodÛ.

SB· OSTRAVA B – SKB TI·NOV 68:59
body: Marvanová 27, Veselá 21, Krejãová
3, Zemánková P. 2, Knoflíãková 2,
Kutálková 2, Danihelková 2, Vysoãanová 0.

V nedûli nás ãekal t˘m Ostravy A.
První ãtvrtina naprosto vyrovnaná –
14:13. Poté zaãal „hrát“ bohuÏel i jeden
z rozhodãích, kter˘ fiídil hru podle stavu
skóre. Jeho místy aÏ smû‰né v˘roky nás
po‰kodily a bohuÏel i rozhodily. Musím
fiíct, Ïe kdyby jel t˘m kompletní vãetnû
v‰ech nemocn˘ch/zranûn˘ch, tak si pfii-
nejmen‰ím dovezl jedno vítûzství a dru-

hé utkání by bylo vyrovnané po celou
dobu. Takto jsme se vracely v nedûli ve-
ãer se zvlá‰tními pocity.

SB· OSTRAVA A – SKB TI·NOV 81:55
body: Marvanová 29, Knoflíãková 9,
Veselá 7, Krejãová 6, Danihelková 2,
Vysoãanová 2, Zemánková P. 0.

PrÛbûÏná tabulka ligy âR 2007/2008 do-
rostenecké ligy:

1. OSK OLOMOUC 35b
2. SB· OSTRAVA A 34b
3. SB· OSTRAVA B 32b
4. TJ HAVÍ¤OV 28b
5. HRADEC KRÁLOVÉ 28b
6. BK P¤ÍBOR 27b
7. SKB TI·NOV 26b
8. TJ ·UMPERK 24b
9. SK UP OLOMOUC 24b
10. PARDUBICE 22b
11. TJ KYJOV 22b
12. BSK TJ JIâÍN 22b

Pfií‰tí utkání sehrají dûvãata na do-
mácí palubovce v sobotu 23. 2. v 16.00 hod
SKB TI·NOV – BK P¤ÍBOR a v nedûli
24. 2. v 10.00 hod SKB TI·NOV – TJ
HAVÍ¤OV.

Z. Zemánková, trenér SKB Ti‰nov

Pod vysokou sítí – volejbal

Krásná dvû vítûzství
VK Ti‰nov – Volejbal Vy‰kov

(3:1, 3:1)

K zápasÛm s nepfiíli‰ oblíben˘m sou-
pefiem z Vy‰kova jsme mûli pfiipraven
témûfi kompletní kádr. 

HostÛm jsme mûli co vracet, jelikoÏ
v na‰em posledním vzájemném stfietnutí
jsme na jejich palubovce ztratili oba jiÏ
témûfi vyhrané zápasy. Poãátek utkání
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v‰ak tomu pfiíli‰ nenasvûdãoval. Vy‰kov
se ujal vedení a my jsme jen pracnû do-
tahovali. Pfiesto jsme se propracovali aÏ
k setbolu, ale nedÛrazn˘ útok nás o nûj
záhy pfiipravil a stejnû tak o první set
(0:1). Neúspû‰nou koncovkou prvního
setu jsme se nenechali zlomit. Hosty
jsme zatlaãili sv˘m servisem a na jedniãku
fungovala i spolupráce otce a syna
Lípov˘ch. Svého soupefie jsme v druhém se-
tu doslova deklasovali rozdílem tfiídy (1:1).

Ve vyrovnanou partii se promûnil set
tfietí, kter˘ skonãil minimálním rozdí-
lem ve skóre v ná‰ prospûch (2:1). Ve
ãtvrtém setu jsme pokraãovali v dobrém
v˘konu a zaslouÏenû se mohli radovat
z cenného skalpu loÀského celkového ví-
tûze soutûÏe (3:1).

Do druhého zápasu jsme pozmûnili
sestavu hned na tfiech postech. Na
nahrávce nastoupil J. Rozman, Pavel ·i-
kula vystfiídal Viktora Lípu a post libera
zaujal Petr ·ikula.

Hned od úvodu se hrálo ve vysokém
tempu. Oba t˘my zakonãovaly své útoky
na první pokus, skvûle fungovala ze-
jména spolupráce domácího nahrávaãe
s univerzálem. Vy‰kov, jehoÏ hlavní deví-
zou byla dobrá práce v poli a minimum
zkaÏen˘ch míãÛ, dokázal odskoãit na
20:18. Dobr˘m podáním, ubránûn˘mi a ná-
slednû dohran˘mi míãi jsme koncovku jas-

nû ovládli a ujali se vedení v zápase (1:0).
Ve druhém setu se nám dlouho neda-

fiilo pfielstít v tu chvíli pozornou obranu
soupefie, a i pfies stfiídaní jsme nedoká-
zali nepfiízniv˘ v˘voj setu zvrátit (1:1).

Od tfietího setu naskoãil do zápasu
Viktor Lípa na postu blokafie a tato
zmûna se ukázala jako prospû‰ná (2:1).
Hrálo se atraktivní utkání, av‰ak na
nejkrásnûj‰í v˘mûnu zápasu si museli
diváci poãkat aÏ do posledního setu.
V nûm se hráãi na obou stranách pfieko-
návali v obûtav˘ch zákrocích v poli. Míã
se v ní zhruba 9krát pfiesouval z jedné
poloviny hfii‰tû na druhou, pfiiãemÏ útoã-
níci své útoky ne‰etfiili. Tuto v˘mûnu za-
konãil aÏ na asi 6t˘ pokus útok
J. Romana za aplaudujícího publika. Dá
se fiíci, Ïe tento okamÏik se stal klíãov˘m
pro poslední set. Nejenom Ïe jsme v nûm
soupefii uskoãili ve skóre, ale povzbuzeni
touto úspû‰nou rozehrou jsme drÏeli otû-
Ïe utkání ve sv˘ch rukou. Navíc po jed-
nom z na‰ich úspû‰n˘ch útokÛ nám ner-
vózní hosté, nespokojeni s verdiktem su-
dích, darovali Ïlutou kartou dal‰í bod
a o v˘sledku jiÏ nebylo pochyb (3:1).

Zveme vás na sobotu 8. 3. 2008
v 10.00 a 13.00 – Ti‰nov : Znojmo.
Mistrovsk˘ zápas se druh˘m muÏstvem
v tabulce se hraje opût v hale SSK
Ti‰nov.

p. druÏstvo utkání V P S sety míãe body

1. TJ Holubice A 28 25 3 0 75:26 2374:1992 53

2. TJ Znojmo A 28 23 5 0 74:33 2465:2139 51

3. Volejbal Vy‰kov A 28 21 7 0 71:47 2619:2540 49

4. VK Ti‰nov A 28 16 12 0 66:46 2544:2398 44

5. TJ Sokol Brno – Komárov A 28 14 14 0 58:51 2480:2403 42

6. TJ Tesla Brno A 26 10 16 0 45:56 2170:2239 36

7. TJ Lokomotiva – Ingstav Brno A 26 8 18 0 34:58 1921:2152 34

8. TJ Sokol Dûdice A 26 6 20 0 31:65 1971:2246 32

9. VK Moravská Slávia Brno A 24 7 17 0 31:59 1883:2043 31

10. TJ Sokol ·lapanice u Brna A 26 4 22 0 28:72 2036:2311 30

Tabulka po 28. kole:
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Informace z ti‰novské házené

Druholigov˘m házenká-
fiÛm v tûchto dnech vrcholí
pfiípravná fáze. JiÏ v nedûli
2. 3. nastoupí k prvnímu
zápasu odvetné ãásti sou-
tûÏe na hfii‰ti Sokola

Juliánov. Na domácí palubovce se pak
poprvé na‰i házenkáfii pfiedstaví v nedûli
9. 3., kdy se od 17 hod. utkají s druÏ-
stvem Dolní Cerekve.

DruÏstvo muÏÛ zÛstalo oproti pod-
zimní ãásti sezóny nezmûnûno. V zaãát-
ku soutûÏe bude krátkodobû oslabeno
o hráãe Ondfieje Schneidera a Petra
Veselého, oba podstoupí dlouhodobû plá-
nované operaãní zákroky. Ke zmûnû do-
‰lo v realizaãním t˘mu druÏstva. Nov˘m

asistentem trenéra se stal dosavadní
hráã Ivan Minafiík. Ten by mûl lékafisk˘
zákrok absolvovat aÏ v letních mûsících,
do té doby není schopen plného herního
v˘konu a tak bude s t˘mem spolupraco-
vat alespoÀ touto formou.

Zaãátkem února podepsali zástupci
klubu dodatek ke smlouvû o spolupráci
s âesk˘m v˘borem pro UNICEF, kte-
r˘m dosavadní spolupráci prodlouÏili do
konce roku 2008. I letos tak budou hrá-
ãi na‰eho klubu pravidelnû pfiispívat na
program oãkování dûtí v oblastech pfií-
rodních katastrof, ozbrojeného konfliktu
nebo rozvojov˘ch zemí. RovnûÏ v˘tûÏek
ze vstupného na domácí zápasy bude na
podporu tohoto projektu vûnován.
Oproti podzimní ãásti sezóny v‰ak
z rozhodnutí vedení klubu nebude

ne 9. 3. 2008 17.00 Sokol Dolní Cerekev II. liga muÏi A

ne 30. 3. 2008 12.15 Tatran Bohunice Divize ml. Ïáci

ne 30. 3. 2008 13.30 Tatran Bohunice Divize st. Ïáci

ne 30. 3. 2008 15.00 Tatran Bohunice Jm liga muÏi B

ne 30. 3. 2008 17.00 Tatran Bohunice II. liga muÏi A

ne 13. 4. 2008 12.15 HK Ivanãice Divize ml. Ïáci

ne 13. 4. 2008 13.30 HK Ivanãice Divize st. Ïáci

ne 13. 4. 2008 15.00 Sokol Nové Bránice Jm liga muÏi B

ne 13. 4. 2008 17.00 HK Ivanãice II. liga muÏi A

ne 27. 4. 2008 12.15 Sokol Nové Veselí A Divize ml. Ïáci

ne 27. 4. 2008 13.30 Sokol Nové Veselí A Divize st. Ïáci

ne 27. 4. 2008 15.00 Sokol Nové Veselí B Jm liga muÏi B

ne 27. 4. 2008 17.00 Sokol Nové Veselí II. liga muÏi A

ne 18. 5. 2008 12.15 SK Kufiim Divize ml. Ïáci

ne 18. 5. 2008 13.30 SK Kufiim Divize st. Ïáci

ne 18. 5. 2008 15.00 Sokol Sokolnice B Jm liga muÏi B

ne 18. 5. 2008 17.00 SK Kufiim II. liga muÏi A

ne 1. 6. 2008 12.15 Sokol Hostûrádky Divize ml. Ïáci

ne 1. 6. 2008 13.30 Sokol Hostûrádky Divize st. Ïáci

Házená – program domácích zápasÛ jarní ãásti sezóny 2007/2008



Koral Ti‰nov – 3. liga
stolní tenis

Sobota 9. 2. 2008
STRÁÎNICE : KORAL TI·NOV – 9:9
Body: Cvrkal 4; Pfiikryl 3,5; Smejkal

1,5; Vesel˘ 0
Nedûle 10. 2. 2008
SOKOL VRACOV : KORAL TI·NOV – 7:10
Body: Cvrkal 4,5; Vesel˘ 3,5; Smejkal 2;

Pfiikryl 0

Pfies neãekané „remízové" zaváhání ve
StráÏnici smûfiují ti‰nov‰tí stolní tenisté
neohroÏenû do play-off, v nûmÏ si to
ãtyfii nejlep‰í t˘my „rozdají" o postup.

Pozvánka na utkání v domácím prostfiedí:
Sobota 8. 3. v 15.00 hod.
Koral Ti‰nov : TTC Znojmo

Nedûle 9. 3. v 10.00 hod.
Koral Ti‰nov : Sokol Brno I.
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vybíráno vstupné dobrovolné, ale byla
stanovena jednotná cena 10,- Kã. Vedení
si od tohoto opatfiení slibuje zv˘‰ení
mnoÏství shromáÏdûn˘ch prostfiedkÛ na
podporu UNICEF. Tuto novou skuteã-
nost bude kompenzovat malé pfiekva-
pení pro diváky. Na domácí utkání
s Tatranem Bohunice (30. 3.),
TJ Sokolem Nové Veselí (27. 4.)
a SK Kufiim (18. 5.) do‰lo k dohodû
o spolupráci se sázkovou kanceláfií
Tipsport. KaÏd˘ pfiíchozí divák obdrÏí
speciální tiket, pomocí nûhoÏ si bude

moci vsadit na v˘voj utkání. Správnû
tipující diváci následnû obdrÏí dárkovou
poukázku na sluÏby spoleãnosti
Tipsport.

Ve‰keré aktuální informace
o na‰em klubu mÛÏete pravidelnû sle-
dovat na na‰í webové prezentaci
http://hazena.tisnov.cz

Dûkujeme za dosavadní podporu
a jiÏ brzy se tû‰íme nashledanou v ti‰-
novské sportovní hale.

za vedení SK HC Ti‰nov
Jan Schneider

pofi. MUÎSTVO Utkání V R P Zápasy Body

1 Moravská Slavia Brno „B" 15 14 0 1 146:66 43

2 KORAL TI·NOV 15 12 2 1 145:81 41

3 TTC Znojmo 15 9 2 4 134:91 35

4 TJ Jiãín 15 9 1 5 123:107 34

5 Sokol Brno I. 15 7 3 5 119:116 32

6 Jiskra Litomy‰l 15 7 3 5 121:106 32

7 Lokomotiva Pardubice 15 6 3 6 124:117 30

8 Jiskra StráÏnice 15 4 4 7 107:126 27

9 Jiskra Holice 15 5 2 8 109:126 27

10 Sokol Vracov 15 4 1 10 98:134 24

11 Sokol Stará Paka 15 1 1 13 59:147 18

12 Kostelec nad Orlicí 15 1 0 14 75:143 17

Aktuální tabulka 3. ligy
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V˘sledky 7. kola Krajského
pfieboru I a Okresního
pfieboru

KP I – Oãekávaná prohra
SPg· a G Znojmo – ·K Sokol Ti‰nov „A"
5,5 : 2,5

Gubá‰ 0 Pla‰il 0
Pospí‰il 0,5 Krejãí 1

Stanûk 0,5 Janás 0
Vesel˘ 0 Maláska 0,5

OP – Závûreãná v˘hra

·K Sokol Ti‰nov „B"" – ·K Tetãice „B"
6,5 : 1,5

BartoÀ 1 Men‰ík 1
·ilhal 0,5 Ra‰ovsk˘ 1
Hlavsa 0,5 Waischorn 1
Hamfiík 0,5 Baxa 1

Tabulka po 7. kole

t˘m body v˘hry skóre

1 Garde Lipovec 18 29 38

2 SPg· a G Znojmo 18 27 38

3 ·K DDM KME Kufiim A 18 18 32,5

4 ·K Sokol Ti‰nov A 11 19 29

5 Pod VûÏí StráÏnice 10 19 27

6 Veselí nad Moravou 10 18 27

7 Lokomotiva D 10 15 28

8 TJ Znojmo 9 19 27

9 ·K Tetãice 7 18 23,5

10 Orel Ofiechov B 5 14 23

11 Sokol Rudice 4 12 20,5

12 Moravská Slávia Brno 1 10 22,5

Tabulka po 7. kole

Por. T˘m Part. + = - Body V̆ hry Skóre

1 Sokol Stfielice B 7 5 2 0 17 22 33,0

2 ·K Lokomotiva Brno K 7 5 1 1 16 25 33,5

3 TJ Slovan Ivanãice 7 3 2 2 11 24 30,0

4 ·K Kufiim KME-DDM C 7 3 2 2 11 21 27,5

5 ·K Sokol Ti‰nov B 7 2 3 2 9 23 31,0

6 Sokol Vranovice 7 2 2 3 8 14 24,5

7 ·K Kufiim KME-DDM D 7 1 2 4 5 19 26,0

8 ·K Tetãice B 7 0 0 7 0 11 18,5

Ti‰novská veÏ

V sobotu 16. února se
v Ti‰novské sokolovnû
uskuteãnil dal‰í roãník
okresního pfieboru Brno-
-venkov v rapid ‰achu za
úãasti 29 hráãÛ. V uvol-
nûné atmosféfie se leto‰-
ním pfieborníkem stal
pan Milan Kabela
z Ivanãic. Nejlep‰ím
domácím hráãem byl
pan Vladimír Hlavsa na
4. místû.

Za ·K Sokol Ti‰nov
Jan âíhal

Více o na‰í ãinnosti na www.sachy-tisnov.ic.cz
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Vzpomínky

Dne 26. 2. 2008 uplynul
2. rok, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ drah˘ druh,
tatínek, dûdeãek a pradû-
deãek pan JAROSLAV
KLIM. Za tichou vzpo-
mínku dûkujeme v‰em,

ktefií vzpomenou s námi, druÏka Marie
a dûti s rodinami.

Dne 4. 3. by se doÏil 60 let
pan MILO· PILÁT, kdo
jste ho znali, vzpomeÀte,
prosím, s námi. Dne 2. 4.
tomu bude jiÏ 14 let, co nás
navÏdy opustil. Nikdy
nezapomene manÏelka

Marie, dcery Iveta a Marcela.

Dne 3. bfiezna uplyne
první v˘roãí úmrtí man-
Ïela, tatínka, dûdeãka pana
ZDE≈KA DIVÁCKÉHO.
Za tichou vzpomínku
dûkuje manÏelka Dana,
synové Zdenûk a Mirek,

dcera Dana s rodinami.

Jen tûÏko se s Tebou louãili,
tûÏké je bez Tebe Ïít.
V srdci Tû navÏdy budeme mít.

23. února uplynul jede-
náct˘ smutn˘ rok od
chvíle, kdy nás navÏdy
opustil milovan˘ manÏel,
tatínek a dûdeãek pan
ZDENùK LONDIN.
Dûkujeme za tichou vzpo-

mínku. ManÏelka, dcera a syn s rodinami.

Dne 15. února uplynul
druh˘ smutn˘ rok od
chvíle, kdy nás opustil
drah˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek, pan
SLAVOMÍR MAREK. Za
tichou vzpomínku dûkuje

manÏelka, dcera a syn s rodinami.

Dne 2. bfiezna uplyne
8 smutn˘ch rokÛ od
chvíle, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ syn MAREK
MÜHLHANSEL. Kdo jste
ho znali a mûli rádi, vzpo-
meÀte s námi. Dûkují rodiãe.

Dne 2. 3. vzpomeneme 10. v˘roãí co nás
navÏdy opustila na‰e milovaná manÏelka,
maminka a babiãka paní HELENA
SRBOVÁ. S láskou vzpomíná manÏel
a dûti s rodinami.

Inzerce

Hledám byt ke koupi v Ti‰novû 2+1 nebo
3+1. Tel.: 608 101 405

Koupím DB 1+1 v Ti‰novû. Telefon: 773
074 531

Pronajmu zafiízen˘ nov˘ cihlov˘ byt
v Ti‰novû 2+kk (40m2) pro max. 3 os. Cena:
6.900,- Kã (vãetnû sluÏeb)
Tel.: 602 712 097

Prodám byt 2+1 v Ti‰novû. Voln˘ podzim
2009, jen váÏnému zájemci. Tel. ã.: 724 729
005 po 19. hod.

Prodám RD 2+1 se zahradou a garáÏí.
Nejvy‰‰í nabídce. Platba v hotovosti. Tel.:
549 410 738 po 19. hod.

Vymûním obecní byt 3+1 za obecní 2+1.
Tel.: 605 717 988

Douãím NJ, pfiipravím ke SJZ.
Tel.: 777 190 482

Hledám douãování z matematiky.
Tel.: 603 111 497

Jazyková ‰kola hledá lektora AJ pro
Ti‰nov. Tel.: 777 240 925

Prodám ·koda 120 LS, modrá, velmi do-
br˘ stav, moÏno pro sbûratele, rok v. 1978 +
náhr. díly. Tel.: 737 905 960

Prodám domácí vajíãka (odbûr ulice
PurkyÀova), kohouty Dominant.
Tel.: 728 457 691
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Prodám sportovní koãárek – trojkolku.
PouÏití uÏ od narození. Skoro nov˘. Cena
dohodou. Tel.: 605 706 629

Hubnûte úspû‰nû: www.hubnete.cz/power
Tel.: 723 104 488

Vyfiídím pÛjãky bez zprostfi. poplatkÛ.
Zn.: Rychle. Tel.: 721 186 827

Matefiská ‰kola Ti‰nov,
U Humpolky 1686, pfiíspûvková organi-
zace, pfiijme úãetní. Nástup od 1. 7. 2008.
Informace na telefonním ãísle 549 410 382.

Dynamicky se rozvíjející firma v oblasti
v˘poãetní techniky hledá úãetní – asi-
stentku finanãního fieditele.
Podmínky:
• znalost podvojného úãetnictví a daÀové

problematiky,
• znalost mzdové agendy, práce na PC

– excel, word, internet.
Pfiíjemná, ochotná se uãit nov˘m vûcem.
Práce vhodná pro absolventky i osoby se
ZPS. Zajímavé platové ohodnocení. Nástup
moÏn˘ ihned. Strukturovan˘ Ïivotopis s Ïá-
dostí o pracovní místo posílejte na mailo-
vou adresu:
ucto@ycnega.cz, po‰tou, pfiípadnû osobnû na
adresu firmy YCNEGA technologies s. r. o.,
Koráb 131, Ti‰nov 666 01

Hledáte zmûnu?
Chcete zmûnit Va‰e pracovní zafia-
zení? Nemáte dostatek prostoru pro
Vá‰ osobní rÛst? Tak pojìte k nám!
Wüstenrot-stavební spofiitelna a. s., kance-
láfi v Ti‰novû, Brnûnská 231, vypisuje v˘-
bûrové fiízení pro nové spolupracovníky.
Wüstenrot nabízí stavební spofiení a úvûry
ze stavebního spofiení, hypoteãní úvûry, Ïi-
votní poji‰tûní a majetkové poji‰tûní.
Termín schÛzky si sjednejte pfiedem s paní
Ruschkovou, mob. 605 252 046, nebo pfiímo
v kanceláfii Ti‰nov, Brnûnská 231 od
9.00 – 17.00 hod.
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TI·NOVSKÉ NOVINY 4/2008. 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 (v pfiízemí budovy pod drogerií), osobnû nebo telefonicky na tel. ãísle
549 439 822, e-mail: sarka.kubatova@tisnov-mesto.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. Zvefiejnûní inzerátu 12 Kã/cm2, 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. 5/2008) vyjde 12. bfiezna 2008 (uzávûrka textÛ i inzerce je 3. 3. 2008).


