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Ti‰novská brìata budou mít v záfií 20 let.
Pfiipravila proto pro Vás v˘stavu ze své ãinnosti,

kterou mÛÏete shlédnout v knihovnû na ul. Brnûnské
v dûtském oddûlení od 15. 9. do 26. 9.

Foto z leto‰ního tábora – putování po Zemûplo‰e
pana Pratchetta.

Brzobohatá
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ûÏko asi zaãít záfiijové slovo bez
pfiipomínky konce prázdnin
a zaãátku ‰kolního roku. Díky

pokraãujícímu pfiíjemnému letnímu
poãasí nebyl ten leto‰ní pfiechod z období
dovolen˘ch do období plného povinností
tak bolav˘. Nov˘ ‰kolní rok na obou
ti‰novsk˘ch základních ‰kolách bude
prvním nejen pro zhruba stovku prv-
ÀáãkÛ, ale i pro nové fieditele.
PrvÀáãkÛm a jejich rodiãÛm, ale
i mlad˘m fieditelÛm PaedDr. Zhofiové
a Mgr. Komprsovi drÏme palce, aÈ se jim
vstup do nového ‰kolního roku podafií.

Radost z pûkné úrody i nádherného
poãasí provázela leto‰ní krajské doÏínky.
Pomyslnou ‰tafetu pofiadatelsk˘ch mûst
letos pfievzal Vy‰kov. Pûkná tradice,
která pfied ãtyfimi lety zaãala v na‰em
mûstû, pfies rÛzné problémy zdárnû
pokraãuje.

Je‰tû neÏ o posledním záfiijovém
víkendu oslavíme tradiãní Svatováclav-
ské hody, ãeká nás je‰tû nûkolik pozoru-
hodn˘ch spoleãensk˘ch událostí.
Tradiãní a stále více populární se stala
SoutûÏ elegance historick˘ch vozidel.
V sobotu 13. záfií opût zaplní na‰e
námûstí více neÏ stovka technick˘ch
skvostÛ – autoveteránÛ a motocyklÛ
v dokonalém technickém stavu, aby
pak spanilou jízdou do Lomnice a zpût
probûhl svátek milovníkÛ krásn˘ch
strojÛ.

V nedûli 14. 9. v 16 hodin budeme
v bazilice klá‰tera Porta coeli svûdky jiÏ
ãtvrtého roãníku Mezinárodního festi-
valu duchovní hudby, jehoÏ je na‰e
mûsto spolupofiadatelem. Vrcholem
vystoupení ãtyfi pûveck˘ch sborÛ
a sólistÛ bude nepochybnû spoleãné pro-
vedení Janáãkovy Glagolské m‰e za
doprovodu orchestru Czech virtuosi.
Nenechte si tuto jedineãnou událost ujít.

V polovinû záfií bude zahájena jedna
z nejnároãnûj‰ích leto‰ních investiãních

akcí mûsta – rekonstrukce ulice
Kvûtnické a Polní. Nedostatek parkova-
cích stání a dlouhodobû neudrÏitelná
dopravní situace si vynutily pomûrnû
zásadní zmûny na komunikacích v této
ãásti sídli‰tû. Vzhledem k nutn˘m
pfieloÏkám inÏen˘rsk˘ch sítí, velkému
rozsahu prací na komunikacích a parko-
vi‰tích je celá stavba rozloÏena do dvou
etap. I pfies velkou snahu organizovat
pfiístup k pfiilehl˘m nemovitostem s co
nejmen‰ím omezením nepochybnû po
dobu realizace bude docházet k situacím,
které budou vyÏadovat velké pochopení
a spolupráci dotãen˘ch obyvatel sídli‰tû,
kter˘m bude stavba v budoucnu slouÏit.
Prosím tedy pfiedem o trpûlivost a pocho-
pení, abychom toto obtíÏné období nároã-
n˘ch prací dobfie zvládli. Odmûnou nám
v‰em bude podstatné zlep‰ení dopravní
situace  v úseku ulice Kvûtnické od ‰koly
po ulici Královu vãetnû parkovi‰tû
a komunikace na ulici Polní.

Po úspû‰ném územním fiízení na
stavbu nového mostu pfies Svratku do
Pfiedklá‰tefií vrcholí práce na pfiípravû
projektu pro stavební povolení. Pokud
v‰e probûhne bez komplikací, je snahou
hlavního investora, jímÏ je Jihomoravsk˘
kraj, zahájit stavbu je‰tû letos. KéÏ by se
tato velmi oãekávaná akce podafiila !

Pfieji nejen ‰kolákÛm a zahrádká-
fiÛm, ale nám v‰em pfiíjemné záfií.
Na shledanou na nûkteré pfiipravované
spoleãenské akci se tû‰í

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

T
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V Ti‰novû byl zfiízen
nov˘ volební okrsek

Pfied blíÏícími se volbami do
Zastupitelstva Jihomoravského kraje,
které se uskuteãní ve dnech 17. a 18. fiíjna
2008, s pfiedstihem informujeme voliãe
o zfiízení nového stálého volebního
okrsku ã. 9 na území mûsta.

Devát˘ okrsek je tvofien ulicemi
Dlouhá, Formánkova, K âimperku,
Na Honech a M. Pavlíkové. A dále do
nûj bude patfiit Penzion – Králova
ã. p. 1742, kter˘ byl dosud zafiazen
v okrsku ã. 4. Sídlo volební místnosti
bude mít novû zfiízen˘ okrsek v jídelnû
Penzionu – Králova ã. p. 1742, blok B.
V‰ichni voliãi, ktefií mají trval˘ pobyt na
v˘‰e uveden˘ch adresách, pÛjdou tedy
volit jiÏ do této nové volební místnosti.

DÛvodem pro zfiízení nového okrsku
byl nárÛst voliãÛ v okrsku ã. 5 – a to díky
v˘stavbû v lokalitû Na Honech. Okrsky
ã. 1, 2, 3, 6, 7, 8 zÛstávají beze zmûny.

Odbor správních a vnitfiních vûcí

Pfiedná‰kov˘ cyklus
o cestování

Centrum sociálních sluÏeb Ti‰nov
spolu s v˘borem Ti‰novsk˘ch vozíãkáfiÛ
Vás zve na pfiedná‰kov˘ cyklus, kter˘
bude seznamovat se zajímavostmi
z rÛzn˘ch zemí. První pfiedná‰kou
z cyklu bude „CHORVATSKO“. Kapitán
rekreaãní plachetnice Vojtûch Halouzka
nás seznámí s mnoha poutav˘mi
pohledy i podmofisk˘mi zábûry z této
oblíbené rekreaãní oblasti.

Pfiedná‰ka se koná v pondûlí
15. záfií ve 14.00 hodin v jídelnû Domu
s peãovatelskou sluÏbou Králova 1742,
Ti‰nov.

Oznámení o „ZRU·ENÍ“
pfieru‰ení dodávky
elektrické energie

E.ON âeská republika, s. r. o. Vám
oznamuje, Ïe se ru‰í naplánované
vypínání elektrické energie nahlá‰ené
na dny:
16. 9. 2008 od 7.30 do 16.30 hod.
18. 9. 2008 od 7.30 do 17.30 hod.
Obec Ti‰nov, Pfiedklá‰tefií.
Bez napûtí mûly b˘t trafostanice:
V Ti‰novû trafostanice OSTROVEC,
LESY a BENZINKA HABEN.
V Pfiedklá‰tefií trafostanice VE DVO¤E.

E.ON âeská republika, s. r. o.

V˘zva Policie

Obvodní oddûlení Policie Ti‰nov
v souãasné dobû ‰etfií pfiípad odcizení
rybáfiské v˘bavy ze sklepa v Ti‰novû na
ul. Jiráskova, ke kterému do‰lo ze
strany neznámého pachatele v dobû od
5. 7. 2008 od 19.30 hod. do 7. 7. 2008 do
06.00 hod.

Vzhledem k v˘‰e uvedenému Policie
âR Ïádá obãany o spolupráci pfii pátrání
po pachateli.

V dobû od 02.00 hod. do 07.00 hod.
dne 17. 8. 2008 neznám˘ pachatel pro-
vedl vloupání do uzamãeného vozidla
tov. zn. ·koda Octávia, zelené barvy,
které bylo zaparkované na ul. DruÏ-
stevní v Ti‰novû. Neznám˘ pachatel
z vozidla odcizil autorádio zn. Pioneer,
fotoaparát zn. Olympus, 2 ks cestovních
pasÛ a 1 pár vysílaãek zn. Brondbi.

Vzhledem k v˘‰e uvedenému
Policie âR Ïádá obãany o spolupráci pfii
pátrání po pachateli a odcizen˘ch vûcech.

Ve‰keré informace je moÏno pfiedat
osobnû na OO PâR Ti‰nov, prostfiednictvím
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schránky dÛvûry na MûÚ Ti‰nov, nebo
telefonicky na ã. 549 410 333.

Za orgán policie: Npor. Marek Wágner
vedoucí oddûlení

Omluva

Mûstsk˘ úfiad se omlouvá
MUDr. Stalmachovi za nepfiesné
uvedení jeho ambulance v Informaãním
prÛvodci 2008/09.

Chirurgická a ortopedická ambulance
MUDr. Stalmach Antonín se sídlem
v Ti‰novû, Nám. Míru 24, 666 01 Ti‰nov
(tel.: 549 410 349) provádí:
– komplexní ambulantní chirurgické

zákroky vãetnû úrazové chir.
– plastické odstranûní koÏních nádorkÛ

dle doporuãení koÏního odd.
– komplexní ortopedická vy‰etfiení

kromû novorozeneck˘ch kyãlí
Ordinaãní doba: pondûlí – stfieda

7.00 – 15.00
ãtvrtek – pátek
7.00 – 13.00

Ordinujeme beze zmûn!!!

Pozvánka na IV. Mezinárodní
festival duchovní hudby
v Pfiedklá‰tefií

IV. Mezinárodní festival duchovní
hudby, kter˘ se bude konat v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie v Pfiedklá‰-
tefií v nedûli 14. záfií 2008 v 16.00 hod.
pofiádá obec Pfiedklá‰tefií, mûsto Ti‰nov
a Umûlecká agentura MUSICA VIVA
s podporou Jihomoravského kraje a pod
zá‰titou hejtmana Jihomoravského
kraje Ing. Stanislava Juránka.

Festival, jehoÏ první roãník se konal
v r. 1999, není kaÏdoroãní (poslední
roãník se konal pfied 3 lety), si získal

renomé a znaãn˘ vûhlas na Ti‰novsku
a pronikl do povûdomí pfiíznivcÛ a pfiátel
duchovní hudby. V minulosti byla pre-
sentována vrcholná sborovûorchestrální
díla, napfi. Quatro pezzi sacri G. Verdiho
a TE DEUM A. Dvofiáka. Je tradicí, Ïe
nejdfiíve pfiednesou zúãastnûné pûvecké
sbory samostatn˘ duchovní program,
aby se v závûreãné vrcholné skladbû
spojily s orchestrem a sólisty. Nejinak
tomu bude i v leto‰ním roce.

V r. 2008 si pfiipomínáme 80-leté
v˘roãí úmrtí na‰eho v˘znamného
hudebního skladatele Leo‰e Janáãka
(zemfiel 12. srpna 1928). Proto i drama-
turgie festivalu je zamûfiena na jeho
dílo a vyvrcholením festivalového kon-
certu bude Glagolská m‰e pro sóla, sbor,
orchestr a varhany.

V leto‰ním roce se oãekává rekordní
úãast 250 úãinkujících. Velmi kvalitní
umûlecké obsazení a dramaturgie svûdãí
o tom, Ïe se festival zafiadil mezi pfiední
pfiehlídky duchovní hudby v âeské re-
publice. Pfiijede m. j. ‰piãkov˘ reprezen-
taãní muÏsk˘ pûveck˘ sbor Slovenské
republiky – Speváck˘ zbor slovensk˘ch
uãiteºov, Pûvecké sdruÏení moravsk˘ch
uãitelÛ, Pûveck˘ sbor Gaudeamus,
MátlÛv akademick˘ sbor, ãlenové sboru
Janáãkovy opery v Brnû, ãlenové
PraÏského komorního sboru, orchestr
Czech virtuosi a sólisté Helena Kaupová –
soprán, Jitka Zerhauová – mezzosoprán,
Peter Berger – tenor, Richard Novák –
bas, Petr Kolafi – varhany. Dramaturgem
festivalu a dirigentem závereãného díla
Glagolská m‰e je prof. Lubomír Mátl.
V programu jsou zafiazeny je‰tû díla
B. Smetany, L. Janáãka, G. Pipola,
S. V. Rachmaninova, P. Jancsaka,
L. Borzika a dal‰í. Vstup je voln˘.

Jan Malík
Umûlecká agentura MUSICA VIVA
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PROGRAM
VÁCLAVSK¯CH HODÒ

pátek 26. 9. aÏ nedûle 28. 9. 2008 v Ti‰novû

pofiádá Mûsto Ti‰nov, MO KDU-âSL Ti‰nov,
MûKS Ti‰nov, DDM Ti‰nov,

Oblastní charita Ti‰nov

Pátek 26. 9. 2008 – námûstí

20.00 – neurãito
Zpívání pod májou – zpívání lidov˘ch písní

s oblíben˘m ti‰novsk˘m harmonikáfiem
Franti‰kem Hofírkem

Klub pod kinem (MûKS)

20.30 – 1.00
ROCK-TIME FEST Oblastní charity Ti‰nov
Vystoupí skupiny: Izolace, Bast, Anthesis,

Masters of Disharmony, B612
Akce se uskuteãní pod zá‰titou radní JMK
pro sociální oblast JUDr. Marie Cackové.

V̆ tûÏek z akce bude vûnován na vybudování
hudební dílny pro Klub âas Ti‰nov.

Více informací na www.klub-cas.cz

Sobota 27. 9. 2008 – námûstí

09.00 – 12.00
Zvaní na hody – slavnostní prÛjezd

krojovan˘ch bryãek mûstem

10.00 – 11.00
Komedianti na káfie – Ïonglérské

pfiedstavení pro nejmen‰í

14.00 – 16.30
Brnûnská „HELIGONKA“

16.30 – 18.00
Vystoupení stárkÛ – pfiedání hodov˘ch

práv a projev rychtáfie

09.00 – 18.00
Trhy, historické stánky, zábavné atrakce

na námûstí

Radnice

13.30 – 17.00
Zpfiístupnûní obfiadní sínû na radnici

14.00 – 17.00
V̆ stava – 20 let ti‰novsk˘ch Brìat

MûKS

9.00 – 17.00
V̆ stava patchworku

DÛm Dûtí a MládeÏe

13.00 – 17.00
Hvûzdná brána aneb vesmírné
putování – zábavné odpoledne

pro malé i velké

Hfii‰tû u Z· nám. 28. fiíjna

9.00
Atletické závody

Skokansk˘ trojboj druÏstev
o pohár geodetické
kanceláfie Souãek

Atletick˘ ãtyfiboj mládeÏe
Dal‰í informace na www.aktisnov.wz.cz

Zahrádka „U Palce“

19.00 – 22.00
Koncert skupiny Hoochie Coochie Band

Sokolovna

20.00 – 02.00
Hodová zábava – Zavádûní pod máju

a tradiãní zvyky pod májou
Moravská beseda, âeská beseda

Vstupné: 80,- Kã
(Pfiedprodej v knihkupectví paní Ra‰kové)

K tanci a poslechu hraje
PODHORÁCKÁ MUZIKA

Nedûle 28. 9. 2008 –
kostel sv. Václava

10.00
Slavnostní svatováclavská

hodová m‰e za úãasti stárkÛ
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Na mûsíc fiíjen pfiipravujeme:

8. fiíjna 2008 v 19.30 hod.
sál kina Svratka

PRAÎSKÁ KOMORNÍ ZPùVOHRA
a agentura JP uvádí HUDEBNÍ KOMEDII
JÁRY BENE·E RÛÏe z Argentiny

Operety Járy Bene‰e a jeho libre-
tistÛ, pfieloÏené do ãtyfi jazykÛ, oblétly
i nemálo svûtov˘ch jevi‰È. Dafiilo se jim
nejenom na evropsk˘ch scénách, získaly
si krajany i v USA.

Pfiedkládáme Vám jednu z nejvtip-
nûj‰ích a nejtemperamentnûj‰ích.
Jste-li milovníky hudebnû-komediál-
ního retrostylu, vyslechnete si s chutí
nûco horoucích serenád „made in první
republika“. ¤ada z nich patfiila ve své
dobû ke ‰lágrÛm.

V reÏii Libora Îídka ji s citem pro
Ïánr a s úsmûvn˘m nadhledem ve stylu
jihoamerick˘ch telenovel nastudovali:
Jan Pfieuãil, Jifií ·tûdroÀ, Ernesto
âekan, Jana Fabiánová (Urbánková),
Lucie âerníková, Andrea Sousedíková,
J. Dodo Slávik, Jana Koutová a dlouho-
letí ãlenové HD Karlín Václav Vostarek,
Jan Poãepick˘, Libor Îídek, Iva Buková.

Pfiedprodej v Knihkupectví od 8. záfií.

10. fiíjna v 17.00 hod.
sál kina Svratka

KOUZELNÁ ·KOLKA S MAJDOU
A FRANTI·KEM

Pfiedprodej v Knihkupectví od 10. záfií

20. fiíjna 2008 v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Divadelní spoleãnost Háta, Praha
ROZMARN¯ DUCH

Líbivá anglická duchafiská komedie
o tom, Ïe není radno zahrávat si
s okultními vûdami, zvlá‰È kdyÏ hlavní

medium je ponûkud potrhlé povahy. Pak
se lehce mÛÏe stát, Ïe seriózní muÏ
zaÏívá rodinné propletence, s nimiÏ si
neví rady. Pfiíbûh Charlese Condomina
obletûl úspû‰nû doslova cel˘ svût
a potû‰il miliony divákÛ.
Uãinkují: Jana Zenáhlíková / Lucie
Zedníãková, Mahulena Boãanová /
Adéla Gondíková / Katefiina
Hrachovcová, Ludmila Molínová / Hana
Talpová, Ivana Andrlová / Olga Îelen-
ská, Marcela Noh˘nková / Jana ·ulcová
Marcel Va‰inka / Daniel Rous, Zby‰ek
PantÛãek / Petr Pospíchal

Pfiedprodej v Knihkupectví od 20. záfií

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

Úter˘ 20.00 – 21.00
AEROBIK

âtvrtek 19.30 – 20.30
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã.

GALERIE Josefa Jambora
Brnûnská 475, 666 01 Ti‰nov
telefon 549 410 211

17. záfií 2008
Vzpomínka na Josefa Jambora

U pfiíleÏitosti 54. v˘roãí úmrtí uctíme
památku u jeho hrobu.
Sraz v 9.00 hod. u vchodu na hfibitov.

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáÏ
v˘stavy obrazÛ Doroty Líbalové
a fotografií Vojtûcha Novotného
v sobotu dne 13. záfií v 10.00 hod.
V̆ stava potrvá do 9. fiíjna 2008.

Otevfieno dennû
10 – 12 a 14 – 17 hod. (mimo pondûlí)
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Kruh pfiátel hudby
sezóna 2008/09

24. 9. / Matysovo kvarteto, Richard
KruÏík – primárius, smyãcov˘ soubor
mlad˘ch brnûnsk˘ch umûlcÛ

15. 10. / Franti‰ek Novotn˘ – housle
a Serguei Milstein – klavír, pfiední ãesk˘
houslov˘ virtuóz v exportním balení

5. 11. / Dama Dama, Dan Dlouh˘ –
vedoucí, proslul˘ Stfiedoevropsk˘
soubor bicích nástrojÛ

17. 12. / Jifií Levíãek – klavírní recital,
od klasiky k jazzu se stipendistou North
Texas University

14. 1. / Komorní orchestr Bohuslava
MartinÛ, Lubomír âermák – vedoucí,
v˘znamn˘ soubor pod vedením primária
Kvarteta mûsta Brna

4. 2. / DoleÏalovo kvarteto, Václav
Dvofiák – primárius, neúnavní propagá-
tofii díla Heinricha Wilhelma Ernsta –
Paganiniho z Brna

25. 2. / Matûj Freml – sólová kytara,
mlad˘ ãesk˘ kytarov˘ talent

25. 3. / Hana Vaculíková – housle ,
Miloslav Feltl – kontrabas, Martina
Mergentalová – klavír, Peter Michalica –
housle, pedagogické vedení Moravské
nadûje pod odborn˘m dohledem známé-
ho slovenského virtuóza

22. 4. / Vockap – pánské vokální kvar-
teto, René Barto‰ – vedoucí, spirituály,
gospely a dal‰í vokální formy

20. 5. / Ti‰novsk˘ komorní orchestr

Tradiãní závûr sezóny

Permanentka 800,-, studenti 400,- Kã

KRUH P¤ÁTEL HUDBY
vyhla‰uje akci sezóny 2008/09 pro
mladé do 20 let – „Nav‰tiv co nejvíc kon-
certÛ KPH a vyhraj“. BliÏ‰í informace
na 1. koncertu KPH 24. 9. 2008
v 19.30 hod. v sále MûKS.
NOVINKA SEZÓNY: Îáci ZU· mají
vstup na koncerty KPH zdarma (Ïákov-
skou kníÏku s sebou!)

stfieda 24. záfií v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

l. koncert sezóny KPH 2008/9
KRUH P¤ÁTEL HUDBY

Smyãcov˘ soubor mlad˘ch brnûnsk˘ch
umûlcÛ – Matysovo kvarteto a hosté

Richard KruÏík 1. housle
Jakub Látal 2. housle
Otakar Salajka viola
Robert KruÏík violoncello
Petr Gablas – cimbál
AneÏka Moravãíková – kontrabas

Matysovo kvarteto zaãalo hrát v roce
1997 jako ‰kolní soubor ve tfiídû Rudolfa
·Èastného na brnûnské konzervatofii.
K jeho umûleckému rÛstu pfiispûl také
Adolf S˘kora a na letních kurzech v nû-
meckém Pommersfeldenu Antonín
Moravec. Na kurzu ve Weikersheimu
spolupracoval v roce 1999 se ãleny kvar-
teta Artemis. Primárius a violista (dnes
oba ãlenové filharmonie Brno) spolu
hrají od poãátku. Ke svému dne‰nímu
obsazení dospûl soubor v roce 2006, kdy
k violoncellovému pultu zasedl primá-
riÛv bratr, dosud posluchaã konzervato-
fie. V roce 2003 poÏádalo kvarteto skla-
datele Jifiího Matyse, aby je za‰títil
sv˘m jménem.

Program: Leo‰ Janáãek, Jifií Matys,
Zdenûk Luká‰, Johannes Brahms.
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Nov˘ ‰kolní rok v DDM
Riegrova 312, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz

www.ddm-tisnov.cz

âinnost krouÏkÛ
zaãíná v pondûlí
29. 9. 2008. Do
krouÏkÛ se mÛÏete

pfiedbûÏnû hlásit bûhem mûsíce záfií
telefonicky, e-mailem, osobnû v DDM.
Nabídka krouÏkÛ bude bûhem záfií prÛ-
bûÏnû aktualizovaná a budou upfiesÀo-
vány i ãasy krouÏkÛ.

Hvûzdná brána
aneb vesmírné putování

Zveme v‰echny malé i velké na
zábavné odpoledne. Tentokrát ve stylu
sci-fi, ãeká vás vesmírné putování
v ãase, prostoru i trochu ohlédnutí zpût.
Kdo projde Hvûzdnou branou, ocitne se
v jiném svûtû… Hry, zábava a dobro-
druÏství pro dûti i dospûlé.
Kde: zahrada DDM – Riegrova 312, Ti‰nov

Kdy: sobota 27. 9. 2008 od 13 – 17 hod.
Dále bude pro vás pfiipraveno:
– infocentrum – podrobné informace

o krouÏcích DDM Ti‰nov a pfiedsta-
vení nov˘ch krouÏkÛ

– fotky z letních táborÛ
– obãerstvení pro dûti i dospûlé
– PC uãebna – hry, internet
– doprovodné atrakce pro dûti

Nábor nov˘ch ãlenÛ do taneãní sku-
piny Shining crew
Shining crew DVK: 5 – 9let
Shining crew JVK+HVK: 9 – 14 let +15
a více
(street dance: new style, Rn’B lyrics,
house dance, lockin, hype,...)
Termín: 17. 9., 17 hod. sluneãní sál
Vedoucí: Eva Baláková

Smaltované ‰perky
Pro velk˘ zájem opakujeme kurz smal-
tování.
V sobotu 25. 10. 2008 od 10 – 15 hod.
S sebou: pracovní obleãení a pfiezÛvky.
Cena: 520,- Kã

Kultura v Ti‰novû
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Nabídka nového pfiedmûtu
Videotvorba

ZU· Ti‰nov ve
‰kolním roce
2008/2009 otevírá
nov˘ pfiedmût

zamûfien˘ na praktickou práci s videem.
Îáci se budou uãit základní práce
s videokamerou a digitální stfiiÏnou.
Od natáãení obrazu, snímání zvuku
pfies stfiih a úpravy získaného mate-
riálu, aÏ po jeho prezentaci na inter-
netu, v televizi nebo v projekãním sále.

Zájemci o tuto v˘uku musí zvládat
základním zpÛsobem poãítaã a mûli
by mít cit pro práci s technikou, kterou
budou mít k dispozici. Uãebna je vyba-
vena digitální stfiiÏnou Canopus DVX
s programem EDIUS Pro 4.5 a kamerou
Panasonic NV GS500. Praktickou
v˘uku Videotvorby povede Ing. Radim
Tich˘ z Ti‰novské televize kaÏdé
pondûlí od 14.00 hod. do 16.15 hod.
v uãebnû ZU·, Ml˘nská 152.

Pfiedmût je urãen pro Ïáky základ-
ních a stfiedních ‰kol.

Pfiípadní zájemci se mohou pfiihlásit
na adrese: ZU·, Ti‰nov, Dvofiáãkova 316.

V pfiíjemné atmosféfie probûhl v nedûli 24. srpna koncert
Evy a Va‰ka ve zcela zaplnûné ti‰novské sokolovnû.

Kam – záfií
Datum Akce Místo âas Organizuje
11. 9. Salonky – Pleteme ponoÏky

na zimu na noÏky knihovna 9.30 MûK
13. 9. SoutûÏ elegance historick˘ch vozidel námûstí 9.30
13. 9. VernisáÏ v Jamborovû galerii galerie 10.00 MûKS
14. 9. IV. Mezinárodní festival duchovní hudby Porta coeli 16.00
17. 9. Vzpomínka na Josefa Jambora hfibitov 9.00 MûKS
18. 9. Malajsie – cestopisná beseda knihovna 17.00 MûK
24. 9. KPH – Matysovo kvarteto sál MûKS 19.30 MûKS
25. 9. Salonky – Poznávací zájezd do Tfiebíãe 8.30 MûK
27. 9. Václavské hody
29. 9. Trénování pamûti knihovna 9.30 MûK

V˘stavy
Datum Akce Místo
16. 8. – 11. 9. Eva Hontela – koláÏe Jamborova galerie
13. 9. – 9. 10. Dorota Líbalová – obrazy, Jamborova galerie

Vojtûch Novotn˘ – fotografie
15. 9. – 30. 9 Nejkrásnûj‰í rozkvetlé okno

Ti‰novska 2008 knihovna
10. 6. – 21. 9. Indiáni v nás Podhorácké muzeum Pfiedklá‰tefií
13. 5. – 28. 9. Kvûtnice hora, Besének voda Podhorácké muzeum Pfiedklá‰tefií
31. 8. – 31. 10. Ti‰nov ve star˘ch fotografiích galerie Diana

Jinde
Datum Akce Místo
2. 9. Milivoj Husák –

– Sakrální interiéry 1993-2003 Domov sv. AlÏbûty ÎernÛvka

RÛzné
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ktefií se podíleli na zdárném vyplutí lodi
za pokladem.

S pozdravem „HOLA HOU, HOLA
HEJ, námofiníci doplujem…“ se za
v‰echny louãí dÛstojník pro vûci tvofiivé
Monika z kajuty u Îlutého papou‰ka.

DDM Ti‰nov

Den stromÛ 2008 a co si
o tom stromy myslí

Obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko a Komise Ïivotního prostfiedí
MûÚ v Ti‰novû letos opût pfiipravují
oslavy Dne stromÛ, tentokrát trochu
v jiném duchu. Stromy kolem nás Ïijí
i odcházejí, sázejí se nové – toho si
v‰ichni v‰ímáme, radujeme se, kdyÏ se
objeví nová alej, nebo jsme smutní, kdyÏ
vichfiice skolí starého „kamaráda“. My
vás letos chceme povzbudit k zamy‰lení,
co si o tom v‰em dûní vlastnû myslí
stromy samotné? Cítí nûco? Vnímají,
kdyÏ se s nimi nûco dûje, kdyÏ po nich
nûkdo pí‰e nebo je jinak niãí? Vnímají
na‰e ruce, které jim pomáhají k rÛstu
nebo s úrodou plodÛ? Nebo jsou pouze
nûm˘m kusem dfieva vhodn˘m na
polínko do kamen nebo na v˘robu Ïidle?

Pfiipravili jsme tvÛrãí anketu na
téma „Co si stromy myslí“, která má dvû
sekce – jedna je v˘tvarná, druhá píse-
mná a mohou se do ní pfiihlásit dûti i do-
spûlí, popfi. kolektivy (tfiídy, skupiny,
krouÏky). Úãastníci budou rozdûleni do
3 vûkov˘ch kategorií – dûti do 12 let,
mládeÏ od 12 do 17 let a dospûlí.
V˘tvarné i písemné práce si budeme
moci prohlédnout na v˘stavû uspofiá-
dané ke Dni stromÛ. Nejzajímavûj‰í
práce budou ohodnoceny vefiejností i od-
bornou komisí a ocenûny. Mohou také
b˘t inspirací pro dal‰í práci umûlecky
i odbornû motivovan˘ch tvÛrcÛ a jistû
nám v‰em udûlají radost.

Neváhejte proto a zamyslete se nad
tím, co si stromy myslí. Svoje práce po-
depi‰te, uveìte vûk a adresu (bydli‰tû,
e-mail). V pfiípadû pfiispívajících skupin
nebo kolektivÛ uveìte poãet a vûk zú-
ãastnûn˘ch, adresu a kontaktní osobu.
Práce pfiineste osobnû do ekoporadny
(kaÏdé pondûlí od 9.30 do 11 hod.) nebo
zasílejte na adresu Ekoporadna
Ti‰novsko, nám. 28. fiíjna 28, Ti‰nov.
MÛÏete je také osobnû pfiedat na
podatelnû mûstského úfiadu na
nám. Míru 346 v pfiízemí. Uzávûrka
pfiíjmu prací je do stfiedy 15. fiíjna.

jk

Ekologicky v˘znamné
krajinné prvky na Ti‰novsku

Vefiejnosti se v tûchto
dnech dostává do rukou do-
sud nepublikovan˘ pfiehled
ekologicky v˘znamn˘ch
krajinn˘ch prvkÛ (EVKP)

na Ti‰novsku, kter˘ pfiipravili zamûst-
nanci místní Ekoporadny. Publikace
je vydána v praktickém broÏovaném
vydání, takÏe je vhodná do batohu pro
toulky  pfiírodou. Obsahuje souhrn
tûchto území, nacházejících se na
katastrálním území okolních 27 obcí.
O kaÏdé lokalitû se dozvíte základní
údaje o rozloze, umístûní, popisu eko-
topu (stanovi‰tû), dozvíte se, proã je
území chránûno, co mu ‰kodí a jaké jsou
zásady péãe o nûj. Lokality, státem
chránûné jako ekologicky v˘znamné
krajinné prvky, jsou tvofieny pfiírodû
blízk˘mi ekosystémy, které zabez-
peãují ekologickou stabilitu krajiny.
Tradiãní názvy pro tyto lokality na nás
d˘chnou kouzlem star˘ch ãasÛ. Víte, kde
jsou Pfiední hakenské stráÏe, Lícha nebo
Kotouloska? BroÏura je k dispozici

RÛzné
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Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem,
poãet míst je omezen.
Lazarová tel.: 731 507 220
lazarova@ddm-tisnov.cz

V˘bûrové fiízení
na pracovní místo

pedagog volného ãasu a zájmového
vzdûlávání

DÛm dûtí a mládeÏe Ti‰nov
‰kolské zafiízení pro zájmové vzdûlávání

PoÏadavky:
Kreativita, flexibilita, samostatnost,

organizaãní schopnosti, zodpovûdnost.

Vzdûlání V·, S· (nejlépe
pedagogického smûru).

UÏivatelská znalost práce na PC.

âasová flexibilita.

Upfiednostnûni budou uchazeãi s praxí
v oblasti mimo‰kolní zájmové ãinnosti,
volného ãasu, NO, dobrovolnictví apod.

Nabízíme:
TvÛrãí práce s rÛzn˘mi vûkov˘mi

kategoriemi dûtí a mládeÏe, moÏnost
dal‰ího vzdûlávání, seberealizace,

pruÏná pracovní doba.
Platové zafiazení dle vzdûlání a praxe,

plat. tfi. 9 – 11

Nástup dle dohody

Kontakt:
DDM Ti‰nov, Riegrova 312, 666 01

Ti‰nov, tel. 549 410 118
Îádost a CV za‰lete na

e-mail: helanova@ddm-tisnov.cz

Plavba na lodi Viktoria

„Námofiníci v pruhovaném triãku na-
stupují ráno na rozcviãku…“. Tak zaãí-
nal den na palubû lodi Viktoria, která

koncem ãervna vyplula z domovského
pfiístavu DDM Ti‰nov, kde se nalodila
poãetná posádka dûtí a maminek
a doplula aÏ na Podmitrov. Rázem se
v‰ichni promûnili v námofiníky a vydali
se na cestu kolem svûta, pfii které hle-
dali dávno zapomenut˘ poklad na
Tajném ostrovû kdesi v Tichomofií.

Pfii své plavbû na vlnách oceánu nav-
‰tívili nûkolik kontinentÛ a poznali tra-
dice nûkter˘ch zemí. Poprvé loì pfiistála
u bfiehÛ Grónska. Pro námofiníky to
znamenalo – brodit se snûhem, postavit
iglÛ, snûhuláka, projet se na saních
taÏen˘ch rodiãovsk˘m spfieÏením
a samozfiejmû si chytit rybu k obûdu.
Veãer nechybûl ani úÏasn˘m pfiíbûh na
dobrou noc, kter˘ vyprávûl dÛstojník
Hanka a dobrá víla Mí‰a. Pfies noc se
loì dostala po mofii k bfiehÛm Brazílie,
kolébce fotbalu. Cel˘ den se tedy nesl
v duchu sportu a zábavy, protoÏe nechy-
bûl ani karneval v Riu de Podmitrov.
Dal‰í cesta vedla do ¤ecka, kde námofi-
níci s velk˘mi ovacemi pfiivítali bûÏce
s olympijsk˘m ohnûm a zúãastnili se
Námofinick˘ch OH. V âínû, kam
Viktoria pfiiplula den ãtvrt˘, se posádka
nauãila vyrábût ruãní papír a podnikla
v˘pravu po Velké âínské zdi.
Pfiedposlední den plavby námofiníky
pfiekvapili domorodci na pobfieÏí Afriky.
Den byl pfiíjemnû stráven˘ pfii peãení
placek na ohni‰ti, odpolední cestû za k˘-
Ïen˘m pokladem a veãerním posezením
u ohnû. Za velikého jásotu a zpûvu u ky-
tary, kterou bravurnû ovládal dÛstojník
pro vûci zpívánkové Míla.

Kapitán lodi Markéta Vûtrná boufie
tímto je‰tû mnohokráte dûkuje celé po-
sádce za úspû‰nou plavbu, vzorné cho-
vání v‰ech plavãíkÛ a dÛstojníkÛm za
bezvadnou pfiípravu plavby a také
fa. Koral s. r. o., lékárnû ARNIKA,
fa. Expal s. r. o., fa. Jimi reklama s. r. o.,
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Proã není na námûstí tolik stánkÛ
jako na Zelném trhu v Brnû?

Zeln˘ trh se dle na‰ich zku‰eností
stal dávno pfiekonan˘m m˘tem. V sou-
ãasné dobû zde pfievaÏuje nabídka zele-
niny a ovoce nakupovaná z velkoskladÛ,
tzn. bez bliÏ‰ího urãení místa pÛvodu.
Nabídka zemûdûlcÛ z JiÏní Moravy je
zde v men‰inû.

Rádi bychom, kdyby i nadále byly na
Ti‰novsk˘ch trzích nabízeny pouze plo-
diny, které se v na‰em regionu urodí
a sklidí. Zelenina urychlovaná ve skle-
nících ãi dováÏená z teplej‰ích krajin se
zde nenajde, je ale dostupná v bûÏn˘ch
kamenn˘ch obchodech Ti‰nova. Proã je
nahrazovat?

Ti‰novské trhy odráÏejí realitu, ne-
vytváfií virtuální svût marketÛ, které
nabízejí potraviny dováÏené z daleka,
navzdory zátûÏi pro Ïivotní prostfiedí.
Na‰e spoleãnost se od pûstování potra-
vin odvrací, sama produkuje jen mini-
mum, ekologické zemûdûlství tvofií
v Jihomoravském kraji pouhé 1% zemû-
dûlské pÛdy. Snad Ti‰novské trhy
s moÏností pravidelného odbyti‰tû po-
vzbudí dal‰í pûstitele a zemûdûlce
a vzroste nabídka také prozatím tûÏko
dostupného zboÏí, které si na Ti‰novsku
kaÏd˘ pûstuje spí‰e pro své potfieby.
Tû‰í nás, Ïe trhy zpestfiují také místní
v˘robci a Ïe mají lidé o jejich zboÏí
zájem. Vítáme jakékoliv tipy na dal‰í
konkrétní prodejce!

Kdy se bude letos prodávat
naposledy? 

Ukonãení trhÛ prozatím neplánu-
jeme, v‰e bude záleÏet na zájmu pro-
dejcÛ i nakupujících, je tfieba zváÏit, jak
ãasto zajistit prodej (a zda vÛbec) v dobû
mrazÛ.

Na podzim je pfiislíben prodej míst-
ních jablek. Zajímav˘ by byl také prodej

mo‰tÛ, zavafienin, su‰eného ovoce, hub
apod. Je otázkou, zda v na‰em regionu
existuje nabídka v této oblasti. Nechcete
to zkusit?

Pro období, kdy jiÏ není tolik zele-
niny a ovoce k uskladnûní a do nové
úrody je je‰tû daleko (bfiezen, duben,
kvûten), zvaÏujeme organizaci
tzv. Ble‰ích trhÛ, bûÏn˘ch v celé Evropû,
kdy lidé na stáncích nabízejí, co jim
doma pfieb˘vá.

Kdy bude na trzích zase nûjak˘
doprovodn˘ program?

Organizace dal‰ích kulturních vy-
stoupení na Ti‰novsk˘ch trzích je v této
chvíli závislá na mífie podpory, kterou
trhy získají v rámci ankety âSOB.
PfiedbûÏnû jsou plánovány na konec
fiíjna, záfií je vûnováno tradiãním
Václavsk˘m hodÛm, které se zamûfiují
pfiedev‰ím na fiemeslné v˘robky
a pochutiny. S vyuÏitím stánkÛ se
poãítá také pro vánoãní trhy.

Rádi bychom pfii dal‰ích vût‰ích
akcích zajistili vafiení a ochutnávky
z místních biopotravin.

Z jak˘ch prostfiedkÛ je hrazena
organizace trhÛ?

Obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko zajistilo na obnovení trhÛ
finanãní prostfiedky z grantu
Jihomoravského kraje a z fondÛ
Evropské unie. Zahájení trhÛ by v‰ak
nebylo moÏné bez v˘znamné spolu-
úãasti mûsta Ti‰nova. Hledání dal‰ích
zdrojÛ probíhá dle aktuálního v˘voje.
Pravideln˘m v˘znamn˘m pfiíjmem pro
mûsto jsou nyní poplatky za pronájem
stánkÛ a místní poplatek za uÏívání
vefiejného prostranství. 

Co znamená tzv. spravedliv˘
obchod Fair trade? 

Znaãka Fair trade je pouÏívána
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v Ekoporadnû Ti‰novsko, a také na
stánku Ekoporadny na sobotních ti‰-
novsk˘ch trzích kaÏdou sobotu.

ZdeÀka Dohnálková

Novinky v Oblastní charitû
Ti‰nov

Poãátkem prázdnin do‰lo
v ti‰novské charitû k dlouho
oãekávané a pfiipravované
zmûnû. Charitní o‰etfiova-
telská sluÏba, která na

Ti‰novsku fungovala dlouhá léta pod
zá‰titou Oblastní charity Rajhrad,
za coÏ jí patfií nemal˘ dík, pfie‰la pod
vedení Oblastní charity Ti‰nov.

Pro klienty CHOS se tímto
krokem nic nemûní.

Z dÛvodu oddûlení vypisujeme v˘bû-
rové fiízení na pozice: vrchní sestra
CHOS, zdravotní sestra CHOS a uãetní.
Podrobnosti naleznete na na‰ich webo-
v˘ch stránkách www.tisnov.caritas.cz.
RovnûÏ nás mÛÏete kontaktovat na:
tel.: 534 008 133, mobil:739 389 106
e-mail: marcela.dvorakova@caritas.cz

Ti‰novské trhy – nejãastûj‰í
otázky

Prodej biopotravin a míst-
ních v˘robkÛ se na ti‰nov-
ském námûstí koná uÏ
ãtvrt˘ mûsíc. Co bude dál?
Jak vypadá podzimní na-
bídka? A co doprovodn˘

program jako byl na Letních trhov˘ch
slavnostech? Bude pravidelnû? Rádi by-
chom zde zodpovûdûli otázky, které nám
k organizaci trhÛ ãasto kladete.

Kdo mÛÏe na trzích prodávat?
KaÏd˘, kdo pfiichází s nabídkou po-

travin vypûstovan˘ch v na‰em regionu

ãi blízkém okolí, biopotravin a potravin
pro zdrav˘ Ïivotní styl. Vítáni jsou také
prodejci místních pochutin a v˘robkÛ.

Kritéria nejsou striktní, kaÏdá na-
bídka je posuzována zvlá‰È. Na trzích se
ale nebude prodávat zboÏí, které se
zamûfiením trhÛ nesouvisí, jako napfi.
bûÏná kosmetika, levn˘ textil, apod.

Pronájem stánku ãiní 100,- Kã/den,
je moÏno si pfiinést vlastní stolek, vozík
apod. V tomto pfiípadû se platí pronájem
za vyuÏívané metry ãtvereãní –
10,- Kã/m2 v pfiípadû prodeje potravin
a 15,- Kã/m2 za fiemeslné v˘robky.

BliÏ‰í informace o moÏnosti prodeje
získáte na oddûlení komunálních sluÏeb
MûÚ Ti‰nov (pfiízemí radnice),
tel.: 549 439 851, 549 439 830.

Jak se na trhu pozná prodejce
biopotravin? 

KaÏd˘ prodejce biopotravin má na
stánku k dispozici doklad o certifikaci,
kter˘ potvrzuje kvalitu nabízeného
zboÏí. V souãasné chvíli jsou to
ekozemûdûlci s nabídkou zeleniny,
popfi. ovoce. Balené zboÏí je oznaãeno
státem garantovanou znaãkou, tzv.
zelenou zebrou. Na trzích ji najdete
v nabídce Zdravé v˘Ïivy Veronika nebo
Mlékárny Velké Mezifiíãí (pfii vût‰ích
akcích).

Je vefiejnosti pfiístupn˘ seznam
prodejcÛ na konkrétní sobotu?

Aktuální informace o prodejcích,
ktefií potvrdili svou úãast na sobotním
trhu, jsou vÏdy od ãtvrtka odpoledne
k dispozici na stránkách videotextového
vysílání Ti‰novské televize, na inter-
netu http://trhy.tisnovsko.eu nebo na
nástûnce Ekoporadny Ti‰novsko naproti
lékárnû Arnika (námûstí 28. fiíjna,
ãp. 28).
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„Kufiimská ka‰e“. Na besedû se budete
moci seznámit s názory praÏského urba-
nisty a autora knihy „Sídelní ka‰e“
Ing. arch. Pavla Hniliãky, redaktorky
této knihy Mgr. Katefiiny Dubské
a brnûnského urbanisty Ing. arch. Jana
Kratochvíla. Diskutovat s nimi budete
moci na téma Ïivelné zástavby okolí
mûst, rozvoje Kufiimi, nového územního
plánu mûsta Kufiimi apod.

Vûfiíme, Ïe téma sídelní ka‰e, jev
prostorového rozpínání mûst, nyní tak
roz‰ífiené „rozlézání“ po krajinû, zaujme
i obãany Ti‰nova a okolních obcí. VÏdyÈ
i zde jsme svûdky tohoto jevu.

Beseda se uskuteãní ve stfiedu
24. záfií v 18.00 v Mûstské knihovnû
v Kufiimi, Popkova 1006.

ZdeÀka Dohnálková

Reynkarnace louãského
Indies

CD zhudebnûn˘ch Básní Bohuslava
Reynka vydalo nedávno Indies Scope
Records v Dolních Louãkách. Nejen
proto, Ïe k Vysoãinû patfií Petrkov
u Havlíãkova Brodu, kter˘ je nedílnû
spjat s básníkem, pfiekladatelem
a v˘tvarníkem B. Reynkem, jeho chotí
básnífikou Suzanne Renaud a syny
Danielem – fotografem a Jifiím – pfiekla-
datelem.

Po této legendární rodinû je vidût
obrovsk˘ kus práce: v˘stavy B. R. jsou
od 60. let vzpomínány s úctou, jeho
suché jehly a lepty se staly proslul˘mi
a ãasto aÏ sny ctitelÛ krásy, aã vût‰ina
má kfiesÈanskou ideu; aÏ v posledních
letech v˘stavnû tû‰í D. sv˘mi fotogra-
fiemi, které vtahují citlivé; J. je za své
znamenité pfievody z francouz‰tiny oce-
Àován a paní S. R. s neutuchajícím
zájmem je prezentována nejen
v Grenoble a Praze, ale kniÏnû zejména

zlínsk˘m nakladatelstvím Archa.
Vycházejí jejich spisy, v˘bory, dopisy,
novotisky, kalendáfie, monografie i roz-
hovory, zájem je trval˘.

To v‰echno i dal‰í léta po hlavní po-
revoluãní konjunktufie zapÛsobilo na
mladé hudebníky sdruÏení HUKL
s hosty natolik, Ïe na CD Reynkarnace
pfiedkládá po svém na 21 skladeb, je-
jichÏ názvy spl˘vají s Reynkov˘mi bás-
nûmi: Míjení, Tyãky v plotû, Vzpomínka
na samotu, ZasnûÏen˘ práh, KrÛpûj
de‰tû, ·tûstí, Povzdech, Suzanne,
Blázen, Cesty domova – to jsou nûkteré.

Po uchopení pfiedchozích, napfi.
Jimiho âerta, se i vy mÛÏete zaposlou-
chat do citlivého a jímavého pojetí textÛ,
které Vás vtáhnou do svého ãistého
svûta svûtla aÏ ticha. Jako mne, kter˘
pfii opakovaném poslechu byl stále více
a jinak osloven; to mÛÏe b˘t známka
úrovnû a kvality.

A takovou hudbu v nedalek˘ch
Dolních Louãkách vydává Milan Pále‰,
aã konání se jeví v dne‰ní dobû neko-
merãním. Vût‰inu produkce (Pavlica,
Hrub˘, Hansard, RadÛza, Václavek,
Steinovy, Vébrová, VoÀková, Janota ad.)
nabízí obchÛdek Sursum Mirka
Klepáãka kousek za Humpolkou
a mnohé se pou‰tí a poslouchá mlad˘mi
U Palce.

-ps-

Pfiipomenutí osobností

Pfied 20 lety, pfiesnûji 12. 3. 1988,
zemfiel pan uãitel  Ladislav Palas.
Aã nepamûtník, pokusím se oÏivit
památku jeho i manÏelky Viktorie.

Narodil se v Tasovû 26. 6. 1910
a jako uãitel pÛsobil na Ti‰novsku a Ïil
zde. Tolik uvádí kniha Ti‰novsko,
vlastivûda kraje od Pern‰tejna k Vevefií
autorÛ Karla Fice a Josefa Zacpala.

RÛzné
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pouze pro v˘robky, které pocházejí ze
zemí Tfietího svûta za férov˘ch podmí-
nek. V˘roba ãi pûstování v konkrétní
lokalitû nejsou nastaveny ãistû trÏnû,
ale pamatují také na sociální a ekolo-
gick˘ rozmûr. V̆ robky s oznaãením Fair
trade najdete v nabídce Ekoporadny
Ti‰novsko. (Zde si mÛÏete za dobrovoln˘
pfiíspûvek vyzvednout také látkové
nákupní ta‰ky s logem trhÛ, které byly
u‰ity a poti‰tûny v na‰em regionu. Jsou
k dispozici ve ãtyfiech rÛzn˘ch barvách
a dvou rozmûrech.)

Za pofiadatele pûkné podzimní dny
pfieje Karolina Krátká (Za sebevûdomé

Ti‰novsko) a Václav Drhlík (Mûsto Ti‰nov)

Pfiipomínáme

Do Ti‰nova se po roce vrátí histo-
rická vozidla. Pofiadatelé z Autoklubu
Ti‰nov spoleãnû s Veteran Clubem
âebín pofiádají dal‰í roãník SoutûÏe
elegance historick˘ch vozidel o pohár
mûsta Ti‰nova.

Historici se na ti‰novské námûstí
Míru sjedou v sobotu 13. záfií. Hlavní
program zaãne v 9.30 hod. Po pfiedsta-
vení budou jednotlivá vozidla odjíÏdût
na námûstí do Lomnice. Zde budou
automobily a motocykly vystaveny do
12.30. Poté se vydají na cestu zpût do
Ti‰nova.

R. B.

Sokolení

âeská obec sokolská pfiipravila pro
zahájení leto‰ního cviãebního roku celo-
státní akci nazvanou Sokolení. Jde o to
znovu seznámit vefiejnost s bohatou
ãinností Sokola s cílem získat pro pravi-
delné cviãení a rÛzné pohybové aktivity
dal‰í zájemce, pfiedev‰ím mládeÏ. Jistû
nemusíme, zejména rodiãÛm, pfiipomí-
nat jak je dÛleÏité pro dûti, pro jejich
zdraví, zvyknout si pravidelnû sportovat
a cviãit. Sokol k tomu poskytuje ideální
pfiíleÏitost. Pod vedením zku‰en˘ch cvi-
ãitelÛ a bez velk˘ch finanãních nárokÛ
mÛÏe sportovat skuteãnû kaÏd˘, nejen ti
pohybovû nadaní.

Do akce Sokolení se zapojí sokolské
jednoty v celé republice. Sokol Ti‰nov
pofiádá Sokolení v sobotu 20. záfií 2008
od 9 hod. na hfii‰ti u gymnázia. V rámci
sportovního dopoledne uvidíte ukázky
z na‰í ãinnosti, zábavné soutûÏní hry
pro dûti a dal‰í pfiíchozí, mÛÏete si vy-
zkou‰et skoky na trampolínû apod. Dále
si mÛÏete vyzkou‰et svoji tûlesnou zdat-
nost na základû fit testu. Jedná se o jed-
noduché cviky, které jsou na základû
tabulek a podle vûkov˘ch kategorií
hodnoceny pfiíslu‰n˘mi body. Pfiijìte se
pfiesvûdãit, jakou fyzickou zdatnost má
va‰e rodina.

Kromû toho bude na hfii‰ti k dispo-
zici podrobn˘ rozpis termínu cviãení
v‰ech oddílÛ Sokola Ti‰nov a moÏnost se
pfiímo zde do nûkterého oddílu pfiihlásit.
Podrobn˘ program Sokolení bude uve-
den na plakátech. V‰echny obãany
Ti‰nova zve v˘bor Sokola Ti‰nov.

Pozvánka

ZO Kufiim a ZO
Ti‰nov Vás srdeãnû
zvou na besedu
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Je‰tû je zmínûn název básnické sbírky
Stíny svûtla.

To „zelen˘“ Slovník spisovatelÛ
okr. Îìár nad Sázavou, hlavní autor
Radovan Zejda, uvádí i dal‰í
sbírku Touha z r. 1935
(básnû, báseÀ v próze).
A dále, Ïe r. 1930 ve Velkém
Mezifiíãí absolvoval Zem-
skou vy‰‰í reálku.

Zásadní a vyãerpávající
titul Lomnicko (pfiíroda, his-
torie, osobnosti a památky)
kol. autorÛ uvádí uãitele
Palase, kter˘ tam uãil
ru‰tinu, jako pfiekladatele
hry „Sama“ autora S. Aljo‰ina. L. Palas
s lomnick˘m divadlem dle slov paní
Viktorie Palasové spolupracoval více.

Závûrem se vracím k poãátkÛm. Dle
vzpomínání pana fiídícího Vojtûcha
Kravala v Dolních Kounicích jako

studenti s malífiem Otto Stritzkem spi-
sovateli P. Jakubu Demlovi vypomáhali
v Tasovû kolorovat ruãnû jeho tituly
od poãátku 30. let. KdyÏ budete mít

moÏnost listovat prv˘mi
vydáními Cesty k Jihu,
Princeznou, Zapomenut˘m
svûtlem ad., vzpomeÀte si
na jednoho z anonymních
spolupracovníkÛ.
Do Tasova se pan uãitel
vrátil. Kurátor stálé expo-
zice Muzea jihozápadní
Moravy Dr. Radovan Zejda
právem zafiadil mezi vysta-
vené exponáty od L. Palase

kníÏku a od V. Palasové text. Toto jejich
zastoupení pfieklenuje i tato fotografie.

P. S. Ve shodné expozici jsou fota
exsenátora Ing. Jana Jakuba
Zahradníãka a olomouckého Tomá‰e
VáÏana (zemfiel v dubnu 2008).
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Milan, Seyfert Václav, Podal Luká‰,
Lejsek Tomá‰, Ziegelbauer Petr,
Byte‰ník Ale‰.

Od nové sezóny a vy‰‰í soutûÏe si
hráãi slibují získání nov˘ch zku‰eností
a otestování sv˘ch schopností. Cílem
bude hrát klidn˘ stfied tabulky a pfied-
vádût kvalitní futsal, z kterého budou
mít hráãi i pfiíznivci futsalu radost.
K domácím utkáním budou hráãi nastu-
povat v ti‰novské hale, kde se bûhem
sezóny pfiedstaví celkem v 11 mistrov-
sk˘ch utkáních, a hracím dnem by mûla
b˘t podle pfiedbûÏné dohody sobota
s ãasem zahájení utkání pfiibliÏnû
v 19.30 hodin.

Futsalisté Kvûtnice Ti‰nov by tímto
rádi podûkovali za podporu v‰em sv˘m
pfiíznivcÛm a sponzorÛm. Souãasnû
s tím by rádi pozvali dal‰í nové na-
d‰ence tohoto sportu, aby je podpofiili
pfii domácích utkáních.

Vrchní fiada zleva: Králík Jifií,
Janás Martin, Panovsk˘ Luká‰,
Pavlíãek Jifií, âerven˘ Pavel

Spodní fiada zleva: Ziegelbauer
Petr, Chlup Martin, Plhák Gustav,
Seifert Václav

S pozdravem 1. FC Kvûtnice Ti‰nov.

Pozvánka

Kynologick˘ klub Ti‰nov si Vás dovo-
luje pozvat na Den otevfien˘ch dvefií
v sobotu 13. 9. od 14.00 hod do areálu
klubu.
Program:
– sportovní a sluÏební v˘cvik – ukázky

cvikÛ poslu‰nosti a cvikÛ obran
(KK Ti‰nov)

– parkur Agility (OSA Tfiebíã Mistr
republiky v Agility plemenu velk˘
kníraã)

– flyball (Pedigree VFU Brno)
– sluÏební kynologie – Policie âR (Mistr

republiky ve vyhledávání v˘bu‰nin)
Dále je na odpoledne pfiipraven
doprovodn˘ program:
– jízda na koni, Ïivá hudba, lanové

pfiekáÏky, pravé indiánské teepee.
– za pfiíznivého poãasí vzlet horko-

vzdu‰ného balonu.

Srdeãnû zvou ãlenové
kynologického klubu.

Stolní tenisté –
pfied sezónou

Klub stolního tenisu TTC KORAL
Ti‰nov hlásí pfied zaãátkem sezóny
plnou pfiipravenost. V létû posílil ligové
„áãko“ brnûnsk˘ odchovanec a napo-
sledy hráã Znojma Luká‰ Svoboda. Cíle
jsou po loÀském druhém místû tedy
smûlé – úãast v play-off a v nûm opût
útok na postup do 2. ligy. O tom, do jaké
míry jsou tyto plány reálné, napoví jiÏ
fiíjnová utkání. 11. 10. zajíÏdí stolní
tenisté do Litomy‰le – loÀského pfiekva-
pení soutûÏe. 18. 10. a 19. 10. se pfied-
staví poprvé v domácím prostfiedí, kde
pfiivítá t˘m Vracova a jednoho z favoritÛ
soutûÏe – Sokol Slavkov.
Nové posile jsme poloÏili nûkolik
otázek:

Luká‰i, co si slibujete od pfiestupu do
Koralu Ti‰nov?

Velmi rád bych si zahrál druhou ligu
a na jiÏní Moravû moc moÏností není.
Jsem z Brna a tak Ti‰nov, jakoÏto
muÏstvo s postupov˘mi ambicemi, byla
logická volba. V loÀském roce to zdej‰ím
klukÛm nevy‰lo, protoÏe soupefiili
s mimofiádnû silnou Moravskou Slávií,
ale letos je ‰ance na postup urãitû
trochu vût‰í.

Sport
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Futsalisté DDM Ti‰nov
zahajují novou sezónu

MládeÏnick˘ futsalov˘ klub Tomson
DDM Ti‰nov vstupuje v záfií do nové
sezóny. Hlavními cíli t˘mu bude navá-
zání na úspûchy s mlad˘mi hráãi
v kategorii U-12, vytvofiení konkurence-
schopného t˘mu pro kategorii U-18
a roz‰ífiení hráãské základny pro ostatní
kategorie. Proto muÏstvo v prÛbûhu ce-
lého záfií pofiádá nábor hráãÛ. Zájemci
narozeni v letech 1990 – 2001 jsou
zváni na tréninky muÏstva. Ty probí-
hají kaÏd˘ pátek v ãase 15.00 – 17.00 na
hfii‰ti na Riegrovû ulici.

Radek Babiãka, asistent trenéra 

1. FC Kvûtnice Ti‰nov
postoupil do divize

FutsalistÛm 1. FC Kvûtnice Ti‰nov
se letos po dvou pfiede‰l˘ch druh˘ch
místech podafiilo s pfiehledem vyhrát
soutûÏ krajského pfieboru a postoupit
tak pro pfií‰tí
rok do divize,
coÏ je tfietí
nejvy‰‰í fut-
salová soutûÏ
v republice.

S o u t û Ï
k r a j s k é h o
pfieboru, kte-
rá se hraje
turnajov˘m
s y s t é m e m
vÏdy po dvou
zápasech, za-
ãali na‰i hráãi
dvojzápasem na turnaji v Ivanãicích
s místnimi druÏstvy Jantar a United.
DruÏstvo United Ivanãice porazili

hladce 7:3. S Jantarem ale prohráli 0:4,
coÏ byla na dlouhou dobu jediná jejich
poráÏka v soutûÏi. Dal‰í pfii‰la aÏ
o 16 zápasÛ pozdûji proti soupefii
z Krásenska, kterému podlehli 3:5.
Mezitím druÏstvo nasbíralo 13 vítûzství
a jen 2 remízy pfii skóre 75:19 a usadilo
se s velk˘m náskokem na ãele tabulky,
kterou opanovalo aÏ do samotného konce.

Dále následovalo dal‰ích 11 vítûzství
v fiadû vãetnû rekordního 14:1 proti
brnûnskému druÏstvu Îabin‰tí vlci.
Poslední ztráta pfii‰la aÏ v závûreãném
posledním zápase v domácí sportovní
hale s Agromeli Brno B 1:1, které nako-
nec skonãilo v tabulce na druhém místû.
V pfiedchozím utkání se na‰i hráãi roz-
louãili s velice vydafienou sezónou
a podûkovali domácím fanou‰kÛm vítûz-
stvím 6:1 nad Faunou Brno.

V koneãné tabulce tak Kvûtnice zví-
tûzila s vysok˘m 18 bodov˘m náskokem
a dokonce vyhrála i soutûÏ fair-play.
Cena je udûlována druÏstvu, které
bûhem sezóny obdrÏí nejménû Ïlut˘ch
a ãerven˘ch karet. Mezi dal‰í v˘ãet

úspûchÛ lze za-
fiadit stfieleck˘
v˘kon Martina
Chlupa, kter˘
nastfiílel 45
branek a stal
se druh˘m nej-
lep‰ím stfiel-
cem soutûÏe.
O celkov˘ v˘-
sledek druÏ-
stva se dále za-
slouÏili bran-
káfii: ·teif
J a r o s l a v ,

Plhák Gustav a hráãi: Pavlíãek Jifií,
Janás Martin, âerven˘ Pavel, Sádlík
Pavel, Králík Jifií, Panovsk˘ Luká‰, Fic
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V˘sledky 1. – 5. místo :
1. Lucka Senohrábková – Kvûto‰ Tesafi
2. Klára Halová – Romana Halová
3. Haniãka Senohrábková – Vojta Tesafi
4. Jakub Bahensk˘ – Marek Valíãek
5. David Strádal – Karel ·indelka

Nejmlad‰ími úãastníky turnaje byli
pûtiletí Adélka Veselá, Tomá‰ Miãánek
a Haniãka Senohrábková, ktefií obdrÏeli
zvlá‰tní ocenûní a diplomy.

Turnaj se vydafiil. Odmûnou pofiada-
telÛm bylo nejen nad‰ení soutûÏících dû-
tí, ale i aktivní zapojení rodiãÛ jako pod-
pora nejmen‰ích hráãÛ a spokojenost
pfiihlíÏejících divákÛ. Na závûr starosta
·erkovic pan Zdenûk Smolík ocenil v˘-
kony soutûÏících a za souhlasu dûtí slí-
bil, Ïe pfií‰tí rok na konci prázdnin se
zase v‰ichni sejdou na dal‰ím turnaji.

Dík za uspofiádání zdafiilé akce
patfií i sponzorÛm: Obec ·erkovice,
TJ ·erkovice, Karel ·indelka – fieznic-
tví, MontáÏe staveb – Kvûtoslav Tesafi,
Milan Valíãek, Petr Senohrábek, Dana
a Petr Zacpalovi, K+K Sport Brno.

FM-MR
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S ti‰novsk˘m t˘mem jste byl nûkoli-
krát na Mezinárodním turnaji v Avionu.
S místními hráãi se tedy dobfie znáte.
Jak hodnotíte svoje nové spoluhráãe?

Ale‰ Pfiikryl – „Alda“ je srdcafi.
KdyÏ má motivaci, nedá zadarmo ani
míãek.

Luká‰ Vesel˘ – mlad˘ a ‰ikovn˘
hráã s velk˘m potenciálem. Doufám,
Ïe se popere o místo jedniãky v na‰em
t˘mu.

Martin Smejkal – „Smejky“ ve
sv˘ch nejlep‰ích sezónách pfiivádûl sou-
pefie k zoufalství sv˘m klidem a rozva-
hou. Snad se mu to bude dafiit i letos!

Byl jste v loÀské sezónû nejlep‰í
v úspû‰nosti hráãÛ 3. ligy. Jaké osobní
cíle si kladete pfied touto sezónou?

Jak jsem fiekl, rád bych pfiispûl
k postupu. Doufám, Ïe v popfiedí úspû‰-
nosti bude více hráãÛ z na‰eho t˘mu.
DÛleÏité ale je, aby se dafiilo v závûreã-
ném play-off. Tam jde o v‰echno.
A pokud postup vyjde, je jedno, kdo
bude ten nejúspû‰nûj‰í.

Speedballs Jamné 2008
Turnaj v paintballu
amatérsk˘ch t˘mÛ

V sobotu 20. 9. se bude v areálu
Hostince u VlachÛ v Jamném odehrávat
v pofiadí jiÏ ãtvrt˘ roãník turnaje
v paintballu amatérsk˘ch t˘mÛ pod
názvem SPEEDBALLS JAMNÉ 2008.

T˘my pro tento turnaj mohou tvofiit
pûtiãlenné skupiny, sloÏené napfi. ze
zástupcÛ firem, organizací, zájmov˘ch
skupin ãi party kamarádÛ. Máte-li moÏ-
nost utvofiit t˘m, nav‰tivte stránku
www.sportpaintball.cz, kde je umístûn
pfiihla‰ovací formuláfi a propozice tur-
naje. Uzávûrka pfiihlá‰ek je v pátek
19. 9. ve 12 hodin. BliÏ‰í informace

ohlednû turnaje téÏ na tel.: 603 220 247.
Pokud se chcete pfiijít na turnaj, re-

spektive na paintball jako takov˘ pouze
podívat, tak vás téÏ srdeãnû zveme do
areálu Hostince u VlachÛ v Jamném,
kde bude turnaj probíhat. Pfiítomní
diváci budou mít pfiíleÏitost vidût tento
akãní sport z bezprostfiední, ov‰em
bezpeãné vzdálenosti. Zaãátek turnaje
je plánován na 9.30 hod., od 8.30 hod.
bude probíhat registrace t˘mÛ. Z tech-
nick˘ch dÛvodÛ paintball nelze hrát za
de‰tû, ãili v pfiípadû nepfiíznivého poãasí
bude turnaj zru‰en.

M. K.

Louãení s prázdinami –
·erkovické koulení 2008 –
2. roãník

Na zakonãení prázdnin uspofiádala
Obec ·erkovice v nedûli 24. srpna 2008
odpoledne otevfien˘ turnaj dvojic dûtí ve
hfie pétanque.

Sportovní klání se odehrávala v pfií-
jemném prostfiedí na hfii‰ti sportovního
areálku v ·erkovicích, kter˘ se stává dí-
ky svému vybavení ideálním zázemím
pro pofiádání obdobn˘ch akcí. K pohodo-
vé pfiátelské atmosféfie a hladkému prÛ-
bûhu pfiispûlo i pfiíjemné letní poãasí.

Pofiadatelé se sponzory pfiipravili
pro v‰echny zúãastnûné hráãe velké
mnoÏství vûcn˘ch cen, diplomy a obãer-
stvení. První místa byla navíc ocenûna
i dárkov˘mi balíãky.

Do turnaje se pfiihlásilo 14 dvojãlen-
n˘ch t˘mÛ ve vûku 5 aÏ 15 let. Herní
systém zvan˘ „‰v˘car“ si jiÏ úãastníci o-
svojili natolik, Ïe se plynule odehrála
4 soutûÏní kola. O koneãném pofiadí roz-
hodoval poãet vítûzství a také aktivní
rozdíl bodÛ.
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Vzpomínky

Dne 10. záfií 2008 uplyne 5 smutn˘ch let,
kdy nás opustil pan JAROSLAV
DVO¤ÁK. Kdo jste jej znali, a mûli rádi,
vzpomeÀte s námi. ManÏelka Irena
s rodinou.

Dne 2. 9. by se doÏila na‰e drahá mamin-
ka, babiãka a prababiãka paní LIBU·E
HAVLI·OVÁ 84 rokÛ. A dne 8. 9.
uplynulo 16 rokÛ od úmrtí na‰eho tatínka,
dûdeãka a pradûdeãka pana JOSEFA
HAVLI·E. Kdo jste je znali, vzpomeÀte
s námi. Dûkuje syn s rodinou.

Dne 17. 9. 2008 by se doÏila 85 let paní
MARIE NOVOTNÁ. Stále vzpomínají
syn Josef a dcera Libu‰e s rodinami.

Blahopfiání

30. 8. 2008 oslavili manÏelé MARGIT
a VLADIMÍR JÒZOVI zlatou svatbu.
K tomuto krásnému v˘roãí blahopfiejí
a za v‰e jim dûkují synové Vladimír a Petr
s rodinou.

Inzerce

Prodám 2+kk na ulici Dlouhé, 63 m2,
balkon, sklep. Tel.: 732 779 323

Pronajmu byt 1+1, ãásteãnû zafiízen˘.
Voln˘ od 15. 9. Tel.: 774 099 349

Slu‰ní manÏelé s jedním dítûtem hledají
pronájem 3+1 v Ti‰novû – sídl. Klucanina.
Tel.: 608 213 605

Koupím mal˘ rodinn˘ dÛm v Ti‰novû
a okolí. Bfiezina, Pfiedklá‰tefií, Lomniãka,
V‰echovice, Drásov, Hradãany. Prosím,
volejte na tel. ãíslo 603 532 355.

Koupím hotovû pûkn˘ RD nebo byt.
Pozdûj‰í stûhování moÏné.
Tel:. 775 674 572 i sms

Prodám osobní automobil znaãky
Citroen ZX, r. v. 1991. V dobrém tech.
stavu. Cena dohodou. Tel.: 732 342 177

Darujeme koÈátka. Tel.: 549 419 102

Pfiijmu paní na úklid v restauraci
Loria, Brnûnská 6, Ti‰nov. BliÏ‰í infor-
mace v restauraci nebo na tel.: 604 281 245.

Restaurace Ti‰novská rychta pfiijme
na HPP vyuãeného kuchafie s praxí.
Platové podmínky dle jednání. A pomoc-
nou sílu do kuchynû – brigádníka.
Tel.: 605 256 108, 603 922 974

Steinhauser s. r. o. Ti‰nov pfiijme sani-
taãního pracovníka (muÏe) – um˘vaãe pro-
vozu. Nástup ihned. Tel.: 549 410 163

Dynamicky se rozvíjející firma
v oblasti v˘poãetní techniky hledá úãetní
– asistentku finanãního fieditele.
Podmínky: znalost podvojného úãetnictví
a daÀové problematiky, znalost mzdové
agendy, práce na PC – excel, word, inter-
net. Pfiíjemná, ochotná uãit se nov˘m
vûcem. Práce vhodná pro absolventky
i osoby se ZPS. Zajímavé platové ohodno-
cení. Nástup moÏn˘ ihned. Strukturovan˘
Ïivotopis s Ïádostí o pracovní místo posí-
lejte na mailovou adresu: ucto@ycnega.cz,
po‰tou, pfiípadnû osobnû na adresu firmy
YCNEGA technologies s. r. o., Koráb 131,
Ti‰nov 666 01.

Dynamicky se rozvíjející firma
v oblasti v˘poãetní techniky hledá vedou-
cího prodejny a technika na poboãku
Ti‰nov. Podmínky: Dobrá orientace
v oboru v˘poãetní techniky a spotfiební
elektroniky, dobrá komunikace a zájem
o práci v IT, S· nebo V·, práce na pln˘
úvazek, spolehlivost, profesionalita
a aktivní pfiístup. Zajímavé a motivující
platové ohodnocení. Nástup moÏn˘ ihned.
Strukturovan˘ Ïivotopis s Ïádostí
o pracovní místo posílejte na emailovou
adresu: job@ycnega.cz
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pfiijme
recepãního – vrátného

– ãásteãn˘ úvazek
– vhodné pro dÛchodce

Nabízíme:
– zázemí stabilní firmy

– pfiíjemné pracovní prostfiedí
– zajímavé platové podmínky

Nástup dle dohody.

Îivotopisy zasílejte na adresu:
Oldfiich Merta – Mertastav

·tûpánovská 1176, 666 02  Pfiedklá‰tefií
Tel.: 549 439 529 fax: 549 410 245

e-mail: marketa.sulcova@mertastav.cz

pfiijme
zámeãníka
PoÏadujeme:

– SOU strojírenského smûru
– praxe v oboru v˘hodou

– sváfieãsk˘ prÛkaz
– ¤P sk. B 
Nabízíme:

– zázemí stabilní firmy
– pfiíjemné pracovní prostfiedí 
– zajímavé platové podmínky

Nástup dle dohody.
Îivotopisy zasílejte na adresu:

Oldfiich Merta – Mertastav
·tûpánovská 1176, 666 02  Pfiedklá‰tefií

Tel.: 549 439 529 fax: 549 410 245
e-mail: marketa.sulcova@mertastav.cz
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