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U pfiíleÏitosti 90. v˘roãí vzniku
samostatného ãeskoslovenského státu

byla zasazena lípa v parku na
nám. 28. fiíjna, které tímto bylo slavnostnû

otevfieno po kompletní rekonstrukci.
Foto Brzobohatá
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fiíjemnû teplé sluneãné dny
druhé poloviny fiíjna nás pfie-
nesly do pozdního podzimu.

K leto‰ním náv‰tûvám hfibitovÛ a hrobÛ
na‰ich zemfiel˘ch bylo moÏno vyuÏít
nejen oba víkendy, ale mnozí z nás jed-
ním dnem dovolené a státním svátkem
prodlouÏili sobû a sv˘m dûtem podzimní
prázdniny.

Leto‰ní devadesáté v˘roãí vzniku
âeskoslovenského státu jsme v na‰em
mûstû oslavili mimofiádn˘m zpÛsobem.
Náv‰tûvníci slavnostního koncertu ve
ãtvrtek 23. 10. veãer velk˘m aplausem
odmûnili virtuózní koncert bratrské
dvojice Karola a Norberta Dani‰ov˘ch
z druÏebního slovenského mûsta Sereì.
Následující páteãní dopoledne vrcholily
oslavy pietním aktem u pomníku legio-
náfie, kde kromû pfiipomenutí historic-
k˘ch událostí a souvislostí spojen˘ch se
slavn˘m v˘roãím probûhlo i symbolické
znovuotevfiení námûstí 28. fiíjna
s nov˘mi komunikacemi, inÏen˘rsk˘mi
sítûmi a úpravou prostoru okolo po-
mníku. Potû‰ila i úãast ÏákÛ základních
‰kol a jejich spontánní  pomoc pfii symbo-
lickém vysazení pamûtní lípy, kterou
jsme na závûr oslav spoleãnû zasadili
v prostoru parku bezprostfiednû za po-
mníkem. Tímto aktem byla definitivnû
dokonãena úprava námûstí s dÛstojnou
dominantou pomníku legionáfie – hlav-
ním pietním místem mûsta. Nyní nás
ãeká práce na pfiípravû rekonstrukce ná-
mûstí Míru. LoÀsk˘ úspûch v soutûÏi
Spoleãnosti Petra Parléfie pfiinesl mûstu
nûkolik zajímav˘ch návrhÛ fie‰ení bu-
doucího uspofiádání námûstí. Nyní mûsto
ãeká na dokonãení majetkov˘ch pfievodÛ
krajské komunikace v úseku námûstí
Míru – Brnûnská ul. po kfiiÏovatku
Humpolka. Teprve po dokonãení celého
procesu a vynûtí tohoto úseku komuni-
kace ze sítû krajsk˘ch silnic je moÏno
uvaÏovat s omezením dopravy v centru

mûsta. âeká nás je‰tû velmi sloÏit˘
proces pfiípravy projektu a hlavnû jeho
projednání na vefiejnosti i s dotãen˘mi
orgány státní správy.

Na‰e republika má za sebou krajské
a senátní volby, cel˘ svût s napûtím oãe-
kává povolební v˘voj v USA. Na pozadí
neãekan˘ch ekonomick˘ch problémÛ
spojen˘ch s hypoteãní krizí a následn˘mi
pokusy vlád o její fie‰ení nastává i pro
na‰e zastupitelstvo pomûrnû nároãné
období pfiípravy rozpoãtu. Dosavadní
pfiíprava rozpoãtu mûsta na pfií‰tí rok
vycházela z odli‰n˘ch pfiedpokladÛ
a oficiálních prognóz neÏ je tomu nyní,
upfiesÀování údajÛ konce leto‰ního roku
je nutno doplnit o nové odhady v˘voje
velice opatrnû, abychom neuváÏen˘mi
rozvojov˘mi projekty neohrozili stabilitu
mûstského rozpoãtu. Pfiesto vûfiím, Ïe na
prosincové zasedání mûstského zastupi-
telstva se podafií pfiipravit reáln˘ mate-
riál, kter˘ umoÏní zabezpeãit kvalitní
Ïivot mûsta v nároãném pfií‰tím rozpoãto-
vém období. 

Nastává období dlouh˘ch veãerÛ,
které sebou pfiiná‰ejí tradiãnû obrovskou
nabídku rÛzn˘ch kulturních a volnoãaso-
v˘ch aktivit, na které v prÛbûhu pracov-
ního roku nezb˘vá jaksi ãas. Doporuãuji
va‰í pozornosti akce MûKS, knihovny,
Domu dûtí a mládeÏe, klubu âas,
Podhoráckého muzea i galerií. Najdûte si
ãas a se sv˘mi blízk˘mi vyuÏijte pestrou
nabídku pro vás pfiipravovan˘ch pofiadÛ.

KéÏ jsou nastávající temné listo-
padové dny prozáfieny pfiíjemn˘mi
duchovními záÏitky, kéÏ nás postupnû
narÛstající adventní svûtlo dovede aÏ
k rozzáfien˘m vánoãním stromkÛm.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

P
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení 2 pracovních míst úfiedníkÛ na MûÚ v Ti‰novû:

1. Referent odboru Ïivotního prostfiedí
(voda + ekologie)

PoÏadavky:
– V· vzdûlání – v oboru Ïivotního prostfiedí, popfiípadû stavebního smûru
– znalost zákonÛ a pfiíslu‰n˘ch vyhlá‰ek v oboru a ve vefiejné správû vítána

(zákon ã. 128/2000 Sb.; zákon ã. 500/2004 Sb; zákon ã. 254/2001 Sb.; zákon
ã. 274/2001 Sb.; zákon ã. 183/2006 Sb.; zákon ã. 334/1992 Sb.; zákon
ã. 114/1992 Sb.)

2. Referent odboru Ïivotního prostfiedí
(lesy, myslivost, rybáfiství)

PoÏadavky:
– V· vzdûlání – v oboru Ïivotního prostfiedí
– znalost zákonÛ a pfiíslu‰n˘ch vyhlá‰ek v oboru a ve vefiejné správû nutná

(zákon ã. 128/2000 Sb.; zákon ã. 500/2004 Sb; zákon ã. 289/1995 Sb.; zákon
ã. 449/2001 Sb.; zákon ã. 99/2004 Sb.)

Spoleãné poÏadavky:
– znalost práce s PC podmínkou
– ¤P skup. B
– morální bezúhonnost
– flexibilita, komunikativnost, schopnost jednat s lidmi
– nástup 1. 1. 2009
– zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do 18 mûsícÛ od nástupu

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã.564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 9.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT do 30. 11. 2008
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: dvorackova@tisnov-mesto.cz nebo tajemnik@tisnov-mesto.cz

– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní pfiíslu‰nost,
místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

– k pfiihlá‰ce pfiipojte Ïivotopis, prohlá‰ení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosa-
Ïeném vzdûlání

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu z evidence
Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání

Bez splnûní v˘‰e uveden˘ch náleÏitostí není moÏné pfiihlá‰ku zafiadit do v˘bûrového fiízení.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.



Radnice informuje

4 TI·NOVSKÉ NOVINY 19/2008

MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa úfiedníka na MûÚ v Ti‰novû:

Referent odboru dopravy
na pozici technik odboru dopravy, registr vozidel

PoÏadavky:
– VO·, popfiípadû S·
– znalost  zákonÛ a pfiíslu‰n˘ch vyhlá‰ek v oboru a ve státní správû vítána

(dÛraz na zákon ã. 128/2000 Sb.; zákon ã. 500/2004 Sb., zákon ã. 56/2001 Sb.
a zákon ã. 168/1999 Sb.)

– znalost práce s PC podmínkou
– ¤P skup. B nutností a skup. C, C+E, D vítán
– morální bezúhonnost
– flexibilita, komunikativnost, schopnost jednat s lidmi

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 9.
Nástup od 1. 1. 2009 nebo dle dohody.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT do 30. 11. 2008
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: dvorackova@tisnov-mesto.cz nebo tajemnik@tisnov-mesto.cz

– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní
pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

– k pfiihlá‰ce pfiipojte Ïivotopis, prohlá‰ení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvy‰-
‰ím dosaÏeném vzdûlání

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu
z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím
dosaÏeném vzdûlání

Bez splnûní v˘‰e uveden˘ch náleÏitostí není moÏné pfiihlá‰ku zafiadit do v˘bûro-
vého fiízení.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 9/2008 konaného
dne 23. fiíjna 2008

ZM schvaluje:
1. Program jednání, pfiedloÏen˘ staros-

tou mûsta Ti‰nova – Ing. Franti‰kem
Svobodou.

2. Doplnûní v˘bûru ÏadatelÛ o byt na
II. pololetí roku 2008 dle pfiedloÏe-
ného návrhu.

3. Odkoupení ãástí pozemku v k. ú. Ti‰nov
parc. ã. 2400/1 podle GP oznaãen˘ch
parc. ã. 2400/25 o v˘mûfie 447 m2

a parc. ã. 2400/26 o v˘mûfie 303 m2 ve
vlastnictví spoleãnosti âSP, a. s., se
sídlem v Praze za kupní cenu ve v˘‰i
Kã 68.930,-. Náklady spojené s pfievo-
dem nemovitosti hradí kupující mûsto
Ti‰nov.

4. Odkoupení pozemku v k. ú. Ti‰nov
parc. ã. 1872/105 o v˘mûfie 74 m2 ve
vlastnictví Olgy Müllerové, bytem
Ti‰nov za kupní cenu ve v˘‰i
100,- Kã/m2.

5. Prominutí jedné poloviny vyfakturo-
vaného poplatku z prodlení pfii place-
ní nájemného z mûstského bytu paní
RÛÏenû Pavlíãkové, bytem Ti‰nov.

6. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpo-
ãtu Jihomoravského kraje ve v˘‰i
Kã 70.000,- na projektovou pfiípravu
cyklostezky ti‰novské koupali‰tû –
centrum Ti‰nova.

7. Pfiijetí dotace od Ministerstva zemû-
dûlství ve v˘‰i Kã 16.100,- na v˘sadbu
minimálního podílu melioraãních
a zpevÀujících dfievin.

8. Pfiijetí dotace od Jihomoravského
kraje ve v˘‰i Kã 29.800,- na hospoda-
fiení v lesích, a to na obnovu, zaji‰tûní
a v˘chovu lesních  porostÛ.

9. Pfiijetí dotace od Ministerstva financí

ve v˘‰i Kã 320.394,- na zabezpeãení
ãinností vykonávan˘ch v oblasti
sociálnû právní ochrany dûtí.

10. Pfiijetí dotace od Ministerstva
financí ve v˘‰i Kã 195.000,- na zaji‰-
tûní voleb do krajského zastupitel-
stva.

11. Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
poãtu Jihomoravského kraje mûstu
Ti‰nov na v˘daje Sboru dobrovol-
n˘ch hasiãÛ na rok 2008.

12. Pfiijetí dotace od Jihomoravského
kraje ve v˘‰i Kã 300.000,- na zaji‰tûní
peãovatelské sluÏby – Centrum PS.

13. Rozpoãtová opatfiení mûsta Ti‰nov
ã. 15/2008 ke dni 23. 10. 2008 dle
pfiedloÏeného návrhu.

14. Pfiidûlení dotace na provoz sportov-
ního zafiízení v roce 2008 dle návrhu
sportovní komise – tj. SdruÏení spor-
tovních klubÛ Ti‰nov ve v˘‰i
Kã 260.000,-.

15. Pfiidûlení dotace na provoz sportov-
ního zafiízení v roce 2008 dle návrhu
sportovní komise – tj. Sokolu Ti‰nov
ve v˘‰i Kã 250.000,-.

16. Uzavfiení smlouvy o uzavfiení
budoucí kupní smlouvy mezi mûs-
tem Ti‰nov a spoleãností Nûmec Jifií,
stavitel s. r. o., se sídlem v Brnû dle
pfiedloÏeného návrhu.

ZM neschvaluje:
1. Prodej ãásti pozemku v k. ú. Ti‰nov

parc. ã. st. 134 o v˘mûfie 25 m2

manÏelÛm Mgr. Danû Chutné
a JUDr. Martinu Chutnému, oba
bytem Ti‰nov.

ZM jmenuje:
1. âlenkou V˘boru pro komunitní

plánování sociálních sluÏeb
Bc. Renatu Pleskaãovou, pracovnici
Dûtského domova v Ti‰novû.
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ZM bere na vûdomí:
1. Zprávu o ãinnosti RM do 16.10.2008.
2. Zprávu o investicích roku 2008.
3. Pfiehled pfiijat˘ch a nepfiijat˘ch dûtí

v matefisk˘ch ‰kolách v Ti‰novû.
4. Informace vypl˘vající z prÛzkumu

o mûstské policii.
5. Zápis ze schÛze kontrolního v˘boru

ã. 7/2008 ze dne 8. 10. 2008.
6. Zápis ze schÛze finanãního v˘boru

ã. 6/2008 ze dne 1. 10. 2008.
7. Zápis ã. 8/2008 ze schÛze V̆ boru pro

komunitní plánování sociálních slu-
Ïeb ze dne 24. 9. 2008.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
1. místostarosta

Vznik samostatného ãesko-
slovenského státu v Ti‰novû

V tûchto dnech si pfiipomínáme
jedno ze stûÏejních v˘roãí na‰ich národ-
ních dûjin, 90 let od vzniku novodobého
samostatného státu. K bliÏ‰ímu objas-
nûní a pochopení v‰ech pfiíãin a souvis-
lostí, vedoucích k tomuto zlomovému
momentu v historii ãeského národa,
je tfieba se vrátit zpût k událostem
v nûkolika tomu pfiedcházejících dese-
tiletích.

Od ‰edesát˘ch let 19. století proÏí-
valy evropské národy i severní Amerika
prudk˘ civilizaãní rozmach. âeská ná-
rodní spoleãnost zejména od osmdesá-
t˘ch let nejenÏe drÏela s tímto trendem
krok, ale dokonce náleÏela k tûm nej-
progresivnûj‰ím a také nejúspû‰nûj‰ím,
a to jak v rámci rakousko-uherské mo-
narchie, tak i v ‰ir‰ím teritoriu stfiední
Evropy. JiÏ pfied vypuknutím první
svûtové války se âe‰i stali moderním
národem, rovn˘m ostatním v Evropû 

ve v‰ech sférách a oblastech Ïivota:
v hospodáfiství, technice, v kultufie,
v sociální oblasti a dokonce uÏ i v poli-
tické zralosti. Chybûlo jim pouze jediné:
jejich vyspûlosti odpovídající podíl na
moci ve státû.

Ze star˘ch uãebnic a z vyprávûní
na‰ich dûdÛ a otcÛ máme v na‰em povû-
domí habsburské mocnáfiství hluboko
zakotveno jako prohnilou monarchii
a pfiedev‰ím proslul˘ Ïaláfi národÛ.
Kdyby tomu ale tak v tomto období
opravdu bylo, pak bychom asi tûÏko
dosáhli v˘‰e uvedené pfiedváleãné
vyspûlosti.

Otázka odtrÏení od Rakouska a vy-
tvofiení samostatného státu nebyla pfied
válkou na programu dne. Obyãejní lidé
o tom nepfiem˘‰leli a ãeská politická
reprezentace usilovala pouze o co nej-
lep‰í postavení âechÛ v rámci monar-
chie a zejména o ãesko-nûmecké vyrov-
nání. Po rakousk˘ch Nûmcích byli âe‰i
druh˘m nejpoãetnûj‰ím a také nejvyspû-
lej‰ím národem státu a pfiesto nemûli
rovná práva, a to ani v ãesk˘ch zemích.
Zejména pod vlivem nûmeck˘ch nacio-
nalistÛ z âech se jednání vlekla bezv˘-
slednû aÏ do sarajevského atentátu
a vypuknutí váleãného konfliktu.

Zcela jiná v˘chozí situace byla
u SlovákÛ, ktefií se ocitli v uherské
ãásti monarchie a doslova zde Ïivofiili
pod drtiv˘m maìarizaãním tlakem,
kter˘ je mûl odnárodnit a zbavit jak˘ch-
koliv státotvorn˘ch snah.

Svûtovou válku vyprovokovalo habs-
burské mocnáfiství, které se stalo v roz-
‰ifiujícím se svûtovém konfliktu slab‰ím
partnerem Nûmecka, usilujícího o vel-
mocenské pfierozdûlení svûta. âe‰tí
Nûmci místo spojení nûmecko rakous-
kého mûli pfied oãima spí‰e plán
tzv. Mitteleuropy pod nûmeckou nadvlá-
dou. Pro âechy znamenala válka konec
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nadûjí na fie‰ení ãeské otázky
s Rakouskem a vlastnû i v Rakousku.
Rakou‰tí a zvlá‰tû ãe‰tí Nûmci uÏ
nechtûli s âechy jednat. Poãítali
s vítûzstvím, po kterém by âechÛm
vnutili svoje podmínky.

Na zaãátku první svûtové války byla
ãeská politická reprezentace znaãnû roz-
tfií‰tûná a nejednotná. Velká ãást poli-
tikÛ zejména katolického zamûfiení
stále zastávala prorakouské a prodyna-
stické stanovisko a sv˘m loajálním
postojem podporovala váleãné úsilí fií‰e.
Na opaãném konci stáli radikální státo-
právníci, ktefií zaãali válku spojovat
s moÏností vytvofiení vlastního státu.
A byla tu i skupina politikÛ kolem Karla
Kramáfie, která uvaÏovala zcela váÏnû
o spojení se slovansk˘m Ruskem.

Rakouské vojenské velení zaãalo
s pronásledováním âechÛ ihned. Byli
zat˘káni politikové, mezi nimi dokonce
i poslanec Václav Klofáã, byli popraveni
první „velezrádci“, zastaveno bylo
i vydávání ãetn˘ch ãasopisÛ. Situace se
je‰tû zhor‰ila po úspû‰né ofenzívû na
v˘chodní frontû. V kvûtnu 1915 byl
zatãen vÛdce Národní strany svobodo-
myslné, tj. mladoãechÛ, Karel Kramáfi
a v následujícím roce byl spolu
s Aloisem Ra‰ínem odsouzen za údajnou
velezradu k trestu smrti. Definitivní
plán vyfie‰ení „ãeské otázky“, tj. likvida-
ci ãesk˘ch státních práv a germanizaci
na‰ich zemí, pfiijali rakou‰tí Nûmci
o Velikonocích roku 1916. Nûmãina se
mûla stát pro v‰echny státní fieãí, mûla
b˘t vytvofiena tvrdá centralizovaná
vláda a celní unie s Nûmeckem a na‰e
historické území mûlo b˘t rozdûleno
na ãeskou ãást, kde mohla b˘t vedle
nûmãiny úfiedním jazykem i ãe‰tina,
a na v˘hradnû nûmeckou ãást.

Teprve za této situace, kdyÏ bylo na-
víc Rakousko – Uhersko stejnû jako

Nûmecko stále pfiesvûdãeno o svém
vítûzství ve válce, dochází u ãesk˘ch
politikÛ k zásadnímu obratu od prora-
kouské opoziãní politiky k politice
vyslovenû protirakouské. Na vítûzství
dohodov˘ch mocností a dosaÏení ãeské
politické svébytnosti vsadil v‰e
T. G. Masaryk. Z cesty do Itálie se jiÏ
nevrátil, Ïil nejprve ve ·v˘carsku, kam
za ním emigroval Edvard Bene‰
a spoleãnû pak ode‰li do PafiíÏe, kde
se k nim pfiidal Milan Rastislav
·tefánik. Tady v prvním ãísle ãasopisu
La Nation Tchéque z 1. kvûtna 1915
ohlásil T. G. Masaryk vznik a program
ãeského protirakouského odboje. V záfií
1915 pfiesídlil Masaryk do Lond˘na
a jednání v PafiíÏi svûfiil Bene‰ovi.
Tûmto tfiem osobnostem se podafiilo pro
ãeskoslovenskou vûc postupnû získat
mnohé ãeské a slovenské krajany Ïijící
v dohodov˘ch státech. Nic nebránilo
tomu, aby jménem âeského komitétu
zahraniãního, kter˘ Masaryk zaloÏil,
bylo 14. listopadu 1915 zvefiejnûno
první prohlá‰ení odboje a v nûm jasnû
stanoven˘ cíl, Ïe „usilujeme o samo-
statn˘ ãeskoslovensk˘ stát“.

Domácí opozici pfiedstavovala odbo-
jová skupina Maffie, kterou fiídil zpoãát-
ku Edvard Bene‰ a po jeho emigraci
Pfiemysl ·ámal. Ta také zaji‰Èovala spo-
jení se zahraniãním odbojem a dodávala
informace dohodov˘m mocnostem.

Domácí politická scéna zatím vyãká-
vala, obávala se radikálnûj‰ích ãinÛ
v nejisté váleãné dobû. V jejím ãele stáli
sociální demokrat Bohumír ·meral,
agrárník Antonín ·vehla a mladoãech
Zdenûk Tobolka. Jako oficiální orgány
ãeské  po l i t iky  byly  vytvofieny
âesk˘ svaz poslancÛ na fií‰ské
radû a Národní v˘bor.

21. listopadu 1916 zemfiel po
68 letech panování císafi Franti‰ek
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Josef I. a na trÛn nastoupil Karel I. Ten
se snaÏil do jisté míry zmírnit repre-
sivní vnitrostátní ma‰inérii a zlep‰it
obraz mocnáfiství jak uvnitfi, tak i pfied
spojenci. Na klíãové posty minister-
ského pfiedsedy a ministra zahraniãních
vûcí dokonce jmenoval ãeské aristokraty
hrabûte Jindfiicha Clam – Martinice
a hrabûte Otto Czernina. Strach z moÏ-
ného napodobení svrhnutí carského
reÏimu v Rusku vedl Karla v kvûtnu
1917 k obnovení parlamentního
systému. Bylo uÏ ale pozdû, pod vlivem
pronásledování a ‰piclování obãanÛ
a narÛstajících hospodáfisk˘ch potíÏí
a váleãn˘ch útrap rostl odpor
k Rakousku také u lidov˘ch vrstev.

Poãátkem roku 1916 byl Masarykem
vytvofien˘ Komitét pfiejmenován na
âeskou národní radu a záhy na Národní
radu ãeskoslovenskou se sídlem
v PafiíÏi. Pfiedsedou se stal Masaryk, ge-
nerálním tajemníkem Bene‰ a zástup-
cem SlovákÛ ·tefánik. Hlavním úkolem
Národní rady bylo získat pro své plány
podporu velmocí. Nejvût‰í tíha pfiitom
leÏela na Masarykovi, aÈ uÏ to bylo ve
Francii, pfii jednání v Anglii, v Rusku
a nakonec i v Americe. Zatímco evrop‰tí
spojenci s rozbitím Rakouska Uherska
dlouho váhali, podporu amerického
prezidenta Wilsona získal Masaryk
pomûrnû brzy. Podpisem Pittsburské do-
hody se 30. kvûtna 1918 vyslovily pro
spoleãn˘ stát i krajanské organizace
âechÛ a SlovákÛ v Americe.

Zásadní úlohu sehrála Národní rada
také pfii organizaci a fiízení zahraniã-
ních vojensk˘ch jednotek – ãeskosloven-
sk˘ch legií. Ty se staly v˘znamn˘m
argumentem pfii sloÏit˘ch jednáních
o vzniku samostatného státu. Více neÏ
130 tisíc ãesk˘ch a slovensk˘ch legio-
náfiÛ bojovalo za samostatnost âesko-
slovenska po boku spojencÛ od francouz-

ského pobfieÏí a italské Piavy aÏ po
Vladivostok.

V roce 1918 jiÏ bylo Rakousko –
Uhersko hospodáfisky naprosto
vyãerpané. Neúspûchy na frontách stále
více nenávidûné nekoneãné zákopové
války dávaly tu‰it konec monarchie.

6. ledna pfiijali ãe‰tí poslanci fií‰ské
rady Tfiíkrálovou deklaraci, v níÏ se
hovofií o právu národÛ na sebeurãení
a odhodlání bojovat za samostatnost.
Poslední kfieãí vládnoucích HabsburkÛ
byl pfiíslib federalizace fií‰e z 16. fiíjna
1918.  Zahraniãní  odboj  na tuto
iniciativu okamÏitû reagoval tzv.
Washingtonskou deklarací nezávislosti
z 18. fiíjna, podepsanou Masarykem,
Bene‰em a ·tefánikem, v níÏ je poÏado-
vána samostatnost ãeského a sloven-
ského národa v jednom nezávislém
státû, kter˘ by mûl mít formu republiky.
Ve stejném duchu odmítl Karlovu
mírovou iniciativu i americk˘ prezident
Wilson. Mezitím je‰tû 14. fiíjna ohlásil
Edvard Bene‰, Ïe jiÏ 26. záfií byla usta-
vena Prozatímní ãeskoslovenská vláda
v ãele s Masarykem, Bene‰em jako
ministrem zahraniãí a ·tefánikem jako
ministrem vojenství.

Na domácí politické scénû se v ãer-
venci 1918 ujímá iniciativy zreorganizo-
van˘ Národní v˘bor ãeskoslovensk˘
v ãele s Karlem Kramáfiem. Impulsem
k pfiípravû na pfievzetí moci byla nóta
ministra zahraniãí Andrássyho
Spojen˘m státÛm z 27. fiíjna, v níÏ ra-
kouská vláda ve snaze ukonãit co nej-
rychleji válku pfiislíbila také uznání
práv âechÛ a SlovákÛ. 28. fiíjna zaãala
v Îenevû schÛzka pfiedstavitelÛ domá-
cího Národního v˘boru v ãele s Karlem
Kramáfiem se zahraniãní Národní radou
ãeskoslovenskou, vedenou Edvardem
Bene‰em. V Praze se ve stejn˘ den
postavili zb˘vající ãlenové Národního
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v˘boru do ãela nekrvavého povstání.
Dopoledne pfievzali strategicky dÛleÏit˘
Váleãn˘ obilní ústav a odpoledne vyhlá-
sili pfied shromáÏdûn˘mi obãany na
Václavském námûstí samostatn˘ ãesko-
slovensk˘ stát. První zákon o prohlá-
‰ení ãeskoslovenského státu podepsali
za Národní v˘bor ãeskoslovensk˘ MuÏi
28. fiíjna: Alois Ra‰ín, Antonín ·vehla,
Franti‰ek Soukup, Jifií Stfiíbrn˘ a za
slovensk˘ národ Vavro ·robár.

Zatímco v Praze lidé boufilivû oslavo-
vali svobodn˘ stát, v Ti‰novû bylo pon-
dûlí 28. fiíjna docela bûÏn˘m v‰edním
dnem je‰tû v duchu rakouské váleãné
kaÏdodennosti. První neovûfiené infor-
mace údajnû pfiivezli do ti‰novsk˘ch
restauraãních zafiízení Ïelezniãáfii z noã-
ního vlaku. Skuteãná revoluce ale
vstoupila do mûsta aÏ v úter˘ ráno.
Starosta Alois ¤ezáã se na v˘zvu praÏ-
ského Národního v˘boru ujal vytvofiení
Okresního národního v˘boru, kter˘ pak
mûl do sv˘ch rukou pfievzít úfiady a zaji-
stit je spolehliv˘mi osobami. Lidé na
ulicích a námûstích zaãali oslavovat
samostatn˘ stát, ti nejodváÏnûj‰í zaãali
strhávat z úfiedních budov rakouské
státní znaky a na domech se objevovaly
ãetné prapory. Veãer po setmûní pak lidé
zapalovali za okny sv˘ch domÛ svíce.
Bylo to urãitû i za skonãení stra‰livé
války, ve které za na‰e národní osvobo-
zení bojovalo v ãeskoslovensk˘ch legiích
v Rusku, Francii a v Itálii i 52 ti‰nov-
sk˘ch obãanÛ.

Ustavující schÛze Okresního národ-
ního v˘boru se konala ve stfiedu 30. fiíjna
v deset hodin dopoledne. V̆ bor mûl cel-
kem 12 ãlenÛ a pfiedsedou byl zvolen
starosta Alois ¤ezáã, místopfiedsedou
Karel Balák z Drásova, jednatelem
Bohu‰ Sedlák a pokladníkem Jindfiich
Sedlák. Zaji‰tûním bezpeãnosti byl
povûfien funkcionáfi Sokola 

Dr. Josef Drbal. Sokolové totiÏ pfied-
stavovali v rámci celé republiky jedinou
organizovanou ãeskou skupinu, která
byla schopná pfievzít odpovûdnost za
udrÏení obãanského pofiádku a káznû.

Tak zaãala bûÏná práce prvních svo-
bodn˘ch dní. Byli amnestováni vojen‰tí
zbûhové, mimo sluÏbu byli postaveni
za Rakouska horliví ãetníci a úfiedníci
a ãinila se opatfiení k zaji‰tûní dostatku
potravin. Je‰tû 17. listopadu byly na
Kuk˘rnû slavnostnû zasazeny dvû lípy
svobody. V dal‰ích t˘dnech a mûsících se
jiÏ Ïivot vracel do bûÏn˘ch kolejí.
V‰estrann˘ rozvoj Ti‰nova, úspû‰nû
nastartovan˘ v pfiedváleãném období,
pokraãoval mnohem rychleji v nov˘ch
dimenzích a podmínkách svobodné
âeskoslovenské republiky.

Josef Zacpal

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na
zafiízení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací – bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie:

Dne 13. 11. 2008 od 7.30 do 13.30 hod.

Vypnutá oblast: bez napûtí bude
objekt b˘valého druÏstva v Lomniãce,
celá obec Îelezné, obec Hájek –
Hajánky, obec Jamné.

Dne 19. 11. 2008 od 7.30 do 15.00 hod.

Vypnutá oblast: bez napûtí bude oblast
napájená trafostanicí âistírna: ul. Na
Zahrádkách kromû matefiské ‰kolky,
ul. U Náhonu, ul. Procházkova,
ul. Neumannova, ul. Ml˘nská,
ul. Koráb, ul. Janáãkova, ul. Brnûnská
ã. p. 11, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 252, 260, ul. Na Loukách ã. p. 783,
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790, 789, 101, 393, ul. Halouzkova
ã. p. 34, ul. Jungmannova ã.p. 68,
ul. Dvofiáãkova 65, 66, 67, ul. U Trati
ã. p. 486, 487, ul. Cáhlovská ã. p. 161,
nám. Komenského ã.p. 103, 105, 106.

Dne 24. 11. 2008 od 7.30 do 15.00 hod.

Vypnutá oblast: vypnuta bude trafosta-
nice Klucanina a zní napájená oblast –
ulice Hanákova, Horova, Erbenova,
Revoluãní, Dobrovského, Al‰ova mimo
ã. p. 628 a ul. Jamborova mimo
ã. p. 1535, 1536, 1537. Ulice PurkyÀova
od kfiiÏovatky s ul. Revoluãní po
ã. p. 1571, ulice Hornická od kfiiÏovatky
s ul. Na Rybníãku po kfiiÏovatku
s ul. Erbenova. Ulice Brnûnská od
kfiiÏovatky s ul. Na Rybníãku po kfiiÏo-
vatku s ul. Olbrachtova, ulice Mánesova
od kfiiÏovatky s ul. Brnûnská po kfiiÏo-
vatku s ul. Jamborova, na ulici Halasova
bude bez napûtí ã. p. 948, 949, 952, 953
a na ulici Hybe‰ova ã. p. 893, 894.

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

Jezdíte na kole?

Pokud jste si na otázku v nadpisu
ãlánku odpovûdûli kladnû, snad Vás
zaujmou následující informace.

Na konci mûsíce fiíjna bylo na 18 vy-
tipovan˘ch místech na území mûsta
Ti‰nova instalováno 22 bezpeãnostních
stojanÛ na jízdní kola. Celkem tak
vznikne 93 stání pro cyklisty. JiÏ sa-
motná instalace stojanÛ na místa, kde
dosud nebylo moÏné kolo do jakéhokoliv
stojanu odstavit, je pro cyklisty pfiízni-
vou zprávou.

Navíc robustní stojany VELOCK
prostûjovské firmy TANO TECHNIK
umoÏÀují zamãení kola bûÏného typu,
vãetnû dûtsk˘ch a skládacích, za rám
k pevné konzole pomocí uzávûru, kter˘

je souãástí stojanu. Stojany jsou jiÏ
roz‰ífieny pfiedev‰ím ve vût‰ích mûstech
âR (napfi. Hodonín, Hradec Králové,
Pardubice, Krnov, Poruba, Prostûjov
atd.). V̆ hody stojanu mÛÏe plnû vyuÏí-
vat kaÏd˘, kdo si opatfií vlastní vyjíma-
telnou vloÏku zámku v cenû 50,- Kã
(k dostání na podatelnû MûÚ –
nám. Míru 346 nebo v Turistickém
informaãním centru – ul. Brnûnská).
KrádeÏ odstaveného kola, uzavfieného
v kovové konstrukci, je tak podle
v˘robce témûfi nemoÏná. O úãinnosti
tohoto typu uzamykání jízdních kol
svûdãí i statistiky z mûst, kde byly tyto
stojany jiÏ instalovány.

Konstrukce stojanÛ samozfiejmû
umoÏÀuje pouÏití i klasick˘m zpÛso-
bem, kdy je kolo zamãeno k pevné
konzole bûÏn˘m velozámkem nebo je
odstaveno zcela bez uzamãení.

Projekt instalace bezpeãnostních
uzamykateln˘ch stojanÛ realizovan˘
prostfiednictvím komise prevence
kriminality MûÚ Ti‰nov sleduje
následující cíle:

1) sníÏit riziko krádeÏí jízdních kol
2) podpofiit pouÏívání jízdních kol ve

mûstû roz‰ífiením stojanÛ na kola do
míst, kde dosud chybûly

Místa pro instalaci stojanÛ byla
vytipována ve spolupráci s oddûlením
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komunálních sluÏeb, sportovní komisí
Rady mûsta a Obvodním oddûlením
Policie âR v Ti‰novû.  Celkem se jedná
o cca 35 míst, pfiiãemÏ na leto‰ní 1. fázi
instalace bychom rádi navázali i v roce
pfií‰tím. Podmínkou je ov‰em získání
dotace od MV âR. Dílo v celkové hod-
notû bezmála 160.000,- Kã je totiÏ finan-
cováno ãástkou ve v˘‰i 130.000,- Kã
z dotace Ministerstva vnitra âR na
prevenci kriminality. Zbylou ãást uhradí
mûsto ze svého rozpoãtu.

Bc. Jifií Dospí‰il
vedoucí odboru správních

a vnitfiních vûcí

Ti‰novská televize mûní
vysílací ãasy

Od pátku 14. listopadu posouváme
pravidelné vysílací ãasy pofiadÛ
Ti‰novské televize tak, aby lépe zapadly
do souãasn˘ch programov˘ch schémat
ostatních televizí. Zmûny se t˘kají
veãerních hodin, proto ranní vysílání
v 9.00 zÛstává. Z pÛvodní pÛl sedmé
veãer se vysílání posouvá uÏ na 18.00,

abychom stihli odvysílat cel˘ progra-
mov˘ blok do 20.00, kdy zaãíná dal‰í
obrazové vysílání. Poslední vysílací ãas
v deset veãer jsme kvÛli tomu, Ïe
vût‰ina televizních stanic konãí své
pofiady a hlavnû seriály po jednadvacáté
hodinû, posunuli na 21.30. V‰e ostatní
zÛstává pfii starém:  kaÏd˘ ãtvrtek veãer
premiéra nového pofiadu, za kter˘m jsou
opakovány dva  pofiady z pfiedchozích
t˘dnÛ. Mimo toto obrazové vysílání bûÏí
po zbytek dne takzvaná videotextová
smyãka s aktuálními informacemi
a pozvánkami s podkresov˘m dopro-
vodem rádia Krokod˘l. Do konce roku
by mûla b˘t TTV zafiazena i do digitální
nabídky kabelové televize vãetnû plné
podpory formátu 16:9. Pro ty, co nemají
moÏnost pfiíjmu TTV v kabelov˘ch roz-
vodech nebo nûjak˘ pofiad nestihli, nabí-
zíme ná‰ internetov˘ archiv na adrese
www.tisnov.cz/ttv, kde jsou k prohléd-
nutí nebo ke staÏení v‰echny pofiady od
tûch nejnovûj‰ích aÏ po minimálnû dva
roky staré.

Nové vysílací ãasy: 9.00, 18.00,
20.00, 21.30

Ing. Radim Tich˘

MûKS

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

MÒJ BÁJEâN¯ ROZVOD 

24. listopadu v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Josef Vejvoda Trio

Josef Vejvoda Trio bylo zaloÏeno
v roce 1998 Josefem Vejvodou (synem
autora svûtoznámé polky ·koda lásky),
kter˘ se mnohá léta podílí jako ‰piãkov˘
bubeník na mnoha projektech ãeské
jazzové scény. Byl ãlenem legendárního
SHQ Karla Velebného a Jazz Celluly
Laca Deciho. Kry‰tof Marek a Ondfiej
·tajnochr patfií k hudebníkÛm nastupu-
jící stfiední generace. Oba jsou ãleny 
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nûkolika jazzov˘ch formací, uplatÀují se
i v oblasti váÏné hudby a jako studioví
hráãi. Trio vystupuje pfieváÏnû s vlast-
ním repertoárem pocházejícím od v‰ech
ãlenÛ s konceptem ovlivnûn˘m fiadou

prvkÛ z oblasti jazzu i klasické hudby.
Natoãilo fiadu snímkÛ na CD, pro roz-
hlas a televizi a vystupovalo na mnoha
pódiích u nás i v zahraniãí. V poslední
dobû se J. Vejvoda Trio vûnuje i pro-
jektÛm s komorním nebo symfonick˘m
orchestrem.
Josef Vejvoda (1945)

Vystudoval konzervatofi v Praze.
Vystupoval s mnoha pfiedními jazzov˘mi
formacemi (S+HQ Karla Velebného, Big
Band Radio Prague, Jazz Cellula,
E. Viklick˘, J. Stivín, K. RÛÏiãka, Super
Quartet, G. Brom a v mnoha da‰ích
doma i v zahraniãí) a hudebníky (Gerge
Mraz, Tony Scott, John Surman, Lou
Blackburn, Benny Bailey, Joe Newman,
Ted Curson, Barre Phillipss, Toots
Thilemans, Dave Friedman, Scott
Robinson, Sonny Costanzo a dal‰í). Hrál
na v˘znamn˘ch jazzov˘ch festivalech
(Ost West Jazz Festival Nürnberg, Jazz
Jamboree Warszawa, International
Jazz Festival Prague, Montreal Jazz
Festival, Chicago, Jazz Festival on Red
See /Izrael/ a mnoha dal‰ích), mnoho-
krát vyhrál jako bubeník anketu
All Stars Band a reprezentoval u nás
i v zahraniãí (naposledy 2006 na
Pfierovském jazzovém festivalu) a získal
nûkolik ocenûní: 1967 – 1. místo ve hfie

na bicí nástroje v celostátní soutûÏi jaz-
zov˘ch hudebníkÛ, 2005 – platinová
deska od Supraphonu, 2005-6 zvítûzil
v hitparádû âeského rozhlasu 2 – Praha.
Kry‰tof Marek (1967) – piano

Po absolvování stfiední umûlecko-
prÛmyslové ‰koly (obor dfievofiezba
a malba) studoval hru na klavír na
Konzervatofii Jaroslava JeÏka v Praze.

Vystupoval s mnoha pfiedními
hudebními formacemi (Kontraband
Milana Svobody, âerné hudební divadlo
Imaginativ, soubor soudobé váÏné
hudby Agon, Radio Big Band Praha, do-
provodná skupina K. Gotta, v poslední
dobû doprovází téÏ J. Svûceného) a s ães-
k˘mi i zahraniãními hudebníky.

Nahrál mnoho jazzov˘ch alb (5 CD).
Ondfiej ·tajnochr (1968) – kontrabas

Po absolvování fakulty elektrotech-
niky âVUT Praha v oboru audio-video
(v roce 1991) studoval konzervatofi
v Praze (u V. Fuky), Konzervatofi
Jaroslava JeÏka v Praze (u P. Kofiínka)
a Dresdner Akademie für alte Musik
(u Ch. Kyprianides, R. Boothby). PÛsobí
v oblasti klasické hudby, jazzu i na po-
mezí ÏánrÛ. Nûkolikrát se zúãastnil jaz-
zov˘ch kurzÛ ve Fr˘dlantu v âechách
a kurzÛ zamûfien˘ch na autentickou
interpretaci staré hudby (DráÏìany,
Innsbruck, Praha – Ch. Kyprianides,
R. Boothby, W. Rumer).

Vystupoval s mnoha pfiedními ães-
k˘mi jazzov˘mi formacemi (Flavours,
Karel RÛÏiãka Q, Emil Viklick˘ Trio,
Eye of the Hurricane, Ludûk ·vábensk˘
Deposit) a hudebníky (M. Svoboda,
J. Stivín, Najponk, V. Eckert,
·. Markoviã, D. DorÛÏka, P. Zelenka, R.
Krampl a mnoho dal‰ích) a pfiitom mûl
moÏnost doprovázet i v˘znamné zahra-
niãní jazzové sólisty, jako je Ken
Peplowski, Magni Welzel, Roscoe
Mitchel, Benny Golbin, Benny Bailey,
Matthias Bergmann, Uwe Plath.
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Nahrál mnoho jazzov˘ch CD (s Karlem
RÛÏiãkou, Josefem Vejvodou, ZdeÀkem
Dvofiákem, Swing Quintetem, Big
Bandem Radio Praha a dal‰ími) a mno-
ho snímkÛ pro âeskou televizi a âesk˘
rozhlas.

2. prosince v 19.30 hod.
sokolovna Ti‰nov

Vánoãní koncert sourozencÛ
Ulrychov˘ch a skupiny Javory

Pfiedprodej v knihkupectví paní
Ra‰kové, tel. 549 410 022

12. prosince v 17.00 hod.
sál kina Svratka
Zima a Vánoce 

úãinkují Tetiny Brno
Pfiedprodej v knihkupectví paní

Ra‰kové, tel. 549 410 022

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

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

Jan âihák – obrazy
Narozen 5. 6. 1940 v Praze, malífi

krajináfi v Poliãce. Malovat se uãil sou-
kromû u malífie Jaroslava ·mídry
v Hlinsku a u Franti‰ka Bukáãka
v Poliãce. V˘hradním námûtem jeho
krajinomaleb je Vysoãina a kvûtinová
záti‰í.

Dnes uÏ by asi nikdo nespoãítal, ko-
lik obrazÛ Jana âiháka na‰lo své místo
v domácnostech i na stûnách vefiejn˘ch
místností u nás i ve svûtû. Kolik lidí se
u jeho obrazÛ zastaví kaÏd˘ den, spoãine
na nich pohledem a jaké pocity v nich
vyvolá? Kolik lidí jeho obrazy pfiivedou
k zamy‰lení ãi ke vzpomínkám.
Nûkter˘m z nich bezesporu pfiipomenou
místa, která kdysi nav‰tívili a která je
okouzlila. Vysoãina je líbezná, prostorovû
hluboká, drsná a zároveÀ uchvacující
srdce kaÏdého, kdo sem zavítá. Není se
co divit, Ïe si na rÛzn˘ch místech
Vysoãiny podávali a podávají ruce na‰i
pfiední krajináfii. ¤ada z nich se zde
usadila i trvale. PraÏsk˘ rodák Jan âihák
se bezesporu sv˘mi pracemi zafiadil do
plejády tûch, ktefií uÏ na Vysoãinu trvale
a nesmazatelnû patfií. V‰echny tyto pod-
nûty a kontakty vedly k tomu, Ïe se v˘-
hradním námûtem jeho maleb stala
Vysoãina. Ve sv˘ch malbách pfiedjafií,
sluneãné letní dny ãi melancholii pod-
zimní pfiírody se symfonií Ïlutav˘ch
a ãervenohnûd˘ch tónÛ. SvÛj vizuální
proÏitek v krajinû transponuje voln˘m,
údern˘m ‰tûtcov˘m rukopisem, aniÏ by
dbal o detaily. Nezajímá se pfiitom o pro-
blémy svûtelné, ale spí‰e koloristické –
malbu ladí do jednotného akordu tep-
l˘ch, zemit˘ch barev nebo naopak do
chladn˘ch, mírnû zastfien˘ch odstínÛ.
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I kdyÏ v jeho díle dominují krajiny,
maluje téÏ kvûtinová záti‰í, jeÏ se vy-
znaãují bohat‰í a v˘raznûj‰í barevnou
‰kálou. Lze fiíci, Ïe âihákÛv osobit˘
malífisk˘ projev, kter˘ se rozvíjel vÏdy
plynule bez markantních názorov˘ch
promûn a v˘kyvÛ, má dnes své pevné
místo v soudobé krajináfiské produkci
v˘chodoãeského regionu. V̆ stava konãí
4. prosince 2008.

Mûstská knihovna Ti‰nov
pofiádá v rámci projektu
Salonky

ve ãtvrtek 20. listopadu 2008
vycházku do Podhoráckého muzea
v Pfiedklá‰tefií na v˘stavu celoÏivotního
díla akademického malífie a grafika
Emanuela Ranného.
Sraz pfied knihovnou v Ti‰novû v 9.30

Zájemkynû o praktickou dílnu
Pleteme ponoÏky na zimu, na noÏky
pod vedením paní Jarmily Pavlíkové se
dostaví do knihovny jiÏ v 9.00 ve stejn˘
den (20. 11. 2008) a pfiinesou si vlnu
a jehlice.

Akce probíhá místo praktické dílny
Vánoãní ozdoby z korálkÛ.

Pozvánka

22. listopadu 2008 v 17.00 hodin
Kostel sv. Václava, Ti‰nov

Akademické pûvecké sdruÏení
v Brnû MORAVAN

Koncert duchovní hudby

Program: B. Smetana, J. Gallus,
L. Hassler, G. P. da Palestrina,
J. B. Foerster, W. A. Mozart,
P. KfiíÏkovsk˘
Tomá‰ Ibrmajer – dirigent
Jan Král – varhany

Ti‰nov na star˘ch fotografiích

GALERIE DIANA PRODLUÎUJE
KONÁNÍ TÉTO V¯STAVY DO KONCE
LETO·NÍHO ROKU. V¯STAVA
PROBÍHÁ VE SPOLUPRÁCI
S MùSTEM TI·NOV.

Pfii‰lo a pfiichází na ni
mnoho náv‰tûvníkÛ, kte-
fií hledají na fotografiích
starého Ti‰nova místa
jim nejmilej‰í a známá.
Je dobfie, Ïe Galerie
Diana mÛÏe poskytnout

tyto záÏitky i v‰em dal‰ím Ti‰novákÛm
i tûm, ktefií Ïijí v Pfiedklá‰tefií i vzdále-
nûj‰ím okolí na‰eho mûsta a je‰tû v˘sta-
vu nav‰tíví.

Galerie je otevfiena ve v‰ední dny
kromû pondûlí od 12 do 17 hodin, v so-
botu a v nedûli od 10 do 16 hodin.

(pf)

Pozvánka na v˘stavu

V Ti‰novské galerii na ulici
Ml˘nská 337, malífika Natalie Pûrková
Knotková pfiedstaví cyklus posledních
malífisk˘ch prací s názvem „INTIMKA“.

Velkoformátové ob-
razy mají charakter
akvarelové malby
a my vnímáme
prvky jako stopy
po stékání barvy,
vpíjení jedné plochy
do sousední, mapy
se znateln˘m okra-
jem po zasychání.
I v obrazech se
objevuje princip
prolínání jedné ob-

razové plochy do druhé ãásteãnû trans-
parentní vrstvy. Cyklus obrazÛ nechává
nahlédnout diváka do intimního Ïivota
Ïeny. V̆ stava potrvá do 30. 11. 2008.
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Program cestopisn˘ch
pfiedná‰ek pofiádan˘ch
kufiimsk˘m oddílem
turistiky v ZU· Kufiim

V‰echny pfiedná‰ky se budou konat
v komorním sále ZU· Kufiim na
Zahradní ulici a budou zaãínat
v 17.30 hod. Jednotné vstupné:
dospûlí 20,- Kã, dûti 10,- Kã.
Program:
Úter˘ 25. 11.
BRÁNY DO ZTRACENÉHO SVùTA

Na téma Tepui – venezuelsk˘ch sto-
lov˘ch hor bude pfiedná‰et a promítat
Marek Audy. Více o autorovi na
http://audy.speleo.cz

Stolové hory (domo-
rodci naz˘vané Tepui)
ve Venezuele jsou jedny
z nejstar‰ích geomorfo-
logick˘ch fenoménÛ
svûta. Pro svou  nepfií-
stupnost byly dlouho
obestfieny tajemstvím
a pro autory fantazy se
staly inspirací pro
jejich romány (viz.
napfi. Ztracen˘ svût od
A. C. Doyla). Fauna
a flóra se díky v˘zdvihu
hor pfied stovkami mi-
lionÛ let vyvíjela oddû-
lenû od okolního svûta,
takÏe díky této izolova-
nosti je zde mimofiádná
bohatost endemick˘ch
(jinde na svûtû se nevyskytujících) druhÛ
rostlin a ÏivoãichÛ. Pfiíroda stolov˘ch
hor je unikátní v mnoha ohledech. Pod
horami panuje horké tropické podnebí,
na vrcholov˘ch plo‰inách je mnohem
chladnûji a neobyãejnû vlhko s ãast˘mi
de‰ti a mlhami. Zatímco krajinu dole
chrání tropick˘ de‰tn˘ ãi horsk˘ mlÏn˘

les, nahofie je v‰e vystaveno silnému
sluneãnímu záfiení. Také roãní prÛmûr-
né teploty úpatí a vrcholÛ stolov˘ch hor
jsou rozdílné – dole 20 aÏ 24 °C, nahofie
10 aÏ 15 °C. Flora i fauna se adaptovala
na tyto specifické podmínky. ProtoÏe
v˘voj Ïiv˘ch organizmÛ probíhal oddûlenû
i v rámci jednotliv˘ch stolov˘ch hor,
jedná se o endemické unikáty, které se
nevyskytují nikde jinde ve svûtû. Mnoho
svûtov˘ch vûdeck˘ch t˘mu se v posled-
ních desetiletích intenzivnû vûnovalo
právû v˘zkumu tûchto povrchov˘ch
endemick˘ch organizmÛ. Po geologické
a pfiedev‰ím speleologické stránce je
v˘zkum stolov˘ch hor v zaãátcích.
Marek Audy zorganizoval do této oblasti

jiÏ 5 speleologick˘ch
expedic. V˘sledkem
jsou objevy nejvût‰ích
kfiemencov˘ch jeskyní
svûta. V jeskynním
systému stolové hory
Chimantá byla navíc
nalezena fiada nepro-
bádan˘ch Ïiv˘ch orga-
nizmÛ! V̆ zkum tûchto
podzemních stromato-
litÛ a temnostních li-
‰ejníkÛ by mohl vnést
dal‰í svûtlo do  poznání
v˘voje Ïivota na Zemi.

Úter˘ 2. 12.
T¤EBO≈SKO –
krajina a lidé
Pfiedná‰í a promítá
Marek Srba
Pfiedvánoãnû ladûná,

komponovaná pfiedná‰ka o jedineãné
kulturní krajinû v okolí Tfiebonû mÛÏe
poslouÏit i jako tip pro pfií‰tí dovolenou.
Pfiedná‰í Marek Srba. Podklady pfied-
ná‰ky vznikly v prÛbûhu let 2002 aÏ
2006, kdy autor v rámci rozsáhlého
projektu zdokumentoval nejen krásy
tfieboÀské pfiírody a v˘znamné kulturní 



Program v Matefiském
centru Studánka

Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka@
webzdarma.cz

15. 11. 2008 od 10 hod. do 14 hod.
Proã nosit dûti v ‰átku a jak na to?

Semináfi s praktick˘mi ukázkami,
více na www.studanka.webzdarma.cz
Pfiihlá‰ky pfiedem na tel. 604 871 943,
e-mail: studanka@atlas.cz, nebo pfiímo
v matefiském centru.
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památky, ale také historii ‰lechtick˘ch
rodÛ, tfieboÀského lázeÀství a budování
rybníkÛ.

TfieboÀsko je svûtovû uznávan˘m
pfiíkladem harmonické rovnováhy mezi
pfiírodou a ãinností ãlovûka. JiÏ od stfie-
dovûku byla krajina intenzivnû pfietvá-
fiena, av‰ak lidsk˘mi zásahy nedo‰lo
k naru‰ení jejího fungování jako celku.
Na místech pÛvodních moãálÛ bylo
v prÛbûhu staletí vybudováno na 500
rybníkÛ a vznikla malebná krajina s v˘-

znamn˘m hospodáfisk˘m vyuÏitím.
V roce 1977 bylo TfieboÀsko zafiazeno
mezi biosférické rezervace UNESCO
v rámci programu âlovûk a biosféra.
O dva roky pozdûji vznikla Chránûná
krajinná oblast TfieboÀsko.

Stfieda 10. 12.
JESKYNù

O jeskyních bude vyprávût a promí-
tat Roman ·ebela. 

Za pofiadatele Milo‰ Kotek
Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
12. 11. Travesti show Královny noci kino Svratka 19.30. MûKS
19. 11. G. Aron. MÛj bájeãn˘ rozvod kino Svratka 19.30 MûKS
20. 11. Salonky – E. Rann˘, Podhorácké muzeum knihovna 9.30 MûK
22. 11. Moravan – Koncert duchovní hudby Kostel sv. Václava 17.00
24. 11. Josef Vejvoda Trio sál MûKS 19.30 MûKS

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

31. 8. – 31. 12. Ti‰nov ve star˘ch fotografiích galerie Diana
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
7. 11. – 31. 12. Pfiedadventní ãas Libu‰ina galerie
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22. 11. 2008 od 9 hod.
Netradiãní vánoãní cukroví

Dopoledne pro v‰echny, ktefií chtûjí
vidût a vyzkou‰et praktickou pfiípravu
vánoãního cukroví podle zdravé stravy.
Co pfiipravíme, to ochutnáte.

Poãet míst je omezen, hlaste se
pfiedem na tel. 604 871 943, e-mail:
studanka@atlas.cz nebo pfiímo v matefi-
ském centru.

29. 11. 2008 od 9 hod.
Dopoledne nejen pro tatínky

Matefiské centrum Studánka bude
patfiit hlavnû tatínkÛm a jejich dûtem –
cviãení, tvofiení, prima zábava. Tû‰í se
na vás táta David!

29. 11. 2008 od 14 hod. do 18 hod.
Souznûní – muzikoterapie jako
cesta sebepoznání

Setkání pro v‰echny, ktefií skrze
zpûv a hudbu hledají sami sebe, bez
ohledu na talent a hudební znalosti.
Více na www.studanka.webzdarma.cz.

Poãet míst je omezen, hlaste se
pfiedem na tel. 604 871 943, e-mail:
studanka@atlas.cz nebo pfiímo v matefi-
ském centru.

Nauãná stezka pro nejmen‰í
dûti na Klucaninû

Matefiské centrum Studánka pfii-
chází s nov˘m projektem, kter˘ snad
nadchne i vás…

Ve Studánce vznikají stále nové ná-
pady a jedním z nich je i nauãná stezka
pro nejmen‰í dûti, která by mûla
zpfiíjemnit rodinám s mal˘mi dûtmi vy-
cházky na oblíbenou rozhlednu na
Klucaninû. Na‰e nová stezka by mûla
b˘t jiná a zajímavá hlavnû tím, Ïe bude
umístûná ve v˘‰ce dûtsk˘ch oãí ,
originálnû v˘tvarnû zpracovaná.
Srozumitelnû pfiiblíÏí i mal˘m dûtem

pfiírodu Ti‰novska a moÏnosti její
ochrany. DoplÀovat ji budou pfiírodní
prÛlezky, bludi‰tû, dfievûné plastiky.
Myslíme si, Ïe zajímavé a interaktivní
informaãní tabule a dal‰í prvky budou
inspirovat i nás dospûlé k pohledu na
svût kolem nás dûtsk˘ma oãima…
Stezka bude také lákavá a jedineãná pro
nové náv‰tûvníky Ti‰novska.

Nyní se nám podafiilo získat prvotní
podporu od Nadace VIA v programu
Procter and Gamble pro matefiská centra,
která je urãena na v˘tvarné zpracování
stezky. V souãasné dobû zaãíná období,
kdy hledáme nápady, dal‰í finanãní
zdroje, v˘tvarníky… Chceme, aby stezka
byla skuteãnû na‰e – rodiãÛ, dûtí, mûsta
Ti‰nova. Pfiipravujeme ji, protoÏe si
pfiejeme, aby se do volného ãasu rodin
vrátila hravost a kreativita. Abychom
spoleãn˘ ãas proÏívali aktivnû v pfiírodû
na‰eho krásného kraje. S velkou radostí
uvítáme va‰e návrhy, zku‰enosti,
pfiípadnû i finanãní podporu nové
stezky. V pfiípadû, Ïe byste s námi
chtûli spolupracovat, nav‰tívili jste
s dûtmi podobné místo, které vás
nadchlo, máte zájem nás podpofiit,
ozvûte se na e-mail: studanka@atlas.cz,
nebo na tel. 604 871 943. Více informací
na www. studanka.webzdarma.cz.
a v pfií‰tím ãísle Ti‰novsk˘ch novin.

V˘roãí vzniku samostatného
âeskoslovenska

Dne 28. fiíjna 2008 oslavila na‰e re-
publika 90. v˘roãí vzniku samostatného
ãeskoslovenského státu. Pfii této pfiíleÏi-
tosti byl pfiímo pfied na‰í ‰kolou rekon-
struován park s pomníkem vûnovan˘m
obûtem první svûtové války s pískovco-
vou sochou legionáfie.

V pátek 24. 10. 2008 jsme se v 10 ho-
din se‰li, abychom spoleãnû uctili jejich
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památku. Slavnostní ceremoniál zahá-
jila ãeská hymna a poloÏení vûnce, poté
zaznûly projevy pana starosty Svobody,
pana doktora Zacpala a pana místosta-
rosty Melkese.

Na závûr tohoto krátkého setkání
pan starosta Franti‰ek Svoboda slav-
nostnû zasadil lípu jako symbol na‰í
vlasti. Sázení lípy se mohla zúãastnit
i celá na‰e tfiída, takÏe nám vÛbec
nevadilo, Ïe nám v‰em díky velké zimû
mrzly u‰i a nosy.

Byla to pro nás velmi zajímavá
a netradiãní hodina matematiky.

Îáci 6. A, Z· nám. 28. fiíjna

Mezinárodní projekt
ãtenáfiské gramotnosti

Dne 24. 10. 2008 jsme se zúãastnili
mezinárodního ãesko-slovenského pro-
jektu pfii pfiíleÏitosti Mezinárodního dne
Ïákovsk˘ch knihoven. Tématem leto‰ní
soutûÏe byla âtenáfiská gramotnost –
ãtení s porozumûním. K této akci jsme
byli vyzváni základní ‰kolou ze sloven-
ského druÏebního mûsta Moldava nad
Bodvou.

Paní uãitelky obou ‰kol – ãeské i slo-
venské – si pro nás pfiipravily zajímavé
texty, ve kter˘ch chybûla nûkterá slova.
A ta jsme museli doplÀovat. Je samo-
zfiejmé, Ïe my jsme „lu‰tili“ slovensk˘
text, sloven‰tí Ïáci zase ãesk˘. Po
doplnûní slov jsme odpovídali na otázky
vypl˘vající z textu. Na‰e odpovûdi mûly
ukázat, zda jsme správnû pochopili
obsah ãlánku.

Nejzajímavûj‰í na celé soutûÏi bylo
to, Ïe probíhala na poãítaãích pomocí
e-mailové po‰ty. Tou jsme dostali na
zaãátku vyuãovací hodiny slovenské
zadání a bûhem téÏe hodiny jsme zase
na Slovensko posílali svá fie‰ení.

Toto v‰echno se samozfiejmû dûlo
i opaãn˘m smûrem.

Zvlá‰tní bylo i pomy‰lení, Ïe ve
stejnou dobu sedí v podobné poãítaãové
uãebnû 10 slovensk˘ch dívek a chlapcÛ
a láme si hlavu nad podobn˘m úkolem.

Kdo vyhrál, není vÛbec dÛleÏité.
NejdÛleÏitûj‰í pro obû zúãastnûné
strany bylo, Ïe jsme si mohli vyzkou‰et
práci s cizím jazykem a Ïe jsme zjistili,
Ïe i kdyÏ se ãe‰tinu ãi sloven‰tinu pravi-
delnû neuãíme, jsme schopni jazyku
víceménû rozumût. 

Îáci 8.A, Z· nám. 28. fiíjna

Drakiáda na „Osmadvacítce“

Drakiády konané dne 10. 10. 2008
na poli za nov˘m hfibitovem se zúãastnila
témûfi celá na‰e ‰kola. SoutûÏilo se o to,
komu vzlétne drak co nejv˘‰e a hlavnû,
jestli vÛbec vzlétne. Za vzlétnuté draky
se získávaly body. Drak musel splÀovat
urãité podmínky – musel mít pevnou
kostru a hlavnû dlouh˘ provázek.

Poãasí nám sice moc nepfiálo, vítr se
moc nesnaÏil, ale draci pfiesto létali sta-
teãnû. Na‰e tfiída byla úspû‰ná. Vzlétlo
nám postupnû deset drakÛ a také jsme
se snaÏili o originalitu. Nejoriginálnûj‰í
nápad byl podle mû drak-igelitov˘ sá-
ãek, ale toho jsme vyrobili jen z legrace.

Pfied Drakiádou musela kaÏdá tfiída
vyrobit dva draky jako vstupenku do
soutûÏe. Tito draci se také bodovali
a v souãasné dobû se zabydleli ve vstup-
ním vestibulu ‰koly.

Chtûla bych podûkovat v‰em, ktefií
pro nás tuto soutûÏ uspofiádali.
Drakiáda patfií mezi oblíbené akce
na‰í ‰koly.

Bára Lahodová, 6.A
Z· nám. 28. fiíjna 1708
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Pochod proti diabetu 2008

Se uskuteãní v rámci SVùTOVÉHO
DNE DIABETU dne 14. 11. 2008. Sraz
úãastníkÛ: Ti‰nov – u nemocnice ve
14.00 hod. V‰echny srdeãnû zve Svaz
diabetikÛ âR – ÚO Ti‰nov.

Okénko ekoporadny

V˘let za krásami neÏivé
pfiírody
Podzim je v plném proudu,
pfiíroda se chystá k zim-
nímu odpoãinku, ale pfiesto

je moÏné pfii procházkách krajinou spat-
fiit leccos zajímavého. NeÏivá pfiíroda
totiÏ roãní období nerozli‰uje, naopak
v podzimním ãi zimním období se na ni
mÛÏeme lépe soustfiedit a objevit její
pÛvab. Zveme Vás na poslední leto‰ní
v˘let s Ekoporadnou Ti‰novsko, kter˘
bude zamûfien na geologické zajímavosti
okolí Ti‰nova. PrÛvodcem bude
Mgr. Ale‰ Bajer, PhD. z MZLU v Brnû,
kterého si mÛÏete pamatovat z loÀské
úspû‰né pfiedná‰ky „Tajemství neÏivé
pfiírody“. Sraz bude v sobotu 15. 11.
v 9 hodin u ti‰novského vlakového
nádraÏí (u v˘chodu z budovy), odkud se
vydáme na Kvûtnici a poté podle zájmu,
ãasu a kondice úãastníkÛ na Dfiínovou
ãi dále.

Netradiãní Vánoce III. –
prodej od 29. 11.

Na adventních trhov˘ch slavnostech
bude zahájen prodej vánoãních jedliãek,
kter˘ se v Ti‰novû koná jiÏ potfietí.
Jedná se vlastnû o sazenice jedle bûlo-
koré, které s kvûtináãem mûfií asi 50 cm.
Hlavní my‰lenkou prodeje jedliãek je
sníÏit poãet fiezan˘ch stromkÛ, které po
Vánocích konãí v kontejnerech a zároveÀ

díky jarnímu vysazení mlad˘ch jedliãek
zv˘‰it podíl této dnes jiÏ vzácné dfieviny
v na‰ich lesích. Proto k jedliãkám
dostanete i informaãní leták, kter˘ Vám
poradí, jak se o jedliãku bûhem Vánoc
i pfies celou zimu starat, a na jafie se pak
budete moci zúãastnit spoleãného
sázení. To probíhá zpravidla na konci
bfiezna na Klucaninû, o podrobnostech
budete vãas informováni. Alternativnû
mÛÏete také jedliãku pouÏít k v˘zdobû
své zahrady, zkusit ji pûstovat na dal‰í
roky v kvûtináãi nebo ji na svÛj pozemek
zasadit. Jedliãky budou stát 80,- Kã
a koupit si je budete moci na stánku
Ekoporadny Ti‰novsko bûhem Advent-
ních trhov˘ch slavností a poté po cel˘
prosinec v ekoporadnû v její otevírací
dobû.

Kromû jedliãek pro Vás bude opût
pfiipraven roz‰ífien˘ prodej v˘robkÛ
tzv. spravedlivého obchodu (Fair trade)
ze zemí tfietího svûta (dárkové balíãky
a fiemeslné v˘robky), dfievûn˘ch v˘-
robkÛ s certifikací FSC, která zaruãuje
‰etrné hospodafiení v lesích, odkud pou-
Ïité dfievo pochází, a novû také ruãnû
vyrábûné svícínky a svíãky ze vãelího
vosku. V neposlední fiadû pro Vás opût
budou pfiipraveny informace o moÏnos-
tech podpory pozemkov˘ch spolkÛ
a jin˘ch neziskov˘ch organizací, které
Vám umoÏní koupit sobû nebo sv˘m
blízk˘m symbolick˘ kousek pfiírodnû
cenného území.

Mgr. Hana Pernicová

Pozvánka na Adventní
trhové slavnosti

Pofiádání pravideln˘ch sobotních
trhÛ na námûstí pfied radnicí bylo ukon-
ãeno 1. listopadu. Prodejci místních
potravin a v˘robkÛ si v‰ak pfiipraví svou
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nabídku na Adventní trhové slavnosti,
které se uskuteãní 29. listopadu od 8 do
11 hodin i s doprovodn˘m kulturním pro-
gramem. Tato akce bude leto‰ní poslední
prezentací v˘robcÛ z Ti‰novska a blízkého
okolí. S plány na rok 2009 vás sezná-
míme v prvních mûsících pfií‰tího roku.

29. listopadu se mÛÏete tû‰it na
adventní vûnce a dekorace, vánoãní cuk-
roví, martinské víno, netradiãní dárky
(vlnûné v˘robky, patchwork, malované
hedvábí, nûkolik druhÛ vín) i osvûdãené
zboÏí (mléãné v˘robky z farmy rodiny
Nûmcovy, jableãn˘ mo‰t, domácí zabi-
jaãka z farmy Korenekov˘ch, aj.). Pro
zahfiátí se bude podávat horká medovina,
svafiené víno, punã, grog a dal‰í.

Ekoporadna Ti‰novsko zahájí prodej
vánoãních jedliãek, dárkov˘ch balíãkÛ
s Fair Trade v˘robky ze zemí tfietího
svûta a ruãnû vyrábûné svícínky a svíãky
ze vãelího vosku. U stánku Ekoporadny
bude  ·árka Koudelová vafiit zeleninovou
specialitu z biopotravin. Je moÏné
zakoupit ji do vlastních nádob (vhodné
i jako obûd pro dûti) nebo si ji mÛÏete
vychutnat pfiímo na námûstí (stejnû jako
netradiãní vánoãní cukroví).

Náv‰tûvníky trhÛ potû‰í muzikanti
z okolí Brna. Soubor DONAVA s cimbá-
lem, houslemi, basou a harmonikou roze-
zní námûstí poklidn˘mi písnûmi
Dúbravûnko zelená, Ej lásko lásko, Okolo
Jaro‰ova, AÏ pudu na trávu, Okolo
Hradi‰Èa, A já mám koníãka, Za na‰ima
humny, Javorové husle, Pod t˘m na‰ím
okéneãkem aj.

Od 10 hodin bude pro rodiãe s dûtmi
tradiãnû nachystána pohádka. Vesel˘
pfiíbûh o Líné vodnici a zlé mofiské babici
zahrají Jarka Eliá‰ová a Jarka Bure‰ová
z Rosic.

Koneãn˘ seznam prodejcÛ sledujte od
17. listopadu v teletextovém vysílání
Ti‰novské televize, na stránkách

http://trhy.tisnovsko.eu nebo na nástûn-
ce Ekoporadny Ti‰novsko vedle lékárny
Arnica.

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

Adventní trhové slavnosti pofiádá
obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko ve spolupráci s mûstem Ti‰nov
za finanãního pfiispûní âSOB Ti‰nov.

KK.

Vãela a ãlovûk 21. století

Po miliony let Ïije vãela medonosná
na zemûkouli v uspofiádané sociální
struktufie. Její zpÛsob Ïivota se dodnes
nezmûnil. Zmûnil se její pfiíbytek, duti-
na stromu, skály… V dne‰ní dobû Ïije
v moderní úlové soustavû v blízkosti lid-
sk˘ch stavení, tak aby pfiiná‰ela uÏitek
a radost. Vãely od vûkÛ pracují se stej-
n˘mi surovinami. VÏdy dávaly ãlovûku
stejné produkty – med, vosk, jed, tmel
a budou je dávat i po ty v‰echny bu-
doucí ãasy. Vãely nikdy nezmûní svÛj
pracovní postup ani zpÛsob v˘roby.
Nepotfiebují k Ïivotu ani vymoÏenosti
moderní techniky.

Naopak ãlovûk 21. století Ïije ve
svûtû poãítaãové techniky. Struãnû
fieãeno v moderním svûtû ve v‰ech oblas-
tech Ïivota. Je to tak správné? KaÏdá
na‰e generace si vytváfií svÛj svût, svût
sv˘ch snÛ. Dopí‰i tyto fiádky a po‰lu je
elektronickou po‰tou paní redaktorce.
Tedy za pár vtefiin bude informována.
Zprávy se ‰ífií velmi rychle. Dá se fiíci
rychlostí blesku z jedné ãásti zemû na
druhou. PoloÏíme-li si otázku, kam aÏ
pÛjde v˘voj dal‰ích generací, nedoká-
Ïeme odpovûdût.

Dnes víme, Ïe bez sv˘ch miláãkÛ aut
neudûláme ani krok pû‰ky. Tedy na
dvorcích s chovy králíkÛ nyní stojí
garáÏe, na na‰ich zahrádkách vyrostly
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bazény. V‰e to, co tam pÛvodnû Ïilo
a vyrÛstalo, ustoupilo na‰emu pohodlí
a zábavû. VÏdyÈ v‰e dostaneme koupit
v supermarketu.

Vytváfiíme spoustu odpadkÛ, v˘ro-
bou, provozem a likvidací. Cel˘m zpÛ-
sobem Ïivota dochází ke skleníkovému
efektu na zemûkouli. Oteplování pla-
nety a negativní vliv na Ïivotní pro-
stfiedí má vliv nejen na Ïivot ãlovûka,
ale na ve‰ker˘ Ïivot na Zemi. Dennû
na zemûkouli vymírají nûkteré druhy
fauny a flóry. To, co spí‰e
‰lo vypûstovat a vychovat,
bez chemie dnes nedoká-
Ïeme. Na‰e Zemû se stala
takovou chemickou továr-
nou, coÏ neprospívá na‰í
pfiírodû ani ãlovûku. Co
jsme schopni pro to udûlat?
Urãitû kaÏd˘ z nás mÛÏe
pfiispût k ochranû Ïivotního
prostfiedí. JiÏ vzácnû
mÛÏeme spatfiit pernatou
zvûfi v na‰i pfiírodû na
Ti‰novsku, divok˘ králík
jiÏ zmizel. Zmizelo i mnoho
drobn˘ch ÏivoãichÛ… Je to v˘voj,
kter˘ na‰e pfiedchozí generace neza-
znamenaly.

Vãela medonosná pfieÏívá. Proã?
Vãela aktivnû také odfiltrovává ‰kodlivé
látky. Vãela tak neãiní s úmyslem chrá-
nit ãlovûka, ale snaÏí se pfiinést do úlu
nektar, na nûmÏ bez problémÛ pfiezi-
muje celé vãelstvo a bude vychována
nová zdravá generace vãel. Odfiltrované
látky jsou potom ukládány v jedovatém
aparátu vãely. To prokázal v˘zkum
v posledních letech. JiÏ jsme si v pfied-
chozích ãláncích fiekli, Ïe vãela v dobû
hlavní snÛ‰ky Ïije asi jen 35 dní
a matka klade v kvûtnu 1500 vajíãek
dennû. V létû se pohybuje poãet vãel ve

vãelstvu kolem 75 000 jedincÛ, ktefií se
neustalé rodí a umírají. Probíhá tedy
velmi rychle obmûna generací. To v‰e
dohromady pfiispívá k vytváfiení kva-
litní produkce. Vãela létavka obsah
medného váãku pfiedává úlov˘m mla-
d˘m vãelám. Deset aÏ dvanáct mlad˘ch
vãel tento obsah dále zpracovává. Je to
tedy chemick˘ a fyzikální proces vãel-
stva. Vãely vãelafii samy ukáÏí, kdy jsou
ukonãeny tyto procesy, bûhem kter˘ch
se z v˘chozích surovin stal med. Jasnou

známkou je zavíãkování bunûk. Med
pro zdravotní stav ãlovûka má velk˘
v˘znam i dnes ve vûku chemie.

Na závûr bych se chtûl zmínit je‰tû
o jednom vãelím  produktu a to slovy
MUDr. Jany Hajdu‰kové z publikace
Vãelí produkty oãima lékafie: „Tímto
produktem je krásn˘ pocit uspokojení ze
smysluplné tvÛrãí ãinnosti, kterou chov
vãel bezesporu je, pocit sounáleÏitosti
s pfiírodou, láska ke vãelám. Pfieji si, aby
tímto produktem byli hojnû obdarováni
v‰ichni ti, ktefií mají vãely rádi.“

Josef Permedla
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Havárie letadel na Ti‰novsku

pokraãování z TN ã. 18

V zapomenutí upadl také plachtafisk˘
v˘cvik u âebína. Provozovala jej MLL –
Masarykova letecká liga od poãátku tfiicá-
t˘ch let. Po nûkolika neúspû‰n˘ch poku-
sech o zahájení ãinnosti v Brnû, kde byl
velk˘m konkurentem Medláneck˘ aerok-
lub, hledalo se náhradní fie‰ení. Na dopo-
ruãení uãitele Roberta Klusáka (zahynul
v koncentraãním tábofie) nalezl Ing. Mach
vhodné místo k létání u obce âebín, nad
zru‰enou vápenkou. Tehdy se v‰eobecnû
fiíkalo „létají na âebínce“. Ve skuteãnosti
se létalo na Malé âebínce, jak se nûkdy
naz˘vá protûj‰í kopec âebínky. Táhl˘
hfibet s mal˘m lomem a zru‰enou vápen-
kou uprostfied s vrcholy Pfievych u silnice
ke Kufiimi a Dálka na opaãném konci.
Terén byl tehdy hol˘, létalo se z kopce nad
zru‰enou vápenkou. ·irok˘m údolím ãasto
vanoucí západní protivítr byl pro létání
vhodn˘. Nûkdy se v‰ak létalo i na druhou
stranu k Moravsk˘m Knínicím. Byl zde
postaven hangár, ubytovna a dílna.
Provoz zaãal v roce 1934 a byl pfieru‰en
poãátkem roku 1939 po obsazení âesko-
slovenska. Bylo-li zafiízení za války pouÏí-
váno Nûmci, se nepodafiilo zjistit. Po válce
se v˘cvik v létání znovu obnovuje.
Pfiistavují se objekty, k tomu je vyuÏito
dfievûn˘ch montovan˘ch ubytoven
z Mezihofií po zaniklé firmû „Diana“.
V roce 1948  po celkové reorganizaci
ve‰keré sportovní ãinnosti je zde leteck˘
v˘cvik zastaven.

Dnes pfiipadá témûfi nemoÏné, Ïe by
v Ti‰novû mohl b˘t pofiádán leteck˘ den.
Ale opak je pravdou, bylo nejprve nûkolik
pokusÛ a v roce 1947 byl velk˘ leteck˘
den. Provizorní leti‰tû bylo pod dne‰ní
Ïelezniãní zastávkou Hradãany
u Vildomcovy farmy, kde pfiistávala spor-
tovní letadla. Vojenská letadla prostor jen
v nûkolika obratech pfielétávala. Tehdy

nad Ti‰novem proletûla i skupina anglic-
k˘ch stíhaãek Spitfire, které si mÛÏeme
pamatovat z úspû‰ného filmu Tmavo-
modr˘ svût. Na tomto provizorním leti‰ti
po válce také dennû pfiistával rumunsk˘
kur˘rní letoun, kofiistní „Storch – âáp“.

Dal‰í zajímavostí byla také dfievûná
padáková vûÏ, kterou Nûmci postavili pro
v˘cvik para‰utistÛ. Byla v kopci ke hradu
Vevefií nad Veverskou Bít˘‰kou, pfiibliÏnû
proti odboãce na Meãkov. Po válce byla
zbourána.

V zimû roku 1941 pfiistávají u Ti‰nova
tfii dvoumotorové bombardéry Junkers
Ju 88 pro poruchu na vedoucím letounu.
Parkovaly nûkolik dní v místû dne‰ního
stfiediska zahrádkáfiÛ. S náhradními díly
a mechanikem pfiiletûl z Brna cviãn˘ le-
toun Arado Ar 96. Bylo to v zimû, a tak mûl
místo podvozku lyÏe. Po pfiíjezdu cisterny
s benzinem a nahfiívacího agregátu le-
touny po prohfiátí motorÛ postupnû odlétly.

Zvlá‰tní kapitolou je letecká továrna
„Diana“, která vyrábûla koncem války
letadla Messerschmitt Bf 109 G-6 v tune-
lech dráhy do Havlíãkova Brodu. Obsáhlé
události uvedené v nûkolika publikacích
zde není moÏné pro velk˘ rozsah znovu
opakovat.

V závûru uveìme událost, ke které
do‰lo mimo ná‰ region, ale pro svoji zají-
mavost stojí za zmínku. Byl to pfielet
vzducholodi „Italia“ pfies ná‰ kraj. Generál
Umberto Nobile pfii druhé cestû k sever-
nímu pólu dne 15. dubna 1928 letûl podél
toku fieky Svitavy a byl pozorován
v Obfianech. Pro ‰patné povûtrnostní pod-
mínky letûla vzducholoì ve v˘‰ce jen
150 – 200 m. V̆ pravy se zúãastnil také
ãesk˘ vûdec Dr. Franti‰ek Bûhounek z ra-
diologického ústavu v Praze. Vzducholoì
dosáhla v noci 24. kvûtna 1928 svého cíle,
následující den do‰lo ke katastrofû.
Posádka pfieÏila na ledové kfie a byla za-
chránûna sovûtsk˘m ledoborcem „Krasin“.

Karel Krejãí
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Kvûtnice vstoupila
do divize úspû‰nû

Futsalisté 1. FC Kvûtnice Ti‰nov
mají za sebou první polovinu podzimní
ãásti divize, do které se probojovali po
loÀském suverénním vítûzství v kraj-
ském pfieboru.

První zápas sehráli proti t˘mu
Arsenal Brtnice, kter˘ loni rovnûÏ po-
stoupil. Utkání se hrálo v hale v Tfie‰ti
u Jihlavy a na obou druÏstvech bylo
znát, Ïe jsou v soutûÏi nováãkem. K vi-
dûní bylo více chyb neÏ futsalové krásy,
a tak se oba soupefii roze‰li smírnû bez
branek 0:0. Pro Kvûtnici to byl ale dobr˘

Pod vysokou sítí – volejbal

VK Ti‰nov – Volejbal Vy‰kov
1:3 (-18, 22, -15, -18)

0:3 (-15, -20, -19)

Utkání s hlavními aspiranty na
titul, dosud neporaÏen˘m soupe-

fiem nám nevy‰lo tak jak bychom si
pfiáli. I kdyÏ Vy‰kov nikterak nepfievy-
‰uje své soupefie v Ïádné herní ãinnosti,
av‰ak kompaktností a vyrovnaností
sv˘ch v˘konÛ bez vynucen˘ch chyb se
jen tûÏko poráÏí. V prvním setu jsme na
jejich obranu recept nena‰li, v tom dru-
hém jsme jiÏ kvalitním v˘konem slavili
úspûch. Tfietí set nám vÛbec nevy‰el.
Zku‰enû hrající soupefi velmi dobfie
bránil, ‰kodil nám na podání (absence
libera byla v tomto zápase pro nás
citelnou ztrátou) a získával pro sebe

i dlouhé v˘mûny, coÏ nás sráÏelo do
kolen. Po pûkném a snaÏivém v˘konu –
bohuÏel 1:3.

Ve druhém zápase byla situace
obdobná, nedafiilo se nám zpracovat
soupefiovo podání, a tak jsme naráÏeli
na pfiipravenou obranu hostí. V úplném
závûru jsme se je‰tû pokusili o zvrat,
av‰ak zku‰enû a v pohodû hrající hosté
si vítûzství jiÏ nenechali vzít. Znovu
prohra, tentokrát 0:3.

V‰ichni si pfiejeme, aby ná‰ bojovn˘
herní projev vydrÏel co nejdéle.

âekají nás dvojutkání ve Znojmû,
v Dûdicích a Buãovicích. Doma hrajeme
aÏ 6.12.2008 proti MS – Brno.

P. S.: Avizované domácí utkání
22.11.2008 s Dûdicemi jsme museli
pfieloÏit z Ti‰nova do Dûdic z dÛ-
vodu obsazení haly SSK Ti‰nov.

p. druÏstvo utkání V P S sety míãe body

1. Volejbal Vy‰kov 8 8 0 0 24:5 695:529 16

2. TJ Znojmo 8 7 1 0 22:7 697:599 15

3. TJ Tesla Brno 8 5 3 0 17:13 675:640 13

4. VK MS Brno 8 4 4 0 15:14 638:645 12

5. TJ Sokol Dûdice 8 4 4 0 15:16 693:704 12

6. TJ Sokol ·lapanice 8 3 5 0 15:16 702:703 11

7. Komárov 8 3 5 0 15:16 673:701 11

8. VK Ti‰nov 8 3 5 0 12:16 599:626 11

9. TJ Lokomotiva - Ingstav 8 2 6 0 6:20 521:620 10

10. TJ Sokol Buãovice B 8 1 7 0 5:23 544:670 9

Skupina JM-M-1
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první bod do soutûÏe, navíc ze hfii‰tû
soupefie.

O t˘den pozdûji v domácím prostfiedí
si na‰i hráãi po herní stránce spravili
chuÈ. Po kvalitním v˘konu zdolali
hladce soupefie Templáfi Ivanãice 6:0.
O branky se podûlili dvakrát Chlup,
Pavlíãek, KfiíÏ, Janás a Sádlík.

Tfietí zápas odehráli na‰i hráãi
v brnûnské hale v Bohunicích proti
Helasu Brno „B“. Soupefie se nezalekli,
i kdyÏ za nûj nastoupili tfii hráãi z prvo-
ligové soupisky. Ze zaãátku se objevo-
valy na obou stranách mírné nepfies-
nosti, ale pozdûji zaãala hra nabírat
spád. V poloãase jsme vedli 2:1, ale po
zmûnû stran soupefi se ‰tûstím srovnal
a pfiitlaãil nás na na‰i polovinu.
Vysvobození pfiinesl Panovsk˘, po jehoÏ
trestném kopu míã zapadl do brány.
O chvíli pozdûji se z brejku trefil KfiíÏ
a vypadalo to, Ïe si odvezeme v‰echny
tfii body. Soupefi ale nasadil na poslední
3 minuty hru bez brankáfie a poãetní v˘-
hodu pfievtûlil ve dvû branky. Pfiesto
jsme utkání mohli opût zvrátit na svoji
stranu. V poslední vtefiinû byl po ‰estém
faulu Helasu nafiízen˘ trestn˘ kop
z 10 metrÛ. Panovského ránu v‰ak
bohuÏel brankáfi pfiekvapiv˘m vybûh-
nutím vytûsnil mimo tyãe.

Dal‰í utkání odehrála Kvûtnice v do-
mácí hale proti Vy‰kovu, kter˘ byl dopo-
sud bez ztráty bodu. A byl to opravdu
zápas se v‰ím v‰udy. Zaplnûná ti‰nov-
ská hala hnala na‰e hráãe dopfiedu a ti
se po 8 minutách ujali vedení. Pûknou
individuální akcí se bl˘sknul Janás,
kter˘ pro‰el pfies dva hráãe a zakonãil
pfiesnû k tyãi. Soupefi sice brzy srovnal,
ale po prÛniku Chlupa a pfiesném za-
konãení Panovského Kvûtnice opût ved-
la. Do konce poloãasu se poté je‰tû trefil
podruhé v zápase Janás a poloãas skon-
ãil pro domácí 3:1. Ve druhém poloãase

to bylo jako na houpaãce. Nejdfiíve sou-
pefi po teãované stfiele sníÏil na 2:3.
O chvíli pozdûji na‰el Janás mezi dvûma
hráãi volného KfiíÏe, ten se neukvapil,
udûlal kliãku brankáfii a vrátil domácím
dvougólov˘ náskok. Ten ov‰em nevydr-
Ïel dlouho. Hosté si pfied na‰í brankou
pûknû narazili míã a vy‰kovsk˘ hráã
prostfielil po zemi brankáfie HlavoÀka.
V tu chvíli zb˘valo do konce necel˘ch
7 minut a utkání se hrálo opravdu
„nahoru dolÛ“. Rozhodnout mohla kaÏdá
chybiãka. 120 sekund pfied vypr‰ením
40. minuty zaãal hrát soupefi obávanou
„power play“. Obrana v‰ak pracovala
dobfie, míãe se zmocnil Janás a proti
poslednímu bránícímu hráãi si poãínal
znamenitû. Poãkal si na pohyb a stfielou
mezi nohy zv˘‰il na 5:3. Divok˘ zápas
v‰ak je‰tû nekonãil. Soupefi po na‰í
nepozornosti sníÏil 22 vtefiin pfied
koncem na 5:4, ale v samotném závûru
jiÏ Kvûtnice soupefie k zakonãení
nepustila a tûÏké utkání dotáhla do
vítûzného konce.

Poslední odehrané utkání pfied uzá-
vûrkou vydání sehrála Kvûtnice
v Kfienovicích proti vedoucímu t˘mu ta-
bulky SK Lí‰eÀ Brno. Zaãali jsme hrát
ze zabezpeãené obrany a soupefie nepou-
‰tûli k zakonãení. Na druhé stranû se
v‰ak na‰ly mírné mezírky, které na‰i
hráãi nedokázali bohuÏel promûnit
ve vítûznou branku. V ‰ancích se vystfií-
dali pfiedev‰ím Chlup a Seyfert, ale
v zakonãení jim chybûla pfiesnost
a trocha ‰tûstí. Nejvût‰í pfiíleÏitost mûl
ale KfiíÏ, kter˘ se 4 minuty pfied koncem
po Panovského povedené pfiihrávce ocitl
sám pfied brankou,  bohuÏel ale netrefil
její odkrytou ãást. Zápas tak skonãil
stejn˘m v˘sledkem jako ten úvodní
v Tfie‰ti – bez branek 0:0.

Bûhem 4 utkání nastoupili brankáfii:
·teif Jaroslav, Hlavonûk Jan, hráãi:
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Pavlíãek Jifií, Janás Martin, Chlup
Martin, KfiíÏ Ale‰, Panovsk˘ Luká‰,
Seyfert Václav, Sádlík Pavel a âerven˘
Pavel.

TABULKA:
1. SK Lí‰eÀ Brno 13
2. Tango Brno „B“ 12
3. 1.FC Kvûtnice Ti‰nov 9
4. Pivovar Vy‰kov 9
5. Helas Brno „B“ 8
6. Arsenal Brtnice 7
7. Boss Lino Brno 7
8. Brno Bosonohy 6
9. Kalábek Brno 6
10. Templáfi Ivanãice 6
11. Jantar Ivanãice 3
12. Slovan Brno 0

ROZPIS ZÁPASÒ 1.FC KVùTNICE
15. 11. Bosonohy Brno – 1.FC Kvûtnice 19.15
22. 11. 1.FC Kvûtnice – Jantar Ivanãice 20.30
29. 11. Boss Lino Brno – 1.FC Kvûtnice 21.00
12. 12. Slovan Brno – 1.FC Kvûtnice 21.00
20. 12. 1.FC Kvûtnice – Tango Brno „B" 20.00

Hráãi 1.FCK dûkují za skvûlé publikum
a zároveÀ zvou na dal‰í zápasy.
www.kvetnice.tisnov.cz

Dekl

V Ti‰novû zaãala futsalová
Ïákovská liga

V sobotu 18. 10. odstartoval na
hfii‰ti na Riegrovû ulici nov˘ roãník
Brnûnské Ïákovské ligy. SoutûÏ je pro
leto‰ek vypsána pro hráãe narozené
roku 1995 a mlad‰í a stabilnû se jí
úãastní ãtyfii t˘my.

Domácí muÏstvo DDM Ti‰nov zahá-
jilo turnaj poráÏkou s Dromem Brno 4:6.
Drom v dal‰ích utkáních porazil Orly
z ¤eãkovic 11:0, nad t˘mem B.A.F. Brno
zvítûzil dokonce 15:0 a turnaj suverénnû
vyhrál. Ti‰nováci se po v˘hfie 11:0 nad

B.A.F. Brno utkali v závûreãném zápase
o druhé místo s Orlem ¤eãkovice.
Ti‰novsk˘m futsalistÛm staãila v tomto
stfietnutí remíza. Po bezbrankovém po-
loãase vsadil trenér Hrdina na útok
a v˘sledkem byly tfii branky v síti ¤eã-
kovic. Ti‰nov tak vybojoval koneãné
druhé místo.

Individuální úspûch si pak pfiipsal
Luká‰ Danihel, kter˘ byl vyhlá‰en nej-
lep‰ím hráãem turnaje a se sedmi bran-
kami skonãil druh˘ v tabulce stfielcÛ.
Dal‰ími hráãi, ktefií se gólovû podíleli na
druhém místû Ti‰nova byli Mario Pu‰ka
(4 branky), Jifií Masafiík, Marek Musil
(3 branky) a Roman Novotn˘ (2 branky).

MuÏstvo také v souãasné dobû hledá
nového asistenta trenéra, kter˘ by
pomáhal s organizací a pfiedev‰ím
s tréninky. BliÏ‰í informace o této zají-
mavé práci jsou k dispozici v sídle DDM
na Riegrovû ulici (b˘valá hasiãka).

V˘sledky 1. turnaje:
Orel ¤eãkovice – B.A.F. Brno 5:1
Drom Brno – Tomson –
DDM Ti‰nov 6:4 ( 3:2)
Orel – Drom 0:11 (0:7)
B.A.F. – Ti‰nov 0:12 (0:5)
B.A.F. – Drom 0:15 (0:8)
Orel – Ti‰nov 0:3 (0:0)

Tabulka po 1. turnaji:
1. FC Drom Brno 32:4 9
2. TOMSON – DDM Ti‰nov 19:6 6
3. Orel ¤eãkovice 5:15 3
4. B.A.F. Brno 1:32 0

Tabulka stfielcÛ po 1. turnaji:
1. MiÏigar Michal ( Drom ) – 8 branek
2. Danihel Luká‰ ( Tomson) – 7 branek
3. Holub Igor ( Drom ) – 6 branek

R.B.
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V˘sledky 1. kola KP I a OP

KP I
TJ PodluÏan Pru‰ánky – ·K YCNEGA Sokol Ti‰nov „A“ – 4,5:3,5
Gubá‰ 0 Pla‰il 0 Bednáfi 1 Byte‰ník 0,5
Vesel˘ 1 âíhal 0,5 Krejãí 0 Janás 0,5

OP
·K YCNEGA Sokol Ti‰nov „B“ – ·K Tetãice „B“ – 7:1
BartoÀ 0,5 ·ilha 0,5 Hlavsa 1 ·udák 1
Hamfiík 1 Waischorn 1 Men‰ík 1 Cik Vl. 1

Více na nástûnce naproti kina nebo na webu www.sachy-tisnov.ic.cz

Stolní tenisté v ãele 3. ligy!

Sobota 1. 11. 2008
ÚSTÍ NAD ORLICÍ : KORAL TI·NOV / 2 : 10
Body: Vesel˘ 3,5; Svoboda 2,5; Do Trong 2,5; Pfiikryl 1,5

Nedûle 2. 11. 2008
LOKOMOTIVA PARDUBICE : KORAL TI·NOV / 5 : 10
Body: : Svoboda 3,5; Pfiikryl 2,5; Do Trong 2,5; Vesel˘ 1,5

Pozvánka na utkání v domácím prostfiedí:
15. 11. v 15.00 hod. – Koral Ti‰nov : Baník Rtynû
16. 11. v 10.30 hod. – Koral Ti‰nov : TJ Jiãín
(horní tûlocviãna Z· Nám. 28. fiíjna)

Pofi. Utkání V R P Skóre Body

1 Koral Ti‰nov 5 5 0 0 50:19 15

2 MS Brno C 5 5 0 0 50:31 15

3 TTC Znojmo 5 4 0 1 48:26 13

4 Sokol Slavkov 5 4 0 1 44:29 13

5 SK Telã 5 3 0 2 42:35 11

6 Loko Pardubice 5 2 0 3 37:39 9

7 Sokol Vracov 5 1 1 3 33:44 8

8 TJ Jiãín 5 1 1 3 29:46 8

9 Baník Rtynû 5 1 1 3 36:42 8

10 TTC Ústí n.O. 5 1 0 4 24:44 7

11 Jiskra Litomy‰l 5 1 0 4 29:43 7

12 Sokol Brno I. 5 0 1 4 25:49 6

3. liga – muÏi / Tabulka soutûÏe po 5. 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

Nabízíme pronájem pro 1 osobu
1+KK, dlouhodob˘ nájem, 6000,- Kã
vãetnû sluÏeb.
Tel.: 603 894 613, 549 410 370

Pronajmu 2+1, zafiízen˘ na sídli‰ti
Pod Klucaninou.
E-mail: l.moravecs@seznam.cz

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

Yorkshire – ‰tûnû pes, odbûr ihned,
cena 5000,- Kã. Tel.: 723 194 099

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

Paní, ‰ikovnou pfiítelkyni hledá
v˘tvarník 177/85-64 r., pro pfiátelství
i moÏnou spolupráci – Franti‰ek.
Tel.: 604 537 742 – nejenom Ti‰novsko!

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

Douãím AJ, NJ. Tel.: 723 551 481

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

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

Hotel Kvûtnice pfiijme od 1. 12. 2008
servírku nebo ãí‰níka (vyuãen, praxe,
základy NJ nebo AJ). Tel.: 603 894 613,
549 410 370

Vzpomínky

Dne 16. listopadu 2008
uplynou smutné dva
roky, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
maminka a babiãka paní
HERMÍNA ·KALOU-
DOVÁ. Za tichou vzpo-

mínku dûkují Ing. Hermína Va‰íãková
a MgA. et MgA. Zdenûk Va‰íãek, Ph. D.

Dne 22. listopadu uplyne 6 let od úmrtí
na‰eho milého manÏela, tatínka a dû-
deãka pana MILO·E HENDRICHA.
Nezapomíná rodina.

23. listopadu uplyne 5 let od chvíle, kdy
ode‰el bez rozlouãení mÛj syn TOMÁ·
KUPSK¯. Stále vzpomíná maminka
a sourozenci.

Letos v fiíjnu uplynulo 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˘
ovdovûl ve vûku 50 rokÛ. âest jejich
památce. Snacha Zdena a vnuk Toník.
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MUDr. Pícha Boris

Preventivní UZ vyšetření prsů
(u žen i mužů) budu opět provádět
v sobotu 29. 11. 2008 od 8 hod.

za nezměněnou úhradu 200,- Kč a to
na UZ pracovišti Tišnov,

nám. Míru 114 (řeznictví U Bártů).
Objednávky budou přijímány na

tel.: 541 428 220.
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