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·tola k Marsu – podzim 1988 – Ti‰nov souãástí mezinárodního vesmírného v˘zkumu.
Pfied dvaceti lety uspofiádala akademie vûd unikátní experiment
s dlouhodob˘m pfieÏitím posádky kosmické lodi pro let na Mars.
...více uvnitfi tohoto v˘tisku.
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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.
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Mûsto podává pomocnou
ruku sv˘m dluÏníkÛm

MÛÏe se stát, Ïe se obãan dostane do
finanãní tísnû – nûkdy ne vlastním
zavinûním. Nezaplatí v termínu své
závazky vÛãi rozpoãtu mûsta vypl˘vající
z nájemní smlouvy a mûsto pak poÏa-
duje poplatek z prodlení stanoven˘
v podmínkách nájemní smlouvy –
tj. 0,25 % dluÏné ãástky dennû. Pro tyto
pfiípady v rámci samostatné pÛsobnosti
podává mûsto tûmto dluÏníkÛm pomoc-
nou ruku a za stanoven˘ch podmínek
odsouhlasen˘ch v minulosti vedením
mûsta je ochotno slevit aÏ jednu
polovinu vyfakturovaného poplatku
z prodlení. Tûmito podmínkami jsou:
• Vyrovnání základního dluhu –

tj. samotného nájemného a uhrazení
alespoÀ jedné poloviny vyfakturo-
vaného poplatku z prodlení za opoÏ-
dûnou úhradu.

• Uhrazení v‰ech ostatních závazkÛ
k rozpoãtu mûsta (napfi. místní popla-
tek ze psa, za komunální odpad apod.).

• Ojedinûlost takového pfiípadu, nesmí
se jednat o opakované pfiípady pro-
dlení – tedy podle zásady: „Jednou je
nikdy, dvakrát je zvyk“.

KaÏd˘ jednotliv˘ pfiípad je posuzován
individuálnû a po objektivním zji‰tûní
okolností podává finanãní odbor návrh
radû mûsta, pfiípadnû po doporuãení
rady zastupitelstvu na prominutí aÏ
jedné poloviny poplatku z prodlení.
Jedná se tedy o jakousi formu amnestie. 

Mûsto tak vychází vstfiíc sv˘m dluÏ-
níkÛm a snaÏí se zmírnit tvrdost dohod-
nut˘ch podmínek vyjádfien˘ch nájemní
smlouvou k bytové jednotce v majetku
mûsta.

Ing. Jiljí Sedláãek
vedoucí finanãního odboru

Úfiední dny na MûÚ
o vánoãních svátcích 2008

UpozorÀujeme obãany Ti‰nova
a v‰ech pfiilehl˘ch obcí na zmûnu
úfiedních dnÛ a hodin na MûÚ Ti‰nov
v období mezi vánoãními svátky:

Pondûlí 29. 12.– úfiední den
– pro vefiejnost otevfieno

8.00 – 11.30
a 12.30 – 17.00 hod.

Úter˘ 30. 12. – úfiední den
– pro vefiejnost otevfieno

8.00 – 11.30
a 12.00 – 15.00 hod.

Stfieda 31. 12. – (SILVESTR)
– Ú¤AD UZAV¤EN

âtvrtek 11. – (NOV¯ ROK)
– Ú¤AD UZAV¤EN

Pátek 2. 1. – Ú¤AD UZAV¤EN

Souãasnû Ïádáme obãany, aby si ná-
v‰tûvu MûÚ Ti‰nov vãas naplánovali
a nenechávali své záleÏitosti na po-
slední chvíle roku 2008.

Dûkujeme za pochopení
Ing. Václav ·ikula, tajemník MûÚ Ti‰nov

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 1. 12. 2008 od 7.30 do 14.30 hod.

Vypnutá oblast: Ti‰nov, ulice
Na mlékárnû 242, Na mlékárnû 255,
Na mlékárnû 786, Na mlékárnû 795.

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

V prÛbûhu mûsíce fiíjna 2008 byla ve
va‰em mûstû 6x provedena kontrola do-
drÏování stanoven˘ch limitÛ rychlosti
(pravidel silniãního provozu).

Pfii uveden˘ch kontrolách bylo zji‰-
tûno 38 pfiestupkÛ – poru‰ení § 22 odst. 1
zákona ã. 200/1990 Sb. v platném znûní.

Vánoãní trhy jinak

I letos probûhnou na ti‰novském
námûstí Míru vánoãní trhy. Tentokrát
budou soustfiedûny do jediného odpo-
ledne v nedûli 21. prosince. Na pódiu se
pfiedstaví dûti z ti‰novsk˘ch matefisk˘ch
a základních ‰kol a studenti gymnázia,
na pultech stánkÛ pak mÛÏete zakoupit
jejich v˘robky. Souãástí vánoãních trhÛ
budou také stánky s v˘robky chránû-
n˘ch dílen. Na stánku „domeãku“ pofií-
díte teplé nápoje na zahfiátí tûla nebo si
vyrobíte drobnost pro potûchu du‰e
v „domeãkovské“ vánoãní dílnû.

Podrobn˘ program najdete v pfií‰tím
ãísle Ti‰novsk˘ch novin. K náv‰tûvû
vánoãních trhÛ vás ale zveme uÏ teì.

OK·

·tola k Marsu

Pár zchátral˘ch budov
a rezavé pancéfiové dvefie
za cihelnou na Trnci
zÛstaly po dvacet let sta-
rém experimentu ·tola
k Marsu, kde autofii pro-
jektu âeskoslovenské aka-
demie vûd studovali vliv
izolace na skupinu dob-
rovolníkÛ, ktefií strávili
ve ‰tole za tûmi dvefimi
3 t˘dny. Ve ‰tole rozdûlené

na dvû poloviny pfiepáÏkou bylo tehdy
dva krát dvanáct dobrovolníkÛ, ktefií
buì spali, odpoãívali nebo pracovali.
23 muÏÛ a 1 Ïena byli celou dobu
v pfiísné izolaci od vnûj‰ího svûta a pod
dozorem kamer, potraviny a nápoje do-
stávali z „pfiechodové komory“. AniÏ by
o tom vûdûli, tak jim byly napfiíklad
zkráceny dny ze 24 hodin na 18.
Sledovan˘m dobrovolníkÛm byly také
sledovány Ïivotní funkce a odebírána
krev, kterou pozemní personál pravi-
delnû posílal do Prahy vrtulníkem
z improvizovaného heliportu nad ‰tolou.

Po dvaceti letech budete mít moÏ-
nost se s tímto zajímav˘m experimen-
tem blíÏe seznámit pfiímo na místû.
Ti‰novská Televize ve spolupráci s mûs-
tem pfiipravila den otevfien˘ch dvefií na
‰tole. Ta sice uÏ není pfiíli‰ zajímavá,
protoÏe po skonãení experimentu vûdci
její vybavení odvezli a to, co zbylo, po
ãase vyrabovali zlodûji kovÛ, ale budou
zde ti, ktefií se celého projektu na pod-
zim roku 1988 úãastnili. O své práci zde
bude mluvit vedoucí celého experimentu
sociolog Jaroslav S˘kora, kter˘ s sebou
pfiiveze napfiíklad i zajímavé pfiedmûty,
které si dobrovolníci ve ‰tole vyrábûli
pro svou zábavu. Úãast pfiislíbili i ve-
doucí jednotliv˘ch skupin publicista
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Pavel Toufar a novináfi Milo‰ âermák
a s nimi by se ve ‰tole po dvaceti letech
mûl objevit i tehdej‰í pilot vrtulníku
Oldfiich Pelãák, kter˘ byl mimo jiné
s Nikolajem Rukavi‰nikovem záloÏní
posádkou k dvojici Remek – Gubarev
pro let Sojuz 28.

·tola bude otevfiena ve ãtvrtek
4. prosince od 16.00 do veãera podle
zájmu náv‰tûvníkÛ a moÏností hostÛ.
Vzhledem k tomu, Ïe se teì nedá od-

hadnout poãasí a ani zájem vefiejnosti,
bude program vãetnû v˘kladu hostÛ vol-
nûj‰í a budeme ho na místû pfiizpÛsobo-
vat aktuálním moÏnostem. Urãitû se ale
dobfie obleãte, protoÏe ve ‰tole je zima
i v létû. Pokud pojedete autem, doporu-
ãujeme ho nechat uÏ na Trnci, protoÏe
v místû ‰toly nebude moÏné zaparkovat
a parkovacích míst v jejím blízkém
okolí je velice málo.

R.T.

MûKS

2. prosince v 19.30 hod.
sokolovna Ti‰nov

Vánoãní koncert sourozencÛ
Ulrychov˘ch se skupinou Javory

Z pfiedvánoãního shonu se pfiíznivci
dobré muziky budou moci odreagovat vy-
stoupením sourozencÛ ULRYCHOV¯CH
a jejich doprovodné kapely JAVORY.

Hana a Petr Ulrychovi zaãínali v ‰e-
desát˘ch letech s big beatem Atlantis,
nazpívali celou fiadu hitÛ (napfi. Nechoì
do klá‰tera), pozdûji se obrátili ke kofie-
nÛm lidové hudby a star˘ch pfiíbûhÛ
vãetnû Nikoly ·uhaje loupeÏníka. To uÏ
s nimi hrála vynikající skupina
JAVORY. Hana Ulrychová je dlouhodobû
povaÏována za jednu z nejlep‰ích domá-
cích zpûvaãek, s nádhernû jasn˘m, zvo-
niv˘m, nezamûniteln˘m hlasem. Petr
Ulrych je v˘born˘ zpûvák, kytarista
a také autor hudby k muzikálÛm, diva-
delním baladám, filmÛm. ¤ada jeho
písní zlidovûla natolik, Ïe si dnes málo-
kdo vzpomene, Ïe to jsou písnû „umûlé“,
sloÏené P. Ulrychem. Skupinu JAVORY

tvofií zku‰ení muzikanti: K. ·truncová –
housle, zpûv, D. ·trunc – cimbál, zpûv
a P. Sur˘ – kontrabas, zpûv. Vánoãní
koncerty sourozencÛ Ulrychov˘ch patfií
k neopakovateln˘m záÏitkÛm a jsme
rádi, Ïe toto vystoupení mÛÏeme zpro-
stfiedkovat i Vám.
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

Pásmo písniãek a povídání o vánoã-
ních zvycích.
Pfiedprodej v knihkupectví paní Ra‰kové,
tel. 549 410 022

stfieda 17. prosince v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS 

4. koncert sezóny KPH

Jifií Levíãek – klavírní recitál
Od klasiky k jazzu se stipendistou
North Texas University

Jifií Levíãek hraje na klavír uÏ od
ãtyfi let, o rok pozdûji vstoupil na ZU·
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v Brnû. Po absolvování gymnázia vedla
jeho cesta na Janáãkovu akademii
múzick˘ch umûní (prof. Jifií Skovajsa),
odkud byl roku 2006 vyslán v rámci v˘-
mûny studentÛ na University of North
Texas. Zde se vûnuje jak klasické kla-
vírní hfie a kompozici, tak pÛsobení
v elitním jazzovém big bandu i práci
v mal˘ch skupinách. KaÏdoroãnû zajíÏdí
do Evropy na koncertní turné.

Nahrává a jeho sólov˘ recitál slibuje
nev‰ední záÏitek z konfrontace obou
studovan˘ch oborÛ, hudby pfiesnû dané
i improvizované.

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
Prodejní v˘stava obrazÛ Jana âiháka

konãí 4. prosince 2008. Pfiijìte si vybrat
vánoãní dárek pro své milé.

Galerie Josefa Jambora Ti‰nov
si dovoluje Vás a Va‰e pfiátele pozvat na
v˘stavu

Jifiina Kulí‰ková – Art-protis
Anna Zlochová – paliãkovaná krajka

6. 12. – 8. 1. 2009
VernisáÏ v˘stavy v sobotu
6. prosince ve 14. 00 hod.

V˘stavu uvede Miroslav Klepáãek,
k dobré vánoãní pohodû na historické
nástroje zahraje Filip Burian.

OTEV¤ENO DENNù 10 – 12
a 14 – 17 (mimo pondûlí)
zavfieno 24., 25., 30. prosince
a 1. ledna 2009

Jifiina Kulí‰ková na v˘stavû pre-
zentuje techniku Art – protis.

Tato unikátní umûlecká technika
spoãívá v kla-
dení barevn˘ch
vrstev ãisté
stfiiÏné vlny
(je moÏné pfiidá-
vat i jiné pfií-
rodní prvky
vãetnû krajek).
Spojuje v sobû
dávnou tradici
malby a gobe-
línu. V̆ tvarnice
tvofií touto tech-
nikou od svého
mládí. Souãasnû se donedávna vûnovala
v˘tvarné ãinnosti jako pedagog.

Velice blízké je zde zastoupení Anny
Zlochové. Paliãkovanou krajku studo-
vala u na‰í velmi známé v˘tvarnice
paní Emilie Eremiá‰ové. Prvky a mo-
tivy paní Kulí‰kové a paní Zlochové jsou
si velmi blízké. Prolínají se zde symboly
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dívek, kvûtin, záti‰í, madon apod.
V̆ tvarnice spolupracují také na spo-

leãn˘ch tématech jako spoluautofii. Ve
v˘tvarn˘ch pracích je zastoupena ãistá
paliãkovaná krajka, mimo jiné i dle ná-
vrhÛ paní Kulí‰kové.

Specializací paní Anny Zlochové je
tvorba neobvyklé a jedineãné paliãko-
vané krajky do vzdu‰n˘ch rámÛ.

Obû autorky pracují s pfiírodním ma-
teriálem – textilem, pfiízí a vlnou.

VernisáÏ J. âiháka

8. listopad – podzimní den – Martin
by mûl chystat svého bílého konû, na
kterém má pfiijet. Nic tomu v‰ak nena-
svûdãuje. Poãasí je celkem slu‰né, sem
tam trochu de‰tû, Ïe i na vycházku se
hodí jít. Komu ale vadí dé‰È, ten se
pfiesto mohl projít po na‰í krásné vyso-
ãinû pfii vernisáÏi v˘stavy obrazÛ Jana
âiháka v Jamborovû domû.

DÛvûrnû známá zákoutí fieky
Svratky, chalupy, aleje, krajiny
v kaÏdém roãním období nám tak milé
a blízké. Vázy plné kvûtÛ – jen je
vyjmout z obrazu a postavit uprostfied
prostfieného stolu. Takov˘m dojmem na
nás vystavené obrazy pÛsobily.

I hudba – kytarové duo Ludmila
Lazarová a Markéta Joná‰ová, která
v˘stavu provázela, nás prostoupila líbi-
v˘mi tóny pro nás známého repertoáru.

V dobré pohodû setrvali pfiítomní do
veãerních hodin. Zase jedna zdafiilá
akce Mûstského kulturního stfiediska
a Jamborova domu. V poslední dobû jich
pfiib˘vá a tû‰íme se na nû. VÏdyÈ v˘-
stava stfiídá koncert, pak divadelní
pfiedstavení pro dûti a zase pro nás
dospûlé. Víme, Ïe pfiíprava, zaji‰tûní
a uskuteãnûní kaÏdé akce vyÏaduje vy-
naloÏené úsilí, ãas a dobrou organizaci.

Za to my, náv‰tûvníci, dûkujeme
a alespoÀ touto formou svou spokojenost
dáváme najevo.

Dûkujeme – vdûãní náv‰tûvníci

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci prosinci 2008

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

3. 12., 10. 12. a 17. 12. 2008
v 17.00 hod. pfiedná‰ky zimního se-
mestru UVâ – Velcí mistfii svûtového
malífiství a sochafiství

9. 12. 2008 v 17.00 hod. pfiedná‰ky
zimního semestru UVâ – Kapitoly
z dûjin umûní (pokraãovací kurz)

2. 12. a 16. 12. 2008 v 17.00 hod.
pfiedná‰ky zimního semestru UVâ –
Tradice lidové kultury

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

Salonky

11. 12. 2008 v 9.30 hod.
Pleteme ponoÏky, na zimu na noÏky

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky“ praktickou
dílnu. S technikou pletení ponoÏek
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na dvou jehlicích nás seznámí
pí. Jarmila Pavlíková. Zájemkynû si
pfiinesou vlastní jehlice a vlnu.

Akce probûhne v pfiedná‰kovém sále
knihovny.

Cestopisná beseda

11. 12. 2008 v 17.00 hod.
Hory TádÏikistánu a památky
hedvábné stezky

Nezapomenutelná dobrodruÏství
pana Romana Janusze z cesty do ryzího
srdce Asie, do tádÏick˘ch hor a za legen-
dárními památkami hedvábné stezky,
prezentována formou poutavé diashow
s fiadou jedineãn˘ch zábûrÛ, s doprovod-
n˘m komentáfiem a stylov˘m hudebním
pozadím. Akce se uskuteãÀuje za fi-
nanãní 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
dospûlého oddûlení.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Z proutûného ko‰íku

3. 12., 10. 12. a 17. 12. 2008 od
13.00 do 16.00 hod.

V rámci stfiedeãních tvofii-
v˘ch dílen budeme s dûtmi
vyrábût vánoãní pfiáníãka, ozdoby na
vánoãní stromeãky a nauãíme se také
skládat ubrousky na vánoãní stÛl.

V˘stavy

Prosinec – bfiezen
Obrázky Heleny Zmatlíkové

„Nejlep‰í ze v‰eho je ãist˘ bíl˘ papír.
Na krásn˘ ãist˘ papír se dá nakreslit
cel˘ svût.“

Slova autorky Heleny Zmatlíkové
uvádûjí v˘stavu Ïákovsk˘ch v˘tvarn˘ch
prací, které pfiipravily dûti v rámci pro-
jektu „Knihy mého srdce“.

29. 11. 2008 od 8.00 do 13.00 hod.
Den pro dûtskou knihu

Zveme Vás na 2. roãník celostátní
akce zamûfien˘ na propagaci dûtské kni-
hovny. RodiãÛm i ostatním zájemcÛm
nabízíme prohlídku knihovny a infor-
mace o ãinnosti dûtského oddûlení.
Ve spolupráci se Z· Smí‰kova pfiedsta-
vujeme spoleãn˘ projekt na podporu ãte-
náfiství „Knihy mého srdce“, kter˘ uvádí
v˘stava Ïákovsk˘ch prací s ilustracemi
Heleny Zmatlíkové. Pro dûti jsme pfii-
pravili v˘tvarnou dílnu, spoleãné ãtení
a v˘stavu nov˘ch knih. Náv‰tûvníkÛm
nabízíme moÏnost zakoupit knihu jako
dárek pod stromeãek.

Libu‰ina
galerie

Vás zve na pfiedadventní ãas
do pfiíjemného prostfiedí
od 7. 11. – 31. 12. 2008

otevfieno dennû mimo pondûlí
od 14.00 do 18.00 hod.
www.ligaleri.estranky.cz

telefon: 603 870 742

29. listopadu 18.00 hod.
Vazba kvûtin
Jan Kopfiiva

adventní vûnce a trendy vánoc, kurz
vazby, materiál k zakoupení u nás

14. prosince 14.00 hod.
Aukce umûleck˘ch dûl

20. prosince 17.00 hod.
Vánoãní koncert, koledy



Kultura v Ti‰novû

9TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2008

V˘stava Emanuela Ranného

Snad kaÏd˘ zajímav˘ kraj nachází vní-
mavou umûleckou du‰i, která pochopí jeho
krásu a dokáÏe ji zprostfiedkovat druh˘m.
Pro zdej‰í krajinu podhÛfií Vysoãiny to byl
pfiedev‰ím Emanuel Rann˘, kter˘ zde
„zakofienil“ cel˘m sv˘m Ïivotem i dílem.
V prosinci by oslavil své 95. narozeniny.
Pro tuto pfiíleÏitost pfiipravilo Podhorácké
muzeum v Pfiedklá‰tefií, poboãka Muzea
Brnûnska, v˘stavu umûlcova celoÏivot-
ního díla, které se bohuÏel na jafie tohoto
roku uzavfielo.

E m a n u e l
Rann˘ se narodil
roku 1913 v âup-
riji v Srbsku, kde
jeho otec získal
z a m û s t n á n í .
Vlivem váleã-
n˘ch událostí se
s maminkou
a sestrou brzy
vrací do ·tûpá-
novic, odkud ro-
dina pocházela.
Strávil zde dût-
ství a mládí.
Studoval na
gymnáziu v Ti‰novû a na ·kole umûlec-
k˘ch fiemesel v Brnû. Poté byl pfiijat na
praÏskou Akademii v˘tvarn˘ch umûní ke
studiu grafick˘ch technik. Po absolutoriu
v r. 1938 nezÛstal v metropoli, ale vrátil se
domÛ, na rodov˘ statek, na sady a do kra-
jiny svého dûtství. Dá se fiíci, Ïe E. Rann˘
byl urãit˘m opakem avantgardního
umûlce, kter˘ se vydává za inspirací
do vzdálen˘ch krajÛ nebo tvofií v centrech
umûleckého dûní. Rann˘ podle vlastních
slov zÛstal „venkovanem" trvale spojen˘m
hlubok˘m citov˘m vztahem s pfiírodou,
pÛdou a krajem, odkud pocházel. Z tûchto
okolností pfiirozenû vyrÛstá jeho umû-
lecká tvorba. Z prostfiedí, které

ho obklopovalo, vycházejí jeho oblíbené
a stále se vracející motivy – sady i jednot-
livé krásnû tvarované stromy, krajinné
zábûry s dominantou hory Kvûtnice a po-
hledy na vesnická zákoutí a usedlosti.
Ztvárnil je v desítkách kreseb, grafik a ob-
razÛ. Základ umûleckého názoru
E. Ranného leÏí v tradici realistického
zobrazení skuteãnosti, které v‰ak siln˘
osobní vztah a citov˘ proÏitek promûÀuje
v poetickou vizi. Autor sice klade dÛraz na
pfiesné a peãlivé pozorování pfiedlohy, ale
rozmanitost reality nakonec syntetizuje
ve snaze postihnout podstatu promûn-

livé skuteãnosti.
Jeho obrazy
a grafiky tudíÏ
dokáÏí vystih-
nout charakte-
ristickou náladu
krajiny, symbo-
lick˘ v˘znam pfií-
rodního motivu
nebo místa obda-
fieného tradicí
a pamûtí.
Ranného dílo je
námûtovû i for-
málnû neobvy-
kle ucelené, ale

i pfiesto má jednotlivé odstínûné v˘razové
polohy. Osciluje mezi ozvuky klasické tra-
dice a expresivnûj‰í polohou. Nûkdy je
u Ranného cítit peãlivá kompoziãní rozvaha
a racionální korigování momentálního do-
jmu, jindy se nechává uná‰et okamÏikem
a vytvofií spontánní skicovitou kresbu.
Mnoho takov˘ch kreseb vytvofiil v 50. le-
tech minulého století, kdy zaãal pÛsobit
jako pedagog na Stfiední umûleckoprÛmy-
slové ‰kole v Brnû a nemûl tolik prostoru
pro soustfiedûnûj‰í práci. Jeho skicáky se
nicménû plnily Ïiv˘mi a pohotov˘mi záz-
namy, které vznikaly pfii práci na poli a na
sadû, ve chvílích odpoãinku s rodinou a pfii
putování krajinou. I tímto zpÛsobem se



Kultura v Ti‰novû

10 TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2008

projevoval Ranného neokázal˘ pfiístup
k umûlecké tvorbû, která u nûj jde
soubûÏnû s Ïivotem, starostí o hospodáfi-
ství, respektem k pfiírodû a moudrosti
minul˘ch pokolení. Umûlecké tvorba je
pro nûj vnitfiní nutností, nikoli vnûj‰ím
efektním gestem.

Od 60. let nastává nov˘ rozmach
umûlcovy práce. Rann˘ mistrnû vyuÏívá
v˘razov˘ch moÏností grafick˘ch technik,
kter˘mi dokáÏe tlumoãit rozmanité im-
prese. Zvlá‰tû u suché jehly pracuje
citliv˘m zpÛsobem s vytíráním barvy
a dosahuje tak promûnliv˘ch svûteln˘ch
dojmÛ, sametové mûkkosti a zvlá‰tního
melancholického naladûní. Zfiejmû i proto
jeho grafiky pÛsobí jako staré fotografie,
které s nostalgií pfiipomínají kdysi pfiítom-
nou skuteãnost.  Pojem ãasu, trvání nebo
naopak pomíjivosti je u Ranného spojen
s jeho erbovním motivem a tím je strom
a ovocn˘ sad. Více neÏ kvetoucích stromÛ
v rozpuku si v‰ímal stromÛ pozname-
nan˘ch vûkem a drsn˘mi Ïivly. S tuÏkou
ãi ‰tûtcem v ruce sledoval osudy star˘ch
mizejících sadÛ, ke kter˘m dne‰ní prag-
matická doba ztrácí citliv˘ vztah.

Tyto baladické vize venkovské krajiny
u Ranného prÛbûÏnû doplÀují práce
podané analytiãtûj‰ím deskriptivním zpÛ-
sobem – jsou to krajinné a mûstské
veduty (Ti‰nov, Lomnice) a pohledy na
místní architektonické památky (napfi.
Porta coeli, Doubravník). V 80. letech
vznikají dva rozsáhlé grafické cykly spo-
jené s historií zdej‰ího kraje – „Podolí spi-
sovatele J. Uhra“ a „Stateãná krajina“.

Umûlec pracuje a vystavuje aÏ do
vysokého vûku, dokonce experimentuje
s nov˘mi metodami – vyuÏívá xerox spo-
jen˘ s rytím do papíru. Mimo jiné je‰tû
pfiipravuje k vydání monografii syna
Michala a katalog manÏelky Zdenky
Ranné, také umûlecky ãinn˘ch, stejnû jako
jeho druh˘ syn Emanuel Rann˘ mlad‰í.
Na jafie tohoto roku bohuÏel odchází od

rozpracovaného díla. Tvorba Emanuela
Ranného se v˘znamn˘m zpÛsobem pfiipo-
juje k tradici ãeské krajinomalby.
Pfiedstavuje osobitou polohu spojující po-
zorovatelskou zaujatost, poctivost a vûc-
nost realisty s pfiem˘‰liv˘m ponofiením
pod povrch skuteãnosti. V˘stava
v Podhoráckém muzeu se snaÏí ukázat
celek jeho tvorby, témata a techniky,
kter˘mi se zab˘val. Kromû grafiky pova-
Ïované za autorovu doménu, jsou zde vy-
staveny také obrazy, které pfiekvapují
prÛzraãn˘m vidûním podstaty dÛvûrnû
známé krajiny. Mnoho z díla Ranného
zdej‰í diváci znají, nûkteré kusy ostatnû
pocházejí ze soukrom˘ch sbírek. Novû jsou
zde k vidûní komorní rodinné kresby,
studie domácích zvífiecích pfiátel nebo stu-
dijní kresby ze skicákÛ. Expozici oÏivují
také pfiedmûty z umûlcova ateliéru, jeho
malífisk˘ stojan a v˘tvarné potfieby.

Pfiehlídku díla Emanuela Ranného do-
plÀuje v˘stava fotografií Valeriany
Kallabové. Autorku s Ti‰novem a ·tûpá-
novicemi spojují rodinné kofieny.
Fotografuje od dûtství, mnoho sv˘ch foto-
grafií pofiídila na pracovních cestách do
Indie nebo na Srí Lanku. Nejradûji foto-
grafuje pfiírodu, v souãasné dobû právû
pfiírodu a památky Svratecka. Na vystave-
n˘ch fotografiích je zdej‰í krajina vidûna
v souvislosti s osobností a tvorbou
Emanuela Ranného, s kter˘m ji spojovalo
hluboké a obûtavé pfiátelství. Po dobu
osmi let byla svûdkem jeho tvorby
i kaÏdodenního Ïivota v hospodáfiství.
Tyto okamÏiky citlivû zaznamenala sv˘m
fotoaparátem. Emanuel Rann˘ její foto-
grafie znal a ty, které zachycovaly jeho
oblíbená místa, rád umisÈoval na svÛj
pracovní stÛl a nûkteré vyuÏíval jako
pomocn˘ch pfiedloh pro svou práci. Pro
nás jsou nyní krásn˘m svûdectvím intim-
ního pozadí jeho tvorby.

Hana Petlachová, Podhorácké muzeum
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Program v Matefiském
centru Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 604 871 943
www.studanka@webzdarma.cz

29. 11. 2008 od 9 hod.
Dopoledne nejen
pro tatínky
Matefiské centrum Stu-
dánka bude patfiit hlavnû

tatínkÛm a jejich dûtem – cviãení, tvofiení,

prima zábava. Tû‰í se na vás táta David!

7. 12. 2008 dopoledne
Malá ãarodûjnice (Divadelní studio V)

V nedûli v 9 hod. odjíÏdíme od soko-
lovny v Ti‰novû autobusem na divadelní
pfiedstavení Malá ãarodûjnice do
Divadelního studia V v Brnû.

Cena autobusu a vstupenky je
pro dospûlého 150,- Kã a pro dítû
100,- Kã. Je nutné se pfiedem pfiihlásit
na tel: 604 871 943 nebo pfiímo
v Matefiském centru Studánka.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje

29. 11. Den pro dûtskou knihu knihovna 8.00 MûK
1. 12. Zpívání u stromeãku námûstí Míru 16.00 Z·
2. 12. Vánoãní koncert - Javory sokolovna 19.30 MûKS
4. 12. ·tola k Marsu – den otevfien˘ch dvefií ‰tola na Trnci 16.00 mûsto

ve ‰tole na Trnci
8. 12. Adventní besídka sál ZU· 16.30 ZU·

11. 12. Salonky – Pleteme ponoÏky knihovna 9.30 MûK
na zimu na noÏky

11. 12. Hory TádÏikistánu a památky knihovna 17.00 MûK
hedvábné stezky – beseda

12. 12. Zima a Vánoce kino Svratka 17.00. MûKS
15. 12. Vánoãní koncert sál ZU· 16.30 ZU·
17. 12. KPH – Klavírní inspirace Jifiího Levíãka sál MûKS 19.30 MûKS
21. 12. Vánoãní trhy nám. Míru mûsto
26. 12. Vánoãní muzicírování s TIKO kostel sv. Václava 17.00 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
1. 12. – 31. 3. Obrázky Heleny Zmatlíkové knihovna
6. 12. – 8. 1. Kulí‰ková – art-protis, Jamborova galerie

Zlochová – paliãkovaná krajka
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
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12. 12. 2008 od 16 hod.
MasáÏ – víc neÏ dotek

UkáÏeme si nejrozliãnûj‰í masáÏní
techniky. Nauãíme se naslouchat
na‰emu tûlu a podle bolestiv˘ch míst
poznat míru tlaku k jejich odstranûní.
Zodpovíme si fiadu otázek, tak si na
sebe popfiejte ãas a pfiijìte se uvolnit.

13. 12. 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!

19. 12. 2008 v 15 hod.
Baby masáÏe

Zveme v‰echny tûhotné Ïeny a ma-
minky s dûtmi do 3 let na pfiedná‰ku
Baby masáÏe. S registrovanou porodní
asistentkou Bc. Radkou MÀaãkovou se
nauãíte, jak masírovat na‰e nejmen‰í.
MasáÏe jsou vhodné jiÏ pro novorozence.

Pro velmi malé dûti pfiiná‰í dotek
pocit tepla, jistoty a bezpeãí, proto jsou
úãinky baby masáÏí velmi pfiíznivé.
Pomocí masáÏe mÛÏeme odstranit u mi-
minka poporodní trauma, dítû se stává
klidnûj‰í a vyrovnanûj‰í, va‰e pouto
k sobû navzájem se prohlubuje s kaÏ-
d˘m dotekem. MasáÏe mají pozitivní
vliv na spánkov˘ rytmus dûtí. DûÈátka
vezmûte s sebou.

Pfiihlá‰ky do 18. 12. na tel. 737 365 989,
RadkaMnackova@seznam.cz

20. 12. 2008 od 14 hod.
Vánoãní slavnost

Vyzkou‰íte si staré vánoãní zvyky,
zazpíváte koledy, ochutnáte cukroví
z kuchyní jin˘ch maminek (nezapo-
meÀte vzít i to své s sebou).
V 15 hod. a 16 hod. vánoãní pohádka
„Babiããiny Vánoce“. Poãet míst je ome-
zen, hlaste se pfiedem na tel. 604 871 943,

e-mail: studanka@atlas.cz nebo pfiímo
v matefiském centru.

Matefiské centrum Studánka zve Ïeny
v‰eho vûku na
Souznûní – Muzikoterapie jako
cesta sebepoznání

Tao dechu
Zpûv jako fieã du‰e
Energizaãní hlasové techniky
Spontánní tanec s bubny
Pasivní muzikoterapie
Posvátné písnû dávn˘ch kultur

Setkání je vhodné pro v‰echny, ktefií
skrze zpûv a hudbu hledají sami sebe,
bez ohledu na talent a hudební znalosti. 
Tû‰íme se na vás v sobotu 29. listopadu
2008 od 14.00 do 18.00 hod.
Cena: 340,- Kã
Poãet míst je omezen, pfiihlaste se pfie-
dem v Matefiském centru Studánka,
Ti‰nov, Kvûtnická 821 (vlevo asi
200 m nad ‰kolou), tel: 604 871 943,
e-mail: studanka@atlas.cz
S sebou: pohodln˘ odûv, hlas, pfiípadnû
bubínky, chfiestidla apod., chuÈ
a odvahu k sebepoznání
Vede: Katefiina Pokorná – lektorka
tance pro Ïeny a muzikoterapeutka
(obor vystudovala na Univerzitû
Palackého v Olomouci), zab˘vá se aro-
materapií a je lektorkou masáÏí dûtí
a kojencÛ. Zajímá se o ‰amanismus
a rituály a jejich v˘znam v Ïivotû sou-
ãasného ãlovûka.  PÛsobí v Ivanãicích
v rámci rodinného centra „Mûsíãní
Houpaãka“, které zaloÏila.

Kurz pfiedporodní pfiípravy
Probíhá v Matefiském centru

Studánka v Ti‰novû kaÏd˘ ãtvrtek. Kurz
je veden registrovanou porodní asistent-
kou Bc. Radkou MÀaãkovou a skládá se
z lekcí cviãení a z lekcí pfiípravy k porodu.
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Cviãení pro tûhotné
Cviãení probíhá vÏdy ve ãtvrtek od

17.00 do 17.45 hod.
Vedení kaÏdé cviãební jednotky

splÀuje limity pro cviãení s tûhotn˘mi
Ïenami. Jednotlivé cviky jsou prová-
dûny s ohledem na stupeÀ tûhotenství
kaÏdé Ïeny.

UvolÀujeme, posilujeme a následnû
protahujeme v‰echny partie namáhané
v graviditû (prsní svaly, stehenní, h˘Ï-
ìové, svaly nohou, rukou…), procviãuje-
me partie dÛleÏité u porodu a po nûm
(pánevní dno ), provádíme cviky na pod-
poru obûhu (prevence kfieãov˘ch Ïil), na
posílení klenby nohy, pfiipravujeme tûlo
a psychiku k porodu, nacviãujeme koor-
dinované d˘chání potfiebné u porodu,
relaxujeme, masírujeme……

Pfiíprava k porodu
Probíhá vÏdy ve ãtvrtek od 17,45 do

18,45 hod.
Kurz se skládá z deseti na sebe na-

vazujících lekcí, na kter˘ch probíráme
v‰e, co mÛÏe zajímat dne‰ní tûhotné
Ïeny – Ïivotní styl tûhotné, prÛbûh
vy‰etfiení v tûhotenství, co s sebou do
porodnice, v˘baviãka pro miminko,
v˘bûr porodnice, pfiirozen˘ porod,
pupeãníková krev, porodní plán, právní
aspekty tûhotenství, kdy odjet do porod-
nice, jednotlivé fáze porodu, metody
úlevy od bolesti, ‰estinedûlí, péãe o dû-
Èátko, kojení. Souãástí kurzu je lekce
pfiípravy párÛ k porodu neboli „lekce pro
tatínky“.
BliÏ‰í info:
www.mamkysbrisky.webnode.cz
tel. 737 365 989
RadkaMnackova@seznam.cz

Matefiské centrum
Studánka o. s. vyhla‰uje
SoutûÏ na v˘tvarnou koncepci

a grafické zpracování „Nauãné
stezky pro nejmen‰í dûti
na Klucaninû“

Matefiské centrum Studánka o. s.,
Ti‰nov, Kvûtnická 821 pfiipravuje od
listopadu 2008 novou nauãnou stezku
v okolí rozhledny na Klucaninû, která
by mûla nalákat dûti a jejich rodiãe na
v˘let do pfiírody a zpfiíjemnit jejich pro-
cházky o prvky nauãné, v˘tvarné, ale
i vtipné, ekologické a hravé.
Proto vyhla‰ujeme SoutûÏ na v˘tvar-
nou koncepci a grafické zpracování:
1. interaktivních nauãn˘ch tabulí, které

by byly nízké tak, aby na nû pohodlnû
vidûly i nejmen‰í dûti, a které by
sdûlovaly zábavnou a proÏitkovou
formou zajímavosti z okolní pfiírody
i moÏnosti její ochrany

2. dfievûn˘ch prvkÛ souznících s pfiiroze-
n˘m terénem

3. logo nauãné stezky pro nejmen‰í dûti
Prioritou je pro nás v˘razné autorské
v˘tvarné zpracování vhodnû zakompo-
nované do pfiírodního prostfiedí, podnû-
cující dûtskou fantazii a lahodící oku
dospûl˘ch. Mapu k umístûní tabulí
a prvkÛ vãetnû konkrétního scénáfie
Nauãné stezky pro nejmen‰í obdrÏíte na
e-mailu: studanka@atlas.cz

Své návrhy za‰lete do 15. ledna 2009
na adresu: Matefiské centrum Studánka
o. s., Kvûtnická 821, 666 01 Ti‰nov nebo
e-mailem: studanka@atlas.cz

V̆ sledky soutûÏe budou zvefiejnûné
na www.studanka.webzdarma.cz do
31. 1. 2009. Realizace projektu bude ná-
sledovat do konce dubna 2009.

Tento projekt podpofiila Nadace VIA
v programu Procter and Gamble pro
matefiská centra a Mûsto Ti‰nov.

BliÏ‰í informace – realizátor projektu:
Lenka Vlasáková tel: 604 871 943
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Informace z DDM Ti‰nov
Riegrova 312, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz

www.ddm-tisnov.cz

Nebeská náv‰tûva
I letos si v Do-
meãku mÛÏete ob-
jednat náv‰tûvu

Mikulá‰e, andûla a ãerta k vám domÛ.
Staãí zavolat a uskuteãnit rezervaci
v DDM na tel.: 549 410 118 nebo
731 507 220, kde dostanete bliÏ‰í infor-
mace o pfiípravû a prÛbûhu náv‰tûvy.
Pátek 5. 12. veãer
Cena náv‰tûvy: 1 dítû – 150,- Kã,
kaÏdé dal‰í dítû v rodinû 50,- Kã.

Diskotéka pro náctileté
A je to tady! Znova startujeme va‰i

oblíbenou sérii diskoték pro náctileté
a kdyÏ se fiekne Diskotéka s Domeãkem,
znamená to dobrou hudbu, správné lidi
a spoustu zábavy, na kterou se mÛÏete
tû‰it s DJ Tondou a jeho t˘mem.

Hrajeme v‰e od hip-hopu pfies
R_n_B aÏ po disko.

Pfiijìte se odvázat, pfiijìte tanãit a u-
Ïít si první ti‰novskou LASEROVOU
SHOW!
Kdy: 29. 11. 2008 od 16.30 do 19.00 hod.
Kde: Mûstské kulturní stfiedisko
Vstupné: 30,- Kã

Pfiedvánoãní rukodûlné kurzy
v Domeãku
1. Adventní vûnce a netradiãní

vánoãní v˘zdoba
Tentokrát si kromû vûneãku mÛÏete
taká nazdobit  jednoduchou metodou
‰atní ramínko (zvládnou i dûti). K dis-
pozici bude velk˘ v˘bûr námûtÛ z knih
i hotov˘ch v˘robkÛ.
Kdy: v sobotu 29. 11. 2008 od 10 do 13 hod.
Lektor: Markéta Leifrová

Kde: DDM hasiãka – dílna
S sebou: slamûn˘ nebo polystyrénov˘
vûneãek, dfievûné ramínko na ‰aty,
svíãky, ostr˘ nÛÏ, zahradnické nÛÏky,
tavící pistoli (pokud máte), stuhy,
ozdoby (su‰ené ovoce, pomeranãová
kÛra, mu‰le ...)
Cena: dûti a studenti 80,- Kã, dospûlí
120,- Kã.
Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem na
tel.: 549 410 118, 731 507 220 nebo:
lazarova@ddm-tisnov.cz

2. Vánoãní dílniãka pro dûti
V ãase adventním jsme pro vás opût pfii-
pravili nûco z vánoãního tvofiení.
Kdy: v pátek 12. 12. 2008 od 15 – 17 hod.
Kde: DDM hasiãka – dílna
Cena: 20,- Kã

3. Vánoãní ozdoby z korálkÛ
Korálkové ozdoby (hvûzdiãky, andílci)
na vánoãní stromeãek jako z ãasÛ na‰ich
babiãek.
Kdy: v pátek 12. 12. 2008 od 17 – 20 hod.
Lektor: Eva Nováãková
Kde: DDM hasiãka – studio
S sebou: malé kle‰tû ploché nebo
kulaté (kdo má), pfiezÛvky.
Cena: studenti 12 – 21 let 80,- Kã,
dospûlí 130,- Kã.
Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem na
tel.: 549 410 118, 731 507 220 nebo:
lazarova@ddm-tisnov.cz

Street dance workshop pro dospûlé
Taneãní skupina Street Flava po-

fiádá tento workshop pro v‰echny od 20
do 100 let, ktefií si chtûjí vyzkou‰et nej-
populárnûj‰í taneãní styl – street dance.
âeká vás v˘uka dvou taneãních stylÛ
a krátké povídání o street dance.
Kdy: 4. 12. 2008 od 18.30 do 21.00 hod.
Kde: Hasiãka – Sluneãní sál Domu dûtí
a mládeÏe Ti‰nov
Cena: 50,- Kã
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Jarní prázdniny na horách
Jarní prázdniny jsou v leto‰ním

‰kolním roce od 21. 2. do 28. 2. 2009.
Nabízíme vám moÏnost vyuÏít t˘den
volna v tomto zimním termínu k jedi-
neãnému pobytu na horách. Zájezd je
urãen˘ nejenom pro dûti ‰kolního vûku
bez rodiãÛ, ale také pro mládeÏ a rodiny
(i sportovnû zaloÏené prarodiãe) nebo
dal‰í skupiny.

Na‰im zámûrem je zkombinovat do-
stupnost a vysokou kvalitu lyÏafiského
areálu s nadstandardním ubytováním
a to za v˘hodné ceny, které mÛÏeme
získat jako skupinov˘ ‰kolní zájezd.

Pfii v˘bûru lokality zámûrnû vyhle-
dáváme ubytování v men‰ích horsk˘ch
chatách, které jsou bokem od ru‰n˘ch
lyÏafisk˘ch center a velk˘ch ubytovacích
zafiízení a které zaji‰Èují dostateãné sou-
kromí i prostor pro na‰i skupinu, pro
bezpeãn˘ a voln˘ pohyb dûtí pfii zimních
hrách a maximální kontakt se zimní
pfiírodou na procházkách a v˘letech.

Po dobr˘ch zku‰enostech se letos
opût vydáváme do Krkono‰ do Pece pod
SnûÏkou. Podafiilo se nám zajistit ubyto-
váním na zcela v˘jimeãném místû, v chatû
LyÏafiská bouda (www.lyzarska.cz). LeÏí
na jiÏním svahu Li‰ãí hory ve v˘‰ce
1206 m. n. m. s nádhern˘mi v˘hledy,
600 m od horní stanice sedaãkové la-
novny na Hnûd˘ vrch. Cesta na svah
a ze svahu je bez pfiev˘‰ení a sedaãková
lanovka je vhodná i pro zaãáteãníky.

Ubytování je v 4-5-ti lÛÏkov˘ch po-
kojích s vlastním sociálním zafiízením,
stravování plná penze nebo polopenze.
Doprava je autobusem z Ti‰nova, pfie-
prava zavazadel na chatu je zaji‰tûna
a je v cenû.

Kromû lyÏování a snowboardingu
s instruktory pfiipravujeme pro dûti
celodenní i veãerní program, hry, disko-
téku, promítání filmÛ… Pro star‰í

úãastníky a rodiãe je úãast na veãerním
programu dobrovolná, záleÏí pouze
na jejich chuti a pfiání. Mohou se
zapojit do her nebo vyuÏít veãerního
volna, kdy je o dûti postaráno, pro sebe,
relaxaci a odpoãinek.
Co nabízí skiareál Pec: ãtyfisedaã-
ková lanovka, 9 vlekÛ, cca 9 km sjezdo-
v˘ch tratí rÛzn˘ch obtíÏností, zasnûÏo-
vání. Cel˘ areál na jedinou magnetickou
kartu, velk˘ funpark, veãerní lyÏování.
Navíc nabízíme skupinovou slevu na za-
koupení permanentek. Pfiímo u chaty jsou
bûÏecké stopy na upravenou magistrálu.
Ceny:
dítû do 3 let – 700,- plná penze
dítû s rodiãi 3.750,- plná penze
dítû od 7 let samotné 3.950,- plná penze
dospûl˘ 4.200,- polopenze s moÏností
dokoupení obûda

Název a motto na‰eho pobytu je
„LyÏování pod li‰ãím vrchem aneb… kde
li‰ky dávají dobrou noc“ a to nejenom
podle hory, kde se chata nachází ale,
i z dÛvodu krásného a ãistého romantic-
kého místa na horách, do kterého vás
tímto srdeãnû zveme.

Tû‰íme se na vás s dal‰ími informa-
cemi a pfiedbûÏn˘mi pfiihlá‰kami na
DDM Ti‰nov, domecek@ddm-tisnov.cz,
tel: 549 410 118, 777 809 263, vedoucí
zájezdu: Jana Helánová a Veronika
Jufiíková.

Inzeráty
DÛm dûtí a mládeÏe na své akce

pro dûti i dospûlé  shání star‰í kamínka
na tuhá paliva s litinovou plotnou v ja-
kémkoli stavu. O dopravu se rádi posta-
ráme. Volejte pfiedem na 549 410 118,
549 412 300.

Domeãek za rozumnou cenu od-
koupí nebo velmi rád pfiijme darem
dvouplot˘nkov˘ plynov˘ vafiiã s 5 kg
bombou, pfiípadnû i jenom bombu samo-
statnû. Tel.: 549 412 300, 549 410 118



RÛzné

16 TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2008

Informace ze Z· Smí‰kova

Adventní dílniãky
Z· Ti‰nov Smí‰kova si dovoluje po-

zvat v‰echny rodiãe, prarodiãe, pfiátele
i dûti dne 11. 12. 2008 od 14 do 17 hod.
do ‰kolní budovy na malé pfiedvánoãní
tvofiení. Budete si moci nejen vyzkou‰et
spolu s Ïáky ‰koly v˘robu vánoãních
dekorací a dárkÛ, ale i odnést si to, co se
Vám bude líbit. Pohodovou náladu doplní
i nûkteré programy pfiipravované na be-
sídku ‰koly. Zve fieditelství a uãitelé
‰koly spolu se ‰kolním Ïákovsk˘m par-
lamentem. Vstupné dobrovolné. Tû‰íme
se na v‰echny, pro které nejsou vánoãní
svátky jen shonem v supermarketech.

Ti‰novské dûti v Terezínû
24. fiíjna t. r. se vydali Ïáci 6.-9. roã-

níku Z· Smí‰kova v rámci v˘uky obãan-
ské v˘chovy a dûjepisu na exkurzi do
PAMÁTNÍKU TEREZÍN. Nejdfiíve si
prohlédli MALOU PEVNOST, která
slouÏila v dobû nûmecké okupace na‰í
zemû za druhé svûtové války jako po-
boãná vûznice praÏského gestapa. Vidûli
samotky,  hromadné cely, kde se tísnilo
v krut˘ch podmínkách aÏ 600 lidí, i po-
pravi‰tû, na kterém byli od roku 1943
popravováni vûzni bez soudního rozhod-
nutí. V kinû v pevnosti shlédli velmi po-
zornû film vûnovan˘ dûjinám Terezína
i jeho osudÛm v dobû války.

Odpoledne se dûti pro‰ly po
TEREZÍNSKÉM GHETTU, které za
války slouÏilo jako koncentraãní tábor
pro Ïidovské obyvatelstvo a z nûhoÏ
odjíÏdûly transporty do vyhlazovacích
táborÛ jako byla napfiíklad Osvûtim.
Dûti se seznámily s expozicí o Ïivotû
v ghettu v Magdebursk˘ch kasárnách,
vidûly kfiesÈanskou a Ïidovskou obfiadní
místnost, zbytek kolejí, po nichÏ pfiijíÏ-
dûly do Terezína transporty, i kremato-

rium s Ïidovsk˘m hfibitovem. V MUZEU
GHETTA v b˘valé terezínské ‰kole si
prohlédly expozici vûnovanou holocaustu.

Dovûdûly se spoustu zajímav˘ch in-
formací o kaÏdodenním Ïivotû v ghettu.

Nûkolik hodin stráven˘ch v Terezínû
bylo pro dûti velmi siln˘m záÏitkem
a pfiineslo jim spoustu námûtÛ k pfie-
m˘‰lení o bezpráví, bolesti a utrpení,
které v tûchto místech pfied více neÏ
‰edesáti léty nedobrovolnû lidé – dûti
i dospûlí – proÏívali.

Dagmar Zacpalová

Náv‰tûva u hasiãÛ.
Dne 22. 10. se Ïáci 7. B ze

Z· Smí‰kova vydali na náv‰tûvu k hasi-
ãÛm. Tato náv‰tûva nás velice potû‰ila,
nemuseli jsme sedût v lavicích a hlavnû
jsme se dozvûdûli a vyzkou‰eli nové vûci.
Prohlédli jsme si vybavení hasiãÛ pfii zá-
sahu, dále vybavení aut, do kter˘ch
jsme se mohli posadit a prohlédnout si
i kabiny. Náv‰tûva byla velmi pouãná.
Dûkujeme hasiãÛm za trpûlivost a pûkné
povídání o jejich práci a pfiejeme co
nejménû zásahÛ a vÏdy ‰Èastn˘ návrat.

Krist˘na JankÛ, Lenka Ivanisková 7. B

·kolní kolo ve ‰plhu
Dne 3. 11. 2008 se na Z· Ti‰nov

Smí‰kova uskuteãnilo ‰kolní kolo ve
‰plhu. Z kaÏdé tfiídy se mohli zúãastnit
tfii chlapci a tfii dívky a z nich se vybrali
nejlep‰í z roãníku. Tito Ïáci reprezento-
vali na‰i ‰kolu 5. 11. 2008 v okrskovém
kole a umístili se na tfietím místû
z 8 zúãastnûn˘ch ‰kol a jen nûkolik de-
setin vtefiin je dûlilo od prvního místa.

Z· Smí‰kova

Okrskové kolo házené v Kufiimi
Z· Ti‰nov Smí‰kova se zúãastnila

24. 10. 2008 okrskového kola házené
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v Kufiimi, kde vyhrála a postoupila do
okresního kola. Okresní kolo se odehrálo
v Kufiimi dne 4. 11. 2008. Zde se na‰i
hráãi umístili na krásném druhém místû
v konkurenci tfií druÏstev: Z· Kufiim
Tyr‰ova, Z· Újezd u Brna a Z· Ivanãice.

Sestava úspû‰ného t˘mu: P. Janãík
(nejlep‰í stfielec okrskového kola),
T. Vorel (2. nejlep‰í stfielec okresního
kola), M. Síkora, T. Kyjovsk˘, P. Hanák
(nejlep‰í brankáfi okresního kola),
L. Topinka, M. ·afáfi, D. Kuãera,
M. Halas, J. Homola, D. Nguyen.

Z· Smí‰kova

Titul EKO‰kola obhájen

Dne 13. fiíjna 2008 na‰i ‰kolu nav‰tí-
vili dva auditofii ze sdruÏení Tereza, aby se
seznámili se závûry srovnávací anal˘zy
chodu ‰koly, se zmûnami, které v uplynu-
lém období nastaly, a zhodnotili tak dva
roky práce, bûhem kter˘ch se na‰e ‰kola
mohla prezentovat na vefiejnosti jako
EKO‰kola. Uplynulé dva roky znamenaly
pro na‰i ‰kolu nároãné období, bûhem kte-
rého zaãal pracovat ekot˘m. Pod vedením
Ing. Jankovské, která mûla jako koordiná-
torka práci t˘mu na starosti, a Mgr. Vrtûla
se v na‰í ‰kole naplno rozbûhla spolupráce
mezi dospûl˘mi zástupci ekot˘mu, Ïáky
a vedením ‰koly. Bûhem dvouletého období
se podafiilo zapojit vût‰inu ÏákÛ 1. i 2.
stupnû spoleãnû s pedagogy do tohoto
projektu. Mezi hlavními úkoly bylo vypra-
cování a pfiijetí ‰kolního Ekokodexu a jeho
zapojení do praxe, tedy do tfiídních kolek-
tivÛ. Vás Ti‰nováky bude jistû zajímat,
jaké smûry ãinnost EKO‰koly zahrnuje.
Byly ustanoveny ãtyfii základní oblasti:
1) odpady a zpÛsoby nakládání s nimi
2) energie
3) voda
4) vnûj‰í prostfiedí (okolí ‰koly)

V oblasti odpadÛ a zpÛsobu jejich

následného vyuÏití má ‰kola vypracovan˘
systém sbûru papíru ve tfiídách i v domác-
nostech. V jednotliv˘ch tfiídách se tfiídí
papír do velk˘ch krabic, které si Ïáci sami
vyrobili v hodinách pracovních ãinností
a pfii jejich v˘robû uplatnili svoji velkou
fantazii. ·kola 4x do roka organizuje sbûr
papíru, do kterého jsou zapojeny i celé ro-
diny a dûti tak pfiená‰í ekologické chování
k sobû domÛ. Dále Ïáci sbírají PET-lahve
a zajímají se o moÏnosti jejich dal‰ího vyu-
Ïití. V leto‰ním roce bylo také novû zave-
deno tfiídûní nápojov˘ch kartonÛ (nejen od
‰kolního mléka). Dûti také bûhem exkurzí
nav‰tûvují sbûrn˘ dvÛr firmy SITA, kde se
pfiímo od zamûstnancÛ dozví, jak se dále
s odpady nakládá. Na 1. stupni se nûkteré
tfiídy zapojují do sbûru hliníku a zúãast-
Àují se soutûÏe Alík – hliníkov˘ balík, kte-
rou organizuje BRëO Ti‰nov. V oblasti
úspor elektrické a tepelné energie byly ve
tfiídních kolektivech utvofieny ekohlídky,
které mají za úkol dbát na zhasínání svû-
tel, správné nastavení regulaãních ventilÛ
na topn˘ch tûlesech a intenzivní a úãelné
vûtrání ve tfiídách. Dûti samy mohou hle-
dat a navrhovat vhodné zpÛsoby, jak ‰etfiit
energie, a snaÏí se je pfiímo uplatÀovat.
V nûkolika tfiídách byly za topná tûlesa na-
instalovány odrazové hliníkové folie, díky
kter˘m stoupla teplota v pfiízemních tfií-
dách cca o 3°C. V oblasti hospodafiení
s vodou mají ãlenové ekohlídek za úkol
dÛslednû dbát zamezení ztrát pfii hospoda-
fiení s vodou (kapající kohoutky). BohuÏel
ne v‰echna úsporná opatfiení, které ‰kola
provádûla, mûla cílen˘ efekt. Napfi. ‰etfiení
vody ve splachovaãích na WC pomocí
tzv. „skrblíkÛ“ se minulo úãinkem. Na‰e
‰kola pro úãely zalévání kvûtin vyuÏívá
sbûrnou nádrÏ na de‰Èovou vodu umístû-
nou v atriu. Poslední oblastí projektu
EKO‰kola je péãe o vnûj‰í prostfiedí. Tady
má na‰e ‰kola tûÏkou pozici díky blízkému
sídli‰ti, pfiesto se na‰i Ïáci spoleãnû s uãi-
teli snaÏí udrÏovat okolí ‰koly ãisté.
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Podklady pro srovnávací anal˘zu velmi
svûdomitû pfiipravila v˘‰e uvedená koordi-
nátorka spolu se sv˘m t˘mem. Vzhledem
k tomu, Ïe oba koordinátofii v loÀském
‰kolním roce zmûnili svoje pÛsobi‰tû, mu-
selo nové vedení ‰koly zaãátkem tohoto
‰kolního roku fie‰it otázku sestavení no-
vého ekot˘mu, kter˘ by pfievzal ‰tafetov˘
kolík a pokraãoval v zapoãaté práci. Tak se
stalo, Ïe zástupci novû sestaveného eko-
t˘mu v ãele s Mgr. StaÀkovou museli pfii
celodenním pobytu auditorÛ reagovat na
cílené otázky t˘kající se dal‰ího v˘voje
‰koly v oblasti ekologie a obhajovat fie‰ení
a práci sv˘ch pfiede‰l˘ch kolegÛ. PraÏ‰tí
ekoauditofii se velmi dÛkladnû obeznámili
se v‰emi aspekty nûkolikahodinov˘m
pohovorem s vedením ‰koly, se ãleny eko-
t˘mu, s dûtmi i ostatními zamûstnanci
‰koly. Pfiesto, jak vypl˘vá ze závûru hodno-
cení ekoauditu, se ‰kole podafiilo nejen za-
chovat, ale i rozvinout program EKO‰kola.
Zvlá‰tû pozitivnû byla hodnocena spo-
lupráce s mûstem, v˘stava o unikátní
pfiírodní památce vrchu Kvûtnice a její
vyuÏití pfii v˘uce. Tímto bych chtûl podûko-
vat na‰í b˘valé kolegyni paní Mgr. Marii
Hosnédlové, která stála za tímto projek-
tem v dobû, kdy se je‰tû na‰e ‰kola neubí-
rala tímto smûrem. Dále byla vysoce hod-
nocena ‰iroká nabídka zájmov˘ch krouÏkÛ
pro dûti, pfiíjemné prostfiedí ‰koly spolu
s originální v˘zdobou chodeb a nûkter˘ch
uãeben. Zde nemohu opomenout usilovnou
práci uãitelÛ v˘tvarné v˘chovy, ktefií se
znaãnou mûrou podílejí právû na zvy‰o-
vání estetické úrovnû ‰koly. Za silnou
stránku na‰í ‰koly byla ze strany auditorÛ
povaÏována vysoká úroveÀ odborn˘ch
a poãítaãov˘ch uãeben. Pfies vysoké hodno-
cení v˘sledkÛ srovnávací anal˘zy a práce,
kterou ‰kola za uplynulé dva roky udûlala,
ekoaudit odhalil urãité nedostatky, které
se t˘kají vût‰ího zapojení ÏákÛ do realiza-
ce projektu a pfiijetí vlastní odpovûdnosti
dûtí za rozhodování. Také v oblasti hospo-

dafiení s energiemi máme urãité rezervy,
na které bychom se mûli zamûfiit. Proto
díky dobré spolupráci vedení ‰koly a zá-
stupcÛ vedení mûsta, zejména pana sta-
rosty Ing. Svobody, se podafiilo pro ‰kolu
získat dotaci od firmy E.ON, která bude
pouÏita na úsporná opatfiení pfii osvûtlení
chodeb, ‰aten a sociálních zafiízení. Na‰e
‰kola tedy pfii obhajobû titulu EKO‰kola
obstála se ctí a následující dva roky, které
jsou pfied námi, plnû provûfií kvality
nového ekot˘mu a pfiedev‰ím, jak jiÏ bylo
fieãeno, hlavnû aktivit a práce na‰ich dûtí.
ProtoÏe má ‰kola na co navázat, vûfiím, Ïe
budeme pokraãovat ve vyt˘ãeném smûru
a vychovávat novou generaci – nositele
ekologického chování v budoucnosti.

Ing. Gabriel Gregu‰
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

Dûkujeme Vám…

„Dûti ulice“ se uãí pracovat, koupí pro-
pisky jim dáte práci! Tento slogan mÛÏeme
sly‰et z úst Marty Kubi‰ové v televizní
upoutávce na prezenãní a humanitární
program s názvem Projekt ·ance.

Stejnû jako v loÀském roce, také letos
se do projektu zapojili ãlenové Ïákovské
samosprávy z 9. roãníkÛ. Uspofiádali
sbírku nejen ve ‰kole, na gymnáziu, ale
oslovili i vefiejnost. V ulicích Ti‰nova jste
mohli potkat dvojice ÏákÛ s kasiãkami,
informaãními letáãky o celé akci a symbo-
lick˘mi propisovacími tuÏkami. Velmi
povzbuzující bylo nejen to, Ïe plechové
kasiãky nepfietrÏitû pfiibíraly na váze, ale
i vstfiícné a pfiíjemné chování námi oslo-
ven˘ch spoluobãanÛ. Za cel˘ den jsme
nepotkali snad nikoho, kdo by byl proti
této sbírce.

Vybraná ãástka 9.485,- Kã nás hodnû
pfiekvapila. Tyto peníze podpofií „pracovní
dílny“ pro „Dûti ulice“. Jde pfiedev‰ím
o dûti, které musí ve sv˘ch 18ti letech
opustit dûtské domovy a neví kam jít
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a také pro dûti, které z rÛzn˘ch dÛvodÛ
opustily své rodiãe. 

Dûkujeme ÏákÛm na‰í ‰koly za uspofiá-
dání této sbírky. A pfiedev‰ím dûkujeme
vám v‰em, kdo jste koupí propisovací
tuÏky pfiispûli dûtem, které nemají vlastní
domov a rodinné zázemí. Pfiesvûdãili jsme
se, Ïe Ti‰novákÛm není lhostejn˘ osud
ostatních.

Libu‰e Urbanová a Ïáci 9. tfiíd
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna 1708

Zpívání u stromeãku

Dûti ze Z·, námûstí 28. fiíjna,
jiÏ tradiãnû v‰echny zvou
v pondûlí 1. 12. 2008
v 16.00 hod. na slavnostní

rozsvícení vánoãního stromu u ti‰nov-
ské radnice. Pfiijìte si poslechnout
vánoãní koledy a zastavit se v pfiedvá-
noãním shonu.

Mezinárodní projekt aneb
Comenius  na na‰í ‰kole

Gymnáziu Ti‰nov se podafiilo získat
dotaci z evropsk˘ch fondÛ. Jedná se
o grantovou podporu v rámci Programu
celoÏivotního uãení. Proto se mohou v pfií‰-
tích dvou letech rozbûhnout projektové
práce v rámci multilaterálního projektu,
kter˘ bude zpracovávat téma „Lidová v˘-
roba, lidová fiemesla v Evropû – historie
a dne‰ek“. Jedná se o mezinárodní projekt,
jehoÏ koordinátorem je Gymnázium Sereì
na Slovensku. Projekt je  tedy  spoleãnou
akcí Gymnázia Ti‰nov a ‰kol na
Slovensku, v Polsku, v Maìarsku
a v Rumunsku.

Na na‰í ‰kole vznikla  studentská pra-
covní skupina, která bude fiídit projektové
práce. âlenové této studentské skupiny
budou nejenom zpracovávat zadané téma,
ale budou  také navrhovat a realizovat
rÛzné aktivity, které s projektov˘mi prace-

mi souvisí. Tyto ãinnosti mohou b˘t také
zafiazovány (po domluvû s vyuãujícími) do
bûÏné v˘uky. Bûhem celé akce se usku-
teãní nûkolik mezinárodních pracovních
schÛzek, kde budou prÛbûÏnû prezento-
vány v˘sledky projektov˘ch prací.
Komunikaãním jazykem pfii tvorbû pro-
jektu má b˘t pfiedev‰ím nûmãina, bûÏná
komunikace mÛÏe probíhat i v angliãtinû.
V˘sledkem dvouletého pracovního nasa-
zení má b˘t mezinárodní sborník v nûmec-
kém jazyce, DVD, v˘stava v˘robkÛ, které
byly studenty vytvofieny.

Vzhledem ke zvolenému tématu pro-
jektu budou mít studenti moÏnost sezná-
mit se s vlastní minulostí, poznat hloubûji
tradice regionu, ve kterém Ïijí, zdokonalit
své jazykové schopnosti a dovednosti. Pfii
práci budou studenti spolupracovat
s místními institucemi,  budou studovat
prameny, zdokonalí se pfii vyuÏívání infor-
maãních technologií.

Informace o projektov˘ch pracích bu-
dou postupnû zvefiejÀovány na webov˘ch
stránkách gymnázia, na ‰kolních nástûn-
kách, pfiípadnû v místních sdûlovacích pro-
stfiedcích.

PhDr. Barbora Holubová

Gymnázium Ti‰nov obdrÏelo grantovou
podporu v rámci Programu celoÏivotního
uãení. Za obsah  publikace  ruãí v˘hradnû
vydavatel. Evropská komise neodpovídá za
Ïádné pfiípadné uÏití dotãen˘ch informací.

Den otevfien˘ch dvefií

ST¤EDNÍ ODBORNÉ UâILI·Tù,
TI·NOV, nám. Míru 22, 666 25 Ti‰nov si
Vás dovoluje pozvat na Den otevfien˘ch
dvefií, kter˘ se koná ve stfiedu dne 3. pro-
since 2008 v dobû od 8.00 do 16.00 hodin.
Nabídka:
– informace o moÏnosti studia v uãebních

a studijních oborech
– prohlídka vybavení ‰koly a dílensk˘ch

prostorÛ
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– ukázky prací ÏákÛ
MoÏnost dal‰ích náv‰tûv uãili‰tû: kaÏdou
1. stfiedu v mûsíci v dobû od 8.00 do
14.00 hod.
(tel. ã. 549 410 076, fax ã. 549 410 077)

Podpofite Ekoporadnu

Za dva roky své ãinnosti se
Ekoporadna Ti‰novsko stala nedílnou sou-
ãástí ti‰novského kulturního a spoleãen-
ského Ïivota. Zodpovídáme dotazy v‰em
lidem snaÏícím se tfiídit ãi minimalizovat
odpad, ekologicky ‰etrnû nakupovat nebo
zajímajícím se o pfiírodu kolem nás. Na
jafie spolu s dobrovolníky ãistíme Svratku
ãi jiné vodní toky na Ti‰novsku, na podzim
pofiádáme oslavy Dne stromÛ a anketu
„Strom Ti‰novska“, stáli jsme u znovuob-
novení tradiãních ti‰novsk˘ch trhÛ. Za po-
slední dva roky jsme také pfiipravili fiadu
v˘letÛ a pfiedná‰ek. O na‰ich akcích se
dozvídáte na stránkách TN, v ti‰novské
televizi a na v˘lepov˘ch plochách.

V‰echny na‰e akce i ekoporadenství
byly aÏ dosud bezplatné díky na‰emu
financovaní z projektu „Doplnûní sítû eko-
logického vzdûlání, v˘chovy a osvûty
v Jihomoravském kraji“ a pfiátelské pod-
pofie mûsta Ti‰nova. Zmínûn˘ projekt v‰ak
jiÏ skonãil a jeho pokraãování v této chvíli
není zaji‰tûno. Proto jsme se rozhodli
poÏádat v‰echny Ti‰nováky i obyvatele
okolních obcí o finanãní pfiispûní, které by
nám pomohlo vûnovat se i nadále jak eko-
poradenství, tak na‰im dal‰ím aktivitám.
Myslíme, Ïe na‰e pfiede‰lá ãinnost by Vás
mohla k podpofie pfiesvûdãit. Její pfiehled
najdete na vloÏeném letáku a podrobnû
také na stránkách http://ekoporadna.
tisnovsko.eu.

PenûÏit˘ dar mÛÏete poskytnout na
úãet ãíslo 210347344/0300, a pokud nás
kontaktujete, rádi  vám vystavíme potvr-
zení, které mÛÏete uplatnit pro odpoãet
z danû. Jinou formu finanãní podpory

nabízí úãast v internetové aukci obrázkÛ.
Jedná se o vybrané práce z ankety „Co si
stromy myslí“, která byla souãástí leto‰-
ních oslav Dne stromÛ.

Na webové stránce http://aukce.
tisnovsko.eu mÛÏete on-line pfiihodit na nû-
kter˘ z obrázkÛ. Najdete tam nápadité
a zdafiilé práce dûtí matefisk˘ch ‰kol
i krouÏku Matefiského centra, stejnû jako
práce star‰ích dûtí ‰kolního vûku.
Vyvolávací cena je 100,- Kã. Po pfiihození
se vám bûhem 12 hodin ozveme, abychom
vá‰ pfiíhoz potvrdili. Jakákoli ãástka, kte-
rou se na‰í aukce zúãastníte bude chápána
jako dar a rádi vám v pfiípadû potfieby vy-
stavíme pfiíslu‰né potvrzení. Aukce trvá do
konce leto‰ního roku, pfiispívat na na‰i
ãinnost v‰ak mÛÏete i po tomto datu.
Pfiedem dûkujeme za va‰i podporu.

Za Ekoporadnu Ti‰novsko
Mgr. Jaroslav Hrdina

Podzim v areálu Z· a DD
Pfiedklá‰tefií

Základní ‰kola a Dûtsk˘ domov Pfied-
klá‰tefií jsou umístûny v areálu krásného
parku anglického stylu o rozloze témûfi
2,5 ha. Park byl vybudován v okolí b˘valé
Bauerovy vily a jeho v˘sadba zaãala prav-
dûpodobnû kolem roku 1876. Do souãasné
doby pro‰el nûkolika dílãími zmûnami –
vykácení such˘ch dfievin, náletÛ, v˘sadba
nov˘ch porostÛ apod. Jeho charakter v‰ak
byl vÏdy zachován. V parku se vyskytuje
nûkolik skuteãnû vzácn˘ch dfievin, napfi.
jinan dvoulaloãn˘ – Gingko biloba, buk
ãerven˘, ka‰tanovník jedl˘, jefiáb ‰iroko-
list˘ aj.

ÚdrÏba parku je zabezpeãována pfiede-
v‰ím silami na‰ich ÏákÛ ve spolupráci
s OÚ Pfiedklá‰tefií. Îáci ‰koly v rámci pra-
covního vyuãování nyní zaji‰Èují shrabová-
ní a odvoz  spadaného listí z travnat˘ch
ploch a pfiíjezdov˘ch cest.
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Park je krásn˘ v kaÏdém roãním
období, ale teì na podzim má své neopako-
vatelné kouzlo. Nûkdy za ranních mlh evo-
kuje pfiedstavu parkÛ, obklopujících stará
anglická ‰lechtická sídla. KdyÏ pak mlha
spadne a slunce nasvítí spadané listí, pfii-
pomíná park paletu s barvami pfiiprave-
nou pro malífie.

Snad právû proto se na‰e ‰kola, pfiede-
v‰ím Ïáci 2. stupnû, zapojila do tvÛrãí

ankety „Co
si stromy
myslí“ pofiá-
danou OS
Za sebevû-
d o m é
Ti ‰ n o v s k o
a Komisí
ÎP pfii MûÚ
v Ti‰novû.
V˘ s l e d k y
na‰ich ÏákÛ
z d a l e k a
p fi e d ã i l y
na‰e oãeká-

vání. NejenÏe se dûti do soutûÏe s chutí za-
pojily, ale také získaly v˘znamná ocenûní.
Îák 9. roãníku Leo‰ Knoflíãek v literární
ãásti soutûÏe a Erika Horváthová, Ïákynû
6. roãníku ve v˘tvarné soutûÏi. Nás, peda-
gogy, potû‰ilo uznání organizátorÛ, ktefií
ocenili cel˘ kolektiv ÏákÛ Z· a DD
Pfiedklá‰tefií za ucelené pojetí ankety
„Co si stromy myslí“.

Ve ‰kole probûhl souãasnû i Den
stromÛ s volbou o nejhezãí strom v parku.
KaÏdá tfiída si vybrala  svého favorita.
Strom s nejvy‰‰ím poãtem hlasÛ zvítûzil.
Titul „Strom parku“ získal krásn˘ platan
javorolist˘. A proã právû on? Snad proto,
Ïe nás pfii vstupu do parku hned za
hlavní branou upoutá svou majestátností,
mohutn˘m kmenem s pozoruhodnou
kÛrou a neobvykl˘mi plody.

Den stromÛ byl spojen s pfiedná‰kou
paní RNDr. J. Koudelové, která sv˘m

odborn˘m v˘kladem pfiiblíÏila vzácné dfie-
viny v parku na‰im dûtem. Îáci pozornû
poslouchali její poutav˘ v˘klad a paní dok-
torka jim zprostfiedkovala mnoho cenn˘ch
informací. Sama byla parkem velmi
nad‰ena a urãitû to nebyla její poslední
náv‰tûva u nás.

Tématu ankety byla vûnována i v˘-
zdoba tfiíd a chodeb ‰koly. Na nástûnkách
se objevily práce dûtí z hodin v˘tvarné
v˘chovy, pracovní v˘chovy a ãeského
jazyka. Îáky kromû v˘tvarn˘ch prací
sv˘ch spoluÏákÛ upoutaly i nejznámûj‰í
pranostiky, pfiísloví a písnû o stromech.

Park je dûdictvím po pfiedchozích gene-
racích a má svou nenahraditelnou hod-
notu. VáÏíme si toho, Ïe v tak jedineãném
kousku pfiírody mÛÏeme pob˘vat a vzdûlá-
vat na‰e Ïáky. Tímto Vás chceme pozvat na
podzimní procházku parku v Pfiedklá‰tefií.

Kolektiv pedagogÛ Z· a DD

Adventní rozlouãení
s Ti‰novsk˘mi trhy

Zveme vás na poslední
leto‰ní prodej místních
potravin a v˘robkÛ, kter˘ se
koná v sobotu 29. listopadu
na ti‰novském námûstí. Na
jednotliv˘ch stáncích se mÛ-

Ïete tû‰it na v˘robky zamûfiené na období
adventu i osvûdãené zboÏí:
– adventní vûnce a dekorace Ing. Karla

¤íhy z ¤epky a Lenky FroÀkové
z Námû‰ti nad Oslavou

– vánoãní cukroví tfií v˘robcÛ: Ing. Milana
Katolického z ¤epky, Hany Pfiíbramské
z Ti‰nova a Jarmily Ëapkové ze Svatoslavi

– vánoãní jedliãky, dárkové balíãky s Fair
Trade v˘robky ze zemí tfietího svûta, svíãky
ze vãelího vosku, ruãnû malované svícínky
a dal‰í nabídka Ekoporadny Ti‰novsko

– svatomartinské víno a dal‰í sortiment
Vinafiství Ing. Jana Plaãka z Moravsk˘ch
Bránic
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– kofiení a bylinky Romana Ondru‰e
z Brna

– kofiení a ãaje v biokvalitû, kdyÏ nebude
velk˘ mráz, tak také biozelenina ve
stánku ekofarmy Pospí‰ilov˘ch
z Holubí Zhofie

– zeleninová specialita z biopotravin
a netradiãní vánoãní cukroví ·árky
Koudelové (moÏno zakoupit do
vlastních nádob – vhodné i jako obûd
pro dûti – nebo vychutnat pfiímo na
námûstí)

– pro zahfiátí na nûkolika stáncích: punã,
grog, svafiené víno, medovina, káva
a ãaj

– biovíno, hroznov˘ biomo‰t a víno
zn. Austerlitz firmy Vinselekt
Michlovsk˘ z Rakvic v nabídce som-
meliéra a degustátora Milana
Magniho ze Svatoslavi, souãástí pro-
deje bude i nabídka odborné vinafiské
literatury

– domácí zabijaãka z farmy Koreneko-
v˘ch v Hlubok˘ch Dvorech

– pafien˘, uzen˘ kravsk˘ s˘r, tvaroh a jo-
gurt z netínské Farmy rodiny Nûmcovy

– biopeãivo z Veverské Bít˘‰ky
– potraviny pro zdrav˘ Ïivotní styl

z nabídky Zdravé v˘Ïivy Veronika
– perníky a cukrovinky paní Navrátilové

z Vy‰kova
– ãerstvû vylisovan˘ mo‰t a jablka Josefa

Hanáka z Brusné a Josefa Oplta
z Nedvûdice (v pfiípadû, Ïe nebude velk˘
mráz)

– ruãnû toãená keramika Petera Srny
z Podivic (hrníãky, vázy, dochucovací
soupravy aj.)

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

– tkané a pletené v˘robky (‰ály, ponoÏky,
ponãa, prostírky) a o‰atky Marie
âigelské ze Sulíkova

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

Doprovodn˘ program:
8 – 10 hodin: soubor DONAVA s cim-
bálem, houslemi, basou a harmonikou
rozezní 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: O líné vodnici a zlé mofiské
babici – vesel˘ pfiíbûh pro dûti i dospûlé
zahrají Jarka Eliá‰ová a Jarka Bure‰ová
z Rosic.

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

KK.

Znáte Oveãku?

Oveãka není jen zvífie s pfieváÏnû bíl˘m
koÏí‰kem, se kter˘m se mÛÏete potkat
tfieba na Zlobici, ale také amatérské ma-
Àáskové divadélko pro dûti.

V Ti‰novû a okolí hrajeme uÏ druh˘m
rokem a na‰e pfiedstavení se snaÏí pfií-
jemnû a zábavnû pfiiblíÏit dûtem dÛleÏité
hodnoty. Tak se dûti z pfiíbûhÛ skfiítkÛ ãi
zvífiátek dovídají napfiíklad o tom, jak je
dÛleÏité mít kamarády a pomáhat si, ãi
v ãem spoãívá opravdové kouzlo Vánoc. Na
zahájení biotrhÛ zase ãervík Toník pomohl
divákÛm ocenit kvalitu biopotravin. Po
Novém roce se dûti mohou tû‰it na pásmo
Filipova dobrodruÏství, kde se formou pfií-
bûhÛ, her a soutûÏí budou uãit o zdravém
Ïivotním stylu. âeká tam na nû moudr˘
doktor Pfiíroda, zl˘ Alkoholín ãi tabákoví
bandité.

Díky finanãní podpofie od mûsta
Ti‰nova máme i kvalitní zvukové zafiízení,
takÏe se nemusíte bát, Ïe nás pfii pfiedsta-
vení neusly‰íte.

V souãasné dobû má na‰e divadélko
‰est stál˘ch ãlenÛ, ale uvítáme dal‰í
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nad‰ené spolupracovníky, herce i techniky,
ktefií chtûjí vûnovat kousek svého volna
dûtem. Vût‰ina pfiedstavení je o víkendech,
zkou‰ky jednou za t˘den aÏ za 14 dní.
Tû‰íme se na vás na na‰ich vánoãních
pfiedstaveních Babiããiny Vánoce:
6. 12. v 16.00 hod. v Malhostovicích
u BloudkÛ
13. 12. v 16.00 hod. v Orlovnû v Lomnici
14. 12. v 16.00 hod. v Doubravníku
20. 12. v 15.00 hod. a vzápûtí v 16.00 hod.
v matefiském centru Studánka v Ti‰novû.
www.ovecka.websnadno.cz

V˘stava v Hajánkách

Ve dnech 25. a 26. 10. 2008 probûhla
v kulturním domû v Hajánkách tradiãní
v˘stava ovoce a zeleniny. V̆ stava byla
vkusnû doplnûna vãelafiskou expozicí
p. Josefa Permedly z Ti‰nova.

Setkalo se zde 32 vystavovatelÛ, ktefií
pfiedstavili 282 vzorkÛ ovoce a zeleniny.
Nejvíce bylo 246 vzorkÛ jablek. Novinky
v odrÛdách jabloní a hru‰ní prezentoval
ÚKZÚZ, pracovi‰tû Lysice, zastoupen˘
Ing. Du‰anem Nesrstou.

Souãástí v˘stavy byla soutûÏ o nejlep‰í
kolekci vystavovatele „JABLKO ROKU
HAJÁNKY 2008“. Vyhodnocení provedla
komise ve sloÏení: Ing. Du‰an Nesrsta,
p. Ladislav Chaloupka, p.Truhláfi, která
zároveÀ provedla pomologickou poradnu.
Hodnocení bylo následující: 1. místo
a zlatou medaili získal p. Josef Hvízdal
z Bukovice, 2. místo a stfiíbrnou medaili

získal p. Ing. Jan Zavfiel z Veverské
Bít˘‰ky, 3. místo a bronzovou medaili zís-
kal p. Ladislav Chaloupka z Ti‰nova.

Dále byly udûleny dal‰í ceny a ãestná
uznání, které byly pfiedány na slav-
nostním vyhodnocení v nedûli veãer.
BLAHOP¤EJEME!

V‰ichni náv‰tûvníci byli velmi pfiekva-
peni vysokou úrovní v˘stavy jak co do
obsahu, tak i vlastního provedení.
Náv‰tûvníkÛ bylo 280, z toho 20 dûtí,
ãekalo na nû mimo jiné 140 hodnotn˘ch
cen od na‰ich sponzorÛ: Rapo Brno, s. r. o.,
SOU Ti‰nov, Dolmar Ti‰nov, Zahradnictví
U Ma‰kÛ Brno – Kr. Pole, Koral Ti‰nov,
s. r. o., H˘sková-Veselá ·erkovice,
AZ Brejcha, Zahradnictví Oáza, Skanska
Brno, a. s., Josef Permedla Ti‰nov, Milada
·tulpová Ti‰nov, Pila Kupka, hostinec
U VlachÛ, Zahradnictví Astra, Ti‰nov,
MUDr. Boris Pícha, Ing. Josef Sojka,
Truhláfiství Bednáfi Jamné, Sabe Brno,
s. r. o., Danielovo zahradnictví Ti‰nov,
Besének Ti‰nov.

K pohodû pfii prohlídce pfiispûlo
i drobné obãerstvení od na‰ich Ïen a de-
centní hudba. Je nutné pfiipomenout, Ïe na
pfiípravû a provedení celé akce bylo odpra-
cováno více jak 300 hodin.

Závûrem dûkujeme v‰em, ktefií se ja-
k˘mkoliv zpÛsobem podíleli na zdaru na‰í
v˘stavy a tû‰íme se na dal‰í setkání.

Za ZO âZS HAJÁNKY:
Ing. Josef ·tulpa, pfiedseda
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LSDa – Lomnick˘ Sbor
Disharmonick˘ch amatérÛ

hledá nové muÏské ãleny do sv˘ch fiad.
Nejsme klasick˘ pûveck˘ sbor, zpíváme
z 90% moderní repertoár, zvlá‰tû jazz, ale
pfiíleÏitostnû se nevyh˘báme i klasické
hudbû. Znalost not je v˘hodou, ale ne nut-
ností. Hledáme nad‰eného a pracovitého
zpûváka, kter˘ bude mít rád nejen muziku
ale i nás. NÁSTUP IHNED.

Kontakt: Pavli‰ová Barbora
724775396
pcklomnice@seznam.cz

Diecézní charita Brno
Oblastní charita Ti‰nov
RáboÀova 116, 666 01 Ti‰nov

vypisuje v˘bûrové fiízení na pozici sociální
pracovník / pracovnice pro sluÏbu Odborné
sociální poradenství

Nabízíme:
– zajímavou a kreativní práci pod super-

vizí a odborn˘m vedením
– moÏnost seberealizace a dal‰ího vzdû-

lávání
– zázemí profesionálního t˘mu a etablo-

vané organizace

PoÏadujeme:
– odpovídající odborné vzdûlání dle zákona

o sociálních sluÏbách ã.108/2006Sb.
(dokonãená V·,VO·)

– schopnost komunikace, t˘mové i samo-
statné práce

– potfiebu vzdûlávat se a profesionálnû rÛst
– znalost práce na PC
– trestní bezúhonnost

Uvítáme:
– fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
– praxe v oboru, pfiípadnû terapeutick˘

v˘cvik
– zku‰enosti v oblasti sociální práce,

psychologie, apod.

Îádost, strukturovan˘ Ïivotopis vãetnû
motivaãního dopisu (o rozsahu 0,5 – 1 stra-
na A4)  a kopii dokladu o relevantním
vzdûlání zasílejte na adresu:
DCH Brno – Oblastní charita Ti‰nov
RáboÀova 116, 666 01 Ti‰nov
nebo na e-mail: tisnov@caritas.cz

Uzávûrka pfiihlá‰ek: 15. 12. 2008
Nástup: dle dohody

Informace a dotazy:
Ing. Marcela Dvofiáková
tel.: 534 008 133
mobil: 739 389 106
e-mail: marcela.dvorakova@caritas.cz

Prosinec ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 6. 12. 10.00 volejbal Moravská Slavia
13.00 volejbal Moravská Slavia Brno

Sobota 13. 12. 8.00 – 17.00 nohejbalov˘ turnaj AFK
Sobota 20. 12. 19.30 futsal I. FC Kvûtnice – Tango Brno
Nedûle 21. 12. 10.00 basketbal – Ïeny Brno
Sobota 26. 12. 8.00 basketbal – muÏi ·tûpánsk˘ turnaj

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Pondûlí 1. 12. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Úter˘ 2. 12. 19.30 vánoãní koncert sourozencÛ Ulrychov˘ch
Stfieda 3. 12. 9.00 – 17.00 Móda Prostûjov – konfekce
âtvrtek 4. 12. 9.00 – 17.00 Móda Prostûjov – konfekce
Sobota 6. 12. 9.00 – 14.30 prodej textilu a dom. potfieb
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Pod vysokou sítí – volejbal

TJ Znojmo – VK Ti‰nov
3:1 (-20, 15, 20, 21)

3:0 (22, 21, 19)

Úvod utkání byl z obou stran
opatrnûj‰í, soupefie jsme pfiehrá-

vali a tím získali vedení 1:0. Od druhého
setu se v‰ak zaãala ukazovat kvalita do-
mácích, které lze povaÏovat za lídry sou-
tûÏe. První utkání jsme tak prohráli 3:1.

V odpoledním zápase, kter˘ zaãal
díky vloÏenému zápasu Znojemsk˘ch
dorostencÛ aÏ v 15 hodin, oba t˘my
znaãnû pozmûnily sestavu. Pfiesto to
nemûlo na herní projev obou muÏstev
nikterak patrn˘ vliv. Domácí nám od
zaãátku vÏdy o nûkolik bodíkÛ odska-
kovali, my je vzápûtí dorovnali, ale
koncovka byla soupefie.

Domácí zvrat v zápase nedopustili
a vyhráli i podruhé, nutno dodat, Ïe
zaslouÏenû, tentokráte 3:0.

V tabulce po 10 odehran˘ch utkání
jsme sice klesli na 9. místo, ale máme
o 2 utkání ménû. Nyní se musíme sou-
stfiedit na následující utkání, kde máme
relativnû slab‰í soupefie a zisk bodÛ je
reálnûj‰í. Pozitivem v kaÏdém pfiípadû
je to, Ïe omlazen˘ nov˘ t˘m si spolu ro-
zumí a herní projev je kolektivní.

Pfií‰tí domácí utkání sehrajeme v so-
botu 6. 12. 2008 v 10.00 a ve 13.00 hod.
s VK MS Brno. Zveme v‰echny volejba-
lové pfiíznivce, pfiijìte nás povzbudit!!!

(Lasik)

1. FC Kvûtnice dvakrát
vítûznû

Od minulého vydání sehrál futsalov˘
t˘m 1. FC Kvûtnice dva zápasy.
V sobotu 8. listopadu pfiivítal v domácí
hale jako soupefie druÏstvo Kalábek
Brno. Od samého zaãátku bylo zfiejmé,
kdo bude urãovat v˘voj zápasu. Zatímco
domácí hráli s chutí, hosté pfiíli‰ futsa-
lové krásy nepfiedvedli.

UÏ ve tfietí minutû otevfiel skóre po
pfiihrávce Janáse Seyfert. V 8. minutû
vstfielil gól po kombinaci s KfiíÏem Chlup
a ten sam˘ hráã poté zv˘‰il i na 3:0.
Necelé dvû minuty pfied koncem 1. pÛle
byl navíc vylouãen hostující hráã za faul
na unikajícího Chlupa a domácím se tak
naskytla moÏnost dvouminutové pfiesi-
lové hry. Ta se jim ale vÛbec nevydafiila
a naopak po nedorozumûní obrany
s brankáfiem HlavoÀkem dopravil hostu-
jící útoãník vtefiinu pfied koncem hrací
doby míã za brankovou ãáru.

Zaãátkem druhé pÛle pokraãovala
rozehraná pfiesilovka. Kvûtnici se v‰ak

Pondûlí 8. 12. 9.30 – 17.00 V̆ bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 9. 12. 9.30 – 17.00 V̆ bûrov˘ SECOND HAND
âtvrtek 11. 12. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pondûlí 15. 12. 9.00 – 17.00 prodej kobercÛ a linolea
Úter˘ 16. 12. 9.00 – 17.00 prodej kobercÛ a linolea
Stfieda 17. 12. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 18. 12. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pátek 19. 12. 10.00 – 16.30 prodej textilu a dom. potfieb
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nepodafiilo si vytvofiit váÏnûj‰í ‰anci.
Na‰tûstí ihned po jejím skonãení na‰el
Janás mezi obránci Chlupa a ten se
pfiesnû trefil mezi nohy brankáfie – 4:1.
O chvíli pozdûji zuÏitkoval KfiíÏ pfiihráv-
ku Seyferta a poslední branku utkání
vstfielil po souhfie se Seyfertem sv˘m
ãtvrt˘m gólem v utkání Martin Chlup.

Druh˘ zápas o t˘den pozdûji v brnûn-
ské hale v Bohunicích proti brnûnsk˘m
Bosonohám zaãal opatrnûji. Pfiesto si
Kvûtnice vytvofiila v prvním poloãase do-
statek ‰ancí a tfiikrát trefila tyã. Jedinou
branku v‰ak pfiinesla nenápadná situace
ze 13.minuty, kdy ‰el Chlup dÛraznû za
míãem a protlaãil míã za záda brankáfie.

Druh˘ poloãas pfiinesl místo uklidnûní
zmatek do na‰ich fiad. Zbyteãnû jsme
odevzdávali míãe, báli se útoãit a soupefi
toho vyuÏil. V 25. minutû se prosadil
soupefi, kdyÏ b˘val˘ prvoligov˘ fotbalista
Patrik Holomek srovnal na 1:1. V tu
chvíli mûly Bosonohy pfievahu a bylo
otázkou ãasu, kdy soupefi dokáÏe otoãit
v˘voj utkání. V‰e se obrátilo v polovinû
2. poloãasu. Hostující obránce udûlal
chybu, kterou Chlup potrestal pfiesnou
stfielou k tyãi a Kvûtnice vedla 2:1.
DruÏstvo se zklidnilo, zmûnilo rytmus
hry, zaãalo soupefie dÛraznû napadat
a domácí nestíhali. Neubûhla ani pÛlmi-
nuta, kdyÏ Seyfert vyuÏil chyby bran-
káfie a stfielou po zemi zv˘‰il na 3:1.
Gólovou smr‰È zavr‰ila ãtvrtá branka
o dal‰í minutu pozdûji. Po stfiele Chlupa
si soupefi srazil míã do vlastní sítû. 5 minut
pfied koncem sice sníÏil opût Holomek,
ale pfii soupefiovû hfie bez brankáfie ukli-
dil míã do prázdné branky 2x Chlup
a bylo rozhodnuto. Nakonec padlo je‰tû
po jednom gólu na kaÏdé stranû, a tak
Kvûtnice v tomto zápase – letos na bran-
ky vÛbec nejbohat‰ím – zvítûzila 7:3.

ZB¯VAJÍCÍ ROZPIS ZÁPASÒ
PODZIMNÍ âÁSTI:

29. 11. Boss Lino Brno – 1.FC Kvûtnice
21.00 hod.

12. 12. Slovan Brno – 1.FC Kvûtnice
21.00 hod.

20. 12. 1.FC Kvûtnice – Tango Brno „B“
20.00 hod.

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

Dekl

Futsalisté DDM drÏí
druhé místo

První listopadov˘ den patfiil na
hfii‰ti u DDM futsalu. Pokraãovala zde
Brnûnská futsalová liga mládeÏe.
MuÏstvu DDM Ti‰nov patfiilo po prvním
turnaji druhé místo.

Druhého turnaje se opût zúãastnily
ãtyfii t˘my a v˘sledky vesmûs kopírovaly
prÛbûh prvního turnaje. Ti‰nováci opût
prohráli s brnûnsk˘m Dromem, tento-
krát 1:6. V dal‰ích utkáních uÏ si v‰ak se
soupefii bez vût‰ích potíÏí poradili. Nad
Orlem ¤eãkovice zvítûzil Ti‰nov 7:0
a proti B.A.F. Brno pfiidal je‰tû branku
navrch. Poté, co i ostatní zápasy dopadly
podobnû jako pfii prvním turnaji, zaãíná
se tabulka uÏ na zaãátku soutûÏe jasnû
r˘sovat.

Po úvodních turnajích v Ti‰novû
bude soutûÏ pokraãovat v nedûli 16. 11.
v ¤eãkovicích. O stejném víkendu by se
mûl navíc ti‰novsk˘ t˘m zapojit do 1. ligy
âR kategorie U16. MuÏstvo bude tedy
letos bojovat na nûkolika frontách,
a i proto stále hledá posilu do vedení
t˘mu. Zájemci o tuto práci se více dozví
v sídle DDM Ti‰nov.

V˘sledky 2. turnaje:
FC Drom Brno – Tomson DDM Ti‰nov 6:1
Orel ¤eãkovice – B.A.F. Brno 2:2
Orel – Ti‰nov 0:7
B.A.F. – Drom 1:11
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Vzpomínky

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

Dne 25. 11. 2008 uplynuly
3 roky, co nás navÏdy
opustil manÏel, tatínek,
dûdeãek pan BOGNER
BOHUMÍR. Vzpomíná
manÏelka s dcerami.

UÏ jen kytiãku na hrob Ti mÛÏeme dát
chviliãku postát a ti‰e vzpomínat.

Dne 10. 12. 2008 uplyne
1 rok od úmrtí manÏela,
tatínka, dûdeãka, pradû-
deãka pana ANTONÍNA
KROPÁâKA. Kdo jste
ho znali, vzpomeÀte
s námi. Vzpomínají

manÏelka, dcery a syn s rodinami.

Nejsmutnûj‰ím dnem je
pro nás 8. prosinec,
1. v˘roãí úmrtí milované
maminky a babiãky paní
MARIE KOTASOVÉ.
Ode‰la od nás náhle ve
vûku 64 let. Se zármut-

kem v srdci stále vzpomínají dcery
s rodinami.

Dne 5. 12. uplyne jiÏ
10 let, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek, dûdeãek
a tchán pan OLD¤ICH
DOBE·. Stále s láskou
vzpomínají a za tichou

vzpomínku dûkují manÏelka a bratr
s rodinou.

Dne 28. 11. 2008 uplyne 9 let, kdy nás
navÏdy opustil pan JOSEF NOVÁâEK.
Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka,
syn a dcera s rodinou.

Sport

Orel – Drom 0:6
B.A.F. – Ti‰nov 0:8

Pofiadí soutûÏe po 2. turnaji:
1. Drom Brno 18
2. DDM Ti‰nov 12
3. Orel ¤eãkovice 4
4. B.A.F. Brno 1

Pofiadí stfielcÛ po 2. turnaji:
1. MiÏigar (Drom) 17
2. Pu‰ka M. (Ti‰nov) 9
3. – 4. Danihel (Ti‰nov), Holub K. (Drom) 8

Radek Babiãka

Na 64 polích

V˘sledky Krajského Pfieboru I,
Okresního Pfieboru a Okresní SoutûÏe

KP I – 2. kolo
·K YCNEGA Sokol Ti‰nov „A“ –
·K Veselí nad Moravou   2,5:5,5

Gubá‰ 0,5 Krejãí 1
Pospí‰il 0 Pla‰il 0
Bednáfi 0 Byte‰ník 0,5
Vesel˘ 0 âíhal 0,5

OP – 2.kolo
·K Lokomotiva Brno „L“ –
·K YCNEGA Sokol Ti‰nov „B“   5:3

BartoÀ 1 Men‰ík 0
Janás 0,5 ·ilha 1
Hlavsa 0 Zavfiel 0,5
Hamfiík 0 Kopeck˘ 0

OS – 1. kolo
Sokol Zastávka – ·K YCNEGA
Sokol Ti‰nov „C“   3:2

Waischorn 0 Kopeck˘ 0
Baxa 1 Cik M 0
Chlpo‰ 1

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

VYMùNÍM RD 2+1+1 se zahradou ve
Vranovské Vsi (okr. ZN), za 2 pok. byt
v ‰ir‰ím okolí Brna. Tel.: 739 665 413

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

Pronajmu 2+kk, ul. Dlouhá., luxusní,
s terasou, 8500,- Kã vã. inkasa.
Tel.: 603 305 024

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

Dne 29. 11 by se doÏila
85 let paní MARIE
KUPSKÁ a 1. 1. 2009 to
bude 9 let, co nás navÏdy
opustila. Vzpomínají
synové s rodinami.

Dne 23. 11. uplynulo
5 let, co nás bez rozlou-
ãení opustil ná‰ syn
TOMÁ· KUPSK¯
a 25. 11. by se doÏil
37 let. Vzpomínají rodiãe
a bratfii.

Je tûÏko bez Tebe Ïít, v na‰ich 
srdcích Tû navÏdy budeme mít.

Dne 22. listopadu uply-
nulo 11 let,  co nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek,
dûdeãek pan LUDOVÍT
KÒ·TùK. Vzpomíná
manÏelka a dûti s rodi-

nami. Kdo jste ho znali, vzpomeÀte
s námi. Nikdy nezapomeneme.

Dne 26. listopadu uplyne
11 rokÛ, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
tatínek, dûdeãek, man-
Ïel pan ANTONÍN
LU≈ÁâEK. Za tichou
vzpomínku dûkuje man-

Ïelka a dûti s rodinami.

Dne 5. prosince uplyne
7. smutn˘ rok, kdy nás
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dû-
deãek pan MIROSLAV
MALâÍK. Stále vzpomí-
nají a za tichou vzpomínku

dûkují manÏelka a dcery s rodinami.

Dne 29. listopadu 2008
uplyne 6 let od úmrtí na-
‰eho drahého tatínka
a dûdeãka pana JI¤ÍHO
MICHÁLKA. Za tichou
vzpomínku dûkujeme
v‰em, ktefií vzpomenou

s námi. Syn a dcera s rodinou.

Dne 2. 12. 2008 by oslavil ná‰ syn
MAREK MÜHLHANSEL své 30. naro-
zeniny. V‰em, kdo jste ho znali, za vzpo-
mínku dûkují rodiãe.

Dne 28. 11. 2008 uplyne jiÏ 20 smutn˘ch
rokÛ, kdy zemfiela moje milovaná ba-
biãka paní AUGUSTA SEYFERTOVÁ.
Tato vzácná, moudrá a laskavá Ïena by
se doÏila 17. 12. 2008 krásn˘ch 112 let.
Stále s láskou vzpomíná vnuk
RNDr. Jan Boleslav.

Dne 30. 11. uplyne 7 let od úmrtí na‰í
milované manÏelky a maminky paní
RÒÎENY KOSOVÉ. Vzpomíná manÏel
a dcera s rodinou. Kdo jste ji znali, vzpo-
meÀte s námi.
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Prodám DB 3+1 na Kvûtnické, blízko
centra, 4. p. Tel.: 736 749 304

Prodám slivovici (meruÀka, mirabelka,
‰vestka) – 270,- Kã/l. Tel.: 724 975 801

Prodám málo jetou (asi 2500 km) sadu
zimních kompletních kol na Fabii
165/70 R14 za v˘hodnou cenu 4.000,- Kã.
Tel.: 732 660 824

Prodám úplnû nov˘ invalidní vozík,
dvakrát pouÏit˘, s velkou slevou.
Tel.: 549 410 884

Hledám douãování vysoko‰kolské
matematiky (limity, prÛbûh funkce,
derivace, integrály, determinanty…).
Spûchá!!!  Volejte: 733 105 999

Hledám osobu pro úklid snûhu a posyp
náledí na chodníku pfied domem na ulici
Dvofiákova (v horní ãásti) v Ti‰novû.
Zn. Finanãní odmûna. Tel.: 728 157 222

Prodám kombinovan˘ sporák MORA.
Tel.: 603 729 917

14denní intenzivní kurz angliãtiny
pro ty, co chtûjí zaãít od zaãátku.
Termín: 8. 12. – 12. 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

Realitní kanceláfi reality OSKAR s. r. o.
pfiijme do svého t˘mu REALITNÍHO
MAKLÉ¤E pro poboãku v Ti‰novû.
Motivující finanãní ohodnocení.
Práce na ÎL. Tel.: 775 722 264,
tisnov@rkoskar.cz

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

Hotel Kvûtnice pfiijme od 1. 12. 2008
servírku nebo ãí‰níka (vyuãen, praxe,
základy NJ nebo AJ). Tel.: 603 894 613,
549 410 370
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TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2008. Ev. ãíslo: MK âR E 10100. âtrnáctidennû (o prázdninách mûsíãnû) vydává Mûstsk˘ úfiad v Ti‰novû, kter˘ zpravodaj
roz‰ifiuje ZDARMA do v‰ech domácností mûsta. ¤ídí redakãní rada, pfiedseda PhDr. Josef Zacpal. Pfiíspûvky, podnûty a inzerci lze podávat dennû tajemnici
redakãní rady paní ·árce Kubátové na odboru kultury a ‰kolství MûÚ, Radniãní 14 (v pfiízemí budovy pod drogerií), osobnû nebo telefonicky na tel. ãísle
549 439 822, e-mail: sarka.kubatova@tisnov-mesto.cz. Grafické zpracování a tisk: REAKCE s. r. o., Ke Klínku 1313, 666 02 Pfiedklá‰tefií, telefon 541 230 732,
e-mail: reakcesro@reakcesro.cz. Zvefiejnûní inzerátu 12 Kã/cm2, platba fakturou je moÏná na základû písemné objednávky mûstskému úfiadu, inzerce
osobního charakteru (blahopfiání, vzpomínky apod. – kromû textÛ nad 18 cm2 a obrázkÛ) je pro obãany Ti‰nova bezplatná. Cizí zájemci si mohou TN
zakoupit za jednotnou cenu Kã 5,-. Pfií‰tí zpravodaj (ã. 21/2008) vyjde 17. prosince 2008 (uzávûrka textÛ i inzerce je 8. 12. 2008).


