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18. fiíjna vystoupilo
i jarmareãní divadlo
rodiny Floriánov˘ch.
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Oznámení

V období od 30. 10. do 9. 11. 2008
budou ti‰novské hfibitovy pro vefiejnost
zpfiístupnûny od 6.30 do 21.00 hod. Poté
od 10. 11. 2008 budou hfibitovy otevfieny
pfies zimní mûsíce do 18.00 hod.
V̆ jimkou bude ·tûdr˘ den, kdy mÛÏete
hfibitovy nav‰tûvovat do 24.00 hod.

Odbor správy majetku a investic 
Eva Zavfielová

Opût se jedeme koupat

Odbor sociálních vûcí Mûstského
úfiadu v Ti‰novû uspofiádá pro dÛchodce
mûsta dne 25. 11. 2008 zájezd do ter-
málních lázní do maìarského Mo‰onu.

Cena zájezdu je 250,- Kã (vstupné do
termálních lázní + prÛvodce).
Stravování není zaji‰tûno, je moÏné
zakoupit v objektu lázní.

Odjezd je v 6.00 hodin od budovy
radnice. Co je tfieba vzít s sebou?
Platn˘ cestovní pas nebo nejnovûj‰í
vydání OP (zelen˘), plavky, pfiezÛvky,
ponoÏky, osu‰ku, koupací plá‰È.

Pfiihlásit se mÛÏete od 10. 11. 2008
v 8.00 hod. na odboru sociálních vûcí
MûÚ u p. Trnãákové nebo p. Majzlíkové.
Telefonické rezervace nebudou pfiijí-
mány. Peníze na úhradu zájezdu vez-
mûte s sebou.

Emilie Trnãáková, vedoucí odboru

Sdûlení Policie âR

V prÛbûhu mûsíce záfií 2008 byla ve
va‰em mûstû 2x provedena kontrola
dodrÏování stanoven˘ch limitÛ rychlosti
(pravidel silniãního provozu).

Pfii uveden˘ch kontrolách bylo zji‰-
tûno 19 pfiestupkÛ – poru‰ení § 22 odst.
1 zákona ã. 200/1990 Sb., v platném znûní.

Informace o sluÏbách
kabelové televize

VáÏení stávající a budoucí uÏivatelé
kabelové televize!

V dne‰ním ãlánku Vás chceme infor-
movat, co se zmûnilo ve sluÏbách poskyto-
van˘ch v rámci sluÏeb Moravianet od
poslední zvefiejnûné informace a co se pro
Vás pfiipravuje. O ve‰ker˘ch zmûnách
v na‰ich sluÏbách Vás budeme také nadále
informovat prostfiednictvím webov˘ch
stránek Moravianet nebo RiKu (Regio-
nální informaãní kanál). Tûm uÏivatelÛm,
ktefií nám nahlásili aktuální e-mailovou
adresu, budeme tyto informace ve zkrá-
cené podobû posílat elektronickou po‰tou.
Má-li nûkdo z Vás zájem b˘t informován
touto cestou, sdûlte nám svoji e-mailovou
adresu na zakaznicke.centrum@selfnet.cz.

Nejdfiíve bychom se rádi zamûfiili na
sluÏbu digitální kabelové televize MORA-
VIA TELEVIZE. Jak jste jistû postfiehli
na sv˘ch televizorech, v ãervenci se nám
podafiilo roz‰ífiit nabízenou programovou
nabídku o 15 nov˘ch digitálních programÛ,
aniÏ by se nav˘‰ila cena za poskytování
sluÏby. Tento trend obmûny ãi pfiidávání
digitálních programÛ bychom chtûli v bu-
doucnu udrÏet, aby pro Vás poskytovaná
sluÏba byla stále atraktivnûj‰í. Dal‰í „hor-
kou“ novinkou ve sluÏbû Moravia televize,
kterou ocení pfiedev‰ím milovníci sportu,
je pfiesunutí sportovního kanálu âT4
sport z analogové Základní nabídky do
nejniÏ‰í analogové Omezené nabídky.
Namísto nûj byl do analogové Základní
nabídky doplnûn hudební kanál MTV.

JiÏ dfiíve jsme se zmínili o pfiipravova-
ném vysílání programÛ digitální televize
s vysok˘m rozli‰ením, tzv. HDTV. Na mû-
síc listopad pro Vás pfiipravujeme novou
samostatnou programovou nabídku zamû-
fienou právû na HDTV. Ta by mûla obsaho-
vat pfiibliÏnû 7 programÛ se sportovním,
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dokumentárním a filmov˘m zamûfiením.
A co je to HDTV? HDTV (High Definition
Television) je televize s velmi vysok˘m
rozli‰ením obrazu. Nabízí kvalitnûj‰í
a vûrnûj‰í obraz na takové úrovni, jaká
dosud nebyla evropsk˘m domácnostem
dostupná. Pfii sledování HDTV máte mno-
hem pfiesvûdãivûj‰í pocit, Ïe jste skuteãnû
v místû, kde se sledovan˘ dûj odehrává.
Obraz HDTV se vysílá v rozli‰ení aÏ
1920x1080 pixelÛ (standardní rozli‰ení
dne‰ní televize je 720x576 pixelÛ – obra-
zov˘ch bodÛ), takÏe vzniká ‰irokoúhl˘
obraz, kter˘ je pûtkrát podrobnûj‰í. Zcela
zásadním pfiínosem HDTV je moÏnost
vidût dosud skryté detaily. Pfiíjem HDTV
je v‰ak moÏn˘ jen prostfiednictvím set-top-
boxu s v˘stupem HDMI Handan CV-7000
HD (v na‰í nabídce za cenu 5.500,- Kã)
a také televizoru schopného toto rozli‰ení
zobrazit (televizor s logem „HD ready“).

Dále jsme pro na‰e budoucí uÏivatele
sluÏby MORAVIA TELEVIZE pfiipravili
na mûsíc fiíjen a listopad mimofiádnou na-
bídku. Ti, ktefií si v tûchto mûsících objed-
nají sluÏbu Moravia televize, mÛÏou na
zfiizovacích poplatcích u‰etfiit aÏ 1.900,- Kã.
Platí to v‰ak pouze pro jiÏ vybudované
pfiípojky kabelové televize pfiipravené
v daném objektu.

V leto‰ním roce jsme se v‰ak nezamû-
fiili jen na zkvalitÀování sluÏby Moravia
televize, ale i na internetovou sluÏbu
MORAVIA DATA. Zde jsme zásadním
zpÛsobem „zrychlili“, a to v obou smûrech
(dopfiedném i zpûtném) bez nav˘‰ení ceny
mûsíãních tarifÛ. Obû rychlosti, stahování
a odesílání dat, jsme nav˘‰ili na dvojnáso-
bek. U nejniÏ‰í nabídky DATA Home za
cenu 444,- Kã, vã. DPH mûsíãnû mÛÏete
vyuÏívat rychlost 2 Mbps / 400 kbps (down
stream / up stream).

V dal‰ím období máme zámûr v pod-
statnû ‰ir‰ím mûfiítku zpfiístupnit na‰im
zákazníkÛm hlasovou telefonní sluÏbu.
SluÏba MORAVIA TELEFON je cenovû
v˘hodnou vefiejnou telefonní sluÏbou pro-
stfiednictvím technologie pfienosu hlasu

pfies internet (VoIP). Hlasovou sluÏbu lze
pfiipojit jen s pfiipojením k internetu, tedy
sluÏbou Moravia data. Pomocí sluÏby
MORAVIA TELEFON mÛÏete volat do
pevn˘ch i mobilních telefonních sítí
s vyuÏitím va‰eho pfiipojení, aniÏ nûkomu
platíte mûsíãní pau‰ály. Na‰ím cílem je
dosáhnout plo‰ného vyuÏití na‰í sítû pro
hlasové sluÏby. Hlavní v˘hodou pro uÏiva-
tele je, Ïe v rámci na‰í sítû není volání
zpoplatnûno.

Pro ty, ktefií jste si oblíbili ná‰ maga-
zín Moravianet, jiÏ nyní  pfiipravujeme
dal‰í vydání, které Vám bude distribuová-
no do Va‰ich schránek v prÛbûhu mûsíce
listopadu.

Nadále je Vám k dispozici na‰e
Zákaznické centrum na telefonním
ãísle 533 383 333 nebo Dohledové cent-
rum na telefonním ãísle 533 383 383,
které je k dispozici 24 hodin dennû, 365
dnÛ v roce, a to nonstop.

Za spoleãnost SELF servis, spol. s r.o.
Ing. Vladimír Hlaváã, hlavac@selfservis.cz
Roman Abrahám, abraham@selfservis.cz
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MûKS

pondûlí 3. listopadu v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Vibe Fantasy trio

Radek Krampl – vibrafon
Petr Dvorsk˘ – kontrabas

Tomá‰ Reindl – perkuse, tabla
Repertoár Vibe Fantasy tvofií jak

soudobû pojaté standardy moderního
jazzu, tak vlastní skladby s prvky latin
jazzu a hip hopu. Roku 2006 vy‰lo profi-
lové CD s názvem Vibe Fantasy.

stfieda 5. listopadu v 19.30 hod.
sál kina Svratka

KRUH P¤ÁTEL HUDBY
3. koncert sezóny

Dama Dama, Dan Dlouh˘ – vedoucí
Proslul˘ Stfiedoevropsk˘ soubor

bicích nástrojÛ
Stfiedoevropsk˘ soubor bicích ná-

strojÛ DAMA DAMA je na poli dne‰ní
tzv. váÏné hudby zvlá‰tním fenoménem.
Kritika o nûm pí‰e jako o jednom z nej-
lep‰ích souborÛ, „které mÛÏe ãeská
hudba zahraniãí nabídnout“. Dokladem
tohoto názoru je mnoÏství úspûchÛ, kte-
r˘ch DAMA DAMA za jedenáct let své
existence dosáhl – kromû realizace sto-
vek koncertÛ na prestiÏních evropsk˘ch
hudebních festivalech a natoãení 12 CD
je to napfi. vítûzství v soutûÏi bicích
orchestrÛ evropsk˘ch vysok˘ch hudeb-
ních ‰kol v holandském Enschede hned
v poãátcích existence souboru, cena âes-
kého hudebního fondu, cena âeské hu-
dební rady, vítûzství na festivalu Mladé
pódium, vítûzství vedoucího souboru
Dana Dlouhého v kompoziãních soutû-
Ïích Generace, Musica Nova atd.

Pfiíãinou tûchto ocenûní a znaãného
zájmu vefiejnosti je na na‰e i zahraniãní

pomûry dosti neobvyklá umûlecká tváfi
souboru, pro níÏ je charakteristická –
kromû samozfiejmé hráãské virtuozity –
zejména velká expresivita pfii interpre-
taci ‰piãkov˘ch experimentálních skla-
deb na‰ich i svûtov˘ch autorÛ soudobé
hudby, pouÏívání mj. zcela speciálních
hudebních nástrojÛ Dana Dlouhého na
pomezí v˘tvarného umûní, scénická
podoba koncertÛ s vyuÏitím kost˘mÛ,
masek, taneãníkÛ, laserÛ atd.

Vystoupení Stfiedoevropského sou-
boru bicích nástrojÛ DAMA DAMA je
kompaktním multimediálním blokem,
kter˘ kromû virtuózních (a v nûkter˘ch
kompozicích aÏ extatick˘ch) v˘konÛ jed-
notliv˘ch hráãÛ na ladûné i neladûné
a také zcela speciální hudební nástroje
ve skladbách na pomezí soudobé
experimentální hudby a hudby rockové,
jazzové, etnické atd., zahrnuje i mimo-
hudební sémantické sdûlení, dosaho-
vané nejen mimick˘mi a gestick˘mi
v˘razov˘mi prostfiedky, ale i vyuÏitím
scénické techniky, jako napfi. masek,
kost˘mÛ, divadelního osvûtlení atd.

âlenové:
Dan Dlouh˘ (Dama Dama)
Ctibor Bártek (Conger Conger)
Stanislav Pliska (Stellio Stellio)
Jan ¤ihák (Jacana Jacana)

pátek 7. listopadu v 16.00 hod.
sál kina Svratka
Divadlo VûÏ Brno

Pfiíhody vãelích medvídkÛ

Na divadelní scénû oÏívá tento
mimofiádnû poveden˘ veãerníãek.

Zazní známé písniãky napfiíklad „Na
políãku v jetelíãku“, „Tam, kde v noci
jasnû svítí svûtlu‰ky“, „Pfiátelé chvá-
tám“ atd.
Pfiedprodej v knihkupectví pí. Ra‰kové,
tel. 549 410 022
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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

MÛj bájeãn˘ rozvod je velice laskavá
komedie, kterou irská autorka vûnovala
v‰em, ktefií nikoli vlastní vinou zÛstali
sami. V‰echny postavy vytváfií Eli‰ka
Balzerová. KdyÏ Geraldine Aron nav‰tí-
vila premiéru ve Viole, ne‰etfiila na
adresu ãeské protagonistky slovy chvály.

Geraldine Aron se narodila v Irsku,
vût‰í ãást Ïivota v‰ak proÏila
v Zimbabwe a v JiÏní Africe. Nyní Ïije
stfiídavû v Lond˘nû, Cape Townu a ve
Spojen˘ch státech. MÛj bájeãn˘ rozvod
mûl svûtovou premiéru v Town Hall
Theatre v autorãinû rodném mûstû
Galway 28. 11. 2001 – ãeská premiéra se
uskuteãnila v praÏské Viole 23. 10. 2003.
V souãasné dobû je na repertoáru
mnoha svûtov˘ch scén.
ReÏie: Jana Kali‰ová
Pfieklad: Pavel Dominik

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

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

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci listopadu 2008

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

5. 11., 12. 11., 19. 11. a 26. 11. 2008
v 17.00 hod. pfiedná‰ky zimního se-
mestru UVâ – Velcí mistfii svûtového
malífiství a sochafiství

11. 11. a 25. 11. 2008 v 17.00 hod.
pfiedná‰ky zimního semestru UVâ –
Kapitoly z dûjin umûní (pokraão-
vací kurz)

4. 11. 2008 a 18. 11. 2008
v 17.00 hod. pfiedná‰ky zimního se-
mestru UVâ – Tradice lidové kultury

Vzdûlávání se uskuteãÀuje za fi-
nanãní podpory Ministerstva kultury âR.

Salonky

6. 11. 2008 v 9.30 hod.
Va‰e bezpeãnost – Ví‰, kdo je za dvefimi?

S problematikou podvodÛ páchan˘ch
na seniorech (podvodníci, podezfielí
opraváfii, podivné podomní prodeje, krá-
deÏe pfii nakupování …) nás seznámí
pracovníci Okresního fieditelství Policie
âeské republiky Brno-venkov nadpra-
porãík Mgr. Leona Lustigová a tiskov˘
mluvãí nadpraporãík Mgr. Ale‰
Mergental.

K besedû jsme pfiizvali také zástupce
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Obvodního oddûlení Policie âR Ti‰nov
nadpraporãíka Radka ·ikulu, kter˘
bude hovofiit o konkrétních pfiípadech,
jeÏ se staly na Ti‰novsku a také o tom,
co dûlat v pfiípadû, staneme-li se obûtí
podobného podvodu.

20. 11. 2008 v 9.30 hod.
Vánoãní ozdoby z korálkÛ

V rámci projektu „Salonky“ nás paní
Hana ·irÛãková seznámí s technikou
v˘roby vánoãních andílkÛ a hvûzdiãek
z korálkÛ.

Cestopisná beseda

6. 11. 2008 v 17.00 hod.
Z Peru do Polynésie

Eduard Ingri‰ – svûták, fotograf,
kameraman, autor písnû „Tesknû huãí
Niagara“.

Eduard Ingri‰ se na sv˘ch cestách
setkal mimo jiné s legendárním nor-
sk˘m antropologem a cestovatelem
Thorem Heyerdalem, kter˘ v Peru
v roce 1947 odstartoval plavbu na balzo-
vém voru Kon-Tiki napfiíã oceánem
k Polynésii. Ingri‰ jej pozdûji napodobil
a na vorech Kantuta I a II podnikl dvû
cesty z Peru do Polynésie.

Pfiedná‰ka vdovy po svûtoznámém
cestovateli Niny Ingri‰ové je doplnûna
ozvuãen˘m filmem, kter˘ obdrÏel
1. cenu na filmovém festivalu
v Kalifornii jako jedin˘ svého druhu na
svûtû! Akce se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

V˘stavy

3. 11. – 17. 12. 2008
Ruãnû malovaná trika a haleny

Prodejní v˘stava ruãnû malovan˘ch
triãek a halen probûhne v prostorách do-
spûlého oddûlení.

OZNÁMENÍ
Dospûlé oddûlené Mûstské knihovny

Ti‰nov bude ve dnech 24. – 28. 11. 2008
uzavfieno. Pfiedná‰ky Univerzity vol-
ného ãasu probûhnou v fiádn˘ch termí-
nech (25. a 26. 11. 2008).

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Kulturnû v˘chovné
akce a besedy

1. – 30. listopadu 2008
Knihy mého srdce – Helena Zmatlíková

V mûsíci listopadu probûhne jiÏ
5. roãník projektu na podporu dûtského
ãtenáfiství, realizovan˘ v úzké spolu-
práci se Z· Smí‰kova. Oblíben˘ projekt
dûtem pfiipomíná knihy  v˘znamn˘ch
dûtsk˘ch autorÛ.

V rámci projektu se dûti zúãastní
celé fiady akcí – besed, v˘tvarn˘ch i dra-
matick˘ch lekcí, setkání se spisovateli
a v˘tvarníky. RovnûÏ budou uspofiádány
soutûÏe, v˘stavy Ïákovsk˘ch v˘tvar-
n˘ch prací a spoleãná ãtení.

1. – 30. listopadu 2008
Zná‰ dobfie knihy Heleny Zmatlíkové?

Více jak padesát let patfiila mezi
pfiední ilustrátory, sv˘mi obrázky dopl-
nila témûfi 300 titulÛ, které stále vychá-
zejí v ãeském i svûtovém jazyce.

Poradí si dûti s nelehk˘mi otázkami?
Ze správn˘ch kvízov˘ch odpovûdí  vylo-
sujeme v˘herce a odmûníme hezkou
knihou.

SoutûÏní otázky si ãtenáfii mohou
vyzvednout v knihovnû, vyplnûné odevz-
dají do 24. listopadu.

1. – 30. listopadu 2008
Srdce a kfiídla Heleny Zmatlíkové

Beseda o v˘znamné ãeské ilustrá-
torce a její celoÏivotní tvorbû pro dûti.
Autorka o své práci fiekla: „Kreslit pro
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dûti je radost a to, Ïe mohu tuhle krás-
nou práci dûlat, je pro mne ãest a velice
si toho váÏím.“ V leto‰ním roce si pfiipo-
mínáme její 85. v˘roãí narození.
Zajímavosti o autorce doplní dramatic-
k˘m zpracováním jejího díla Ïáci lite-
rárnû-dramatického oboru ZU· ze tfiídy
Katefiiny Hromãíkové.

4. 11. 2008 v 8.00 a 10.00 hod.
Malování pro dûti

Zábavná show Adolfa Dudka, ve které
se Ïáci seznámí se skuteãn˘m ilustráto-
rem a jeho prací od inspirace aÏ po vznik
celé knihy. Kromû spousty legrace si
odnesou také pfiedstavu o tom, jak
vypadají moderní dûtské kníÏky.

Akce se uskuteãÀuje za finanãní pod-
pory Ministerstva kultury âR.

14. 11. 2008 v 8.00 a 10.00 hod.
Povídání s Pavlem âechem

Ilustrátor a spisovatel si s dûtmi
bude povídat o sv˘ch knihách i o svû-
tech, které mohou spatfiit jen dûtské oãi.

Akce se uskuteãÀuje za finanãní pod-
pory Ministerstva kultury âR.

25. 11. 2008 od 14.00 do 17.00 hod.
Spoleãné ãtení

Knihy s ilustracemi Heleny
Zmatlíkové si svou nûhou získaly jak
dûti, tak i dospûlé na celém svûtû.
V atmosféfie pohody a harmonie zveme

ke spoleãnému ãtení dûti, rodiãe i praro-
diãe. Odpolední setkání zpestfií vystou-
pení ÏákÛ literárnû-dramatického oboru
ZU· ze tfiídy Katefiiny Hromãíkové.

5. 11. a 12. 11. 2008 od 13.00 do 16.00
Barevn˘ svût

Malování velkoformátov˘ch postavi-
ãek podle pfiedloh ilustrátorky Heleny
Zmatlíkové.

Cestopisné pfiedná‰ky
v Kufiimi

Oddíl turistiky Sokola Kufiim
a SK Kufiim s podporou mûsta Kufiimi
zahajuje podzimní cyklus cestopisn˘ch
pfiedná‰ek s promítáním diapozitivÛ
a filmÛ. V‰echny pfiedná‰ky se budou
konat v komorním sále ZU· Kufiim na
Zahradní ulici a budou zaãínat
v 17.30 hod. Jednotné vstupné: do-
spûlí 20,- Kã, dûti 10,- Kã.

NejbliÏ‰í program:
Stfieda 12. 11. – MALAJSIE
Po stopách Pavla ·ebesty „Mezi ne-
jmen‰í lidi svûta“.
Pfiedná‰í a promítá doc. RNDr. Alena
Îákovská, PhD. Více o autorce na
http:www.velehory.cz/cestovatele/
alena-zakovska

Za pofiadatele Milo‰ Kotek

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
3. 11. Radek Krampl – Vibe Fantasy sál MûKS 19.30 MûKS
5. 11. KPH – Dama dama kino Svratka 19.30 MûKS
6. 11. Salonky –Va‰e bezpeãnost – knihovna 9.30 MûK

Ví‰, kdo je za dvefimi?
6. 11. Z Peru do Polynésie knihovna 17.00 MûK
7. 11. Pfiíhody vãelích medvídkÛ kino Svratka 16.00 MûKS

12. 11. Travesti show Královny noci kino Svratka 19.30. MûKS
19. 11. G. Aron. MÛj bájeãn˘ rozvod kino Svratka 19.30 MûKS
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RÛzné

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

www.ddm-tisnov.cz

TIFANY –
vánoãní ozdoby
Vyrobíte si drobné
sklenûné vitráÏe

ve tvaru andílka, zvoneãku nebo
hvûzdiãky na stromeãek nebo do okna.
V sobotu 15. 11. 2008 v 9 – 12 hod.
v DDM Ti‰nov. Cena kurzu: 400,- Kã

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

Dále pfiipravujeme kurzy:
ADVENTNÍ VùNCE A VÁNOâNÍ

V¯ZDOBA – sobota 29. 11. 2008
VÁNOâNÍ OZDOBY Z KORÁLKÒ –
prosinec 2008

Podrobnosti na www.ddm-tisnov.cz

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 o-
statní je uÏ na Vás! Pfiijìte a splÀte kon-
krétní pfiání konkrétního dítûte.
Kdy:

Po – Pá 9 – 12, St 15 – 19 nebo si

20. 11. Salonky – vánoãní ozdoby z korálkÛ knihovna 9.30 MûK
22. 11. Koncert APS Moravan Kostel sv. Václava 17.00
24. 11. Josef Vejvoda Trio sál MûKS 19.30 MûKS

V˘stavy
Datum Akce Místo
11. 10. – 6. 11. Zlata Kalusová - obrazy Jamborova galerie
8. 11. – 4. 12. Jan âihák – obrazy Jamborova galerie
3. 11. – 17. 12. Ruãnû malovaná trika a haleny knihovna

30. 9. – 11. 1. Restaurované pfiedmûty ze sbírek muzea Podhorácké muzeum
20. 10. – 8. 2. Emanuel Rann˘ – celoÏivotní dílo Podhorácké muzeum
20. 10. – 8. 2. Emanuel Rann˘ ve svém prostfiedí – Podhorácké muzeum

fotografie V. Kallabové

Jinde
Datum Akce Místo
5. 11. – 31. 12. Irena Böhmová – „Ohlédnutí“ – Domov sv. AlÏbûty,

obrazy, kresby, reliéfy ÎernÛvka
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mÛÏete náv‰tûvu domluvit na
tel. 604 871 943,
e-mail studanka@atlas.cz
ZpÛsob:

V Matefiském centru Studánka si vy-
berete Vám blízk˘ dárek. Zakoupíte ho,
zabalíte a pfiinesete zpût k nám do
konce listopadu 2008. Na zaãátku pro-
since dárky vyzvedne JeÏí‰ek, aby je
v prav˘ okamÏik pfiedal. Dûti mûly jed-
noduchá pfiání, která zvládnete splnit.
Cena dárku je do 200,- Kã.

MoÏná chcete podpofiit dobrou vûc,
ale váháte, aby Va‰e finanãní pro-
stfiedky pomohly. Na ná‰ projekt se
mÛÏete spolehnout!

Lenka Vlasáková, koordinátorka
Matefiského centra Studánka Ti‰nov

Kvûtnická 821

Alík – hliníkov˘ balík

Ti‰novsk˘ brontosaufií oddíl
1. BRëO Gingo pofiádá dal‰í roãník
ekologické soutûÏe ve sbûru hliníku
Alík – hliníkov˘ balík. Do soutûÏe se
mohou zapojit v‰ichni jednotlivci,
rodiny, tfiídy i ‰koly. Samotné vybírání
hliníku a vyhodnocení soutûÏe bude pro-
bíhat v kvûtnu pfií‰tího roku.

Leto‰ní roãník máme novinku!
Ti, ktefií  budou mít malé mnoÏství hli-
níku nebo nechtûjí soutûÏit, jej mohou
odevzdat bûhem kvûtna v ti‰novské
ekoporadnû na nám. 28. fiíjna a pro ty,
ktefií chtûjí soutûÏit probûhne váÏení
hliníku a ocenûní nejlep‰í sbûraãÛ kvût-
nové odpoledne v brìácké klubovnû.
V̆ tûÏek ze sbûru hliníku bude vûnován
na adoptovaného chlapce Anthonyho
do Indie.
A proã vlastnû hliník sbírat?
• Získávání hliníku zpracováním rudy

je energeticky velice nároãn˘ proces.

• Hliník se na skládce témûfi neroz-
kládá.

• Bauxit, ze kterého se vyrábí hliník, se
v na‰í republice nikde netûÏí, proto jej
musíme dováÏet, nutnost dopravy je
zátûÏí pro pfiírodu a znamená emise
a spotfiebu pohonn˘ch hmot.

• Pfii v˘robû hliníku vznikají emise zne-
ãi‰Èujících látek, napfiíklad slouãeniny
fluoru, které mohou b˘t pfiíãinou
vzniku alergií.

• Na v˘robu hliníkové plechovky se
spotfiebuje ropa, která tuto plechovku
zaplní do poloviny.

A jak poznáte co je hliník?
• KaÏd˘ hliníkov˘ obal je oznaãen ãís-

lem 41 v trojúhelníku, popfiípadû je‰tû
nápisem ALU.

• Hliník na rozdíl od Ïeleza ãi jin˘ch
kovÛ není pfiitahován magnetem.

• Po zmaãkání se hliníkov˘ obal na roz-
díl od plastového do pÛvodního tvaru
nevrátí, zÛstane zmaãkan˘, ale lze jej
celkem lehce roztrhnout.

A co se v‰e sbírá?
Nápojové plechovky, víãka od jo-

gurtÛ, termixÛ apod., obaly od mûkk˘ch
s˘rÛ, pa‰tik, ãokolád atd., ‰roubovací
uzávûry od nápojÛ a zavafiovací víãka,
tuby od léãiv, hliníkové nádobí a pfií-
bory, Ïaluzie, stanové konstrukce,
lehátka apod.

Vytfiídûn˘ hliník by mûl b˘t oãi‰tûn˘
od zbytkÛ potravin, cenovky na víãkách
od jogurtÛ apod. není nutné odlepovat.
Nejlep‰í hliník je samozfiejmû ten, kter˘
vÛbec nevznikl, proto upfiednostÀujte
potraviny pfiedev‰ím v nehliníkov˘ch
obalech nebo jej alespoÀ sbírejte a pak
odevzdejte v na‰í soutûÏi.

âlánek vznikl z materiálÛ ekologic-
ké poradny Veronica www.veronica.cz.
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Pondûlí:
·koliãka – hlídání dûtí v hernû MC s programem, kter˘ se podobá pobytu ve ‰kolce –
hry, malování, cviãení. Dûti zvládají první okamÏiky bez rodiãÛ v pfiíjemném prostfiedí
a díky individuálnímu a citlivému pfiístupu se uãí samostatnosti, sebeobsluze a zís-
kávají první zku‰enosti ve spoleãnosti jin˘ch dûtí. Pro dûti od 3 rokÛ, 9 – 11 hod.
Ital‰tina pro zaãáteãníky – 10 – 11 hod., hlídání dûtí zaji‰tûno v hernû MC
Barviãky – pro maminky a dûti od 2 do 5 let, malování, kreslení, práce s keramikou, netradiãní v˘tvarné
techniky, v‰e zamûfiené na malé dûti, na rozvíjení jejich tvofiivosti, fantazie a jemné motoriky, 15 – 16 hod.
Angliãtinka pro dûti – v˘uka dûtí od 4 do 5 let, získávání prvních znalostí a dovedností hravou formou,
16.30 – 17.30 hod.

Úter˘:
Zpívánky – pro maminky a dûti od 1 do 5 let, písniãky, rytmizovaná fiíkadla, hra na jednoduché hudební
nástroje, 1. hodina: 9.30 – 10.30 hod., 2. hodina: 10.30 – 11.30 hod.
Anglická konverzace – pro pokroãilé, s hlídáním dûtí, 16 – 17 hod.
Cuchanina – tvofiiv˘ veãer pro Ïeny – zajímavá ruãní tvofiení, 18.00 – 19.30 hod.

Stfieda:
Kulí‰ci – pro maminky s dûtmi od 1 do 2,5 let. Cviãení, hry, opiãí dráhy na náfiadí, fiíkanky, v‰e zamûfiené
na rozvoj jemné i hrubé motoriky, fieãi, fantazie, sociálních vztahÛ mezi dûtmi, 1. hodina: 9.30 - 10.15 hod.,
2. hodina: 10.15 - 11.00 hod.
Mamulky – cviãení pro Ïeny v ‰estinedûlí i v období na rodiãovské dovolené, posilovací cviky pro zdravé
tûlo po porodu, navrácení a udrÏení fyzické i psychické rovnováhy, odbornû vede RNDr. Jana Koudelová,
15 – 16 hod., hlídání dûtí zaji‰tûno
Tûhulky – cviãení pro tûhotné maminky zamûfiené na celkové posílení svalstva a zlep‰ení fyzické kondice,
d˘chání u porodu a psychickou harmonii nastávající maminky. Pomocí gravidjógy, energetick˘ch cviãení
a bfii‰ního tance v kruhu stejnû naladûn˘ch Ïen posílíte vlastní pfiirozené schopnosti porodit zdravé dítû
a naleznete svÛj jedineãn˘ zpÛsob, jak pfiivést dítû na svût s radostí. Nauãíte se tlumit bolest pfiírodními
prostfiedky a vnímat jednotlivé porodní fáze v propojení s va‰ím dûÈátkem a tím jej podpofiíte na cestû za
prvním nadechnutím. Odbornû vede RNDr. Jana Koudelová, 16.30 – 18.00 hod., hlídání dûtí zaji‰tûno
Modlitby matek – pfii setkáních se sjednocujeme navzájem v modlitbû, na‰e spoleãenství je otevfiené
Ïenám z rÛzn˘ch církví, kultur a zemí, 19 – 20 hod.

âtvrtek:
Skfiítci – pro maminky s dûtmi od 2,5 roku do 5 let. Cviãení, hra, opiãí dráhy na náfiadí, cviãení s míãi rÛz-
n˘ch velikostí, zpívání, pohádky, tvofiení a malování, 1. hodina: 9.30 - 10.30 hod., 2. hodina: 10 – 11 hod.
Koãkování – pro maminky s dûtmi od 2 do 5 let. Koãkováním budeme rozvíjet a posilovat vztah maminka –
dítû a vzájemné vztahy mezi dûtmi, vnímání, fieã, motoriku, 16.00 - 17.00 hod. (od listopadu 2008)
Hrátky v pfiírodû – pro maminky s dûtmi od 3 do 5 let (a jejich mlad‰í ãi star‰í sourozence), proÏitkové
aktivity v okolí matefiského centra, na spoleãném v˘letû po Ti‰novsku, popfi. v prostorách MC. V‰e na téma
Ïivota pfiírody, 15.30 – 17.00 hod.
Cviãení v tûhotenství – cviãení probíhá s ohledem na stupnû tûhotenství kaÏdé maminky. Posílíte pfií-
slu‰né partie potfiebné u porodu, nacviãíte koordinované d˘chání. Odbornû vede Bc. Radka MÀaãková,
17.00 – 17.45 hod.
Pfiedporodní pfiíprava – odbornû vede porodní asistentka Bc. Radka MÀaãková, 17.45 – 18.45 hod.

Pátek:
Brouãci – pro maminky s miminky od 0 do 6 mûsícÛ: 9.30 – 10.30 hod., od 6 do 12 mûsícÛ: 10.30 –
11.30 hod., cviãení, povídání, masáÏe

Oslavy – po dohodû je moÏné uspofiádat v matefiském centru oslavy pro malé dûti pfied‰kolního vûku.
Psychologické poradenství – po dohodû s Mgr. Hanou Kubecovou tel. 736 607 320

UpozorÀujeme na celodenní pfiístup na internet zdarma na dvou poãítaãích a moÏnost vyuÏití tiskárny
i kvalitní kopírky za mírn˘ poplatek.

Kontakt: Matefiské centrum Studánka, Kvûtnická 821, 666 01 Ti‰nov, www.studanka.webzdarma.cz,
e-mail: studanka@atlas.cz, tel. 604 871 943, 606 271 989
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V˘zva k ãtenáfiÛm!

Ti‰novská radnice pfiipravuje v pfií‰-
tím roce k vydání reprezentativní publi-
kaci o pfiírodû a dûjinách mûsta. Kromû
textové ãásti, kterou zpracovává
poãetn˘ kolektiv autorÛ, by mûla kniha
obsahovat i doprovodn˘ materiál nej-
rÛznûj‰ího charakteru, jako jsou archeo-
logické nálezy, rukopisy a dal‰í archivní
doklady, fotografie, plány, mapy, pla-
káty, pozvánky, úfiední listiny, neúfiední
tiskoviny, noviny, firemní písemnosti,
obaly v˘robkÛ ti‰novsk˘ch firem,
v˘tvarná a jiná vyobrazení mûsta atd.
Tento materiál bude vybírán pfiedev‰ím
z fondÛ muzeí a archivÛ, autofii by ale
rádi vyuÏili i dal‰í zdroje. Redaktofii
knihy se proto obracejí prostfiednictvím
Ti‰novsk˘ch novin na  v‰echny obãany
mûsta s Ïádostí o pomoc pfii plnûní
tohoto nesnadného úkolu. Mimo jiné
i proto, aby ãtenáfii v knize nalezli vedle
v‰eobecnû znám˘ch fotografií a doku-
mentÛ i dosud nepublikované materiály.
S pfiípadn˘mi nabídkami se, prosím,
obracejte na pracovnice odboru kultury
ti‰novského mûstského úfiadu nebo na
odborné pracovníky Podhoráckého
muzea v Pfiedklá‰tefií. Ve‰kerá zapÛj-
ãená dokumentace bude ihned zpraco-
vána a vrácena pÛvodním majitelÛm.

(jz)

Setkání a sportování v Seredi

V pátek 26. 9. 2008 probûhlo dal‰í
pfiíjemné setkání s na‰imi pfiáteli
v Seredi. Pfiijali jsme pozvání, které se
uÏ stává tradicí. Po roce se opût setkali
zástupci pedagogÛ a ÏákÛ ze Z· Ti‰nov
Smí‰kova se slovensk˘mi kolegy a Ïáky
ze Z· Jana Ámosa Komenského. ·koly
se pravidelnû stfiídají v pofiádání spor-
tovních a kulturních akcí pro svoje
zahraniãní hosty. V‰echny pedagogy

i Ïáky pfiivítalo v Seredi nejenom vedení
‰koly se zástupci ‰kolského odboru, ale
také primátor mûsta, a to v‰e za pfiítom-
nosti ‰tábu regionální televize a tisku.

Cílem setkání nebylo pouze spor-

tovní klání, ale také seznámení nov˘ch
vedoucích pracovníkÛ na‰í ‰koly s fiedi-
teli základních ‰kol v Seredi. Kromû
toho pedagogové z 1. stupnû vyuÏili toto
setkání k pfiedání vzájemn˘ch zku‰e-
ností s novou ‰kolskou reformou, kterou
v souãasnosti slovenské ‰kolství pro-
chází. Hlavním tématem byla tvorba
‰kolního vzdûlávacího programu, za
pomoci kterého si kaÏdá ‰kola vytváfií
svoje osnovy, zavádí nové pfiedmûty
a volí si jejich ãasovou dotaci.

Zatímco se Ïáci utkali ve fotbale,
florbalu, ko‰íkové a v atletice, pedago-
gové si prohlédli budovu ‰koly vãetnû
novû zafiízené poãítaãové uãebny.

Hostitelé se o nás vzornû starali
a pro v‰echny vítûze sportovních
disciplín a her pfiichystali krásné a hod-
notné ceny. Strávili jsme s nimi pûkn˘
den a budeme se tû‰it na pfií‰tí setkání,
tentokrát u nás, v Ti‰novû.

Mgr. Dana Navrátilová

Mezinárodní spolupráce
pokraãuje

V pátek 26. 9. zavítali Ïáci
Z· Smí‰kova do na‰í druÏební ‰koly
v Seredi.
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Jak uÏ b˘vá zvykem, utkali jsme se
dopoledne v atletice, odpoledne v míão-
v˘ch hrách – fotbal, florbal a basketbal.

V atletice jsme obhájili prvenství
z loÀského roku, ale v míãov˘ch hrách
jsme tentokrát podlehli.

Snad se nám podafií v budoucnu
upravit program tak, aby na sebe mûli
Ïáci více ãasu a mohli se lépe poznat.

Dûkujeme na dálku za dobrou orga-
nizaci celého dne, panu fiidiãi z âSAD
Ti‰nov za ochotu, trpûlivost a profesio-
nální pfiístup.

Pfií‰tí rok v Ti‰novû na vidûnou.
VV

Exkurze do Prahy

Souãástí poznávacích zájezdÛ ÏákÛ
Z· Smí‰kova je náv‰tûva devát˘ch roã-
níkÛ v Praze. Pûkné podzimní poãasí

nám dovolilo si tento den pûknû uÏít
a zaÏít i pfiíjezd vyslancÛ na PraÏsk˘
hrad. Celá prohlídka historické ãásti
mûsta ubûhla velmi rychle, po krátké
prohlídce Staromûstského námûstí jsme
odjeli na Vy‰ehrad, kde jsme si pro-
hlédli Slavín. Snad bude tento mal˘
v˘let záminkou pro dal‰í náv‰tûvu
na‰eho hlavního mûsta.

VV

Îele‰ická rÛÏe

V pátek 17. 10. se uskuteãnil 25. roã-
ník pfiespolního bûhu v Îele‰icích.

Bojovn˘ duch ÏákÛ Z· Smí‰kova si
zaslouÏí ná‰ velk˘ obdiv a díky.
DruÏstvo mlad‰ích a star‰ích dívek si
vybojovalo postup do krajského finále,
star‰í Ïáci se umístili na pûkném
4. místû a mlad‰í na místû devátém.
Velmi pûkného umístûní dosáhli
i jednotlivci:
Nejmlad‰í Ïákynû
1. místo Marie Gabrielová
6. místo Petra Kuãerová
Mlad‰í Ïákynû
2. místo Eli‰ka Kohoutková
3. místo Petra Novotná
4. místo Tereza KfiíÏová
Star‰í Ïákynû
1. místo Hana Dufková
5. místo Mí‰a Vrzalová
Celková v˘sledková listina bude na
webov˘ch stránkách ‰koly.

VV

Fotbal

Dne 23. 9 probûhlo v Ti‰novû okr-
skové kolo ve fotbale. Îáci na‰í ‰koly
okrsek vyhráli a postoupili do okresního
kola, které bylo ve Vranovicích. Zápasy
se hrály ve dvou skupinách. Îáci skon-

ãili na druhém místû, v semifinále na
penalty porazili Vev. Bít˘‰ku a skon-
ãili na 3.místû. Pokud chtûjí bojovat
o celková vítûzství, musí je‰tû zlep‰it
stfielbu.

HS DruÏstvo
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V˘sledky ankety
Co si stromy myslí

V sobotu 18. fiíjna probûhlo
v Mûstské knihovnû
v Ti‰novû velmi zdafiilé kul-
turní odpoledne, jehoÏ sou-
ãástí bylo vyhlá‰ení v˘sled-

kÛ tvÛrãí ankety „Co si stromy myslí“.
O r g a n i z á t o fi i
z Obãanského sdru-
Ïení Za sebevûdomé
Ti‰novsko a Komise
ÎP pfii MûÚ v Ti‰novû
byli velmi pfiíjemnû
pfiekvapeni velkou
úãastí jednotlivcÛ
i ‰kolních kolektivÛ
a aÏ neãekanû vyso-
kou kvalitou zasla-
n˘ch prací. V‰em
úãastníkÛm ankety
patfií ocenûní za citlivé
vnofiení se do svûta
stromÛ a pfiírody a jejich pedagogÛm podû-
kování za motivaci a inspiraci sv˘ch ÏákÛ.
Písemná ãást:
Kategorie dûtí do 12 let:
– vyhodnocené a ocenûné práce:
AneÏka Îádníková, Damiám Matis,
Magdalena ·paãková, Natálie
Nedomová + dal‰í velmi zdafiilé práce:
Anna Francová, Markéta Kube‰ová,
Veronika Boãková, Michaela Miãánová,
Jan Homolka
Kategorie mládeÏe 13 – 17 let:
– vyhodnocené a ocenûné práce

úãastníkÛ ve vûku 13 – 15 let:
Michal Vítek, Katefiina Va‰íãková, Leo‰
Knoflíãek + dal‰í velmi zdafiilé práce:
Michal Himmer, Bernadetta Babáková,
Filip Findura, Kristina Krnáãová
– vyhodnocené a ocenûné práce

úãastníkÛ ve vûku 16 – 17 let:

Tereza Jordanová, Pavel Kfienek, Lenka
Jobánková + dal‰í velmi zdafiilé práce:
Tereza Bûliãová, Edita Heãová,  RÛÏena
Svobodová
Kategorie dospûl˘ch:
– vyhodnocené a ocenûné práce:
Anna Jobánková, Petra Franková

V˘tvarná ãást:
Kategorie dûtí do 12 let:

M· Sluníãko – JeÏci, M·
Sluníãko – Îabky, M·
Kvûtnická (odd. 3 – 6 let),
Kolektiv ÏákÛ 6. C a 7. C Z·
na nám. 28. fiíjna + individuál-
ní ocenûní pro Vendulu
Kameníkovou, Michaelu
Va‰kovou a Markétu
Pavlíãkovou
Kategorie mládeÏe 13 – 17 let:
Îáci 9. B a 9. D Z· na nám.
28. fiíjna, s konkrétním ocenû-
ním pro Erika Louse, Erika
Horváthová a kolektiv ÏákÛ
Z· a DD v Pfiedklá‰tefií.

Kategorie dospûl˘ch:
Jifií Ondra, Radim Tich˘
Cena diváka (v˘sledek hlasování na
v˘stavce na radnici bûhem
Trhov˘ch slavností):
– dûti: MC Studánka (v˘tv.), Anna

Zhofiová (pís.)
– mládeÏ: 6.C Z· Smí‰kova (v˘tv.), Bára

Dvofiáková (pís.)
– dospûlí: Radim Tich˘ (v˘t.), Hana

Zemanová (pís.)

(H.P.)

V˘sledky soutûÏe
„O nejkrásnûj‰í rozkvetlé
okno Ti‰novska 2008“

V pátek 10. fiíjna 2008 probûhlo
v sále Mûstské knihovny v Ti‰novû
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slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ soutûÏe
„O nejkrásnûj‰í rozkvetlé okno
Ti‰novska 2008“, kterou uspofiádalo
Matefiské centrum Studánka ve spolu-
práci s mûstem Ti‰nov a Mûstskou kni-
hovnou v Ti‰novû.

Do soutûÏe se pfiihlásilo celkem
32 soutûÏících, ktefií byli nejen
z Ti‰nova, ale i z okolních obcí –
Pfiedklá‰tefií, LaÏánky, Bfiezina, Níhov,
Katov, Dolní Louãky, Îelezné, Osiky,
·erkovice, Deblín, ·tûpánovice.

V kategorii okno jsou vítûzové:
1. místo Renata Misafiová,

Na Honech 1789, Ti‰nov
2. místo Eva Hanãlová,

Riegrova 431, Ti‰nov
3. místo Jana Vacová, Îelezné 61

V kategorii balkon jsou vítûzové:
1. místo Marcela Radová, Níhov 40
2. místo Ing. Dana Buterinová,

Dvofiáãkova 67, Ti‰nov
3. místo Jana Kuãerová,

Dolní Louãky 347

Zvlá‰tní ocenûní za kvûtinovou
v˘zdobu domu s peãovatelskou sluÏbou
na ulici Králova obdrÏel v kategorii
okno pan Antonín ·tûpánek a v katego-
rii balkon paní NadûÏda K‰icová. V‰em
ocenûn˘m blahopfiejeme!

Za vûcné ceny a dárkové poukazy pro
vítûze dûkujeme mûstu Ti‰nov a zahrad-

nick˘m prodejnám: Dianthus – Hana
Andr˘sková, Horticentrum – zahradnic-
tví U KopfiivÛ, Danielovo zahradnictví,
Kvûtiny u Penny marketu, ASTRA –
Jitka Veselá, AV centrum – Lubo‰
Brejcha.

Vítûzná okna si mÛÏete prohléd-
nout na plakátech v Mûstské knihovnû
v Ti‰novû, v ti‰novsk˘ch zahradnic-
tvích a na internetov˘ch stránkách
Matefiského centra Studánka
www.studanka.webzdarma.cz.

V‰em obãanÛm, ktefií se do leto‰ního
roãníku nepfiihlásili, a pfiesto svou kvû-
tinovou v˘zdobou zkrá‰lili ulice mûsta
Ti‰nova, také dûkujeme. Je tu opravdu
na co koukat! Vûfiíme, Ïe pfií‰tí rok
vyhrajete právû Vy!

Lenka Vlasáková, koordinátorka
Matefiského centra Studánka

Co prozradilo ‰etfiení
na ZU· Ti‰nov
K novému dotazníku pro dûti
a rodiãe

Na ZU· Ti‰nov patfií dotazníková
‰etfiení k zaveden˘m metodám zji‰Èo-
vání vûcn˘ch názorÛ ÏákÛ. Struãnû jsem
se k nim jiÏ vyjádfiil (TN 2007, roã. 17,
ã. 7, s. 11-12). Letos bylo provedeno ‰et-
fiení nové. Adresné a tedy osobní, jdoucí
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„na tûlo“. Cílem tohoto nového ‰etfiení
bylo zjistit rÛzné názory a jejich
prostfiednictvím motivaci ÏákÛ k pravi-
delnému a dostateãnému cviãení na
hudební nástroj i k vefiejnému vystupo-
vání. ·etfiení bylo provedeno v jedné
‰kolní tfiídû postupnû u dûtí i u jejich
rodiãÛ.

Pfii vyhodnocení dotazníku pfiekva-
pila shoda mezi v˘sledky dotazníku
a souvisejícími vûcmi. Tedy mezi rodi-
ãovskou kontrolou dítûte pfii domácím
cviãení, zpÛsobem tohoto cviãení a pra-
covními v˘sledky dítûte jako Ïáka.
(Dne‰ní uãebnice hovofií pfiímo o Ïákov-
ské práci s hudbou.) Îák, kter˘ dle
sv˘ch vlastních a rodiãovsk˘ch slov cvi-
ãil doma ménû, toho skuteãnû ménû do-
kázal i ve hfie na svÛj hudební nástroj ve
‰kole. Lze to zpûtnû doloÏit mnoÏstvím
a jakostí zahrané hudby, vefiejn˘ch
vystoupení i obdrÏen˘ch známek.

Uvedené v˘sledky dotazníku, kryjící
se s pracovními v˘sledky ÏákÛ ve ‰kole,
svûdãí o otevfienosti ÏákÛ i rodiãÛ. Je
tato otevfienost podmínûna demokratic-
k˘m prostfiedím (‰kolním, mimo‰kol-
ním, ãi obojím)? Anebo tím, Ïe ZU·
Ti‰nov, ‰kola s vlastními studijními
plány a osnovami kontrolovaná âeskou
‰kolní inspekcí, je navzdory tomu zafií-
zením pro Ïáka nepovinn˘m a v oãích
ãásti vefiejnosti stále je‰tû volnoãaso-
v˘m? Tedy takov˘m, kde (údajnû)
„o mnoho nejde“ a „pfiepych otevfienosti“
si lze tím pádem bez obav dovolit?
Pfiesnou odpovûì dosud neznáme.

Dotazník v‰ak pro v‰echny pfiípady
obsahoval vyz˘vavou poloÏku: zda na
ZU· je nejlep‰ím uãitelem ten, kter˘
toho po Ïákovi chce co nejménû. Na uve-
denou poloÏku odpovûdûli rodiãe (tam se
to pfiedpokládalo) i dûti (tam se to ne-

pfiedpokládalo) shodnû jednomysln˘m
a jednoznaãn˘m: NAPROSTO NE. Tato
odpovûì nasvûdãuje, Ïe vedle uãitelÛ
a ‰koly i rodiãÛm a dûtem „o nûco jde“.
(Snad se zde promítla i skuteãnost, Ïe
studium na ZU· není zcela zadarmo,
a poznatek, Ïe vynaloÏené náklady mají
b˘t úãelné.) To by bylo jen dobfie.

Vefiejné vystupování ÏákÛ je sou-
ãástí jejich studia na ZU·. Ve v˘sledcích
dotazníku proto pfiekvapilo, Ïe rodiãe
projevili mnohem vût‰í motivaci k vefiej-
nému vystupování sv˘ch dûtí neÏ tyto
dûti samy. Takoví rodiãe dokáÏí své dûti
povzbudit, kdyÏ v práci zaãnou polevo-
vat, coÏ se tu a tam stane asi kaÏdému
Ïákovi. Snad je moÏné vyvodit, Ïe tako-
v˘m rodiãÛm je vlastní zdravá ctiÏádost,
která se na jejich dûti nutnû pfienese.
A to by bylo také dobfie.

Men‰í ãást ÏákÛ – ti nejpilnûj‰í
z nich – vyjádfiila v dotazníku ochotu
k pfiípadnému vefiejnému v˘konu nad-
standardního obsahu a rozsahu. Tady
lze dodat: nemusí pr‰et, hlavnû, Ïe
kape. Právû tito Ïáci se mohou stát
pomysln˘mi „tahouny“, ktefií pfiitáhnou
jiné, váhavûj‰í ãi dosud ménû pracovité
spoluÏáky, a tím se mÛÏe zv˘‰it v˘kon-
nost celé ‰koly.

Nyní shrnutí. Bylo zji‰tûno, jak
dÛleÏité jsou spolupráce rodiny a ‰koly
a osobní motivace Ïáka. Podíváme-li se
do pedagogické literatury, budeme
vidût, Ïe tato zji‰tûní nejsou nijak pfie-
vratná. Co bylo fieãeno jiÏ dfiíve na
jin˘ch místech, se v‰ak v dotazníkovém
‰etfiení na ZU· Ti‰nov v roce 2008 opût
potvrdilo. Neztrácejme to ze zfietele!

MgA. et MgA. Zdenûk Va‰íãek, Ph. D.
ZU· Ti‰nov
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Dnes vãelafiení není vûcí
jen vãelafiÛ, ale celé na‰i
spoleãnosti
Ohlédnutí za vãelafisk˘m rokem
2007/08 na Ti‰novsku

Velká armáda vãelích dûlnic umírá!
Tato slova zaznûla i na zasedání
ZO âSV Ti‰nov dne 10. února 2008.
Nov˘ vãelafisk˘ rok zaãal neradostnû.
V fiíjnu 2007 na Ti‰novsku a v celé
âeské republice mizí stovky – tisíce
vãelstev. Miliardy vãel se ztrácejí beze
stopy. Náhle opu‰tûné úly hlásí vãelafii
také v Nûmecku, Francii, ·v˘carsku,
·panûlsku, Portugalsku, Itálii, ¤ecku,
Británii i Spojen˘ch státech americk˘ch…

Pro na‰e vãelafie toto zji‰tûní bylo
‰okem. Na první pohled v podzimním
období vãelafi nic nepozná. Vãely nosí
pyl a létají, ale pfii otevfiení úlu je to
drama. Hrstka vãel kolem matky.
Vãelstva po ukonãení medobraní 2007
byla o‰etfiena proti roztoãi, pfiesto od
fiíjna do bfiezna hlásí vãelafii ZO Ti‰nov
ztrátu 266 vãelstev, to je 38%.

Kdyby vãely hynuly kvÛli otravû pes-
ticidy, jejich tûla by leÏela kolem úlÛ.
Kdyby prchaly pfied nûjakou hrozbou,
neopou‰tûly by matku. Co je tedy pfiíãi-
nou úhynÛ vãelstev? Nepochybnû sou-
ãasn˘ roztoã „Varroa destructor“. Je to
mizení vãel, které vyvolá zánik vãelstva.
Proã? Typické pro vãely je krátce pfied
smrtí instinktivnû opustit úl a umírat
daleko od stanovi‰tû. Po‰kozené vãely
roztoãem mají naru‰ené Ïivotní funkce,
coÏ se projeví zkrácením délky Ïivota.
Tvorba zimních vãel je závislá na poãtu
letních vãel. Dvû vãely peãují o jednu
larviãku. Málo plodu, tedy lep‰í péãe
a tím dlouhovûké vãely. V malém plodo-
vém tûlese se koncentruje velké
mnoÏství roztoãÛ, ktefií naru‰í ty nejdÛ-

leÏitûj‰í vãely zimní. Právû podzim je
kritick˘m obdobím, kdy umírají krátko-
vûké letní vãely, ale i ty dlouhovûké.
Matky v úlu zÛstávají a hynou spolu se
zbytkem vãel pfiíchodem mrazÛ – níz-
k˘ch venkovních teplot. Vãelstvo nemá
ãas ani sílu vytvofiit uÏ dal‰í generaci.
Matefií buÀky nejsou roztoãi napadeny,
protoÏe jejich v˘voj v buÀce trvá jen
16 dní a roztoã potfiebuje v˘voj del‰í. To
je pfiíhodné v buÀkách dûlnic, kde v˘voj
trvá 21 dní, a nebo trubce – 25 dní.
Naru‰ení Ïivotního cyklu vãelstva
roztoãem je problém, kter˘ známe pod
názvem varroáza. Zatím nejhor‰ím
rokem v historii boje s varroázou
v âeské republice byl právû tento uply-
nul˘ vãelafisk˘ rok.

Rány, které zpÛsobuje vãelám, jsou
vstupní branou nejrÛznûj‰ím infekcím
virov˘m i bakteriálním. Dosáhne-li
poãet roztoãÛ poãtu vãel, znamená to
zánik vãelstva.

âeská republika je ve srovnání s ostat-
ními zemûmi Evropské unie v boji proti
varroáze velmi úspû‰ná. Pro 76 vãelafiÛ
na Ti‰novsku je vãelafiení koníãkem,
kter˘ se stává v posledních letech
velice nároãn˘m po v‰ech stránkách.
Spoleãnost poskytuje milióny korun do-
tace roãnû urãené k boji proti varroáze,
na rozbory medu…

Rok 2008 na Ti‰novsku byl rokem
obnovy vãelstev, pfiesto stavy k 1. záfií
2008 nedosáhly poãtu pfiedchozích let.
Vstoupili jsme do nového vãelafiského
roku, a tak si pfieji, aby byl lep‰í neÏ
právû ten uplynul˘. Vûfiím v lep‰í ãasy
pro vãelafie, na‰i pfiírodu, ale i zahrád-
káfie – ovocnáfie. Vûfiím, Ïe vãelafii
nevzdají tento boj. Vûfiím v podporu tûch
nejbliÏ‰ích a celé na‰i spoleãnosti.

Josef Permedla

Pfií‰tû v listopadu: Vãela a ãlovûk 21. století!
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Havárie letadel na Ti‰novsku

S rozvojem letectví po první svûtové
válce a dále po vzniku samostatného
státu dochází k leteck˘m haváriím i na
Ti‰novsku. S leteck˘m provozem také
souvisí nûkteré zajímavosti. Z vlast-
ních záÏitkÛ a s pomocí literatury
pokusím se tyto události shrnout.

Zfiejmû k první havárii v regionu
do‰lo 1. záfií 1922, kdy fran-
couzsk˘ stroj Breguet XIVA 2
s posádkou kapitána
Zeleného a rotmistra Miky
havaroval v˘chodnû od
Ti‰nova. Jak dobové hlá‰ení
uvádí, letoun pro‰l˘ první
svûtovou válkou odstartoval
z polního leti‰tû u Hru‰ovan
s úkolem podpofiit cviãení pol-
ních jednotek u Velkého
Mezifiíãí. Pro ‰patné poãasí
ztratil orientaci a kdyÏ ji
znovu na‰el po pfieãtení
nápisu na nádraÏní budovû
v Novém Mûstû na Moravû,
zamífiil zpût. U Ti‰nova se
zaãal projevovat nedostatek
benzinu a nepomohlo ani pfie-
pnutí na rezervní nádrÏ. Po
18. hodinû narazil Breguet do
zemû v˘chodnû od Ti‰nova
nedaleko nádraÏní budovy
dnes jiÏ neexistující stanice
Drásov. Posádka zÛstala
nezranûna a stroj po opravû
je‰tû létal. Fotografie zfiíceného le-
tounu je pfievzata ze sbírek Národního
technického muzea.

K dal‰í lehké havárii do‰lo asi
v roce 1936. Tehdy se nûmeck˘ vûtroÀ
pfii dálkovém letu dostal aÏ nad Ti‰nov
a zfiítil se v prostoru mezi dne‰ní
benzinovou stanicí a prodejnou vozÛ

·koda. Pilot byl lehce zranûn. Tehdy
jsem poprvé spatfiil hákov˘ kfiíÏ na
smûrovém kormidle vûtronû. âern˘
kfiíÏ v bílém kruhu na ãerveném poli.

Za okupace v roce 1941 se zfiítil za
Trncem v místû dne‰ního ‰kolícího
stfiediska CO nûmeck˘ jednomístn˘
dvouplo‰ník kombinované konstrukce
(dfievo, kov). Jednalo se zfiejmû o stroj
Bücker. Pilot se zabil. Lidé ãekající

kolem poledne na vlak na starém
hradãanském nádraÏí jej vidûli pfiistát
a popojíÏdût po zemi v místû dne‰ního
hasiãského stfiediska. Poté znovu
vzlétl a zfiítil se za Trncem. Mûl jsem
z nûho nûkteré pozÛstatky a zejména
mnû utkvûlo v pamûti, Ïe pfii stavbû
letounu byly pouÏity duralové ‰roubky
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do dfieva. Aã byla válka se zv˘‰en˘m
leteck˘m provozem, nebyl nárÛst letec-
k˘ch havárií podstatn˘.

Dne 14. bfiezna 1944 se zfiítil v ka-
tastru obce Synalov nad Ochozem
v místû zvaném „Dalí‰ky“ nûmeck˘
stfiemhlav˘ bombardér Junkers Ju 87
zvan˘ „Stuka“. Stroj patfiil jednotce
SG 102 (Schlachtgeschwader – bitevní
eskadra) a ke zfiícení do‰lo pro nepfiíz-
nivé poãasí. Pilot pouÏil padáku
a zÛstal nezranûn.

Pfií‰tí rok v dubnu 1945 dochází
k havárii opût v katastru Synalova.
Po leteckém souboji zde nouzovû
pfiistává na bfiicho v místû zvaném
„Na Balinkách“ stíhací letoun
Messerschmitt Bf 109. Pilot se také
zachraÀuje padákem pfii riskantním
v˘skoku v malé v˘‰ce. Pfied opu‰tûním
letounu odhozen˘ kryt kabiny dopadl
v ·erkovicích. Ke které jednotce stroj
patfiil, se dosud nepodafiilo zjistit, byl
oznaãen bílou desítkou.

Záznamy uvádí je‰tû pfiípad stíhaãe
Messerschmitt 109-K4. Ten mûl b˘t pfii
pokusu o pfiistání na leti‰ti Brno-
Slatina sestfielen u Veverské Bít˘‰ky
dne 28. dubna 1945, kdy uÏ ale bylo
Brno osvobozeno. Pilot Fv. Muschiol?
zÛstal nezvûstn˘. Tento záznam se zdá
ponûkud nepfiesn˘.

K nejvût‰í havárii do‰lo na samém
konci války dne 17. dubna 1945.
Americk˘ zásobovací bombardér
Liberátor B24 zasaÏen˘ nûmeck˘m
stíhaãem nad LaÏánkami se zfiítil do
polí pod Ti‰novem. Celá osmiãlenná
posádka seskoãila padáky. Pfied Nûmci
je zachránili partyzáni a obyvatelé
v úkrytech u Veverské Bít˘‰ky
a u Níhova aÏ do konce války.

Následuje dlouhá pfiestávka.
K poslední letecké havárii do‰lo

v kvûtnu 1976 u V‰echovic. Jednalo se
o letoun MIG 21, kter˘ dopadl v obci na
pozemku HorãicÛ nedaleko ‰koly.
Nikdo nebyl zranûn, pilot pouÏil
padáku a pfiistál v místû zvaném
„V Sekerách“. Zahrada byla zcela
zniãena kráterem o prÛmûru asi
15 m,  kdyÏ armáda zbytky letounu
vykopávala. 

Dal‰í zajímavostí je zaznamenání
pfieletu tak zvaného autogira. Bylo
pozorováno v létû 1936 nebo 1937 pfii-
bliÏnû na trase od Nelepãe k Bfiezinû.
Patfiilo zlínské firmû BaÈa a bylo hojnû
vyuÏíváno k reklamním úãelÛm.
Autogiro má trup normálního letadla,
ale místo kfiídel má ãtyfilistou vrtuli,
která se sama otáãí. Pohon má jen
taÏná vrtule. Pfii rozjezdu se listy pfii
urãité rychlosti roztoãí, vznikne
potfiebn˘ tlak a letadlo se vznese. Pfii
zastavení motoru se listy setrvaãností
toãí dál a letadlo klouzá dolÛ. V̆ roba
autogir brzy zanikla, principu v‰ak
bylo vyuÏíváno na nûmeck˘ch ponor-
kách, kdy se pfii vleãení mohl pozoro-
vatel dostat do v˘‰e. Také vírník
zkou‰en˘ v padesát˘ch letech fungoval
na stejném principu.

Zvlá‰tností byl také svûteln˘ maják
u Braní‰kova. Svûteln˘ paprsek k˘val
ve smûru Praha – Brno a slouÏil v noci
k orientaci letadel. Betonová deska je
v polích dosud, mosazn˘ ‰títek praÏské
firmy, která maják ve dvacát˘ch letech
stavûla a kter˘ zde byl je‰tû v padesá-
t˘ch letech, zmizel a v betonu zÛstal
jen jeho otisk.

Karel Krejãí

pokraãování v TN ã. 19
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XXXIII. Mezinárodní podzimní
expozice minerálÛ, Ti‰nov
7. – 9. listopadu 2008

Leto‰ní v pofiadí jiÏ 65. ti‰novská
expozice minerálÛ se koná ve dnech
7. – 9. listopadu 2008 v ti‰novské soko-
lovnû, gymnáziu a základní ‰kole na
ulici Riegrovû. Pro vefiejnost bude expo-
zice pfiístupná v pátek od 11 do 19 hodin,
pfiiãemÏ oficiální zahájení je v pátek ve
12 hodin. V sobotu bude na‰e expozice

otevfiená  pro vefiejnost od 9 do 19 a v ne-
dûli od 9 do 16 hodin. Doporuãujeme
v‰ak náv‰tûvu neodkládat na nedûli po
15. hodinû, protoÏe v uvedenou dobu jiÏ
nûktefií vystavovatelé budou „balit“.
Ti‰novská expozice minerálÛ je beze-
sporu nejvût‰í akcí svého druhu ve
v˘chodní Evropû a jedna z nejv˘znam-
nûj‰ích evropsk˘ch mineralogick˘ch
akcí vÛbec. Tû‰í se mimofiádné pozor-
nosti na‰ich i zahraniãních vystavova-
telÛ i náv‰tûvníkÛ. Poãet vystavovatelÛ
bude asi 260, z toho asi 70 zahraniãních.
Budou to vystavovatelé ze 14 zemí,
z nejvût‰í dálky pfiijede pan Alexander
Oczak z Austrálie, pan Paul N. Ingram
z Indonésie (Bali) a firma paní
L. A. Gnûdkové „Sibírskaja Beresta“
z Novosibirska. JiÏ tradiãnû Vám dopo-
ruãujeme nav‰tívit expozici pana

Ficiána z Brna – zde vystavují svoje v˘-
robky – kartónové dárkové krabiãky –
zrakovû postiÏení. Jsou opravdu hezké
a celá fiada na‰ich vystavovatelÛ si jiÏ
jejich v˘robky objednala. Vystavují
v gymnáziu v druhé tfiídû na pravé
stranû od vchodu. Ná‰ zájem o jejich
v˘robky jim dodává pocit sebevûdomí
a prospû‰nosti.

Na v˘stavû najdete  pestrou paletu
minerálÛ z celého svûta i nepfieberné
mnoÏství drobn˘ch ‰perkÛ z polodraho-
kamÛ a pro nároãné i z drahokamÛ.
Oãekáváme úãast pfies 9 000 náv‰tûv-
níkÛ z celé na‰í republiky i ze soused-
ních státÛ.

Na‰e diferencované vstupné bude:
v pátek 30,- Kã, v sobotu do 14 hodin
70,- Kã, po 14 hodinû 40,- Kã, v nedûli
20,- Kã pro osobu a den. Diferencovanou
cenou se snaÏíme o pfiesun náv‰tûvníkÛ
na pátek, sobotní odpoledne a na nedûli.
Pro ty, co nechtûjí ãekat v sobotu pfied
pokladnou v sokolovnû, máme jednu
radu. Vstupenky budeme v sobotu do
14 hodin prodávat rovnûÏ na gymnáziu.
Bez vstupenky bude moÏné nav‰tívit
expozice v základní ‰kole. Zde je sice
jenom asi 10 % z toho, co je v sokolovnû,
ale i tak je toho dost k vidûní.

K dispozici bude i dal‰í jiÏ 24. ãíslo
„Zpravodaje mineralogick˘ch expozic
v Ti‰novû“ s barevnou obálkou a termíny
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dal‰ích mineralogick˘ch akcí pro zbytek
roku 2008 a termíny ti‰novsk˘ch burz
i burz u nás i v zahraniãí pro rok 2009,
jakoÏ i adresy firem a v‰ech vystavova-
telÛ. Tentokrát je v tomto ãísle ãlánek
prof. Petránka, DrSc. o achátech
v Etiopii, dal‰í ãlánky jsou z uranov˘ch
dolÛ v Dolní RoÏínce (dnes GEAM) pfied
rokem 1989. Je tam i ãlánek o náv‰tûvû
z âíny. Zájemci si mohou Zpravodaj za-
koupit za 25,- Kã v prÛbûhu expozice
u ‰atny v sokolovnû. RovnûÏ si tam
mÛÏete zakoupit  pohledy se sokolovnou
ãi s ti‰novsk˘mi minerály a dvû pohled-
nice s minerály uranov˘ch dolÛ –
GEAM v Dolní RoÏínce.

Na‰e leto‰ní jarní expozice probûhla
úspû‰nû, v podstatû bez incidentÛ a vût-
‰ích krádeÏí minerálÛ. Akci, na kterou
srdeãnû zveme v‰echny zájemce ze ‰iro-
kého okolí, pofiádá SOKOL Ti‰nov ve
spolupráci s Gymnáziem v Ti‰novû,
Muzeem Brnûnska v Pfiedklá‰tefií pod

patronací Mûstského zastupitelstva
v Ti‰novû, s odbornou garancí mineralo-
gicko-petrografického oddûlení Morav-
ského zemského muzea v Brnû
a Odborné skupiny mineralogie âeské
geologické spoleãnosti. Nenechte si ujít
jedineãnou pfiíleÏitost zhlédnout mine-
rály z celého svûta ãi nakoupit dárky
a potû‰it  své blízké hezk˘m pfiívûskem,
‰perkem s prav˘m kamenem anebo hez-
k˘m kamenem do vitríny. VÏdyÈ vánoce
jsou jiÏ tak blízko!

Pokud by Vám to nevy‰lo, tak dal‰í
v pofiadí jiÏ 66. ti‰novská mineralogická
expozice bude na jafie 2. – 4. kvûtna
2009. S ní zahájíme ná‰ jiÏ XXXIV. roã-
ník. NAZDAR a nashledanou s Vámi
v ti‰novské sokolovnû, v gymnáziu a zá-
kladní ‰kole pfii mineralogické expozici
se tû‰í v˘bor TJ SOKOL Ti‰nov.

Ing. Andrej Suãko
pfiedseda organizaãního v˘boru

Listopad ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 1. 11. 10.00 volejbal muÏi Vy‰kov
13.00 volejbal muÏi Vy‰kov

Nedûle 2. 11. 8.30 házená ml. Ïáci Sokolnice
9.45 házená st. Ïáci Sokolnice

11.15 házená muÏi B Sokolnice
Sobota 8. 11. 19.30 futsal I. FC Kvûtnice-Kalábek Brno
Nedûle 9. 11. 10.00 házená ml. Ïáci Vel. Mezifiíãí

11.15 házená st. Ïáci Vel. Mezifiíãí
13.30 házená ml. dorci Sokolnice
15.00 házená muÏi B Brno IV.
17.00 házená muÏi Vel. Mezifiíãí

Upozornûní pro diváky – na v‰echna utkání házené je vchod 9.11. ze dvora

Sobota 15. 11. 8.00 – 20.00 Taekwon-do, korejské bojové umûní
Sobota 22. 11. 8.00 – 16.00 stol. tenis Okresní pfiebor muÏÛ a ÏákÛ

18.00 basketbal muÏi Jiskra Kyjov
20.00 futsal I. FC Kvûtnice-Jantar Ivanãice

Nedûle 23. 11. 9.00 basketbal Ïeny Blansko
11.00 basketbal muÏi Vy‰kov
17.00 házená muÏi Ivanãice
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Atletika

V sobotu 27. záfií se na hfii‰ti
u Z· nám. 28. fiíjna uskuteãnil 3. roãník
Skokanského
trojboje O Pohár
Geodetické kan-
celáfie Souãek
a atletick˘ ãtyfi-
boj mládeÏe
v‰ech kategorií.
P o fi a d a t e l Û m
z Atletického
klubu Ti‰nov
pfiálo i poãasí,
a tak se na
startovní ãáru
p o s t a v i l o
52 závodníkÛ.
Ve velmi pfiátelské atmosféfie padalo
mnoho osobních rekordÛ drtivé vût‰iny
závodníkÛ.

Ve skokanském trojboji málem padl
rekord mítinku, za zmínku stojí re-
kordní zápis místního hfii‰tû ve skoku
do v˘‰ky veteránské kategorie V50.
SoutûÏ druÏstev ve skokanském trojboji

tak vyhrála Sluníãka ve sloÏení
Adamcová Beáta (416 cm), Kuãerová
Aneta (150 cm) a Du‰ková Tereza
(964 cm), pfied t˘mem Zebry: Novotn˘

Martin (555
cm), Pavelka
Luká‰ (170 cm)
a Sebera Martin
(1191 cm)
a Souãkov˘mi –
V e r o n i k a
(365 cm), Karel
(120 cm), Tereza
(921 cm).
Z atletického
ãtyfiboje jme-
nujme alespoÀ
vítûze jednotli-
v˘ch kategorií:

Vojtûch Zhofi, TáÀa Lieberzeitová,
Rudolf Cvrkal, Miriam Matisová, Jakub
Smetana, Barbora Lahodová, Vojtûch
¤ehofi, Martina Tesafiová, Milan
Kopeãn˘ a Beáta Adamcová.

Kompletní v˘sledky vãetnû bohaté fo-
togalerie najdete na www.aktisnov.wz.cz.

Na fotografii první 3 druÏstva

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Pátek 7. 11. 11.00 – 19.00 Mezinárodní expozice minerálÛ
Sobota 8. 11. 9.00 – 19.00 Mezinárodní expozice minerálÛ
Nedûle 9. 11. 9.00 – 16.00 Mezinárodní expozice minerálÛ
âtvrtek 13. 11. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Úter˘ 18. 11. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Stfieda 19. 11. 9.30 - 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
âtvrtek 20. 11. 9.30 – 17.00 prodej obuvi
Sobota 22. 11. 9.00 – 13.00 prodej obuvi
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·K Ycnega Sokol Ti‰nov

Pofiádá dne 15. 11. 2008 v Ti‰novské
sokolovnû mûstsk˘ pfiebor v ‰achu.
Zúãastnit se mohou pouze obyvatelé
z regionu Ti‰novsko!!! Prezentace
v 8.00 hod.

Hrát se bude ‰v˘carsk˘m systémem
na 9 kol 2x15 minut nebo na 7 kol 2x20
minut. ZáleÏí na poãtu hráãÛ.

Ceny budou finanãní i vûcné. Toto se
upfiesní do konce fiíjna. Závazné pfii-
hlá‰ky sdûlte nejlépe do 13. 11. 2008 na

telefon: Janás Josef 721 321 543, mail:
janas.josef@seznam.cz nebo osobnû
kaÏd˘ ãtvrtek od 18 hodin v ti‰novské
sokolovnû.

Obãerstvení zaji‰tûno!!!
Podrobnûj‰í informace o na‰em od-

díle naleznete na na‰ich internetov˘ch
stránkách: www.sachtisnov.estranky.cz

HLEDÁME NOVÉ ZÁJEMCE
O KRÁLOVSKOU HRU.
SPONZORÒM NABÍZÍME REKLA-
MU V RÁMCI CELÉHO JM KRAJE
I NA INTERNETU.

p. druÏstvo utkání V P S sety míãe body

1. TJ Znojmo 6 5 1 0 16:5 506:424 11

2. TJ Sokol Dûdice 6 4 2 0 13:10 532:515 10

3. Komárov 6 3 3 0 13:10 498:510 9

4. VK Ti‰nov 6 3 3 0 11:10 469:454 9

5. VK MS Brno 6 3 3 0 11:10 461:460 9

6. Volejbal Vy‰kov 4 4 0 0 12:4 373:313 8

7. TJ Sokol ·lapanice 6 1 5 0 9:16 549:586 7

8. TJ Tesla Brno 4 2 2 0 7:8 319:333 6

9. TJ Sokol Buãovice B 4 1 3 0 4:11 297:346 5

10. TJ Lokomotiva – Ingstav 4 0 4 0 0:12 246:309 4

Tabulka po 6 utkáních / SKUPINA JM-M-1

Pod vysokou sítí – volejbal

VK Ti‰nov – TJ Tesla Brno
1:3 (18, -11, -18, -22)

3:1 (9, -17, 10, 20)

Domácí zápas s Teslou jsme
zaãali opravdu znamenitû. Dafiilo se

témûfi v‰e a tak zisk první sady v ná‰
prospûch byl v celku bezproblémov˘. 

Dal‰í 3 sety v‰ak byly v reÏii
hostujícího druÏstva, soupefi zaãal mít
postupnû navrch a ná‰ v˘kon i pfies
snahu hráãÛ nevedl k úspûchu. První
zápas jsme tak prohráli 1:3.

Odvetné utkání mûlo stejn˘ zaãátek,
tedy první set v ná‰ prospûch a to velmi
pfiesvûdãivû. Druh˘ set znovu byl jako
den a noc. Soupefi vyrovnal na 1:1.
Po tomto vyrovnávacím setu se v‰ak
na‰i naplno rozehráli a dovedli zápas do
vítûzného konce 3:1.

Závûrem lze na‰im rozhodnû podû-
kovat za slu‰n˘ v˘kon s konstatováním,
Ïe dûlba bodÛ byla spravedlivá.

Pfií‰tí domácí utkání sehrajeme
v sobotu 1. listopadu 2008 proti druÏ-
stvu Volejbal Vy‰kov.

(Lasik)
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Stolní tenisté po tfiech zápasech v ãele 3. ligy!

Sobota 18. 10. 2008
KORAL TI·NOV : SOKOL VRACOV / 10 : 4
Body: Vesel˘ 3,5; Smejkal 2,5; Pfiikryl 2,5; Svoboda 2,5

Nedûle 19. 10. 2008
KORAL TI·NOV : SOKOL SLAVKOV / 10 : 4
Body: Svoboda 3; Smejkal 2,5; Do Trong 2,5; Vesel˘ 2

Dal‰í utkání v domácím prostfiedí:
15. 11. Koral Ti‰nov : Baník Rtynû
16. 11. Koral Ti‰nov : TJ Jiãín

Vzpomínky

Nelítostn˘ osud to nejdraÏ‰í nám vzal,
jen velkou bolest v srdci zanechal.

Dne 7. listopadu uplyne
‰est smutn˘ch rokÛ, kdy
nás opustil ná‰ milovan˘
tatínek a dûdeãek, pan
JAROSLAV ZAV¤EL.
Stále  vzpomíná a za

tichou vzpomínku dûkuje dcera Jana
s rodinou. Tatínku moc nám chybí‰.

Tich˘ je domov smutno je v nûm,
cestiãka na hfibitov zÛstala jen.
TvÛj hlas se ztratil, úsmûv vítr vzal
a nám vzpomínky a bolest zanechal.

Dne 7. listopadu uplyne 6. smutn˘ rok,
kdy nás navÏdy opustil drah˘ manÏel,
tatínek a dûdeãek pan JAROSLAV
ZAV¤EL. Za tichou vzpomínku dûkuje
manÏelka a dcera s rodinou.

Pofi. Utkání V R P Skóre Body

1 Koral Ti‰nov 3 3 0 0 30:12 9

2 TTC Znojmo 3 3 0 0 30:14 9

3 MS Brno C 3 3 0 0 30:15 9

4 SK Telã 3 2 0 1 24:20 7

5 Sokol Slavkov 3 2 0 1 24:23 7

6 TJ Jiãín 3 1 1 1 21:26 6

7 Baník Rtynû 3 1 0 2 24:23 5

8 Loko Pardubice 3 1 0 2 22:24 5

9 Jiskra Litomy‰l 3 1 0 2 20:23 5

10 Sokol Brno I. 3 0 1 2 18:29 4

11 Sokol Vracov 3 0 0 3 14:30 3

12 TTC Ústí n.O. 3 0 0 3 12:30 3

3. liga – muÏi / Tabulka soutûÏe po 3. kole – Základní ãást
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Inzerce

Vymûním nájemní byt 2+1 stfied
Brna, velk˘, 79 m2 obytná plocha, za
1+1 v Ti‰novû. Tel.: 737 830 915

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

Hledám pronájem 2+1 do 8.000,- Kã
vã. inkasa. Tel.: 732 757 956, e.mail:
n.u.n.o@seznam.cz

Prodám DB 3+1 na Kvûtnické, blízko
centra, 4. p. Tel.: 736 749 304

Pronajmu garáÏ sídli‰tû U Humpolky.
Tel.: 604 200 670

Prodám vylouskaná jádra vla‰sk˘ch
ofiechÛ – 100,- Kã/kg. Tel.: 605 863 867

14-ti denní intenzivní kurz angliãtiny
pro ty, co chtûjí zaãít od zaãátku.
Termín: 8. 12. – 13. 12 a 15. 12 – 19. 12,
dennû od 15.30 do 19.30 hod., v centru
Ti‰nova. Max. poãet posluchaãÛ 8.
Tel.: 776 570 893

Nabízím douãování kompletní stfied.
matematiky. Tel.: 607 231 274

Douãím AJ, NJ. Tel.: 723 551 481

Novû na ãeském trhu – „KE·OVKA,
a. s.“. Pohodlná pÛjãka, tel.: 549 210 261

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

Hledám kadefinici na ÎL do provo-
zovny v Drásovû. Info tel.: 721 223 373

Studio FREE nabízí nové kosmetické
sluÏby fotoomlazení, fotodepilace
a bûlení zubÛ. Info tel.: 721 223 373

Studio FREE nabízí modeláÏ nehtÛ
pfiímo v kadefinictví. Zavádûcí ceny!
Objednávky na tel.: 724 730 293

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

Restaurace Ti‰novská rychta pfiijme
vyuãeného kuchafie s praxí i brigádnû.
Pomocnou sílu do kuchynû a v˘pomoc do
obsluhy. Zn. spolehlivost.
Tel: 603 922 974

Dne 22. 10. 2008 uplynul
první smutn˘ rok od
úmrtí na‰eho milova-
ného manÏela, tatínka
a dûdeãka pana
PhDr. MILANA NOVOT-
NÉHO. Stále vzpomíná

manÏelka a synové s rodinami.

Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m za
projevenou soustrast a upfiímná slova
útûchy nad úmrtím na‰eho milova-
ného syna MUDr. JI¤ÍHO MOUKY. 
Rodiãe a sestra.
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