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émûfi jako zázrakem uprostfied
nevlídn˘ch de‰Èov˘ch dnÛ zazá-
fiilo slunce a poslední záfiijov˘

víkend nás pohladilo babí léto, abychom
mohli oslavit tradiãní Svatováclavské
hody. Ty leto‰ní se vydafiily nejen díky
nádhernému poãasí. Krojovaní stárci
a stárkové, ale i ostatní tradiãní hodové
figury v dobov˘ch kost˘mech vytvofiili
bájeãnou atmosféru pfii dopoledním zvaní
na hody, hlavním odpoledním programu
i veãerní zábavû. Spoleãenskou dÛleÏitost
na‰ich oslav podtrhla jistû úãast hostÛ
z na‰ich partnersk˘ch mûst – polského
Sulejowa i slovensk˘ch Moldavy nad
Bodvou a Seredû – i pfiedstavitelÛ na‰eho
kraje. Stárky jistû potû‰ila náv‰tûva
hejtmana Stanislava Juránka na jejich
páteãním zpívání pod májou, nás ostatní
vystoupení krajského radního Lubomíra
·mída v hlavním hodovém programu.
Velká úãast pfiedev‰ím mlad˘ch náv‰tûv-
níkÛ na veãerní hodové zábavû svûdãí
rovnûÏ o vzrÛstajícím zájmu o tradiãní
ti‰novské folklorní dûdictví. Ze v‰ech
tûchto momentÛ mám velkou radost, je
to pro nás souãasnû povzbuzení i velk˘
závazek pro pokraãování v tradici
Svatováclavsk˘ch hodÛ.

Dosavadní prÛbûh poãasí zatím pfieje
i stavebním pracím. Hodláme je vyuÏít
a provést maximum nepfiíjemn˘ch pfielo-
Ïek inÏen˘rsk˘ch sítí na akci
Kvûtnická – Polní je‰tû v této stavební
sezónû. Jako obyãejnû i nyní prosím
v‰echny, kter˘m tato nároãná rekon-
strukce pfiinese urãité omezení a útrapy,
o trpûlivost a pochopení. Odmûnou nám
bude pûkná hlavní komunikace a chodní-
ky na sídli‰ti Kvûtnice a podstatné zv˘-
‰ení moÏnosti parkování v této oblasti.

Nejv˘znamnûj‰í událostí mûsíce jsou
nepochybnû leto‰ní volby do zastupitel-
stev krajÛ. Vûfiím, Ïe se v‰emi, kter˘m
není lhostejn˘ osud na‰eho kraje, se

pomyslnû setkáme ve volebních místnos-
tech jiÏ o tomto víkendu. Pfieji v‰em voli-
ãÛm i na‰emu kraji ‰Èastnou ruku.

V závûru mûsíce si pfiipomeneme v˘-
znamné v˘roãí. 28. fiíjna uplyne jiÏ 90 let
od vzniku âeskoslovenska. Na v˘znamu
této události v na‰ich dûjinách nic ne-
mûní fakt, Ïe jsme se pfied nûkolika lety
se Slováky pokojnû roze‰li, abychom se
vzápûtí znovu setkali jako nejbliÏ‰í pfií-
buzní v Evropské unii. Jasnû si tuto zku-
‰enost uvûdomujeme a pfiipomínáme pfii
vzájemn˘ch náv‰tûvách hostÛ z na‰ich
partnersk˘ch slovensk˘ch mûst. MoÏná
jsme si dokonce blíÏe a pfiátel‰tûj‰í neÏ
v minulosti. Leto‰ní jubileum bychom
proto rádi oslavili právû v duchu âesko –
Slovenské vzájemnosti. Ve spolupráci
s partnersk˘m mûstem Sereì jsme pfii-
pravili na ãtvrtek 23. fiíjna do sálu MûKS
koncert mlad˘ch slovensk˘ch virtuózÛ –
bratrÛ Dani‰Û. BliÏ‰í informace pfiiná-
‰íme dále v tomto ãísle TN. Den poté,
v pátek 24. 10. v 10.00 hod. u pfiíleÏitosti
tohoto v˘znamného v˘roãí slavnostnû
otevfieme rekonstruované námûstí
28. fiíjna vãetnû novû upraveného okolí
pomníku Legionáfie, kde si tradiãnû
tento svátek pfiipomínáme. Vûfiím, Ïe se
pfii leto‰ních oslavách v˘roãí vzniku
novodobého ãeskoslovenského státu
spolu s vámi setkáme.

Do posledních pûkn˘ch dnÛ leto‰ního
podzimu pfieji plno pohody, zahrádkáfiÛm
a zemûdûlcÛm radost z úrody a nám
v‰em schopnost vnímat krásy podzimní
pfiírody v Ti‰novû i jeho okolí – je to
opravdu úchvatn˘ obraz, kter˘ nám pfií-
roda v závûru roku pfiedkládá. Máme se
z ãeho radovat a tak trochu mÛÏeme b˘t
i py‰ni na krajinu, která nás obklopuje.
Jen se umût dívat.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

T
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Informace k volbám
do zastupitelstva
Jihomoravského kraje

Kdy se volby konají?
– v pátek dne 17. fiíjna 2008 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
dne 18. fiíjna 2008 od 08.00 hodin do
14.00 hodin.

Kde budou sídla volebních místností?
Ve volebním okrsku ã. 1 je volební
místnost v budovû Matefiské ‰koly –
Horova 960 pro voliãe s adresou
trvalého pobytu:
Brnûnská 198, 276, 498, 800, 824, 909,
916, 1600, Cihláfiská – celá, Hanákova –
celá, Hradãanská – celá, Jamborova –
celá, Mahenova – celá, Mánesova – celá.
Mr‰tíkova – celá, Na Nové – celá,
Olbrachtova – celá, Tûsnohlídkova –
celá, Trnec – celá, U Lubû – celá,
U Pily – celá;
Ve volebním okrsku ã. 2 je volební
místnost v budovû Matefiské ‰koly –
Horova 960 pro voliãe s adresou
trvalého pobytu:
Brnûnská 429, 500, 711, 722, 764, 791,
897, 1513, 1533, 1688, 1689, Erbenova –
celá, Halasova – celá, Hornická 950 -
953, 957, 1519 - 1530, 1698, Horova –
celá;
Ve volebním okrsku ã. 3 je volební
místnost v budovû Základní ‰koly –
Smí‰kova 840 pro voliãe s adresou
trvalého pobytu:
Al‰ova – celá, Brnûnská 184, 262, 264,
268, 271, 280, 282, 284, 291, 292, 305,
320, 352, 381, 406, 421, 472, 488, 700,
701, 727, 728, 767, 841, 1569,
Chodníãek – celá, Dobrovského – celá,
Dvofiákova – celá, Havlíãkova – celá,
Hornická 468 – 471, 899 – 901,
Hfibitovní – celá, Husova – celá,

Hybe‰ova – celá, Hynka Bíma – celá,
Kvapilova – celá, Máchova – celá,
Majorova – celá, Na Mlékárnû – celá,
Na Rybníãku – celá, PurkyÀova – celá,
Revoluãní – celá, Riegrova 212, 285,
302, 313, 331, 335, 340, 348, 389, 390,
397, 399, 425, 707,  Smetanova – celá,
Smí‰kova – celá, Vrchlického – celá,
Wágnerova – celá;
Ve volebním okrsku ã. 4 je volební
místnost v budovû Mûstského kul-
turního stfiediska – Ml˘nská 152 pro
voliãe s adresou trvalého pobytu:
Brnûnská 2 – 4, 6, 7, 9 – 11, 147 – 159,
170, 185, 196, 231, 232, 252, 260, 286,
325, 475, 792, Cáhlovská – celá,
âerven˘ ml˘n – celá, Dvofiáãkova –
celá, Halouzkova – celá, Janáãkova –
celá, Jungmannova – celá, Karasova –
celá, Klá‰terská – celá, Koráb – celá,
Kostelní – celá, Ml˘nská – celá,
NádraÏní – celá, Na Kopeãku – celá, Na
Loukách – celá, Na Zahrádkách – celá,
nám. Komenského – celá, nám. Míru –
celá, Neumannova – celá, Ostrovec –
celá, Pej‰kov – cel˘, Pod Kvûtnicí – celá,
Procházkova – celá, RáboÀova – celá,
Radniãní – celá, Trmaãov – celá,
U Humpolky – celá, U Náhonu – celá,
U Stfielnice – celá, U Svratky – celá,
U Tratû – celá, Za Krétou – celá, Za
Ml˘nem – celá z k. ú. Ti‰nov;
âísla popisná vût‰í neÏ 1000 a men‰í neÏ
1500 jsou domy z katastrálního území
Pfiedklá‰tefií. Tito obãané hlasují
v Pfiedklá‰tefií (zejména ul. Za ml˘nem).
Ve volebním okrsku ã. 5 je volební
místnost v budovû Gymnázia
Ti‰nov – Na Hrádku 20 pro voliãe
s adresou trvalého pobytu:
Bezruãova – celá, âernohorská – celá,
Drbalova – celá, DruÏstevní – celá,
Jiráskova – celá, Kuk˘rna – celá,
Kvûtnická 1610 – 1620, 1717 – 1724, 
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Lomnická – celá, Na Hrádku – celá,
nám. 28. fiíjna – celá, Nerudova – celá,
Parolkova – celá, Polní – celá, Riegrova
25, 270, 281, 310 – 312, 318, 321, 323,
324, 332, 431 – 435, 676, 677, 686,
Sv. âecha – celá, Tyr‰ova – celá;
Ve volebním okrsku ã. 6 je volební
místnost v budovû Základní ‰koly –
nám. 28. fiíjna 1708 pro voliãe
s adresou trvalého pobytu:
Dfiínová – celá, Králova – celá mimo
ã. p. 1742, Kvûtnická 1621 – 1640,
Osvobození – celá;
Ve volebním okrsku ã. 7 je volební
místnost v budovû b˘valé ‰koly –
Jamné 28 pro voliãe s adresou trva-
lého pobytu v místní ãásti Jamné;
Ve volebním okrsku ã. 8 je volební
místnost v budovû Kulturního
domu – Hajánky 23 pro voliãe
s adresou trvalého pobytu v místní
ãásti Hajánky a Hájek;
Ve volebním okrsku ã. 9 je volební
místnost v budovû Domu s peãova-
telskou sluÏbou (penzion) – Králova
1742 pro voliãe s adresou trvalého
pobytu:
Dlouhá – celá, Formánkova – celá,
K âimperku – celá, Králova 1742, Marie
Pavlíkové – celá, Na Honech – celá.

Volit lze pouze ve stál˘ch volebních
okrscích v místû trvalého pobytu voliãÛ.
Nelze volit na voliãsk˘ prÛkaz. Volit
mimo svÛj volební okrsek zákon tedy
neumoÏÀuje!

Kdo mÛÏe volit?
Právo volit do zastupitelstva kraje
zde má státní obãan âR, kter˘ alespoÀ
ve druh˘ den voleb dosáhl vûku
nejménû 18 let a je v den voleb pfii-
hlá‰en ve mûstû Ti‰novû k trvalému
pobytu.

Jak˘m zpÛsobem se bude volit?
Za zástûnou ve volební místnosti voliã
vloÏí do úfiední obálky 1 hlasovací lístek
s politickou stranou, hnutím ãi koalicí,
kterou se rozhodl volit a obálku
s lístkem vhodí do volební schránky.
Na tomto vybraném hlasovacím lístku
lze zakrouÏkovat nejv˘‰e 4 kandidáty
a udûlit jim tzv. preferenãní hlasy.
Hlasovací lístky budou doruãeny voli-
ãÛm nejpozdûji 3 dny pfiede dnem voleb.
Na Ïádost voliãe mu budou vydány ve
volební místnosti.

Jaké doklady vzít s sebou?
Ve vlastním zájmu si zkontrolujte plat-
nost sv˘ch dokladÛ – ve volební míst-
nosti je totiÏ voliã povinen prokázat
svou totoÏnost a státní obãanství âeské
republiky platn˘m obãansk˘m prÛka-
zem nebo platn˘m cestovním pasem
âeské republiky.

Chcete poÏádat o pfienosnou
volební schránku?
Voliãi mohou ze závaÏn˘ch, zejména
zdravotních dÛvodÛ, poÏádat mûstsk˘
úfiad o hlasovaní mimo volební míst-
nost – do pfienosné volební schránky.
PoÏadavky je moÏné do voleb vzná‰et na
tel. ã. 549 439 711 – podatelna
MûÚ Ti‰nov. Ve dnech voleb je moÏné se
obrátit také pfiímo na pfiíslu‰nou
okrskovou volební komisi.

Dal‰í aktuální informace k volbám
jsou zvefiejnûny také na internetov˘ch
stránkách mûsta Ti‰nova
www.tisnov.cz. Informace Ministerstva
vnitra âR: www.mvcr.cz/volby.aspx.
Informace k volbám na MûÚ Ti‰nov,
tel. ã.: 549 439 713, 549 439 777.

Bc. Jifií Dospí‰il
vedoucí odboru správních s vnitfiních vûcí
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SLAVNOSTNÍ KONCERT

Mûsto Ti‰nov srdeãnû zve na KON-
CERT K 90. V¯ROâÍ VZNIKU SAMO-
STATNÉHO âESKOSLOVENSKÉHO
STÁTU. Koncert se uskuteãní 23. 10.
2008 ve 20.00 hod. v sále MûKS.

Úãinkují: Karol Dani‰ – housle,
Norbert Dani‰ – klavír. Oba interpreti
Ïijí v na‰em partnerském mûstû Sereì.

Na programu budou díla J. S. Bacha,
P. I. âajkovského, W. A. Mozarta
a dal‰í.

Také zveme na slavnostní znovuo-
tevfiení opraveného pomníku
a pfiilehlého parku na námûstí
28. fiíjna, které se uskuteãní v pátek
24. 10. 2008 v 10.00 hod.

Podûkování

Mûsto Ti‰nov jako spolupofiadatel
Václavsk˘ch hodÛ v Ti‰novû vyjadfiuje
podûkování za ochotu panu Pavlu ·tou-
raãovi z Ti‰nova, kter˘ sv˘m jefiábem
v˘znamnû pomohl pfii stavûní a sklizení
máje.

Dûkujeme.

Polní – Kvûtnická

Rekonstrukce komunikace v ulici
Polní a v˘stavba parkovacích stání
v Kvûtnické ulici byla zahájena firmou
Strabag a.s. Brno dne 22. 9. 2008.
V prÛbûhu mûsíce fiíjna by mûla b˘t vy-
budována nová komunikace v ulici
Polní. Souãasnû se budou realizovat pfie-
loÏky rozvodÛ NN, kabelové televize
a telekomunikaãních kabelÛ v obou uli-
cích. Práce na stavbû budou provádûny
i v listopadu, a to za pfiedpokladu vhod-
n˘ch klimatick˘ch podmínek. V zimním
období budou práce na stavbû pfieru-

‰eny. Celá akce má b˘t dle smlouvy
o dílo dokonãena do srpna 2009.
V˘stavba parkovacích zálivÛ v Kvût-
nické ulici bude provádûna v dílãích
etapách tak, aby byl pfiístup k nemovi-
tostem omezen jen na dobu nezbytnû
nutnou k provedení stavby. Vûfiíme,
Ïe pfii vzájemné toleranci obãanÛ a pra-
covníkÛ dodavatele stavby se dílo
podafií dokonãit dfiív, neÏ je smluvní
termín. Rekonstrukcí tûchto ulic byla
zahájena legalizace parkování osobních
automobilÛ v sídli‰ti pod Kvûtnicí.

Ing. ·anca Franti‰ek
investiãní oddûlení MûÚ Ti‰nov

Mobilní sbûr odpadu

Oznamujeme v‰em obãanÛm mûsta
Ti‰nova a místních ãástí Pej‰kov, Jamné
a Hájek-Hajánky, Ïe v mûsíci fiíjnu
budou opût po mûstû a obcích umísÈo-
vány podle rozpisu sady velkoobje-
mov˘ch kontejnerÛ, a to ve mûstû na
bioodpad a velkoobjemov˘ odpad, na
obcích na velkoobjemov˘ odpad. Za
velkoobjemov˘ odpad lze povaÏovat
odpad, kter˘ vzhledem k jeho rozmûrÛm
nelze uloÏit do vlastních odpadov˘ch
nádob (popelnic). Jsou to pfiedev‰ím
skfiínû, sedací soupravy, koberce, Ïelezo
aj. Pokud je to moÏné, prosíme o maxi-
mální sníÏení objemu tohoto odpadu.
U skfiíní se jedná o rozmontování,
s kter˘m mÛÏe pomoci i obsluha u kon-
tejnerÛ. Za velkoobjemov˘ odpad nelze
povaÏovat „velkoobjemov˘“ nebezpeãn˘
odpad (chladniãky, sporáky, televize aj.),
kter˘ podléhá reÏimu zpûtného odbûru,
jehoÏ plnûní mûsto zaji‰Èuje na sbûrném
dvofie.

Co se t˘ká bioodpadu, Ïádáme ty
obãany, ktefií mají moÏnost bioodpad
kompostovat na vlastních zahrádkách,
aby tímto zpÛsobem bioodpad likvido-
vali, u‰etfií tím mûstu finance, které
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mohou b˘t vynaloÏeny na jiné v‰em
obãanÛm na‰eho mûsta prospû‰né ãin-
nosti. Prosíme také, aby donesené
vûtve, které podléhají jinému zpÛsobu
recyklace, nebyly smíchány s ostatním

bioodpadem. Budou odvezeny následnû.
Rozvoz sady kontejnerÛ pláno-

van˘ na 28. fiíjna je pfiesunut
z dÛvodu státního svátku na pon-
dûlí 27. fiíjna.

Plán pfiistavení sad velkoobjemov˘ch kontejnerÛ dle míst urãení a termínÛ
v období od 2. do 30. fiíjna

16. 10. 2008 – Trnec – u velkoobchodu
ãtvrtek – ul.Klá‰terská – u závor

21. 10. 2008 – ul.Na Hrádku – u Starého hfibitova
úter˘ – ul.PurkyÀova – u nemocnice

23. 10. 2008 – Pej‰kov – u autobusové zastávky
ãtvrtek – Jamné – u hostince „U VlachÛ"

27. 10. 2008 – nám.28.fiíjna – parkovi‰tû u Z·
pondûlí – ul.Brnûnská – u pily

– Hájek – Hajánky – naproti kulturnímu domu

30. 10. 2008 – Za ml˘nem – u kfiíÏku
ãtvrtek – sídl. Pod Klucaninou – ul. Halasova (pouze velkoobjemov˘

odpad)
– sídl. Pod Kvûtnicí – na konci ul. Králova

Na kaÏdém sbûrném stanovi‰ti je umístûna sada kontejnerÛ v dobû od l4.00 hod.
do l8.00 hod.
Komu nevyhovují dané termíny ãi stanovi‰tû, má moÏnost svÛj odpad uloÏit do
sady kontejnerÛ stabilnû umístûn˘ch na sbûrném dvofie, ulice Wágnerova 1543,
a to v dobû:

pondûlí: 7.00 – l6.30 hod.
úter˘ – pátek: 7.00 – l5.00 hod.

sobota: 8.00 – l2.00 hod.

Pfii ukládání odpadu na sbûrném
dvofie je nutné pfiedloÏit obãansk˘ prÛ-
kaz k prokázání trvalého pobytu, v pfií-
padû místního „chatafie“ doklad o zapla-
cení poplatku za svoz odpadu. Na sbûr-
ném dvofie se rovnûÏ mÛÏete informovat
kam s odpady, se kter˘mi si nevíte rady.
Tel.: 549 4l0 422.

Za odpad z domácností nelze povaÏo-
vat stavební suÈ, krytinu a ostatní sta-
vební odpad nebo v˘kopek zeminy.
Tento materiál je moÏné na sbûrném
dvofie za úhradu uloÏit.

Mimo sbûrn˘ dvÛr je v provozu
V̆ kupna Ïeleza a barevn˘ch kovÛ firmy

FIALA v areálu Jihomoravsk˘ch lesÛ
Ti‰nov na Ostrovci s pracovní dobou
pondûlí - pátek 8.00 – l6.00 hod. a v kaÏ-
dou pfiedem avizovanou sobotu
(tel.: 604 213 996). Odpadov˘ papír lze
také uloÏit ve sbûrnû pana Milo‰e Fr˘by –
Kontest, provozovna Pfiedklá‰tefií, ve
Vísce naproti papírnû, s otevírací dobou
ve v‰ední dny vÏdy 8.00 – 13.00 hod.
a 13.30 – 16.00 hod.

Ing. Václav Drhlík
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Akce centra sociálních sluÏeb
Ti‰nov – na „Penzionu“

22. 10. stfieda – v jídelnû Domu
s peãovatelskou sluÏbou Králova 1742,
od 14.00 hod.
VYSTOUPENÍ DùTÍ z Veverské
Bít˘‰ky. Na programu bude tanec a hra
na hudební nástroje. Vstupné dobrovolné.

19. 11. stfieda – v pfiísálí vedle jídelny,
od 9.00 do 13.00 hod.
V¯STAVA vánoãní háãkované dekorace.
Vystavuje a prodává paní Fabiánová.

27. 11. ãtvrtek – v jídelnû DPS Králova
1742, od 14.00 hod.
VÁNOâNÍ DÍLNA – s Lenkou
Mihulovou si mÛÏete zkusit vyrobit vá-
noãní ‰toly na stÛl, adventní vûneãky
nebo rÛzné vánoãní dekorace.

4. 12. ãtvrtek – v jídelnû DPS Králova
1742, od 16.00 hod.
MIKULÁ·SKÁ ZÁBAVA s Kvasarkou
a sentick˘m kvasnicov˘m pivem pana
Jelínka. MoÏná pfiijde i Mikulá‰! Vstupné
dobrovolné. Obãerstvení zaji‰tûno.

8. 12. pondûlí – v jídelnû DPS Králova
1742, od 13.00 hod.
VÁNOâNÍ DÍLNA zdobení perníãkÛ
a netradiãní vánoãní v˘zdoba.

17. 12. stfieda – v jídelnû DPS Králova
1742, od 14.00 hod.
VÁNOâNÍ VYSTOUPENÍ DùTÍ
z Veverské  Bít˘‰ky. Vstupné dobrovolné.

19. 12. pátek – v jídelnû DPS Králova
1742, od 15.00 hod.

VÁNOâNÍ VYSTOUPENÍ JI¤ÍHO
HELÁNA. Vstupné dobrovolné.

Na v‰echny plánované akce srdeã-
nû zveme seniory z mûsta Ti‰nova.

Nová telefonní ústfiedna
v Centru sociálních
sluÏeb Ti‰nov

Centrum sociálních sluÏeb Ti‰nov
oznamuje, Ïe byla zprovoznûna nová
telefonní ústfiedna v Domû s peãovatel-
skou sluÏbou na ulici Králova 1742.
Dosud pouÏívaná telefonní ãísla platí
i nadále:
Spojovatelka:  549 410 301- 4
Vedoucí CSS Ti‰nov:  549 410 310
Peãovatelská sluÏba: 549 410 312
Správce: 549 410  309
ObyvatelÛm DPS lze volat pfies spojova-
telku, ale novû také pfiímo, pomocí tele-
fonního ãísla 549 449 + tfiímístného ãís-
la odpovídajícího ãíslu bytu. Napfiíklad
do bytu 103 se zvolí 549 449 103.
Budeme rádi, kdyÏ vyuÏijete moÏnosti
pfiímého volání – u‰etfiíte ãas a peníze
sobû i nám. 

Ing. Bc. Jana Wildová
vedoucí Centra sociálních sluÏeb Ti‰nov
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MûKS Ti‰nov

stfieda 15. fiíjna v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

2. koncert sezóny KPH
Franti‰ek Novotn˘ – housle a Serguei
Milstein – klavír
Program: W. A. Mozart, F. Schubert,
E. W. Korngold a R. Strauss

pondûlí 20. fiíjna 2008 v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Divadelní spoleãnost Háta Praha
ROZMARN¯ DUCH

Pfiedprodej v knihkupectví

úter˘ 9 – 10 hodin
sál MûKS na Ml˘nské ulici
SAMA DOMA V TI·NOVù

Zdravotní cviãení s prvky PILATES pod
vedením fyzioterapeuta.
S sebou podloÏku na cviãení. Pokud
nemáte, mÛÏete si pÛjãit v MûKS.
Vstupné symbolické 20,- Kã

sobota 25. fiíjna od 10.00 – 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

B˘t Ïenou …
… a cítit harmonii se Sebou

Podzimní setkání v Ïenském kruhu –
v tanci a pohybu – relaxace – inspirace
Lektorka – Libu‰e Koneãná – orientální
tanec pro radost, zdraví a uvolnûní.
Cena kurzu: 700,- Kã
Závazné pfiihlá‰ky: nejpozdûji do
23. 10. 2008 na tel.: 777 351 353 nebo
e-mail: libuse@cestakharmonii.cz
www.cestakharmonii.cz

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

Úter˘ 20.00 – 21.00
KONDIâNÍ CVIâENÍ A AEROBIK

âtvrtek 19.00 – 20.00
Zdravotní cviãení s prvky PILATES
pod vedením fyzioterapeuta

âtvrtek 20.00 – 21.00
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã

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

V˘stava potrvá do 6. listopadu.
Zlata Kalusová – obrazy

29. 10. v 9.00 hod.
v Jamborovû galerii

Setkání pamûtníkÛ a pfiátel
Josefa Jambora

Na mûsíc listopad
pfiipravujeme

3. listopadu v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Vibe Fantasy

12. listopadu v 19.30 hod.
sál kina Svratka

TRAVESTI SHOW KRÁLOVNY NOCI
SUPER GRAND TRAVESTI SHOW

19. listopadu v 19.30 hod.
sál kina Svratka
Geraldine Aron

MÒJ BÁJEâN¯ ROZVOD
s Eli‰kou Balzerovou

Slavnostní zahájení
koncertní sezóny

Podzim, kter˘ právû pfievzal svou
vládu, jsme pfiivítali hudbou. Ve stfiedu
24. záfií bylo slavnostní zahájení koncertní
sezóny „Kruhu pfiátel hudby“ 2008/09.
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Poãasí nebylo pfiíznivé pro dobré na-
ladûní, ale s kapkami de‰tû jsme pfiichá-
zeli v oãekávání nûãeho pfiíjemného, slu-
neãného a teplého pro na‰i du‰i.
Naplnilo se úsloví, Ïe sama pfiíroda nám
dala hudbu jako dar, abychom lépe sná-
‰eli strasti Ïivota. A Ïe jsme na v‰echny
v‰ední starosti zapomnûli, bylo vidût
a sly‰et pfii prvním potlesku za krásné
tóny, které v podání Matysova kvarteta
zalily sál.

O pfiestávce koncertu jsme si vymû-
nili své dojmy pfii skleniãce dobrého
vína a poho‰tûní, které zajistily pracov-
nice MûKS s pomocí sponzorÛ a svou
fantazií vytvofiily oku a pak i chuti
ladící dobroty.

Po pfiestávce nás ãekalo pfiekvapení
v podobû cimbálu a kontrabasu vãlenû-
ného do smyãcového kvarteta. Myslím,
Ïe mnozí z nás toto provedení sly‰eli po-
prvé a Ïe jsme byli nad‰eni dokázal
i dlouhotrvající potlesk, kter˘ byl odmû-
nûn pfiídavkem.

Za krásnû proÏit˘ veãer s procház-
kou domÛ uÏ bez de‰tû dûkujeme tûm,
ktefií sv˘m nad‰ením pro vûc dokázali
naplnit sál.

Tû‰íme se, Ïe i pfií‰tû nás pfiijde tolik,
Ïe nebude Ïádná Ïidle prázdná.

Hudba je sladká, líbezná mluva,
kaÏdému srdci srozumitelná.

Ve stfiedu 15. fiíjna se tû‰íme na Vás
pfii dal‰ím koncertu KPH.

Na housle zahraje Franti‰ek
Novotn˘ s klavírním doprovodem
Serguei Milsteina.

Vdûãní posluchaãi

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci fiíjnu 2008

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie

Salonky

23. 10. 2008
V˘let do Muzea ãeského granátu
v Tfiebenicích a na zámek
do Libochovic

V rámci projektu „Salonky“ nav‰tí-
víme Muzeum ãeského granátu, které
nabízí ucelen˘ pfiehled tûÏby a zpraco-
vání ãeského granátu a kolekce ‰perkÛ.
Expozice je umístûna v b˘valém lute-
ránském kostele. V pokladnû je moÏné
si ‰perky i zakoupit.

Dále se podíváme na zámek
v Libochovicích, zvan˘ téÏ Perla na
Ohfii, jehoÏ souãasná podoba pochází ze
17. století, kdy jej po poÏáru nechal podle
návrhu italského stavitele A. della Porta
vystavût Gundagar z Dietrichsteina.

Podrobnûj‰í informace v knihovnû,
na webu knihovny nebo telefonním ãísle
549 121 001-5.

Pfiedná‰ka
30.10. 2008 v 17.00
Maginotova linie

Mûstská knihovna pofiádá besedu
s Ing. Martinem Rábonûm na téma nej-
dokonalej‰í a nejmohutnûj‰í pevnostní
systém v historii.

Maginotova linie je pevnostní
systém, vybudovan˘ Francií v letech
1929–1940. Linie, pojmenovaná podle
André Maginota, ministra války v le-
tech 1929–1932, kter˘ prosadil její
financování, chránila hranice s Belgií,
Lucemburskem, Nûmeckem, ·v˘car-
skem a Itálií a také nûkteré oblasti ost-
rova Korsika ve Stfiedozemním mofii.

Akce se uskuteãÀuje za finanãní pod-
pory Ministerstva kultury âR.
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V˘stavy
17. – 31. 10. 2008

Co si stromy myslí
V˘stava v˘tvarn˘ch a literárních

prací, které vznikaly v rámci oslav Dne
stromÛ, pofiádaného obãansk˘m sdruÏe-
ním Za sebevûdomé Ti‰novsko a Komisí
Ïivotního prostfiedí MûÚ v Ti‰novû.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
V˘stavy

1. – 31. 10. 2008
·ikovn˘ma rukama

V˘roãní v˘stava z pestré ãinnosti
Domu dûtí a mládeÏe Ti‰nov bude probí-
hat v dûtském i dospûlém oddûlení.

1. – 31. 10. 2008
Historické budovy a památné do-
my mûsta Ti‰nova

V˘stava prací ÏákÛ Gymnázia
Ti‰nov pod vedením Mileny Strakové.

1. – 31. 10. 2008
Korálkování

Autorská v˘stava v˘robkÛ z korálkÛ
studentky Evy Nováãkové.

Libu‰ina galerie Malhostovice

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA
V¯STAVU

Libu‰e Vyskoãilová
SNY & SKUTEâNOSTI

obrazy

Honza Kopfiiva
PLODY PODZIMU

aranÏování a vazba

V̆ stava potrvá do 3. listopadu, otevfieno
dennû mimo pondûlí 14 – 18 hod.

www.livya.estranky.cz
www.ligaleri.estranky.cz
www.libusinagalerie.cz

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
15. 10. Setkání seniorÛ – âlovûãe, nezlob se Jamborova galerie 9.00 MûKS
15. 10. KPH – F. Novotn˘, S. Milstein sál MûKS 19.30 MûKS
18. 10. Vyhlá‰ení Stromu Ti‰novska 2008 knihovna 16.00 ekoporadna
20. 10. Rozmarn˘ duch – divadelní kino Svratka 19.30 MûKS

spoleãnost Háta
23. 10. Salonky – Muzeum ãeského granátu, knihovna MûK

zámek Libochovice
23. 10. Koncert k 90. v˘roãí vzniku sál MûKS 20.00 mûsto

ãeskoslovenského státu
29. 10. Setkání pamûtníkÛ a pfiátel Jamborova galerie 9.00 MûKS

Josefa Jambora
30. 10. Maginotova linie – beseda, M. RáboÀ knihovna 17.00 MûK
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Program v Matefiském
centru Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka@webzdarma.cz

14. 10. – 17. 10. 2008
Burza kojeneckého,
dûtského
a tûhotenského
obleãení

V˘kup: Út 12 – 18 hod.
Prodej: St 9 – 12, 15 – 19 hod.

ât 9 – 12, 15 – 18 hod.
Pá 9 – 11 hod.

V˘dej: Pá 12 – 18 hod.
Více informací pfiímo v matefiském
centru, e-mail: studanka@atlas.cz

24. 10. 2008 od 16 hod.
Cesta ke zdraví zdravou v˘Ïivou
(pfiedná‰ka)

Odbornû vede paní Blanka
Humpolcová. Hlídání dûtí zaji‰tûno.

Semináfi znakové
fieãi pro batolata
Baby Signs® pod ve-
dením NCI Bc. Radky
MÀaãkové v Matefi-

ském centru Studánka v sobotu 8. listo-

padu 2008 v 9 hod.
Hlaste se prosím do 2. 11. 2008
tel.: 737365989,
RadkaMnackova@seznam.cz

Matefiské centrum Studánka
v Ti‰novû vás srdeãnû zve k úãasti na
Ïenské skupinû

Psychoterapie pro zdraví
práce s tûlem

relaxace
imaginace

verbální i neverbální techniky

Odbornû veden˘ kurz je urãen pro
Ïeny, které mají zájem pracovat samy na
sobû, práce je zamûfiená na psychosoma-
tickou integraci a prevenci tûlesn˘ch ob-
tíÏí souvisejících s psychikou a stresem.
Kurz odbornû vede: Mgr. Hana Kubecová
Rozsah kurzu: 4 x 1,5 hodiny
Zahájení kurzu: listopad 2008

(pátek 19.30 – 21.00)
Místo konání: Matefiské centrum

Studánka, Kvûtnická 821, Ti‰nov
Cena: 4 x 100,-Kã
S sebou: pohodlné obleãení
Pfiihlá‰ky: Lenka Vlasáková, tel.: 604 871 943
e-mail: vlasak.lenka@seznam.cz
Kurz bude zahájen pfii minimální úãasti
6 Ïen.

V˘stavy
Datum Akce Místo

11. 10. – 6. 11. Zlata Kalusová – obrazy Jamborova galerie
18. 10. – 31. 10. Co si stromy myslí knihovna

1. 10. – 31. 10. ·ikovn˘ma rukama knihovna
1. 10. – 31. 10. Historické a památné domy Ti‰nova knihovna
1. 10. – 31. 10. Korálkování knihovna

30. 9. – 11. 1. Restaurované pfiedmûty ze sbírek muzea Podhorácké muzeum
31. 8. – 31. 10. Ti‰nov ve star˘ch fotografiích galerie Diana
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Vánoãní dárky pro dûti
z dûtsk˘ch domovÛ

Matefiské centrum Studánka ve spo-
lupráci s Dûtsk˘mi domovy v Ti‰novû
a v Pfiedklá‰tefií pfiipravilo projekt,
jehoÏ cílem je nákup dárkÛ pod vánoãní
stromeãek pro dûti z dûtsk˘ch domovÛ.

Popis projektu:
• KaÏdé dítû z dûtského domova si na-

psalo svoje pfiání.
• Pfiání je umístûno od 15. fiíjna 2008 na

vánoãním stromeãku v Matefiském
centru Studánka.

V‰e ostatní je uÏ na Vás! Pfiijìte
a splÀte konkrétní pfiání konkrétního
dítûte.

Kdy: Po – Pá 9 – 12, St 15 – 19, nebo
si mÛÏete náv‰tûvu domluvit na
tel. 604 871 943
e-mail studanka@atlas.cz

ZpÛsob:
• V matefiském centru Studánka si

vyberete Vám blízk˘ dárek.
• Zakoupíte ho, zabalíte a pfiinesete

zpût k nám do konce listopadu 2008.
• Na zaãátku prosince dárky vyzvedne

JeÏí‰ek, aby je v prav˘ okamÏik pfiedal.

Dûti mûly jednoduchá pfiání, která
zvládnete splnit. Cena dárku je do 200
Kã. MoÏná chcete podpofiit dobrou vûc,
ale váháte, aby Va‰e finanãní prostfied-
ky pomohly. Na ná‰ projekt se mÛÏete
spolehnout!

Lenka Vlasáková,
koordinátorka Matefiského centra 
Studánka Ti‰nov, Kvûtnická 821

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

www.ddm-tisnov.cz

Podzimní prázd-
niny s Domeãkem
– celodenní pro-
gram pro dûti v do-
bû ‰kolního volna

Pondûlí 27. 10. – ZOO Le‰ná (i pro ro-
diny a vefiejnost)

Stfieda 29. 10. – Prázdniny pro draka

ZOO Le‰ná – podzimní v˘let do
jedné z na‰ich nejhezãích ZOO. Je zde
unikátní komplex pfiírodních v˘bûhÛ,
prÛchozí expozice a voliéry bez klecí
nebo nová tropická hala Yucatan
s atmosférou de‰tného pralesa
(www.zoozlin.eu).

Pfiihlásit se mÛÏe kaÏd˘. MÛÏe
s námi jet samotné dítû ‰kolního vûku
nebo dítû s rodiãi nebo prarodiãi, ale
i sám dospûl˘. Odjezd autobusu od DDM
Ti‰nov je 27. 10. v 8.00 hod.
Pfiedpokládan˘ návrat v 17.00 hod.
Cena: dítû bez doprovodu 350,- Kã, dítû
s doprovodem 320,- Kã, dítû do 3 let
260,- Kã, dospûl˘ 390,- Kã. V cenû je do-
prava autobusem a vstupné do ZOO.
Je nutné pfiihlásit se pfiedem do 20. 10.!

Prázdniny pro draka – celodenní
program pro dûti. K podzimu patfií vyrá-
bûní a pou‰tûní drakÛ od tûch nejjedno-
du‰‰ích aÏ po speciální létající objekty.
Program bude doplnûn o hry, stolní fot-
bálek, ping-pong apod. Pro holky a klu-
ky od 7 let.
Stfieda 29. 10. od 9 – 16 hod.
Cena: 100Kã (v cenû je obûd a pití)
S sebou: pfiezÛvky a sportovní obleãení
pro pobyt venku, provázek na pou‰tûní
draka
Pfiihlaste se do 22. 10.!

Kontakty na pfiihlá‰ení na podzimní
prázdniny (je moÏné i na jednotlivé dny):
tel.: 731 507 220 nebo 549 410 118
nebo e-mailem: lazarova@ddm-tisnov.cz
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Vybíráme z nabídky krouÏkÛ pro dûti:

Baobab – chovatelsk˘ a pfiírodovûdn˘
krouÏek, péãe a chov drobn˘ch hlodavcÛ,
Ïelv, rybiãek a jin˘ch domácích mazlíãkÛ,
hry, v˘lety. Pro dûti od 7 – 12 let.
Úter˘ 14.00 – 16.00 hod.

JeÏci – pestr˘ program pro dûti z 1 – 3
tfiídy – hry, sport, v˘tvarné a rukodûlné
ãinnosti.
Stfieda 16.00 – 18.00 hod.

Jóga pro dûti – jóga a relaxace pro
men‰í dûti s pomocí pohádek a zvífiátek.
Pro dûti 5-9 let.
Úter˘ 16.00 – 17.00 hod.

Korálkování – náhrdelníky, náu‰nice,
náramky, pfiívûsky na mobil, jiné ‰perky
a vánoãní ozdoby. Pro dívky od 11 let.
âtvrtek 14.00 – 16.00 hod.

V˘tvarka – základní i netradiãní v˘-
tvarné techniky odpovídající  vûku dûtí.
Pro dûti od 7 let.
Úter˘ 14.00 – 15.30 hod.

Paliãkování – základní techniky, vzor-
ník, obrázky, vánoãní ozdoby. Pro dûti
od 9 let.
Podûlí 14.00 – 16.00 hod.

Modeláfii – modely z balzy a stavebnice
pro zaãáteãníky i pokroãilé od 8 let.
âtvrtek 16.00 – 18.00 hod.

Poãítaãe pro mírnû pokroãilé
Word, Excel, internet, e-mail, práce se
soubory. Pro v‰echny, ktefií nechtûjí na
PC jenom hrát, ale potfiebují doplnit
a prakticky vyzkou‰et to, co se uãí ve
‰kole.
âtvrtek 16.00 – 17.30 hod.

Plavání a ‰norchlování – v bazénu
v Lomnici, pouze pro plavce, od 7 let.
Hry ve vodû, nácvik správného d˘chání,
plavání pod vodou. KrouÏek zaãíná

6. 11., kaÏd˘ ãtvrtek odpoledne.
Pfiihlaste se do konce fiíjna.

Celá nabídka krouÏkÛ na 
www.ddm-tisnov.cz, do vût‰iny krouÏkÛ
se mÛÏete hlásit bûhem celého roku.

Novinka! Koneãnû pfiíleÏitost pro do-
spûlé zájemce o moderní tanec:
Moderna – jazzdance, v˘razov˘ tanec,
techniky Limon, Horton, Graham, mu-
zikálov˘ tanec.
Pravideln˘ kurz je urãen˘ pfiedev‰ím
pro dospûlé (ale i pro mládeÏ).
KaÏdé pondûlí od 15.30 – 17.30 hod.
Zaãínáme od listopadu, pfiijìte nezá-
vaznû vyzkou‰et!
Rezervace: domecek@ddm-tisnov.cz,
tel. 549 410 118, 777 712 140

Ohlédnutí za Dnem jazykÛ

Ve ãtvrtek 25. záfií 2008 jsme v sále
kina Svratka pfiedstavili ná‰ projekt ke
Dni jazykÛ, ve kterém jsme chtûli pfiipo-
menout bohatost evropsk˘ch jazykÛ.
Cel˘ program otevfiela malá Linh ze
3. tfiídy, která v‰echny pozdravila
a pfiedstavila svoji zemi v rodném jazyce –
vietnam‰tinû. Sv˘mi vystoupeními
v angliãtinû, nûmãinû, francouz‰tinû, ale
také slovansk˘ch jazycích – ru‰tinû,
ukrajin‰tinû, sloven‰tinû a ãe‰tinû jsme
pfiedvedli, Ïe studium jazykÛ není jen
o pouãkách v kníÏkách a uãení slovíãek,
ale také o zpívání, tancování, zábavû,
sdûlování, porozumûní a kultufie –
zkrátka o Ïivotû.

Ná‰ velk˘ t˘m, sestávající ze 130 ÏákÛ
2. – 9. tfiíd a 10 uãitelÛ, diváky postupnû
provedl pohádkami a písniãkami pfies
v˘let do vesmíru aÏ do pafiíÏského mód-
ního salonu. V‰ichni jsme si také zazpí-
vali anglicky se Celine Dion hit z filmu
Titanic „My Heart Will Go On“.
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Závûreãná ãást programu patfiila jazyku
nám nejmilej‰ímu – rodné matefi‰tinû.

Celé jazykové odpoledne provázali
moderátorsk˘m slovem Amálka
Mrázová a Luká‰ Danihel.

Pfii nácviku nároãného programu
jsme se nejednou pofiádnû zapotili, ale
doufáme, Ïe v˘sledek stál za to a diváci
odcházeli stejnû spokojení jako my.

Îáci a uãitelé
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna 

Exkurze v autoservisu

Îáci 9. roãníku na‰í ‰koly zahájili
v˘uku fyziky v tomto ‰kolním roce
2008/2009 tématem „Spalovací motory
a konstrukce automobilu“. Ke zpestfiení
v˘uky jsme si domluvili exkurzi do ti‰-
novského autoservisu. Îáci mûli moÏ-
nost si prohlédnout rozloÏen˘ motor
s odborn˘m v˘kladem, jednotlivé sou-
ãástky a také nové automobily v autosa-
lonu. Dûkujeme jménem vedení ‰koly
i jménem ÏákÛ 9. roãníku Ing. Jaroslavu
Nehybovi, kter˘ nám exkurzi umoÏnil
a vyhovûl v termínech. Dík patfií i za-
mûstnancÛm autoservisu, ktefií se nám
vûnovali, trpûlivû vysvûtlovali v‰e po-
tfiebné a zajímavé a zodpovûdûli na‰e
dotazy.

Mgr. Petr Tich˘, vyuãující F
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

Podûkování

Dûkuji panu Jaroslavu ·evãíkovi
z Ti‰nova za poskytnutí okamÏité první
pomoci pfii zranûní Ïákynû na‰í ‰koly
dne 1. 10. 2008. VáÏím si toho, Ïe
v dne‰ní uspûchané dobû se najdou lidé,
ktefií jsou ochotni nezi‰tnû pomoci.

PaedDr. Radmila Zhofiová
fieditelka Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

Dûti ze tfietí tfiídy se uãily
vzájemné spolupráci

V termínu od 17. do 19. záfií 2008
probûhl v rekreaãním areálu spoleãnosti
Baumat v Herolticích na ·árce pobyt
ÏákÛ 3. roãníku ze Z· Smí‰kova.

Cílem této akce byla podpora pfiátel-
sk˘ch vztahÛ mezi dûtmi navzájem,
trénování schopnosti spolupracovat
i empatie. Dûti mûly moÏnost se zapojit
do rÛzn˘ch her se zamûfiením na tyto
dovednosti a souãástí byly i sportovní
outdoorové aktivity.

Celá akce probûhla za v˘znamné
podpory pana Kavalce, majitele spoleã-
nosti Baumat, kterému patfií na tomto
místû na‰e podûkování.

Dík patfií i v‰em, ktefií se podíleli na
bezchybné realizaci akce.

Dûti byly spokojené a ná‰ spoleãn˘
pobyt byl jistû dÛleÏit˘ pro úspû‰nûj‰í
absolvování nového ‰kolního roku.

Mgr. Alena Adamcová
Z· Ti‰nov Smí‰kova

Literárnû dramatick˘ obor
ZU· Ti‰nov

Pfiijímá nové Ïáky ve vûku 11 – 15
let. Kromû nacviãování divadelního
pfiedstavení, uvádûní besídek a vefiej-
ného vystupování v prÛbûhu roku se
mÛÏete tû‰it na spoustu dramatick˘ch
her, cviãení a dobrou partu.
Kdy: Ïáci 11 – 13 let ve stfiedu

15.00 – 17.15 hod.
Ïáci 13 – 15 let v úter˘
14.45 – 18.05 hod.

Jak se pfiihlásit: Osobnû v uãebnû
LDO na Ml˘nské ul. (prostor nad
kinem, b˘valá knihovna pro dospûlé),
kaÏd˘ v‰ední den v odpoledních
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hodinách. Pfiípadné dotazy ráda zodpo-
vím na tel: 603 241 346
e-mail: katka@hromcik.cz

Mgr. Katefiina Hromãíková
uãitelka LDO

Nov˘ pfiedmût na ZU·

Chce‰ zachytit kamerou svût
kolem sebe a neví‰ jak na to?

Chce‰ aby tvoje videa na internetu
vypadala k svûtu? 

Chce‰ umût dobfie natáãet
digitální kamerou?

Chce‰ se nauãit filmafiské základy? 
Chce‰ mít své diváky?

ZU· pro tebe otevfiela nov˘ pfiedmût
videotvorba. Uãebna vybavená digitální
kamerou a stfiiÏnou. Teoretická v˘uka
a hlavnû praktická cviãení. MoÏnost
prezentovat svoje v˘tvory na internetu,
projekãním sále nebo místní televizi.

KaÏdé pondûlí od 14.00 do
16.15 hod. v uãebnû ZU·, Ml˘nská 152.
Pfiípadní zájemci se mohou pfiihlásit na
adrese: ZU· Ti‰nov, Dvofiáãkova 316.
BliÏ‰í informace na 777 70 75 76 nebo
radimtichy@email.cz

Drakiáda 2008

Dûtsk˘ oddíl 1. BRëO Gingo pofiádá
19. 10. na polích smûrem k Lomniãce
drakiádu. Registrace úãastníkÛ bude
probíhat od 14.00 do 14.30 na konci
ulice K âimperku. Vyhodnocení soutûÏe
a pfiedání cen se uskuteãní v 15 hod.,
pfiiãemÏ porota ocení zvlá‰tû draky
doma vyrobené. S sebou dobrou náladu
a vítr v kapse! V pfiípadû de‰tû se akce
nekoná.

Bílá pastelka
15. 10. 2008 pomÛÏete Ïít ve tmû

JiÏ devát˘ roãník vefiejné sbírky Bílá
pastelka letos pofiádá Sjednocená orga-
nizace nevidom˘ch a slabozrak˘ch. Ve
více neÏ dvû stû padesáti mûstech se tak
znovu objeví dobrovolníci v bíloãern˘ch
trikách a budou prodávat originální
bílou pastelku. V˘tûÏek sbírky bude
pouÏit na speciální v˘ukové programy
pro zrakovû postiÏené. Zá‰titu nad akcí
pfievzala paní hrabûnka Mathilda
Nostitzová.

Jak podpofiit Bílou pastelku?
– zakoupením bílé pastelky od dobrovol-

níkÛ v ulicích mûst dne 15. fiíjna 2008
– kdykoli pfiispûním do kasiãek v podobû

ãerného vodícího psa v obchodech
– zasláním dárcovské SMS zprávy

v hodnotû 30,- Kã ve formátu
DMS PASTELKA na ãíslo 87777

– pfievodem na úãet 19-99663399/0800

Dûkujeme za va‰i podporu.

Sjednocená organizace nevidom˘ch
a slabozrak˘ch âR

Krakovská 21, 110 00 Praha 1,
tel.: 221 462 462, sons@sons.cz

www.bilapastelka.cz

Oznámení

NáboÏenská obec Církve ãeskoslo-
venské v Kufiimi 1 oznamuje, Ïe boho-
sluÏby ve stfiedisku Ti‰nov se konají
kaÏdou první nedûli v mûsíci v 9 hodin
na fiímskokatolické fafie v ulici
Kostelní 16, 666 01 Ti‰nov.

Budete-li mít zájem o duchovní péãi
dûtí, o duchovní rozhovor nebo v pfií-
padû jiné potfieby (svatby, pohfiby, kfity,
v˘pisy z matrik) kontaktujte faráfie
ThDr. Petra ·anderu na telefonu
541 231 460 nebo na adrese Farní úfiad
CâSH v Kufiimi 1, Farského 349,
664 34 Kufiim.
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Podûkování

Jsme dûti z Dûtského domova
v Pfiedklá‰tefií, kter˘ vznikl z pÛvodní
Zvlá‰tní ‰koly internátní. Bydlíme v b˘-
valé Bauerovû vile s pûkn˘m parkem,
o kter˘ se staráme. V souãasné dobû je
nás 27 dûtí od 6 do 19 let. Stará se o nás
jedenáct tet a dva strejdové. Plno práce
kolem nás mají i paní kuchafiky a paní
‰vadlenka. Do ‰koly chodíme buì pfiímo
u nás v budovû, nebo docházíme do
základní ‰koly v Pfiedklá‰tefií a do
základní ‰koly v Ti‰novû, nám. 28. fiíjna.
Nejstar‰í z nás dojíÏdí do uãili‰È.

Jen nûkteré dûti mají moÏnost jezdit
k pfiíbuzn˘m na prázdniny a dny volna.
Proto se tû‰íme na kaÏdou zajímavou
akci v domovû i v okolí. Rádi chodíme do
kina, do pfiírody, sportujeme, poslou-
cháme moderní hudbu a tancujeme.

Rozhodli jsme se touto cestou podû-
kovat v‰em, ktefií nám sponzorsky
pomáhají nebo bezplatnû umoÏÀují nav-
‰tûvovat kulturní a sportovní akce. Na‰i
sponzofii dosud byli MûKS Ti‰nov – kino
SVRATKA, paní Preislerová, majitelka
restaurace U LEGIONÁ¤E, cukrárna
ADINA, ZOKO Lomniãka, paní
Prokopová, majitelka ranãe LOUâKA,
paní Men‰íková, majitelka potravin
PORTA COELI, restaurace V CHA-
LOUPKÁCH, potraviny KIOS, pan
MaloÀ, majitel firmy UNIVERZÁLNÍ
SLUÎBY Pfiedklá‰tefií. Více o nás najde-
te na www.zsadd-predklasteri.net.

Dûti z dûtského domova
a tety ZdeÀka a BroÀa

Podûkování

Dne 15. 9. t. r. ve 14 hod. pofiádalo
Centrum soc. sluÏeb Ti‰nov spolu
s v˘borem Ti‰novsk˘ch vozíãkáfiÛ pfied-

ná‰kov˘ cyklus, kter˘ má za úkol nás
seznamovat se zajímavostmi z rÛzn˘ch
zemí.

Druhou pfiedná‰kou z cyklu byla
náv‰tûva CHORVATSKA. Kapitán
rekreaãní plachetnice pan Vojtûch
HALOUZKA nás seznámil s mnoha
poutav˘mi a zajímav˘mi pohledy jak na
sou‰i, tak nás pomocí krásn˘ch snímkÛ
uvedl i do podmofiské fií‰e této rekreaãní
oblasti.

Pfiedná‰ka byla perfektnû pfiipra-
vena a zaujala v‰echny pfiítomné, za
které chceme panu Halouzkovi velice
podûkovat, a budeme se tû‰it na dal‰í
pokraãování.

Dûkují organizátofii i v‰ichni posluchaãi.

Ti‰novsk˘ vozíãkáfi
se pfiedstavuje

VáÏení spoluobãané, dovolte, aby-
chom Vás informovali o tom, Ïe
v Ti‰novû vzniklo obãanské sdruÏení,
které spolupracuje s Národní radou
zdravotnû postiÏen˘ch a nese název
Ti‰novsk˘ vozíãkáfi o. s. (obãanské sdru-
Ïení).

Jsme skupina zdravotnû postiÏen˘ch
obãanÛ, ktefií se sdruÏili za úãelem v˘-
mûny zku‰eností, k spoleãnému popoví-
dání, poslechu zábavn˘ch melodií
a k pfiíjmu informací, které nám
usnadní Ïivot.

Souãasná skuteãnost je taková, Ïe
zdrav˘ ãlovûk si ani neuvûdomí, Ïe po-
stiÏen˘ spoluobãan má mnohem hor‰í
podmínky pro pohyb ve mûstû. Pouze
omezen˘ poãet prodejen je pro nûj pfií-
stupn˘ch, nedostane se do kina,
Sokolovny ani do Mûstského kulturního
stfiediska. A pokud se napfiíklad do
Sokolovny za pomoci druh˘ch dostane,
není pro nûj upraveno sociální zafiízení
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tak, aby ho bez problémÛ mohl pouÏít
nebo aby si umyl ruce. Ani jedna ‰kola
v Ti‰novû ani v blízkém okolí není
uzpÛsobena tak, aby ji mohlo nav‰tûvo-
vat invalidní dítû. Velk˘ poãet chodníkÛ
není pro vozíãkáfie sjízdn˘. Jsou úzké
nebo z nich není sjezd, a tím také se na
nû nedá vjet. Také se ãasto stává, Ïe
v pfiípadû opravy domu na nás nikdo ne-
myslí a zatarasením chodníku nás do-
nutí ke krkolomnému hledání vhodné
cesty nebo k jízdû s vozíkem po vozovce.

Náv‰tûva zubní ordinace, pokud vo-
zíãkáfi nemá dva silné asistenty, ktefií jej
dopraví pfies schodi‰tû, je nemoÏná.
To je jen struãn˘ v˘ãet skuteãností,
které mají podíl na tom, Ïe sedíme doma
a jsme vyãlenûni ze Ïivota ve mûstû.

ProtoÏe bychom se chtûli podílet na
odstraÀování tûchto pfiekáÏek, které
nám i Vám velmi ztrpãují Ïivot, uvítáme
proto Va‰e pfiipomínky a námûty, co je
tfieba zlep‰it.

Dal‰ím problémem, kter˘ bychom
alespoÀ z ãásti chtûli eliminovat, je
nedostateãná informovanost o ãasto se
mûnících zákonech, vyhlá‰kách a nafií-
zeních, které se zdravotnû postiÏen˘ch
t˘kají. Jedním z moÏn˘ch fie‰ení je zfií-
zení poradny, která se bude zab˘vat
problémy z této oblasti.

Rádi bychom téÏ pomohli vybavit
zdravotnû postiÏené spoluobãany v˘po-
ãetní technikou, kterou jiÏ jako zastara-
lou vyfiazují rÛzné organizace (radnice,
banky, poji‰Èovny atp.), ale na‰im
potfiebám by je‰tû postaãovala. Nauãili
bychom Vás obsluhovat poãítaã,
a tak Vám umoÏnili lep‰í komunikaci
s okolím.

Rádi mezi námi uvítáme v‰echny ty,
kter˘m zdraví nejlépe neslouÏí (bez
rozdílu postiÏení), ale i zdravé sympati-
zanty, ktefií mají zájem pomoci nebo

pfiijímat informace, které by se jim moh-
ly hodit k ulehãení Ïivotních a zdravot-
ních i sociálních problémÛ jejich nebo
blízk˘ch.

Hodnû zdraví a Ïivotního optimismu
v‰em pfiejí ãlenové v˘boru „Ti‰novského
vozíãkáfie o. s.“.

Matefiská ‰kola pod Kvûtnicí

V leto‰ním ‰kolním roce bude na‰e
matefiská ‰kola pokraãovat ve v˘uko-
vém programu Zdravá matefiská ‰kola
s cílem podporovat individualitu dûtí.
DÛleÏité jsou i ohledy na zvlá‰tnosti
kaÏdého vûku. V hrách pro dûti se
objeví souãinnost s pfiírodou, podpora
pfiirozenosti, komunikace. Hra je nejdÛ-
leÏitûj‰í formou spolupráce nejen mezi
dûtmi, ale i mezi dûtmi a dospûl˘mi.

V matefiské ‰kole je pro leto‰ní
‰kolní rok pfiipraven ambiciózní pro-
gram pro pfied‰koláky s názvem
„Metoda dobrého startu“. Pomocí léty
provûfiené metody nahlédneme na vûdo-
mosti a schopnosti na‰ich dûtí a reálnû
zhodnotíme jejich pfiedpoklady pro
úspû‰n˘ start ve ‰kole. Budeme mít
moÏnost si ovûfiit, Ïe vûk dítûte je jen
jedním z mnoha faktorÛ zaruãujících
úspû‰né zvládnutí ‰kolních povinností.

K pohodové atmosféfie na‰í matefiské
‰koly neodmyslitelnû patfií v˘tvarná
a hudební tvofiení, divadelní pfiedsta-
vení, v˘lety a novû i spoleãná setkání
rodiãÛ a dûtí.

Zdravíme v‰echny jeÏky, ktefií se
nám zrodili ve ‰kolce z dûrav˘ch pono-
Ïek a ktefií tak vytvofiili krásné podzim-
ní dekorace u nás doma!

Spokojení rodiãe
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Den stromÛ 2008

Sobota 18. fiíjna
• 8.00 – 12.00 hod.
– podzimní trhové slavnosti a Den
stromÛ na nám. Míru
Cimbálová muzika Veronica
V̆ stava prací z ankety Co si stromy
myslí s moÏností hlasování v pfiízemí
radnice (Cena diváka)

• 9.45 hod.
– prezentace publikace ekoporadny
Stromy Ti‰novska – nejzajímavûj‰í
pfiíspûvky do ankety Strom Ti‰novska
v letech 2005 – 2007

• 10.00 hod.
– pohádkov˘ pfiíbûh na motivy J. Wericha
AÏ opadá listí z dubu v nastudování
Petra a Joná‰e Floriánov˘ch.
Jarmareãní kulisy vytvofiila Milena
Straková z Gymnázia Ti‰nov ve spolu-
práci se Ïáky ZU· Ti‰nov pod vedením
Zuzany Randuchové

• 15.00 hod.
– oslava Dne stromÛ v mûstské knihovnû
(1. poschodí)
Pfiíbûh prvního stromu – vystoupení
ÏákÛ literárnû dramatického oboru ZU·
Ti‰nov ze tfiídy Katky Hromãíkové
Vyhlá‰ení nejzajímavûj‰ích v˘tvarn˘ch
a písemn˘ch prací z ankety Co si stromy
myslí
Hudební vystoupení studentek ti‰nov-
ského gymnázia pod vedením
prof. Marie Veliãkové

V˘stava prací leto‰ní ankety potrvá
v pfiedná‰kovém sále mûstské knihovny
do 31. fiíjna a je moÏné ji nav‰tívit v ote-
vírací dobû knihovny.

Nedûle 19. fiíjna
• 9.00 hod.
– pomozme na‰emu lesu na Kvûtnici –

sraz zájemcÛ o brigádu na hfii‰ti
u ‰koly 28. fiíjna (úklid vytûÏeného
dfieva s moÏností si jej odvézt domÛ,
sanace náletov˘ch dfievin)
Den stromÛ v roce 2008 pofiádá Komise
Ïivotního prostfiedí mûsta Ti‰nova,
Obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko, Základní umûlecká ‰kola
Ti‰nov a Mûstská knihovna Ti‰nov.

Pozvánka na Podzimní
trhové slavnosti

Sobotní trhy budou
18. fiíjna kromû prezentace
místních pûstitelÛ a v˘robcÛ
vûnovány také burãáku,
podzimu a Dni stromÛ.
Samotn˘ prodej zpestfií od

8 do 12 hodin cimbálová muzika, pohád-
kov˘ pfiíbûh, v˘stava a dal‰í pfiekvapení
(blíÏe viz pozvánka na Den stromÛ). Na
jednotliv˘ch stáncích se mÛÏete tû‰it
na zcela nové zboÏí i to osvûdãené:

• kvalitní burãák z Pavlova
• biovíno, hroznov˘ biomo‰t a víno

zn. Austerlitz firmy Vinselekt
Michlovsk˘ z Rakvic v nabídce som-
meliéra a degustátora Milana
Magniho ze Svatoslavi. Souãástí pro-
deje bude i nabídka odborné vinafiské
literatury

• vûnce na du‰iãky nûkolika v˘robcÛ
• ãerstvû vylisovan˘ mo‰t a jablka

Josefa Hanáka z Brusné
• jehnûãí specialitu âernohorské hra-

bûnky
• biozeleninu z Ekofarmy Machovi

v Osové Bít˘‰ce, Ekofarmy Pospí‰ilovi
v Holubí Zhofii a Ekofarmy Baucis
v LesoÀovicích 

• domácí mouãníky tfií v˘robcÛ:
Ing. Milana Katolického z ¤epky,
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Hany Pfiíbramské z Ti‰nova a Jarmily
Ëapkové ze Svatoslavi. Na jejich stán-
cích najdete medovník, tradiãní frgály,
svatební koláãky, rÛzné druhy závinÛ
(i slan˘ch), bábovku, vûneãky, tru-
biãky a dal‰í

• perníky a cukrovinky paní
Navrátilové z Vy‰kova

• pfiírodní a zauzené ovãí s˘ry manÏelÛ
Korenekov˘ch z Hlubok˘ch DvorÛ

• pafien˘, uzen˘ kravsk˘ s˘r a jogurt
z netínské Farmy rodiny Nûmcovy

• polotvrdé s˘ry, máslo a su‰enou syro-
vátku – v‰e v kvalitû bio z Mlékárny
Velké Mezifiíãí

• biopeãivo z Veverské Bít˘‰ky
• potraviny pro zdrav˘ Ïivotní styl z na-

bídky Zdravé v˘Ïivy Veronika
• ãajníky, medníky, struhadla na ães-

nek, skladovací dózy, naklíãovací mis-
ky, aromalampy a dal‰í kun‰tátská
keramika z dílny Moravia Art 

• patchworkové pfiehozy, pol‰táfie,
ubrusy, ta‰ky, hraãky a dal‰í v˘robky
z dílny Jany Du‰kové z Ti‰nova

• kávu, ãaj, ãokoládu, kakao a dal‰í
potraviny ze spravedlivého obchodu,
letáky k tématu trhÛ a poradenství,
látkové ta‰ky s logem Ti‰novsk˘ch
trhÛ v nabídce Ekoporadny Ti‰novsko

Vzhledem ke kapacitû v˘robcÛ a pûs-
titelÛ je nejvût‰í v˘bûr po osmé hodinû
ranní.

Podzimní trhové slavnosti pofiádá
obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko ve spolupráci s mûstem
Ti‰nov, DDM Ti‰nov, ZU· Ti‰nov a za
finanãního pfiispûní âSOB Ti‰nov.

Pravidelné sobotní trhy budou po-
kraãovat i po 18. fiíjnu, na dobu adventu
jsou plánovány dal‰í vût‰í akce.
Aktuální seznam prodejcÛ sledujte v te-
letextovém vysílání Ti‰novské televize,

na stránkách http://trhy.tisnovsko.eu
nebo na nástûnce Ekoporadny
Ti‰novsko vedle lékárny Arnica.

KK

ZdeÀka Stavinohová

Pfiibyla k tûm v˘znamn˘m osobnos-
tem (malífi Josef Jambor, sbûratel lido-
v˘ch písní Hynek Bím, objevitel
Demänovsk˘ch jeskyní Alois Král), kte-
fií odpoãívají na ti‰novském hfibitovû.
Zesnula v poÏehnaném vûku 92 let
9. ledna t. r. v Brnû a 6. ãervence za pfií-
tomnosti pfiíbuzn˘ch, pfiátel a ÏákÛ byla
uloÏena urna s pozÛstatky zesnulé po
krátkém vzpomínání a obfiadu do hrobu
rodiãÛ.

Doc. PhDr. ZdeÀka Stavinohová, CSc.
naplnila bohatû dny svého dlouhého Ïi-
vota pedagogick˘m a vûdeck˘m pÛsobe-
ním na romanistick˘ch pracovi‰tích
Palackého university v Olomouci
a Masarykovy university v Brnû a roz-
sáhlou ãinností pfiekladatelskou.
V̆ znamnû se zaslouÏila o seznámení
ãeské vefiejnosti s dílem a Ïivotem
Antoina de Saint-Exupéryho a jeho
matky. Její jméno u nás bude vÏdy vzpo-
mínáno ve spojení s pfiekladem skvostu
svûtové literatury „Mal˘ princ“. O tomto
díle tûÏko fiíci zda je víc krásné nebo
moudré…

„Není nejdÛleÏitûj‰í uloÏit tûlo
do zemû, ale jde o to, abychom jako
z puklé urny sebrali v‰echno dûdic-
tví, jehoÏ opatrovníkem byl zemfiel˘,
abychom ani zrnko neztratili. Je ob-
tíÏné zachránit v‰e, dlouho to trvá,
neÏ jsme schopni poskytnout odkazu
mrtv˘ch u sebe pfiístfie‰í. Je tfieba
dlouho oplakávat, pfiemítat o jejich
Ïivotû a vzpomínat jejich v˘roãí.“
(Exupéry: Citadela 831-832)

J.·.
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FesÈák do Ti‰novska

V rámci celostátního t˘dne nízkop-
rahov˘ch klubÛ, zastfie‰eného âeskou
asociací streetwork, se v pátek 26. 9.
v sále Mûst-
ského kultur-
ního stfiediska
p o d  k i n e m
u s k u t e ã n i l
první roãník
rockového festi-
valu s názvem
R O C K - T I M E
FEST. Rockovû
ladûn˘ veãer po-
jala Oblastní
charita Ti‰nov jako oslavu Dne Charity
(ten pfiipadá na stejn˘ den, tedy 26. 9.)
a pfiedev‰ím jako podporu hudební dílny
Klubu âas, která by mûla vzniknout
je‰tû v tomto roce. Zá‰titu nad touto
akcí pfievzala radní JMK pro sociální
oblast JUDr. Marie Cacková, která
je známa nejen svou aktivní podporou
rodin a lidí seniorského vûku, ale rovnûÏ
velk˘m zájmem o problematiku mlá-
deÏe a dospívajících.

Na podiu vystoupilo pût kapel,
v‰echny bez nároku na honoráfi a pfied-
vedly velice dobré v˘kony, za coÏ jim
patfií velk˘ dík. Jako první zahrála
vlastní skladby skupina Anthesis
z Moravsk˘ch Knínic. Po nich pfii‰la na

fiadu legenda Ïìárské rockové scény –
kapela Masters of Disharmony. Jako
dal‰í vystoupila Ïánrovû nejtvrd‰í sku-
pina, která je jiÏ na Brnûnsku pomûrnû
dobfie známá – kapela Bast.

Nejpoãetnûj‰í
kapelou byla
Ïìársko-brnûn-
ská sestava
B612. Festival
zakonãila sku-
pina Izolace. Na
vstupném se vy-
bralo 5.200,- Kã,
coÏ je ãástka,
která bude pou-
Ïita na nákup

nástrojÛ do hudební dílny Klubu âas.
Vûfiíme, Ïe si náv‰tûvníci pfii‰li na

své a uÏili si dobré atmosféry a pfiede-
v‰ím skvûlé hudby. Jménem Klubu âas
dûkujeme v‰em, ktefií pfii‰li a pfiispûli,
ale také v‰em dobrovolníkÛm za jejich
ãas, pomoc a dobfie odvedenou práci.
V neposlední fiadû patfií velk˘ dík paní
JUDr. Marii Cackové za její osobní
úãast i zjevnou podporu, kterou nám
stále prokazuje.

Klub âas v akci

Nízkoprahové centrum pro dûti
a mládeÏ Klub âas funguje v Ti‰novû od
ãervna tohoto roku. KaÏdé odpoledne od
pondûlí do ãtvrtka sem pfiicházejí dospí-
vající zahrát si stolní fotbálek, pinec, po-
razit soupefie v deskové ãi poãítaãové
hfie, proãíst poslední ãísla ãasopisÛ,
udûlat referát do ‰koly nebo si jen tak
v klidu sednout a nedûlat nic. Klub je
totiÏ místem pro kaÏdého, kdo chce
skoncovat s nudou ãi bezv˘znamn˘m
touláním po ulici a hledá smysluplné
vyuÏití svého ãasu. Hlavní v˘znam
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klubu spoãívá v poradenské a preventivní
ãinnosti. Jsme tu proto, abychom po-
mohli mlad˘m lidem zvládnout období
dospívání a v pfiípadû potfieby nabídli
pomocnou ruku.

Smysluplnost a potfiebnost tohoto
projektu v Ti‰novû podporuje stabilní
vysoká náv‰tûvnost klubu, kaÏd˘ den
pfiijde prÛmûrnû 30 – 40 dûtí. Kromû
fungování klubu v otvírací dobû jsou pro
mládeÏ pfiipravovány také jednorázové
akce. U pfiíleÏitosti celostátního t˘dne
nízkoprahov˘ch klubÛ, zastfie‰eného
âeskou asociací streetwork, se ve stfiedu
24. 9. v Klubu âas uskuteãnil turnaj
dvojic ve fotbálku. Do turnaje se pfiihlá-
silo 12 párÛ, které pak svedly boj u fot-
bálkov˘ch stolÛ. Vítûzové celého turnaje
Jan Jero‰ek a Tomá‰ Fic si odnesli
hodnotné ceny v podobû flash diskÛ,
poháru, diplomÛ a sladkostí. V pátek
26. 9. se pak v sále Mûstského kultur-
ního stfiediska pod kinem uskuteãnil
Rock-Time Fest, rockov˘ festival na
podporu vzniku hudební dílny (viz pfie-
de‰l˘ ãlánek). 

Do konce roku pak má klub v plánu
uskuteãnit je‰tû nûkolik akcí. V fiíjnu
16.10. pojedeme pfiekonat své hranice
do Lanového centra Proud, o víkendu
podzimních prázdnin chystáme dobro-
druÏn˘ Matrix víkend pro v‰echny,
ktefií se nebojí nového. Je‰tû v tomto
roce plánujeme vytvofiit hudební dílnu,
místo, kde budou moci zkou‰et zaãína-
jící kapely i ti, ktefií se chtûjí nauãit hrát
na nûjak˘ nástroj.

Na závûr bychom chtûli podûkovat
v‰em, kdo vznik i provoz Klubu âas
umoÏnil ãi podpofiil, zvlá‰tû pak mûstu
Ti‰nov, které poskytlo prostory pro klub
i prostfiedky na vybavení klubu.

Tomá‰ KfiíÏ a SoÀa Leifrová

Legendy silnic se pfiedvedly
Ti‰novu a Lomnici

Druhou záfiijovou sobotu se do
Ti‰nova uÏ po osmé sjela historická vo-
zidla k SoutûÏi elegance o pohár mûsta

Ti‰nova. Ti‰novsk˘ sraz veteránÛ si za
dobu své existence vybudoval vynikající
povûst, coÏ dokazuje uÏ to, Ïe vystavo-
van˘m vozidlÛm nestaãilo námûstí
a parkovi‰tû pfied hotelem Kvûtnice
a nûkterá auta tak musela parkovat aÏ
u budovy polikliniky. O ti‰novském
srazu historikÛ se ví ve v‰ech koutech
republiky. Dokonce i v Tfiinci, odkud
pfiijel s Aerem 500 pan ¤ehofi, nejvzdá-
lenûj‰í úãastník srazu.

Program na ti‰novském námûstí
odstartovala stylová pfiehlídka do-
bového oble-
ãení. Absenci
mola vyfie‰ili
p o fi a d a t e l é
z Autoklubu
T i ‰ n o v
a Veteran
Clubu âebín
vskutku ori-
g i n á l n û .
Promenáda
probûhla na
taÏné vleãce.

Slavnostní zahájení letos doprová-
zeli ãetníci z brnûnského Klubu policejní
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historie. S mal˘m zpoÏdûním pak zaãalo
pfiedstavování vozidel a posádek.
Poãetné publikum mohlo obdivovat sku-
teãné legendy silnic. Tou nejvût‰í
lahÛdkou byl bez pochyby Ford T, první
sériovû vyrábûn˘ vÛz na svûtû. Ten,
kter˘ pfiivezl do Ti‰nova pan Novotn˘
z Vracova, vyjel z v˘robní linky roku
1917. Pfied zraky divákÛ se bûhem
75 minut pfiedstavily automobily a mo-
tocykly mnoha renomovan˘ch znaãek
a to jak zahraniãních, tak ãeskosloven-
sk˘ch. Na námûstí se vystfiídaly auto-
mobily Corvette, Cadillac, Ford, Audi,
Porsche, BMW, Tatra, ·koda, Aero nebo
Praga, s níÏ pfiijel i nejstar‰í úãastník
leto‰ního roãníku, 85 let˘ pan
Nechvátal. Mezi motocykly byly nejvíce
zastoupeny na‰e Jawy a âZ, ale ani
zahraniãní znaãky nezÛstaly pozadu.
DivákÛm se pfiedvedly napfiíklad moto-
cykly znaãek Norton, NSU, BMW,
Zindüpp a Moto Guzzi.

Veterány se stejnû jako loni pfied-
stavily i na námûstí v Lomnici. Po hodi-
nové prezentaci se úãastníci soutûÏe
vrátili do Ti‰nova. V areálu Autoklubu
pak probûhlo vyhlá‰ení v˘sledkÛ divác-
kého hlasování. Tûm nejlep‰ím bude
úspûch pfiipomínat originální a vkusná
cena v podobû minerálu na dfievûném
podstavci. Zakonãení úspû‰né akce pak
obstarala swingová kapela.

Vítûzové SoutûÏe elegance o pohár
mûsta Ti‰nova:

Automobily:
Do roku 1930: Ford T, 1917

(Novotn˘, Vracov)
Do roku 1945: Aero 1000, 1934

(TÛma, Jílové u Prahy)
Do roku 1960: MIS Jawa 350, 1958

(·utz, Bílovice)
Do roku 1980: Volkswagen 1200, 1967

(Sedlák, Kufiim)

Motocykly:
Do roku 1930: Mars 1000, 1920

(Barchánek)
Do roku 1945: Zindüpp 750, 1943

(Táborsk˘, Îìár nad
Sázavou)

Do roku 1960: Norton S2, 1959
(Peterka, Brno)

Do roku 1980: Skútr âZ, 1962
(Hedbábn˘, Brno)

Radek Babiãka
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V˘sledky Speedballs
Jamné 2008

V sobotu 20. 9. se v areálu Hostince
u VlachÛ v Jamném uskuteãnil v pofiadí
jiÏ ãtvrt˘ roãník turnaje v paintballu
SPEEDBALLS JAMNÉ 2008. Turnaje
se zúãastnilo celkem pût soutûÏních
t˘mÛ: Ti‰nov Bikers, âerná Hora,
T. P. S., Killefii a loÀ‰tí vítûzové Toxic
Brno.

Úkolem soutûÏních t˘mÛ bylo po-
mocí speciálních znaãkovaãÛ, taktiky,
t ˘ m o v é h o
ducha, sehra-
nosti a hbitosti
zmocnit se
s o u p e fi o v y
vlajky nebo
vyfiadit v‰ech-
ny hráãe sou-
pefiova t˘mu
a to v ãasovém
limitu.

V základ-
ním kole se
tedy utkal
„kaÏd˘ z kaÏ-
d˘m“. âasov˘
limit na jednu
hru byl zkrácen oproti propozicím na
7 minut. Z tohoto základního kola po-
stoupili do semifinále tfii t˘my – Killefii,
Toxic Brno a nováãci turnaje T. P. S.
T˘m ti‰novsk˘ch cyklistÛ Ti‰nov Bikers
po loÀském druhém místû skonãil letos
tûsnû ãtvrt˘ a do semifinálov˘ch bojÛ uÏ
nezasáhl. Stejnû tak t˘m âerná Hora.

Démonickou neporazitelnost brnûn-
sk˘ch ToxikÛ se podafiilo prolomit
KillerÛm, ktefií nad nimi v zápasu zá-
kladního kola zvítûzili. Toxici to tedy
rozhodnû nemûli pfii cestû za obhajobou
tak snadné jako v minulém roãníku.

Do finále se probojovaly t˘my Killers
a Toxic. Na T. P. S. zbyla tfietí, bronzová
pfiíãka. Finále bylo strhujícím soubojem,
ale  ze jména t˘mová sehranost
brnûnsk˘ch Toxic byla opût dominantní.
Ve finále tedy zvítûzili a stali se tak
‰ampióny i ãtvrtého roãníku SpeedBalls
Jamné 2008.

Vítûzové prvních dvou roãníkÛ
Palladins se letos bohuÏel opût
nezúãastnili. Snad se jim to podafií na
pfií‰tím roãníku, neboÈ by se urãitû
jednalo o zajímavé klání Palladins

vs. Toxic –
dvou dvojná-
sobn˘ch vítûzÛ
turnaje.
MoÏná je tro-
chu ‰koda, Ïe
se turnaje nez-
úãastnili ve
vût‰ím poãtu
i diváci, neboÈ
právû na tomto
klání je moÏ-
nost podívat se
na tento sport
z bezprostfiední
(ov‰em bez-
peãné) blízkosti

a prohlédnout si rÛznou techniku, se
kterou se tento moderní, adrenalinov˘
a akãní sport hraje.

Velké podûkování si zaslouÏí spon-
zofii turnaje, neboÈ bez jejich podpory by
jednak nebyl pro amatérské t˘my tak
cenovû dostupn˘ a jednak by si vítûzné
t˘my neodná‰eli tak pûkné ceny.
Partnery turnaje byli Jihomoravsk˘
kraj, Pivovar âerná Hora, firma Koral,
vinafiství Stanislav Mádl, firma
Truhláfiství Bednáfi a Foto Pavel
Smékal. Fotografie z turnaje naleznete
na www.sportpaintball.cz.

T˘mové sehranosti brnûnsk˘ch Toxic bylo tûÏké vzdo-
rovat, ale i oni byli porazitelní
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Pod vysokou sítí – volejbal

Ho‰i, dûkujeme...

VK Ti‰nov –
TJ Lokomotiva – Ingstav 3:0

(25,18,14), 3:0 (27,18,26)

Hned z úvodu nové sezóny, ve které
jsme citelnû pozmûnili kádr, nás ãekal
rovnou nejzku‰enûj‰í t˘m soutûÏe.
Sehraná parta brnûnsk˘ch mazákÛ
zvládala dobfie zaãátek utkání, kter˘ se
z na‰í strany nesl v lehké nervozitû.
Dlouho jsme hledali recept na dobrou
obranu hostí a vût‰inu prvního setu
tahali za krat‰í konec. AÏ v samotném
závûru pfiíkladnû zavelel k obratu novo-
peãen˘ kapitán domácích razantním
skákan˘m podáním, pfiiãemÏ jeho gala-
pfiedstavení na podání teprve mûlo
pfiijít. Kvalitní podání podpofiené
dohran˘mi útoky na síti a úspû‰n˘ blok
v podobû posílení obrany O. Uhrem jsme
pfietavili koncovku v zisk dÛleÏité první
sady v ná‰ prospûch.

Hosté evidentnû zaskoãeni prÛbû-
hem zápasu a ztrátou prvního setu
s námi v setu druhém drÏeli krok jen
z poãátku, poté se na‰e útoãná ma‰iné-
rie rozjela na plné obrátky. V té dobû se
úspû‰nû prosazovali je‰tû v loÀském
roce za dorost hrající D. ·ikola
a J. Dufek jak v útoku, tak i na servisu.
Kolektivním v˘konem celého t˘mu se
druh˘ set stal na‰í pohodlnou kofiistí.
Ve tfietím, a jak se záhy ukázalo i po-
sledním setu, byl stav vyrovnan˘ aÏ
do stavu 10:10. Poté si palubovku
„pronajal“ domácí univerzál a ‰ÀÛrou
sv˘ch podání posunul stav aÏ na ukaza-
tel 19:11. V̆ konem, kter˘ nepostrádal
bojovnost ani t˘mového ducha, jsme
poãetnému publiku dopfiáli, nebojím se
fiíci, pohlednou podívanou.

Za domácí v prvním zápase nastou-
pili Jura, Laco, Pája, Honza, Draho‰,
Roman a na liberu Leo‰. Stfiídali Ondra
a Míra.

Ve druhém zápase jsme si mohli do-
volit v loÀské sezónû témûfi neobvykl˘
jev a sice postavit témûfi odli‰nou
sestavu oproti zápasu prvnímu. I pfiesto
se v‰ak opakoval scénáfi z dopoledního
utkání. Zisk prvního setu jsme hostÛm
znovu ukradli aÏ v samotné koncovce,
kdy nám opût vy‰lo stfiídání. Druh˘ set
jsme rovnûÏ zvládli bez obtíÏí. K tomu
nám dopomohly i neprody‰né bloky
v podání obou na‰ich blokafiÛ.

Hosté vûdomi si pfievahy domácích
to zkou‰eli i jin˘mi zpÛsoby neÏ tûmi
herními. SnaÏili se slovnû rozhodit jak
nás, tak i samotného rozhodãího, kter˘
bez pomoci druhého sudího musel zvlád-
nou obû utkání sám. Ve strhující podíva-
nou se v‰ak promûnil set tfietí. Hosté si
udrÏovali nepatrné vedení aÏ do vyrov-
nané závûreãné pasáÏe, kde se oba t˘my
stfiídaly ve vedení. Závûreãnou tfie‰niã-
kou na pomyslném dortu za vydafien˘m
zápasem byla skvûlá nahrávka vystfií-
dav‰ího J. Rozmana, kter˘ tak koruno-
val svÛj v˘born˘ v˘kon. Promûnûn˘m
útokem na „bezblok“ se strhla na hfii‰ti
oslava, která pokraãovala i dûkovaãkou
vûrn˘m divákÛm, kter˘ch si i na druhé
utkání na‰la cestu poãetná skupinka.

O druhou v˘hru se zaslouÏili Zdenál,
Laco, Pája, Honza, Ondra, Míra, na
liberu PeÈa a stfiídající Filip, Draho‰,
Roman a Jura.

Pfiíjemn˘m pfiekvapením je skuteã-
nost, se kterou se mladí hráãi zapraco-
vali do sestavy, zejména Honza Dufek
patfiil vÛbec k nejlep‰ím hráãÛm na
hfii‰ti. V‰ichni hráãi, ktefií zasáhli do
utkání, odvedli kvalitní práci a je nutno
je pochválit. Nad‰ení, kolektivní v˘kon
a bojovnost, se kterou jsme uspûli
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v prvním utkání, bychom si rádi udrÏeli
i na pfií‰tí domácí utkání, které sehrajeme
v sobotu 18. 10. 2008 s TJ Tesla Brno.

Tímto zveme v‰echny aktivní
i pasivní volejbalové pfiíznivce. Pfiijìte
a uvidíte!

Pozvánka: sobota 18. 10. 2008
v 10.00 a 13.00 hod. VK Ti‰nov –
TJ Tesla Brno

(Lasik)

Ti‰novsk˘ basketbal slavil

Tentokrát v‰ak ne‰lo o oslavy vítûz-
ství ani postupu do vy‰‰í soutûÏe.
Slavila se samotná 70letá existence
této hry ve mûstû pod Kvûtnicí.

Úvodem se krátce vzpomínalo na
prÛkopnické zaãátky, kdy základním
pfiedpoklademuchycení této hry v gym-
naziálním mûstû bylo získání jednoho
hracího míãe. V pfiehledu osobností za-
znûla jména jako Rypar, Habrovec,
Mare‰, Hulák, Pokorn˘, Novotn˘,
Jaskulka, která se v minul˘ch desetile-
tích nejvíce zaslouÏila o basketbalové
povûdomí Ti‰nova jak v Jihomoravském
kraji, tak v nûkter˘ch létech dokonce
i v ligov˘ch republikov˘ch soutûÏích.

V hlavní programové sportovní ãásti
se utkala dvû druÏstva Ïen, mladé bas-
ketbalové sleãny versus maminky
s dûtmi. Mlad˘m hráãkám patfiil zaãá-
tek, v závûru se v‰ak prosadila zku‰e-
nost, a to nejen matefiská. Koneãné
skóre ve prospûch dfiíve narozen˘ch
hráãek v‰ak tentokrát nebylo nikterak
dÛleÏité. Po Ïenách zaplnili palubovku
muÏi SKB Ti‰nov a celek, kter˘ pro
exhibiãní utkání sestavila ikona
ti‰novského basketbalu Vl. Havlík
a jehoÏ kouãem byl dlouholet˘ reprezen-
tant Jifií Okáã. Tento celek, doplnûn˘
o mladé brnûnské nadûje, kontroloval
v˘voj zápasu a po cel˘ jeho prÛbûh aÏ do

závûreãného hvizdu rozhodãího si udrÏo-
val bezpeãn˘ bodov˘ odstup.

Obãasné zpestfiení v podobû tfiíbodo-
vého ko‰e pfiinesla stále „zlatá ruka“
Vl. Havlíka nebo efektní zasmeãování
mlad˘ch BrÀanÛ.

Následné spoleãenské setkání hráãÛ
rÛzn˘ch vûkov˘ch generací v pfiilehl˘ch
prostorách sportovní haly pokraãovalo
do pozdních hodin. O ko‰íkové ãi
basketbalu za 70 let se toho dalo hodnû
napovídat.

V̆ bor SKB Ti‰nov závûrem dûkuje
v‰em, ktefií si na‰li ãas na to, aby se spo-
leãn˘ch oslav zúãastnili. Dûkuje také
v‰em, ktefií svojí pfiízní a finanãní
pomocí basketbalov˘ klub podporují.

(MB)

Pfied novou sezónou

VáÏení ‰achoví pfiátelé, v nedûli
19. fiíjna odstartuje leto‰ní roãník nej-
vy‰‰í soutûÏe v Jm kraji – krajsk˘ pfie-
bor I. tfiídy – KP I, kterého se druh˘m
rokem úãastní i na‰e „A“ muÏstvo. Cíle
zÛstávají stejné jako loni – pokusit se
o udrÏení a nasbírat nové zku‰enosti. 

ZároveÀ se v tento den rozbíhá
i okresní pfiebor – OP, ve kterém star-
tuje na‰e „béãko“. Cílem je jako kaÏd˘
rok postup do KP II – snad to letos vyjde.

Jako novinku jsme letos postavili
je‰tû „céãko“, které bude hrát okresní
soutûÏ – OS.

V‰echny domácí zápasy KP I a OP
hrajeme v sokolovnû vût‰inou od 9 hod.
v místnosti za loutkov˘m sálem. Pfiijìte
se podívat!!

Rozpisy zápasÛ najdete na na‰í
nástûnce naproti kinu nebo na 
www.sachy-tisnov.ic.cz

Jan âíhal
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Blahopfiání

Milá Verunko Jiãínská! K tv˘m krás-
n˘m kulatinám Ti pfiejeme jen to krásné.
12. fiíjna je TvÛj velk˘ den,
30. uÏ není jen pouh˘ sen
Hodnû ‰tûstí, zdraví, lásky
a na du‰i Ïádné vrásky.
AÈ v Ïivotû Ti v‰echno vychází,
hodnû úspûchÛ málo nesnází.
Pozvedni skleniãku, aÈ pfiipijeme
k Tvému v˘roãí. To Ti pfiejí L&A

Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit
s na‰ím drah˘m tatínkem a dûdeãkem
panem VINCENTEM GREGU·EM.
Dûkujeme za kvûtinové dary a proje-
venou soustrast. ManÏelka a dûti
s rodinami.

Dûkujeme v‰em, ktefií se pfii‰li napo-
sledy rozlouãit s paní ·TùPÁNKOU
MÁLKOVOU. Dûkujeme za upfiímná
slova soustrasti a kvûtinové dary.
Synové Jifií a Antonín, dcera Jitka.

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
spolubydlícím a kamarádÛm, ktefií
se pfii‰li naposledy rozlouãit s panem
MIROSLAVEM OPLTEM. Dûkujeme za
kvûtinové dary a projevenou soustrast.
ManÏelka, dûti, vnouãata a pravnuk.

Dûkuji v‰em pfiíbuzn˘m a pfiátelÛm
za kvûtinové dary a úãast na smuteãní
bohosluÏbû mé manÏelky ALENY
VODOVÉ. Za truchlící pfiíbuzné man-
Ïel Miroslav a dcera Leona s rodinou.

Vzpomínky

Dne 2. fiíjna uplynulo 10 let od úmrtí
pana Pavla Balá‰e. Za vzpomínku
dûkují jménem celé rodiny manÏelka
Libu‰e a dcera Vlasta.

Dne 30. fiíjna vzpome-
neme 1. v˘roãí, kdy nás
opustila na‰e milovaná
manÏelka, maminka,
babiãka paní ZDE≈KA
JANDÍKOVÁ. ManÏel
a dcery s rodinami.

Dne 11. 10. uplynul rok,
kdy zemfiela paní DANA
PÁNKOVÁ. S láskou
a s bolestí v srdci
vzpomínají dûti Mí‰a
a Tomá‰ek, rodiãe a sou-
rozenci s rodinami.

Dne 20. fiíjna 2008 uplyne
20 rokÛ, co nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
tatínek, manÏel pan
JI¤Í STÁREK. Stále
vzpomínáme, kdo jste ho
znali vzpomeÀte s námi.

Rodiny Stárkova, Luskaãova, Gullárova.

Dne 10. 10. 2008 uply-
nulo první smutné
v˘roãí, kdy nás navÏdy
opustil pan FRANTI·EK
URBÁNEK. Za tichou
vzpomínku dûkuje man-
Ïelka a dûti s rodinami.

Dne 23. fiíjna uplynou
smutné 4 roky, co nás
opustila na‰e maminka,
babiãka a prababiãka
paní ANNA ZELINKOVÁ.

Dne 23. listopadu uplyne
1 rok, co nás opustil
ná‰ tatínek, dûdeãek
a pradûdeãek pan
MILO· ZELINKA.
S láskou vzpomínají dûti,
vnouãata a pravnouãata.
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Inzerce

Hledáme podnájem v Ti‰novû, byt
3-4+1. Tel.: 774 977 802

Koupím byt 1-2+1, tel.: 731 178 692

Hledám 2+1 nezafiízen˘ v Ti‰novû,
k pronájmu. Tel.: 603 581 239

Hledám garáÏ k pronájmu ãi ke koupi
v Ti‰novû. Nejradûji ulice Revoluãní,
není podmínkou. Tel.: 603 505 631

Pfienechám hrobové místo v Ti‰novû –
star˘ hfibitov. Tel.: 603 581 239

Prodám garáÏ za tratí. Tel.: 606 105 607

Koupím vyznamenání, uniformy, pfiilby
první/druhá válka. Tel. 723 539 270

Pokácím, pofieÏu dfieviny. Levnû.
Tel.: 603 462 532, p. Men‰ík

Cukrárna CHERRY Pfiedklá‰tefií
pfiijme prodavaãku na HPP.
Tel.: 608 456 643, 603 454 282

Hledám kadefinici se ÎL pro novû
otevfienou provozovnu v Ti‰novû.
Tel.: 777 271 823, Volavá Jitka

Hledám strojníka na nakladaã.
SluÏební auto, telefon, dobr˘ plat.
Nástup ihned. Brno, Îìár a okolí.
Tel.: 608 882 973

Pizzerie LORIA pfiijme kuchafie
s praxí. Tel.: 773 610 253, 604 281 245

Pfiijmu zku‰eného a spolehlivého
fiidiãe na „MAXI DODÁVKU“, zatím
jeden den v t˘dnu, nejlépe invalidního
dÛchodce. Tel.: 775 125 148

Zavedené studio FREE Ti‰nov, pfii-
jme na ÎL pracovnici na masáÏe, tetová-
ní, v˘klad karet, popfi. jiné sluÏby. Info
na tel. 777 676 629 od 9 – 19hod. Spûchá.

Úklidová firma âIKO Ti‰nov pfiijme
paní na úklid. Tel.: 603 276 508

Vedení úãetnictví a daÀové evidence
firmám a fyzick˘m osobám.
Tel: 605 847 417

PILA-KUPKA, provozovna Hájek
u Ti‰nova 24, pfiijme pracovníky do pi-
lafiského provozu. Praxe v oboru nutná,
nástup moÏn˘ ihned. Info tel. 603 421
160, e-mail: info@pila-kupka.cz

Hotel Kvûtnice pfiijme: v˘pomoc do
kuchynû – 2 hodiny dennû od 11 do
13 hod., v˘pomoc pfies obûdy do restau-
race – 2 hodiny dennû od 11 do 13 hod.,
paní na noãní úklid – 1/2 úvazek (vhod-
né pro Ïeny na MD, ‰ikovné Ïeny dÛ-
chodkynû). Kontakt – osobnû na recepci
hotelu nebo tel. 549 410 370, 603 894 613

Letos v fiíjnu uplyne 60 rokÛ od chvíle,
kdy náhle zemfiela paní FRANTI·KA
SNÁ·ELOVÁ roz. Hlávková.
A 110 let od doby, kdy se narodil její
manÏel, mistr klempífisk˘ pan
ANTONÍN SNÁ·EL, kter˘ ode‰el ve
vûku 50 rokÛ. âest jejich památce.
Snacha Zdena a vnuk Toník.

9. fiíjen patfií k nejsmutnûj‰ím dnÛm
mého Ïivota. Toho dne, v roce 1992 mû
náhle a navÏdy opustila moje starostlivá
manÏelka, paní DAGMAR CRHOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeÀte se mnou.
ManÏel.
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Maso u BártÛ
nám. Míru 114, Tišnov

tel.: 549 410 279
mimo jiné nabízíme:

• akce na kostelecké uzeniny
• Po, St, Pá čerstvé kuřecí maso

• v úterý v poledne čerstvé
krůtí maso
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Domov pro seniory Pfiedklá‰tefií, p. o.
hledá do HP s nástupem od 1. 1. 2009

– kuchaře/kuchařku
– pracovníka/ci v soc. službách
– nutriční sestru

Více informací:

telefon: 549 439 610
email: info@domovpredklasteri.cz

www.domovpredklasteri.cz

Otevírací doba:
Po – Pá   9.00 – 17.00

So   8.00 – 12.00

ZAHRADNICTVÍ DRÁSOV
Nabízíme:

• ‰irok˘ sortiment stromÛ,
kefiÛ a trvalek

Zaji‰Èujeme:
• du‰iãkové a adventní
vûnce, svícny a kytice

• svatební aranÏe
• sezonní v˘zdoba bytÛ,

firemních objektÛ, restaurací

Otevírací doba:
Po – Pá   9.00 – 17.00

So   8.00 – 12.00
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