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Náv‰tûva hejtmana
Jihomoravského kraje
v Ti‰novû

V pátek 9. ledna nav‰tívil Ti‰nov
nov˘ hejtman Jihomoravského kraje
Michal Ha‰ek. Na jeho cestû ho dopro-
vázel krajsk˘ radní pro ‰kolství Jifií
Janda. První zastávka byla na ti‰nov-
ské radnici, kde vzácnou náv‰tûvu pfiiví-
talo vedení mûsta. Poté v doprovodu

poslankynû Zuzany Brzobohaté a mís-
tostarosty mûsta Jana Schneidera nav-
‰tívil hejtman ti‰novské gymnázium.
Zde se pozdravil s Ïáky a uãiteli a krátce
pohovofiil o budoucnosti této krajem zfii-
zované stfiední ‰koly. Dal‰í jeho kroky
vedly do nemocnice. Po podrobné pro-
hlídce celé nemocniãní budovy probûhla
diskuse s vedením nemocnice, zejména
o plánovan˘ch investicích a systému
hrazení regulaãních poplatkÛ za obãany,
které kraj ve sv˘ch nemocnicích plánuje
od zaãátku února tohoto roku. Druh˘m
‰kolsk˘m zafiízením, které hejtman se
sv˘m doprovodem tento den nav‰tívil,
byla základní ‰kola na ulici Smí‰kova.
Zde ho fieditel ‰koly seznámil s hlavním
problémem, kter˘ tuto základní ‰kolu
trápí. Jedná se o rozdûlení ÏákÛ do

dvou, od sebe asi 800 metrÛ vzdálen˘ch
budov a s tím spojené neustálé pfiesuny
ÏákÛ i vyuãujících z jedné budovy do
druhé v rámci vyuãování. Den na
Ti‰novsku zakonãil hejtman Ha‰ek
v Domovû pro seniory v Pfiedklá‰tefií.
„Ti‰nov a Ti‰novsko obecnû mi je jiÏ tra-
diãnû velmi blízké, proto jsem si tuto
cestu naplánoval hned z poãátku nového
roku,“ konstatoval Ha‰ek. „I pfies
znalost místního prostfiedí si z této
náv‰tûvy odná‰ím mnoho nov˘ch po-
znatkÛ a pfiipomínek, kter˘m se budu
ve své práci nyní vûnovat,“ pokraãoval
hejtman. „Osobnû jsem velice rád, Ïe si
pan hejtman v nové funkci vybral na‰e
mûsto k takovéto náv‰tûvû jako první.
Seznámili jsme ho s pfiipraven˘mi
investiãními projekty mûsta a také dis-
kutovali na téma nûkter˘ch záleÏitostí
ve správû kraje, jako je dal‰í rozvoj
ti‰novské nemocnice, kvalita krajsk˘ch
komunikací na území mûsta, dopravní
obsluÏnost regionu a podobnû", doplnil
závûry náv‰tûvy místostarosta
Schneider.

(red)

Vyhrazená parkovací místa

Mûsto Ti‰nov, odbor správy majetku
a investic sdûluje obãanÛm vyuÏívajícím
vyhrazené parkovací místo a kter˘m
je‰tû neskonãila platnost rozhodnutí, Ïe
dnem 1. 1. 2009 vzniká poplatková
povinnost dle obecnû závazné vyhlá‰ky
ã. 13/2003 o místním poplatku za uÏí-
vání vefiejného prostranství. Vymûfien˘
poplatek je splatn˘ do 30 dnÛ
od vzniklé poplatkové povinnosti, tedy
do konce ledna 2009.

Dále sdûlujeme, Ïe ve smyslu usne-
sení Rady mûsta Ti‰nova ã. 20/2006 ze
dne 27. záfií 2006 nebudou novû zfiizována

Slavnostní pfiijetí v obfiadní síni radnice.
Foto: TTV
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vyhrazená parkovací místa. Parkovací
místa budou vyhrazena pouze do konce
trvání platnosti jiÏ vydan˘ch rozhodnutí
a jejich platnost nebude prodluÏována.

Opût se jedeme koupat

Odbor sociálních vûcí Mûstského
úfiadu v Ti‰novû uspofiádá pro dÛchodce
mûsta dne 24. 2. 2009 zájezd do termál-
ních lázní do maìarského Mo‰onu.
Cena zájezdu je 250,- Kã (vstupné do
termálních lázní + prÛvodce).
Stravování není zaji‰tûno, je moÏné za-
koupit v objektu lázní.
Odjezd je v 6.00 hodin od budovy
radnice.
Co je tfieba vzít s sebou?
Platn˘ cestovní pas nebo nejnovûj‰í
vydání OP (zelen˘), plavky, pfiezÛvky,
ponoÏky, osu‰ku, koupací plá‰È.
Pfiihlásit se mÛÏete od 9. 2. 2009
v 8.00 hod. na odboru sociálních vûcí
MûÚ u p. Trnãákové nebo p. Majzlíkové.
Telefonické rezervace nebudou pfiijí-
mány. Peníze na úhradu zájezdu vez-
mûte s sebou.

Emilie Trnãáková, vedoucí odboru

Nové sociální sluÏby
v Ti‰novû

V̆ bor pro komunitní
plánování sociálních
sluÏeb a Centrum so-
ciálních sluÏeb Ti‰nov
pro vás pfiipravují dvû

nové sociální sluÏby. Jedná se
o OSOBNÍ ASISTENCI a DOMOVINKU.

Osobní asistenci nabízíme seniorÛm,
pfiípadnû osobám se zdravotním postiÏe-
ním s trval˘m pobytem v Ti‰novû.
Peãovatelka z Centra sociálních sluÏeb

vás doprovodí k lékafii, na úfiad nebo jen
na procházku do pfiírody. Máte také
moÏnost zajistit si spoleãnost v domác-
nosti.

Domovinka (=centrum denních slu-
Ïeb pro seniory) je pro seniory s trval˘m
pobytem v Ti‰novû, ktefií Ïijí ve své
domácnosti a jsou ãásteãnû sobûstaãní.
Nabízíme jim moÏnost pob˘t ve spo-
leãnosti vrstevníkÛ v prostorách
DPS Králova 1742, kde v dobû od 7 do
16 hodin bude pfiipraven program dle
zájmu (napfi. sledování TV, ruãní práce,
cviãení, knihovna) a stravování vãetnû
dietního. Dále lze vyuÏít sluÏby – kadefi-
nictví, stfiíhání, pedikúra, rehabilitaci
a sociální poradenství.

Nové sociální sluÏby zkvalitní Ïivot
seniorÛm. Dále pomohou rodinám,
které se chtûjí starat o své nejbliÏ‰í, ale
zamûstnání jim neumoÏÀuje celodenní
péãi o své blízké. Poskytnou podporu
a pomoc v situaci, kdy peãujete doma
o rodinného pfiíslu‰níka v seniorském
vûku a obáváte se ho nechat doma
samotného. Nabízíme kombinaci od-
borné péãe s domácí tak, abyste mohli
znovu b˘t zamûstnáni.

Jedná se o sluÏby, které se platí
z pfiíspûvku na péãi.
Zaujala vás na‰e nabídka, máte
o tyto sluÏby zájem?

Kontaktujte prosím:
Centrum sociálních sluÏeb Ti‰nov
tel. 549 410 310
Mûstsk˘ úfiad Ti‰nov
odbor sociálních vûcí
tel. 549 439 721

V̆ bor pro komunitní plánování
sociálních sluÏeb
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MûKS
MûKS Ti‰nov na nové adrese
www.mekstisnov.cz

2. února v 17.00 hod.
sál kina Svratka

DLOUH ,̄ ·IROK¯ A BYSTROZRAK¯
Divadelní soubor Mladá scéna

Ústí n/Labem

Soubor vznikl pfied více neÏ dvaceti
lety a za celou dobu své existence se
snaÏí ukázat dûtem kouzeln˘ svût pohá-
dek a probudit v nich jejich pfiedstavi-
vost. Aby dûtem co nejvíc pfiiblíÏil svût
kouzel a imaginace, klade zvlá‰tní
dÛraz na v˘tvarnou sloÏku inscenací.

Ú p r a v a
p o h á d k y
v y c h á z í
z klasické
p fi e d l o h y
K. J. Erbena.
Pfiíbûh je
o b o h a c e n
o humor-
nou kon-
v e r z a c i
a veselé
písniãky tfií
p o h á d k o -

v˘ch postav, které doprovází hlavního
hrdinu na cestû za vysnûnou princez-
nou. Jsou to opravdu veselí chlapíci
a mají nejen dobré srdce, ale i v˘jimeãné
schopnosti. Proti princovi stojí jeho
nevlastní matka, která se z obavy o trÛn
upí‰e peklu a získá tak kouzelnou moc
nad jeho vyvolenou. Princ ale díky sv˘m
pfiátelÛm pfiekoná v‰echny její pfiekáÏky
a zakletou princeznu vysvobodí. Zlo je
potrestáno a královna propadá peklu.
Heslo „Dlouh˘, Bystr˘, ·irok˘ – umí
dûlat zázraky“ zazní v pohádce nûkoli-
krát a dûtem noví kamarádi ukáÏí, jak

je dÛleÏitá nezi‰tná pomoc. Pfiíbûh je
provázen˘ nejen písniãkami a zajíma-
vou scénickou hudbou, ale i svûteln˘mi
a zvukov˘mi efekty. Vûfiíme, Ïe tato
velká v˘pravná pohádka urãená dûtem
osloví diváky v‰ech vûkov˘ch kategorií
Pfiedprodej Knihkupectví pí. Ra‰kové od
2. ledna, tel. 549 410 022

4. února v 19.30 hod.
sál MûKS

6 koncert sezóny 2008/09
Václav Dvofiák s klavírním

doprovodem a DoleÏalovo kvarteto

Václav Dvofiák zaãal hrát na housle
v pûti letech pod vedením prof. ZdeÀky
Tomkové, pokraãoval na brnûnské
konzervatofii ve tfiídû prof. Jana
Stanovského. Absolvoval Akademii
múzick˘ch umûní v Praze
u prof. Václava Snítila a svá studia
uzavfiel v sólistické tfiídû na Dánské
královské akademii v Kodani pod vede-
ním renomovaného prof. Milana Vítka.
Úãastnil se fiady mistrovsk˘ch kurzÛ
(Izrael, Rakousko, Dánsko, Holandsko)
pod vedením mistrÛ jako Shlomo Mintz,
Ida Haendel a dal‰ích. Komorní hudbu
studoval u Milana ·kampy (Smetanovo
kvarteto) a Tima Frederiksena.
DoleÏalovo kvarteto:
Václav Dvofiák – I. housle, Jakub Fi‰er –
II. housle, Jifií Kabát – viola, Jakub
Mayer – violoncello

DoleÏalovo kvarteto patfií jiÏ fiadu let
mezi ‰piãkové soubory reprezentující
ãeskou kvartetní ‰kolu. Soubor byl zalo-
Ïen roku 1972 violistou Karlem
DoleÏalem a patfií tedy svou tradicí
k nejstar‰ím ansámblÛm u nás.
Kvarteto má za sebou nesãetná ocenûní
na mezinárodních soutûÏích, festivalech
a prestiÏních pódiích. Je laureátem
soutûÏe PraÏského jara 1975, na soutûÏi
ve francouzském Bordeaux obdrÏelo
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stfiíbrnou medaili, v roce 1989 získalo
Cenu âeského spolku pro komorní
hudbu pfii âeské filharmonii.
DoleÏalovo kvarteto opakovanû hostuje
pfiedev‰ím v evropsk˘ch zemích i v zá-
mofií. Ve svûtové premiéfie natoãilo
a koncertnû uvádí Kvartet B dur
H. W. Ernsta.
Program: Leo‰ Janáãek – Houslová so-
náta, Leo‰ Janáãek – 1. smyãcov˘ kvar-
tet (na motivy Kreutzerovy sonáty),
Heinrich Wilhelm Ernst – Sólov˘ kus
pro housle a klavír , Heinrich Wilhelm
Ernst – Smyãcov˘ kvartet.

19. února v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Rangers Band
Pokraãovatelé dlouholeté tradice

skupiny Rangers – Plavci

Kapela Rangers Band vznikla na
konci roku 2005 z vût‰iny zb˘vajících
ãlenÛ skupiny Rangers – Plavci (Jirka
Kale‰, Honza Podjukl a Lubo‰ ¤ehák),
kdyÏ na turné po jihoamerické Kolumbii
tragicky zahynul zpûvák a leader Milan
Dufek. Kapelu doplnil zpûvák Mirek
âamaj a banjista Martin âern˘, jehoÏ
banjo jiÏ del‰í dobu na nahrávkách
Rangers znûlo.

Kapela má v repertoáru písniãky
ze v‰ech období Rangers, ale i skladby
zcela nové ve ãtyfihlasém provedení
s moderním doprovodem.
Pfiedprodej Knihkupectví pí. Ra‰kové od
18. ledna, tel. 549 410 022

27. února v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Willi Rusell: Shirley Valentine
Hraje Simona Sta‰ová

One woman show Simony Sta‰ové.
Shirley Valentine je jméno dívky, kterou
ta souãasná, ãtyfiicetiletá matka rodiny
a manÏelka poãestného obãana, uÏ

dávno není. Pfiesto, Ïe se musí starat
hlavnû o to, aby Ïivot její rodiny Ïijící
v Liverpoolu bûÏel ve vyjeÏdûn˘ch

kolejích, sny
a touhy té
dívky, kterou
kdysi byla,
v ní zÛstávají.
Snad proto
p o d l e h n e
návrhu své
k a m a r á d k y

a udûlá nûco, co se od ní neoãekává –
odjede na dovolenou do míst, kde se
pûstuje vinná réva, do ¤ecka. A tam za-
ãíná nov˘ Ïivot, nové dobrodruÏství,
v‰echno to, co uÏ povaÏovala za ztra-
cené. Bravurní komedie o hledání
vlastní identity z dílny známého brit-
ského komediografa Willy Russella,
jehoÏ muzikál Pokrevní bratfii obletûl
cel˘ svût, je urãena nejen v‰em Ïenám
stfiedního vûku, které pomalu ztrácejí
Ïivotní elán, ale i v‰em divákÛm, ktefií
mají rádi dobrou zábavu. Navíc je
skvûle napsané monodrama, v nûmÏ
hereãka ztvárÀuje nejen Shirley, ale
zároveÀ v‰echny postavy jejího mikro-
svûta, pfiímo stvofiené pro hvûzdu
Mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch Simonu
Sta‰ovou, která dlouho ãekala právû na
takovouto pfiíleÏitost. Sama se vyjád-
fiila, Ïe tahle hra je právû o tom, co
touÏí fiíct teì v tuto chvíli. Nápomocen
jí v tom je brnûnsk˘ reÏisér Zdenûk Kaloã.
Délka pfiedstavení: 2h 25
Pfiedprodej Knihkupectví pí. Ra‰kové,
tel. 549 410 022

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

Zdravotní cviãení s prvky PILATES pod
vedením fyzioterapeuta.
Vstupné symbolické 20,- Kã
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Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.30 – 20.30
KALANETIKA

Úter˘ 20.00 – 21.00
KONDIâNÍ CVIâENÍ A AEROBIK

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

âtvrtek 20.00 – 21.00
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci únoru 2009

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

10. 2., 11. 2., 24. 2. a 25. 2. 2009
v 17.00 hod. pfiedná‰ky letního semestru
UVâ – Dûjiny zahradní architektury
od antiky po souãasnost.

Vzdûlávání se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

Salonky

12. 2. 2009 DÛm umûní mûsta Brna    
Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila

ve spolupráci s Domem umûní mûsta
Brna náv‰tûvu v˘stavy TRANSFER.
All about… Academy of Fine Arts
Pratur. Souãástí v˘stavy bude lektor-
sk˘ v˘klad, v˘tvarná dílna a individu-
ální prohlídka v‰ech v˘stav v Domû
pánÛ z Kun‰tátu.

V̆ stavní projekt TRANSFER je po-
kusem pfiedstavit souãasnou ãeskou
malbu. NesnaÏí se shrnout celou ‰kálu

malífisk˘ch linií, které na souãasné
ãeské v˘tvarné scénû existují, ale po-
kou‰í se o zachycení ãtyfi nejv˘znam-
nûj‰ích proudÛ figurální, zobrazivé
malby, která vychází z prostfiedí
Akademie v˘tvarn˘ch umûní v Praze.
Shrnuje malbu v horizontu posledního
dvacetiletí, jak se formovala na akade-
mické pÛdû v rozpûtí vztahÛ uãitel
a Ïák: základním tématem v˘stavy je
pomyslné pfiedání tradice v podobû
principÛ, které Ïáci pfiebírají od uãitelÛ
a jako poselství v˘razu je nesou dál.
Sraz zájemcÛ na vlakovém nádraÏí
v Ti‰novû v 8.20 hod.
Cestovné si hradí kaÏd˘ sám (Ti‰nov –
Brno-Hlavní nádraÏí a zpût)
Vstupné na animaci je 10,- Kã
Zájemci se mohou pfiihlásit telefonicky
na ãísle 549 121 001-5 nebo osobnû
v knihovnû.

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci projektu „Salonky“ ve ãtvrtek
26. února 2009 v 9.30 hod. besedu se
‰éfredaktorem HOSTu Miroslavem
Bala‰tíkem na téma

HISTORIE A SOUâASNOST
âASOPISU A NAKLADATELSTVÍ HOST.

Souãástí pfiedná‰ky bude také prodej
knih nakladatelství HOST s 30%
slevou!!!!

Akce se uskuteãní v pfiedná‰kovém
sále knihovny. V brzké dobû na ni
naváÏe i praktická dílna – ruãní v˘roba
papíru.

Historie brnûnského nakladatelství
Host je úzce svázána s novodobou histo-
rií stejnojmenného ãasopisu.

Knihy pod hlaviãkou Host zaãal
vydávat zakladatel samizdatového
ãasopisu Host (od roku 1985) a pozdûj‰í
majitel tiskárny a nakladatelství Du‰an
Skála zaãátkem 90. let. Poté, co Du‰an
Skála ukonãil vydavatelskou ãinnost,
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vznikl v novû ustavené redakci ãasopisu
(v roce 1995 pfievzali vedení revue
Miroslav Bala‰tík a Tomá‰ Reichel)
zámûr vydávat básnické knihy generaã-
ních souputníkÛ. Na zaãátku roku 1996
bylo oficiálnû (se svolením b˘valého
vlastníka znaãky) znovu obnoveno na-
kladatelství Host. Zpoãátku vydávalo
témûfi v˘hradnû básnické sbírky.
Postupnû produkce zahrnovala i díla
prozaická, literárnûhistorická, literár-
nûteoretická ãi kritická. V souãasné do-
bû vydává nakladatelství Host více neÏ
padesát titulÛ roãnû a zaujímá nepfie-
hlédnutelné místo na ãeském kniÏním
trhu.

První ãasopis tohoto jména byl zalo-
Ïen v Pfierovû v roce 1921 jako tribuna
tzv. Literární skupiny. Jeho vydávání
bylo v‰ak brzy pfieneseno do Prahy
a v roce 1929 ukonãeno. Na tradici
navázal, zejména v 60. letech, brnûnsk˘
Host do domu (vycházel v letech
1954-1970). Na jeho pfiípravû se podíleli
pfiedev‰ím básníci J. Skácel,
O. Mikulá‰ek, J. Trefulka, M. Uhde
nebo Antonín Pfiidal. V Hostu do domu
publikovala prakticky celá literární
elita tehdej‰í doby, ale i mladí autofii,
ktefií pozdûji vstoupili do literatury,
ãasto paradoxnû jako likvidátofii její svo-
bodomyslné ãásti. S nástupem normali-
zace bylo vydávání ãasopisu zastaveno.
Dne‰ní podoba ãasopisu HOST se rodila
uÏ v roce 1985, kdy byl za redakce
Du‰ana Skály zaloÏen samizdatov˘
sborník HOST, kter˘ pfies mnohá rizika
spojená s jeho vydáváním a distribucí
pfiedstavoval ostrÛvek svobodného
‰ífiení literatury a my‰lení u nás. Host
kaÏd˘ mûsíc pfiiná‰í sv˘m ãtenáfiÛm roz-
hovory, kritiku, ukázky z ãeské prózy
a poezie, studie, eseje, polemiky…

Cestopisná beseda

5. 2. 2009 v 17.00 hod.
Putování po Sibifii, cestopisná beseda
s dataprojekcí pana Bfietislava Svozila

Sibifi je místo, které dává jedineãné
moÏnosti. KdyÏ Vás nechá vstoupit,
pfieÏít – pfiijme Vás. Stovky kilometrÛ
bez lidí ve Vás probouzejí pocity, které
nutí se do ní neustále navracet. Získáte
syndrom Sibifie. Mezi pfiírodní národy
Ïijící na Sibifii patfií Chantové, Nûnci,
Evenkové a pfiibliÏnû tfiicet dal‰ích.
Jejich jména v pfiekladu znamenají
ãlovûk/lidé a ãasto se domnívají, Ïe na
svûtû byli první. Pokud je potkáte
daleko v tundfie ãi v tajze, máte ‰tûstí.
Koãují, spoléhají se na sebe. Pokud je
potkáte ve mûstû a nebo v jeho blízkosti,
poznáte, co zpÛsobuje nerovnomûrné
stfietnutí s „vyspûlej‰í" civilizací.
Závislost na alkoholu a chlebu jsou toho
neklamn˘m znamením. Pronikání
kozákÛ, násilná kolektivizace, nucené
pfiesídlování, pronásledování ‰amanÛ,
budování gulagÛ a fiada dal‰í vûcí
k tomu pfiispûla. Nehostinná Sibifi se
mûla stát „Amerikou zítfika“…

Akce se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Z proutûného ko‰íku

4. 2., 11. 2., 18. 2. a 25. 2. 2009
Zima je tady

Po cel˘ mûsíc únor se v díl-
niãkách budeme s dûtmi vûnovat
vyrábûní drobn˘ch pfiedmûtÛ se zimní
tématikou.

Trénování pamûti

2. 2., 9. 2., 16. 2. a 23. 2. 2009
Ach, ta moje hlava!!!

Pokraãovací kurzy urãené pro aktivní
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vyuÏití volného ãasu seniorÛ. Jejich
cílem je podpofiit zájem o procviãování
mozkov˘ch bunûk a zvy‰ování sebevû-
domí zúãastnûn˘ch. Cel˘ mûsíc se
budeme vûnovat dûjinám âeska,
technikou háãkÛ se nauãíme 99 ãesk˘ch
panovníkÛ a dal‰í zajímavosti z historie.

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

Lenka Singerová – energetické
obrazy a mandaly

Míla Sklenáfiová – kvûtinová záti‰í
10. ledna – 5. února

Automatická kresba a její vyuÏití
v praktickém Ïivotû

ãtvrtek 5. 2. v 16.00 hod.
v Jamborovû Galerii

Pfiedná‰ka Lenky Singerové o ener-
getick˘ch obrazech, mandalách a auto-
matické kresbû ve vztahu k osobním
proÏitkÛm a energiím.

Dal‰í v˘stava
7. 2. – 26. 2  Anna Pfiíhodová – OBRAZY

VernisáÏ v˘stavy v sobotu 7. 2.
ve 14.00 hod.

Napsala o sobû: KvÛli obÏivû se
zab˘vám restaurováním. Setkávám se
tudíÏ s vûcmi – obrazy, nástûnn˘mi mal-
bami – po‰kozen˘mi ãasem; s rozpadem
a rozkladem, kter˘ znejasÀuje vidût
pÛvodní zámûr autora, ale zároveÀ
vná‰í do obrazu prvek náhody a pfiírod-
ního procesu, a tím urãitou hloubku,
vnímání ãasoprostoru, urãité tajemství
a prostor pro fantazii. Pfiírodní zákony
se tak podílejí na samotném obraze.
Zpravidla mi pak vûc po‰kozená pfiipadá
zajímavûj‰í a v˘mluvnûj‰i neÏ ta zres-
taurovaná, obnovená nebo nová.

Tento vliv
n á h o d y,
rozkladu,
pfiírodního
p r o c e s u
se snaÏím
vnést i do
své tvorby.
M y s l í m ,
Ïe pfiíroda
to umí líp,
a tak na
ni ,,líãím

pasti“, abych jí kousek do své práce
zachytila. AÈ maluji cokoli, abstrakci,
záti‰í, krajinu…, vÏdy mû inspiruje pfií-
roda se sv˘mi zákony rozpadu a zase
rÛstu a zákonitost jejích náhod. Její
suverénní pravdivost je pro mû tím
hlavním Ïivotním tématem.

Otevfieno dennû mimo pondûlí
10 – 12 a 14 – 17

Ohlédnutí za vernisáÏí

V mrazivé lednové sobotû jsme pro-
Ïili pfiíjemné odpoledne pfii vernisáÏi

paní Míly Sklenáfiové, která vystavuje
spoleãnû se svojí dcerou Lenkou
Singerovou. Aã obû malífiky, kaÏdá
maluje jin˘ druh obrazÛ. Pfiesto nás obû
pohladily na du‰i, stejnû jako zpûv paní
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MUDr. Jany Chaloupkové za doprovodu
asistenta JAMU, profesora Franti‰ka
Kratochvíla.

Malé ohlédnutí

K Novému roku ukonãila v Ti‰novû
svou ãinnost galerie Diana. Je to
‰koda, protoÏe mûsto je tak ochuzeno
o instituci, která svou aktivní ãinností
pfiispívala do kulturního dûní regionu.

I kdyÏ galerie Diana vznikla teprve
pfied tfiemi lety (1. 4. 2006), pfiipravila
pro pfiíznivce v˘tvarného umûní celou
fiadu hodnotn˘ch a neopakovateln˘ch
akcí. Nelze vypoãítat v‰echny v˘stavy,
ale rád bych pfiipomenul alespoÀ
nûkteré.

Napfi. vzpomínkovou v˘stavu na
ti‰novského malífie Záhofianského,
která pfiinesla prÛfiez jeho bohatou
celoÏivotní tvorbou. Snad s nejvût‰ím
diváck˘m ohlasem se setkala v˘stava
nazvaná Ti‰nov oãima v˘tvarníkÛ, na
které se podafiilo shromáÏdit nûkolik
desítek obrazÛ od v˘tvarníkÛ, ktefií
zobrazili mûsto v jeho historickém
v˘voji.

Velk˘m kulturním záÏitkem se
stala také v˘stava souãasného v˘-
znamného praÏského malífie Ivana

Svato‰e, dÛvûrného znalce staré
Prahy, kter˘ se v takovém rozsahu
pfiedstavil v Ti‰novû poprvé.

Ojedinûlou v˘stavou, která mûla
profesnû blízko k tovární v˘robû
dr. Mouky, byla v˘stava tapisérií
a tkan˘ch obrazÛ pfiední brnûnské v˘-
tvarnice v tomto oboru Milady
Kollárové. Diváci byli ohromeni prace-
mi, které vytvofiily trpûlivé ruce této
v˘tvarnice, jejíÏ tvorba je spjata nejen
s Brnem, ale také s nedalek˘m
Îelezn˘m, ve kterém na‰la dal‰í zá-
zemí pro svou tvorbu.

Kulturním pfiínosem se stala
v˘stava doubravnického malífie
Stanislava Bûlíka, kter˘ zde premié-
rovû pfiedstavil cyklus obrazÛ Svratky
od jejich pramenÛ. Stanislav Bûlík, ne-
stor regionálních v˘tvarníkÛ, je stále
symbolem pracovitosti i profesionality.

Nelze v tomto krátkém ohlédnutí
také pfiehlédnout v˘stavy fotografií.
Tím nejvût‰ím poãinem se stala v˘-
stava pohlednic, které kdy byly
o Ti‰novû vydány. Více neÏ tisíc histo-
rick˘ch pohlednic pfiiblíÏilo pamûtní-
kÛm i souãasníkÛm mûsto v jeho
v˘voji. Bylo aÏ neuvûfiitelné, kolik
pohlednic se podafiilo shromáÏdit.

V návaznosti na tuto v˘stavu byla
i v˘stava pfiedního ti‰novského foto-
grafa Pavla Smékala, kter˘ shromáÏdil
za léta stovky fotografií starého
Ti‰nova.

Je ‰koda, Ïe galerie Diana zmizela
z kulturní mapy Ti‰nova. BohuÏel
i galerie mají osudy jako lidé.

Jsou galerie, které trvají léta, Ïel,
jen trvají, ale tato galerie Ïila pln˘m
a hodnotn˘m kulturním Ïivotem.

Díky doktore Mouko i za tu krátkou
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·kolní poradenské pracovi‰tû

na Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna – pro
rodiãe budoucích prvÀáãkÛ

KaÏd˘m rokem si urãité procento
rodiãÛ klade otázku, zda je jejich dítû

pfiipraveno na vstup do základní ‰koly.
Za hlavní podmínku dobrého ‰kolního
startu se povaÏuje soubor pfiíznakÛ,
kter˘ se naz˘vá ‰kolní zralost. ·kolní
zralost je definována jako zralost dítûte
tûlesná (tûlesná vyspûlost dítûte a zdra-
votní stav), du‰evní (úroveÀ my‰lení,

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje

2. 2. Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘ kino Svratka 17.00 MûKS
4. 2. KPH - V. Dvofiák a DoleÏalovo kvartetosál MûKS 19.30 MûKS
5. 2. Putování po Sibifii knihovna 17.00 MûK
5. 2. Automatická kresba a její vyuÏití Jamborova galerie 16.00 MûKS

v praktickém Ïivotû
7. 2 VernisáÏ v galerii JamborÛv dÛm Jamborova galerie 14.00 MûKS

12. 2. Salonky – DÛm umûní 8.20 MûK
mûsta Brna – exkurze

14. 2. Ples gymnázia sokolovna 20.00 gymnázium
19. 2. Rangers Band kino Svratka 19.30 MûKS
21. 2. Countrybál sokolovna 20.00 Sokol
27. 2. Willi Rusell: Shirley Valentine kino Svratka 19.30 MûKS

V˘stavy
Datum Akce Místo

10. 1. – 5. 2. Sklenáfiová – olejomalby Jamborova galerie
Singerová – energetické obrazy, mandaly

7. 2. – 5. 2. Anna Pfiíhodová – obrazy Jamborova galerie
1. 12. – 31. 3. Obrázky Heleny Zmatlíkové knihovna

20. 10. – 8. 2. Emanuel Rann˘ – celoÏivotní dílo Podhorácké muzeum
20. 10. – 8. 2. Emanuel Rann˘ ve svém prostfiedí Podhorácké muzeum

fotografie V. Kallabové

dobu trvání galerie, díky za tolik
krásn˘ch záÏitkÛ. Jsou vûci, které se
natrvalo zapí‰í do kulturního Ïivota

regionu. A také galerie Diana vstupuje
do jeho kulturní historie.

Mgr. Miroslav Pavlík
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fieãi a pamûti), emoãní a sociální (odlou-
ãení od rodiny, nov˘ kolektiv).

Velmi dÛleÏitá je spolupráce v˘-
chovné poradkynû a speciálního peda-
goga s rodiãi budoucích prvÀáãkÛ.
S poradenskou sluÏbou ·PP  se mohou
rodiãe setkávat jiÏ pfied  zápisem sv˘ch
dûtí do ‰koly. Na na‰í ‰kole jiÏ druh˘m
rokem pofiádáme pfiípravku pro budoucí
prvÀáãky nazvanou „Pfied‰kolák“, dále
s matefisk˘mi ‰kolami pfiipravujeme
besedy pro rodiãe dûtí pfied vstupem do
prvních tfiíd a pfii samotném zápisu
hovofií s rodiãi zku‰ené uãitelky 1. tfiíd.
Doporuãí jim vhodn˘ ãas nástupu dítûte
do ‰koly, pfiípadnû navrhnou vhodnost
odkladu, ãi speciálního posouzení ‰kolní
zralosti. V této oblasti spolupracujeme
s Pedagogicko-psychologickou poradnou
v Brnû, kde poskytnou rodiãÛm pomoc
pfii jejich rozhodování na vysoké od-
borné úrovni.

Smyslem mého ãlánku je pomoci
rodiãÛm alespoÀ trochu si utvofiit pfied-
stavu o tom, co jejich dûti ve ‰kole ãeká.

Rodiãe by mûli znát:
– pojem ‰kolní zralosti
– problém laterality (leváctví)
– v˘znam pravidelného denního rozvrhu
– v˘znam hry pro ‰koláka
– problémy a chyby pfii uãení
– jak pfiipravit dûtsk˘ koutek

Z ohlasÛ a hojné úãasti na jednotli-
v˘ch setkáních „Pfied‰koláka“ máme
dobr˘ pocit, Ïe jsme spoleãnû s rodiãi
zase o krÛãek blíÏ k dobré spolupráci
a úspû‰nému zaãátku a prÛbûhu
‰kolní docházky jejich dítûte.
Prof. PhDr. Zdenûk Matûjãek ve své
knize „Co, kdy a jak ve v˘chovû dûtí“

radí: „Tím, Ïe se stalo ‰kolákem, získalo
sice na‰e dítû novou spoleãenskou hod-
nost, ale v podstatû se nezmûnilo. Velice
mu záleÏí na tom, aby rodiãe mûli zájem
o jeho ‰kolní práci, aby s ním sdíleli
jeho starosti a radosti, úspûchy i neús-
pûchy – aby zkrátka byli na jeho stranû.
Pouãka tedy zní: Zájem o ‰kolní práci
dítûte mají projevovat v‰ichni, ale pra-
covat s ním, tj. dûlat úkoly, kontrolovat
pfiípravu atd., by mûl ten, kdo má na to
nejlep‰í nervy! Teprve za tímto pfiedpo-
kladem mohou jít ty ostatní.“

Na‰ím spoleãn˘m cílem je spokojen˘
prvÀáãek. Pfii vhodné volbû metod, ze-
jména s vyuÏitím povzbuzení, pochvaly,
cviãení a procviãování, pfii uplatnûní
nejefektivnûj‰ího v˘chovného pro-
stfiedku – hry a respektováním indivi-
duálních zvlá‰tností dûtí, je moÏné pfie-
dejít zklamání z neúspûchu a stresu
z neznámého. Nejlep‰í prevencí je v‰ak
jistota, Ïe v˘chovnû vzdûlávací systém
základní ‰koly je natolik voln˘ a pfiizpÛ-
sobiv˘, aby jeho poÏadavky mohly b˘t
pfiimûfiené ‰estileté populaci jako celku
a jednotlivému dítûti zvlá‰È. Snahou
na‰í ‰koly je pfii stanovení poÏadavkÛ
vycházet ze schopností ‰estiletého
dítûte. Pfiedpokládáme tedy, Ïe ‰kolní
nezralost bude v˘jimeãnou záleÏitostí
a sníÏí se poãet Ïádostí rodiãÛ a návrhÛ
pediatrÛ i pedagogicko-psychologick˘ch
poraden na odklad ‰kolní docházky.

Pfieji v‰em budoucím prvÀáãkÛm ús-
pû‰né vykroãení do ‰kolního Ïivota pfii
zápisu do 1. tfiídy v pátek 6. února 2009!

Mgr. Eva Brázdová, v˘chovná poradkynû
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna
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Hurá do stfiedovûku

Koncem loÀského roku se uskuteã-
nilo na Z· nám. 28. fiíjna ‰kolní kolo
dûjepisné olympiády. Akce se zúãastnilo
47 ÏákÛ 8. a 9. tfiíd. Téma, spoleãné pro
Ïáky základních ‰kol a niÏ‰ích gymnázií
v celé republice, znûlo „Doba hradÛ
a zámkÛ v âechách a na Moravû (lidé
a Ïivot) do období renesance (vãetnû)“.
Tématické zamûfiení bylo více atrak-
tivní, av‰ak Ïáci museli v pamûti hledat
pfiedev‰ím vûdomosti ze 7. roãníku.
Nejúspû‰nûj‰í fie‰itelkou se stala
Zuzana Harisová z 9.A (70 bodÛ z celko-
v˘ch 96), 2. místo obsadil Václav Valíãek
z 8.A a na 3. místû se umístily Nicol
Prosová a Zuzana Chmelíková z 9.A.

Pfiejeme na‰im ÏákÛm hodnû úspû-
chÛ v okresním kole.

Mgr. Jitka Medková
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

Mladí matematici ze
Z· nám. 28. fiíjna

V lednu 2009 bylo ukonãeno ‰kolní
kolo matematické olympiády 5.tfiíd.
Úkolem soutûÏících bylo vyfie‰it 6 neleh-
k˘ch slovních úloh. Zvládnutí tûchto
pfiíkladÛ nebylo jednoduché a Ïáci mu-
seli dosti potrápit své mozkové buÀky.
Ze 13 zúãastnûn˘ch uspûlo 8 fie‰itelÛ.

Jsou to: Luká‰ Cík 5.A, Klára
âechoviãová 5.A, Franti‰ek Ho‰ek 5.A,
Klára Ondráãková 5.A, Tomá‰ DoleÏal
5.C, Ioanna Ha‰ková 5.C, Jifií Navrátil
5.C, Roman Zbíral 5.C.

Úspû‰n˘m soutûÏícím gratulujeme
a pfiejeme hodnû úspûchÛ v okresním
kole, které probûhne 21.1. 2009 na na‰í
‰kole.

Pro ty, ktefií by se chtûli procviãit

v matematickém uvaÏování, je zde
zadání dvou z ‰esti úloh:

1) Uãitelka KadrnoÏková kupovala v po-
kladnû ZOO vstupenky pro své Ïáky
a pro sebe. Vstupenka pro dospûlého
byla draÏ‰í neÏ pro ‰koláka, av‰ak ne
více neÏ 2x. Uãitelka zaplatila celkem
994 Kã. Uãitel Hnízdo mûl s sebou
o 3 Ïáky více neÏ jeho kolegynû, a tak
za své Ïáky a za sebe zaplatil 1.120 Kã.

a) Kolik ÏákÛ mûl s sebou uãitel Hnízdo?
b) Kolik stála vstupenka pro dospûlého?

2) Digitální hodiny ukazují hodiny a mi-
nuty, jako napfi. 14:37.

Kolik minut dennû svítí na tûchto hodi-
nách alespoÀ jedna pûtka?
¤e‰ení naleznete v pfií‰tím vydání
Ti‰novsk˘ch novin.

Mgr. Jana KfiíÏová
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

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

KARNEVALOV¯
T¯DEN

T˘den pln˘ masek, tance,
her, soutûÏí a hlavnû

zábavy nás v matefiském centru ãeká od
2. do 5. února 2009.

Pfiijìte si uÏít karnevalov˘ rej do
krouÏkÛ: Barviãky, Zpívánky, Kulí‰ci,
Skfiítci.
Vstupné: 40,- Kã
Kontakt: Matefiské centrum Studánka

Kvûtnická 821, 666 01 Ti‰nov
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www.studanka.webzdarma.cz
e-mail: studanka@atlas.cz
tel. 604 871 943

Tfiíkrálová sbírka 2009

Také letos zaãátkem ledna
probûhla v Ti‰novû a okolí
stejnû jako v celé âeské re-

publice Tfiíkrálová sbírka. Dûti pfievle-
ãené za krále spolu s osobou zodpovûd-
nou za pokladniãku  procházely od domu
k domu, od bytu k bytu a koledovaly,
aby tak pomohly tûm ménû ‰Èastn˘m,
ktefií jsou odkázáni na pomoc druh˘ch.
Vût‰ina prostfiedkÛ ze sbírky je urãena
pro oblast, ve které byl obnos vybrán,
a proto Charita âeská republika ús-
pû‰nû zapustila své kofieny i v Ti‰novû,
kde mÛÏe pomáhat sv˘mi projekty pfie-
ná‰et charitní poslání do praxe. A to dí-
ky vám.

Díky dobrovolníkÛm, bez kter˘ch by
sbírku ne‰lo uspofiádat, a hlavnû
‰tûdrosti vás v‰ech se tak v Ti‰novû
podafiilo vybrat ãástku 153.502,- Kã.
Je to témûfi stejn˘ v˘sledek jako loni,
coÏ je skvûlé vzhledem k prognózám
o finanãní krizi.

Dûkujeme mnohokrát nejen za va‰i
‰tûdrost a ochotu pfiispût, ale také za
vlídné pfiijetí koledníkÛ. Pokud se snad
stalo, Ïe koledníci nedorazili k va‰im
dvefiím a vy byste chtûli pfiesto pfiispût,
mÛÏete tak uãinit zasláním finanãního
obnosu na konto tfiíkrálové sbírky nebo
posláním dárcovské SMS z mobilního
telefonu ve formátu „DMS KOLEDA“
na ãíslo 87777. Pro více informací
o sbírce mÛÏete nav‰tívit webovou
stránku www.trikralovasbirka.cz nebo
www.tisnov.caritas.cz

Je‰tû jednou dûkujeme v‰em dárcÛm
i koledníkÛm.

(vyp)

Podûkování

Jménem Oblastní charity
Ti‰nov a v‰ech jejich zamûst-
nancÛ dûkuji panu

Miroslavu Kleinovi za velmi praktick˘
dar v podobû vûnovaného osvûtlení
a rovnûÏ jeho instalování do jedné
z kanceláfií sídla ti‰novské charity.

Dûkujeme za Va‰i velkorysost i skvû-
lou spolupráci.

S pfiáním v‰eho dobrého

Ing. Marcela Dvofiáková
fieditelka Oblastní charity Ti‰nov

Klub âas v roce 2008

âinnost klubu v nov˘ch prosto-
rách na ulici RáboÀova byla zahá-
jena 6. ãervna 2008. U pfiíleÏitost
otevfiení klubu jsme uspofiádali den
otevfien˘ch dvefií pln˘ soutûÏí
a zábavy. V‰ichni tak mûli moÏnost
prohlédnout si prostory klubu a vy-
hrát klubové peníze, které mohli
utratit na veãerní „nealko-diskotéce“.
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Bûhem ãervna nav‰tívilo klub více
jak pût set dûtí a mlad˘ch. Nûktefií
z nich zaãali chodit do âasu pravi-
delnû, témûfi kaÏd˘ den, jiní pfii‰li
obãas. Dennû jsme se setkávali s vel-
k˘m poãtem uÏivatelÛ této sluÏby
a tak to na‰tûstí zÛstalo i dodnes.

V ãervenci a srpnu nebyl provoz
díky letním prázdninám tak nároãn˘,
a tak jsme se mohli vûnovat pfiípravû
nov˘ch akcí, shánûní finanãních pro-
stfiedkÛ, úpravám a v˘zdobû prostor
klubu, tvorbû nezbytn˘ch provozních
materiálÛ a pravidel fungování
klubu. 26. záfií jsme pofiádali u pfiíle-
Ïitosti Dne charity I. roãník Rock-
Time festu. Festival se konal v klubu
pod kinem a zá‰titu nad ním pfiijala
radní JMK pro sociální oblast

JUDr. Marie Cacková. V˘tûÏek akce
ãinil 5200,- Kã a byl vûnován na
nákup hudebních nástrojÛ do hudeb-
ní dílny, kterou bychom chtûli pro
klienty na jafie 2009 otevfiít. Tento

projekt budeme moci realizovat také
díky finanãní podpofie nadace
Caritas Schweiz a grantu, kter˘
jsme získali od novû vznikající
poboãky âSOB v Ti‰novû. 

V podzimních mûsících jsme díky
grantÛm z nadace âeské spofiitelny,
Caritas Schweiz a Radost mohli pfii-
pravit nové propagaãní a informaãní
materiály a zaãít podnikat akce
mimo klub. Byli jsme v krytém bazénu
v Kufiimi, na bowlingu, nûkolikrát
v lanovém centru a o podzimních
prázdninách jsme spoleãnû strávili
„Matrix víkend" pln˘ dobrodruÏství
a zábavy, ale také pfiekonání sebe
sama a motivace k dal‰ímu Ïivotu
bez závislostí, aÈ uÏ na strojích nebo
ãemkoli jiném, co nás omezuje.

Uspofiádali jsme
také turnaj ve
stolním fotbale,
vyrábûli korálkové
‰perky a savovali
triãka, (ne)pekli
vánoãní cukroví
a zapojili se do pfií-
pravy tfiíkrálového
koncertu, kterého
se také pût na‰ich
klientÛ zúãastnilo.
18. prosince jsme
zakonãili rok
v klubu oslavou
·tûdrého dne.

Nechybûl stromeãek, prskavky a ani
o dárky nebyla nouze. Nejvíc v‰ichni
ocenili taneãní podloÏky a nové
stolní hry.

Velkou událostí koncem roku byl
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úspû‰n˘ projekt podávan˘ v rámci
JMK, kter˘ zajistí  ãást financování
klubu v letech 2009 – 2012
z Evropsk˘ch strukturálních fondÛ.
Díky tomu budeme moci roz‰ífiit pra-
covní t˘m i otevírací hodiny v klubu.
Otevfieno bude opût ãtyfii dny
v t˘dnu, ale do pozdûj‰ích veãerních
hodin. Chtûli bychom tak poskytnout
moÏnost a prostor i tûm, pro které je
mnohdy jedinou moÏností jak trávit
volné veãery vysedávání po ulicích
nebo hospodách a ubíjení minuty za

minutou. Jak to ale bude
konkrétnû v klubu vypadat
dál a co se bude dít, záleÏí
právû na Vás, kdo do klubu
chodíte nebo máte chuÈ
klubu pomoci, aby se dále
rozvíjel. âekáme na Va‰e
nápady, pfiipomínky a ná-
mûty. Sdûlit nám je mÛÏete
osobnû nebo mailem ãi na-
psat do náv‰tûvní knihy na
na‰ich internetov˘ch strán-
kách: www.klub-cas.cz, kde
na nás také najdete dal‰í
kontakty.
Závûrem bychom rádi podû-
kovali v‰em, kdo jak˘mkoli
zpÛsobem pfiispûli ke
vzniku a rozvoji klubu:
Mûstu Ti‰novu, v‰em nada-
cím a sponzorÛm, ale také
dobrovolníkÛm, jejichÏ
práce byla a stále zÛstává
pro nás velice dÛleÏitá a bez
níÏ by spousta vûcí a aktivit
nemohla probûhnout. V roce
2008 bylo v klubu odpraco-
váno neuvûfiiteln˘ch 616
dobrovolnick˘ch hodin.

Za Klub âas Tomá‰ KfiíÏ
a Mgr. SoÀa Leifrová 
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Dáreãky potû‰ily
a zahfiály u srdíãka

âas vánoc je ãas setkávání, ãas roz-
dávání dárkÛ a radosti ostatním. Kromû
tradiãních dárkÛ, které dûti v Dûtském
domovû v Ti‰novû dostávají, teì o po-
sledních vánocích dostaly i dárky jiné.
Byly to osobní dáreãky pro kaÏdé dítû
v podobû kosmetiky a potfieb pro v˘-
tvarné ãinnosti.

Ve spolupráci s Matefisk˘m centrem
Studánka se podafiilo uskuteãnit akci,
která mûla u vefiejnosti zájem, kter˘ ani
organizátorky této akce nepfiedpoklá-
daly. Bylo to mil˘m pfiekvapením.
Lidem v Ti‰novû a okolí bylo nabídnuto,
Ïe mohou o vánocích obdarovat dûti
z Dûtského domova v Ti‰novû. KaÏdé
dítû si vyrobilo své pfiání,
to bylo zavû‰ené na stro-
meãku v Matefiském
centru Studánka. Kdo
chtûl, mohl si pfiání vy-
zvednout a dáreãek dû-
tem koupit. Dáreãky se
postupnû v MC Stu-
dánka shromaÏìovaly
a byly pak spoleãnû pfied
vánocemi pfiedány.
Zástupkynû MC Stu-
dánka p. Vlasáková
a p. Mullerová, spoleãnû
se zástupkyní MÚ
Ti‰nov p. Kubátovou,
pfiedaly v‰echny dárky
fieditelce DD Ti‰nov
Mgr. Andrei Musilové. Dûti pak dáreãky
na‰ly pod stromeãkem a jejich pfiekva-
pení bylo nemalé, protoÏe v‰echna jejich
pfiání byla splnûna.

Chceme touto cestou podûkovat
v‰em, ktefií se na této akci podíleli orga-
nizaãnû, ale hlavnû v‰em lidem, ktefií si
pfiání vyzvedli, dáreãky vûnovali a dûti
potû‰ili. V‰echny dárky udûlaly velkou

radost a u srdíãek v‰ech zahfiála ze-
jména skuteãnost, Ïe si v dne‰ní dobû
lidé najdou ãas na to, udûlat radost
ostatním. Velice si toho váÏíme a pfie-
jeme si, aÈ tato my‰lenka zÛstává mezi
lidmi nejen v ãase vánoãním. V‰em pfie-
jeme úspû‰n˘ nov˘ rok 2009, pln˘
‰tûstí, radosti, lásky a spokojenosti.

Dûti a tety z Dûtského domova Ti‰nov

Zhodnocení projektu
Vánoãní dárky pro dûti
z dûtsk˘ch domovÛ

Matefiské centrum Studánka pfie-
dalo v prosinci 2008 Va‰e dárky do
Dûtského domova v Ti‰novû a Dûtského

domova v Pfiedklá‰tefií.
Dûtsk˘ domov Ti‰nov ob-
drÏel 32 dárkÛ osobního
charakteru a 16 dal‰ích
dárkÛ, pfiedev‰ím v˘-
tvarn˘ch potfieb. Dûtsk˘
domov Pfiedklá‰tefií
obdrÏel 44 dárkÛ zamû-
fien˘ch na sportovní
vyÏití dûtí, dále v˘tvarn˘
materiál a hry.
Dárky byly pfiipraveny
s láskou a kaÏd˘ do nich
vloÏil i kousek sebe
sama. Îasli jsme nad na-
zdoben˘mi balíãky, které
donesli lidé nejen
z Ti‰nova a okolí, ale

i z Brna. Zájem potû‰it zasáhl v‰echny
vûkové skupiny od ‰kolákÛ aÏ po
seniory. Bylo nám ctí, Ïe jsme mohli b˘t
mostem mezi lidmi. VÏdyÈ dûti z dût-
sk˘ch domovÛ dostávají kaÏdoroãnû
dárky jen od JeÏí‰ka.

Lenka Vlasáková, koordinátorka
Matefiského centra Studánka Ti‰nov
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Tûlocviãná jednota SOKOL TI·NOV
Drbalova 274, 666 01 Ti‰nov

SOKOL TI·NOV PRO OBâANY MùSTA

Sokol Ti‰nov pfiedkládá celé ti‰novské vefiejnosti program své ãinnosti v roce
2009. Program je zamûfien pfiedev‰ím na rozvoj základní tûlesné v˘chovy pro
v‰echny generace, ale i na sport v oddílech karate, rekreaãní odbíjené a ‰achu,
na turistiku, tábofiení, soutûÏe v tanci, v˘stavy minerálÛ. Je urãen nejen pro  na‰e
cviãence, ale i pro ‰irokou  vefiejnost, zejména mládeÏ sdruÏenou v regionu
Ti‰novsko.

Na jafie leto‰ního roku zahajujeme tûlov˘chovnou a sportovní ãinnost na
obnoveném a zrekonstruovaném hfii‰ti u sokolovny, které bude slouÏit nejen na‰im
ãlenÛm, ale i v˘uce tûlesné v˘chovy na ti‰novském  gymnáziu a tréninku mládeÏe
v oddílu házené ze SdruÏení sportovních klubÛ v Ti‰novû.

I. Cviãení sokolské v‰estrannosti
Pravidelné cviãení 2 aÏ 3x t˘dnû tûchto oddílÛ:

Rodiãe s dûtmi, pfied‰kolní Ïactvo, mlad‰í Ïákynû, star‰í Ïákynû, Ïáci, mlad‰í
Ïeny – aerobic, Ïeny – kondiãní kulturistika, star‰í Ïeny, muÏi, muÏi – rekreaãní
ko‰íková, seniofii, taneãní oddíl, cviãení jogy,  závodní oddíly karate a ‰achÛ a jejich
úãast v soutûÏích a pfieborech.
Organizaci cviãení zaji‰Èují: M. Sláma, náãelník, J. Wágnerová, náãelnice,

P. JÛza, náãelník sportÛ
Tfiicetiãlenn˘ cviãitelsk˘ sbor

Îupní vefiejné cviãení u pfiíleÏitosti otevfiení
rekonstruovaného hfii‰tû

Vystoupení cviãencÛ a sportovních oddílÛ Sokolské Ïupy Pern‰tejnské
Termín: 24. kvûtna 2009
Místo: Hfii‰tû u sokolovny

II. Tûlov˘chovné a sportovní soutûÏe
Pfiebor Ïactva v sokolské v‰estrannosti

Tento závod bude organizován v rámci pravidelného pfieboru Sokolské Ïupy
Pern‰tejnské. Mohou se ho zúãastnit jednotlivci i druÏstva ÏákÛ ti‰novsk˘ch ‰kol.
Závod je urãen pro dívky i chlapce (ml. a st. Ïactvo) ve vûku od 6 do 14 let.
Podrobnosti budou zvefiejnûny v propozicích.

Termín konání:
Plavání 29. 3. 2009 Místo: Plovárna Kufiim
Gymnastika 25. 4. 2009 Tûlocviãna v sokolovnû
Atletika 25. 4. 2009 Hfii‰tû u sokolovny
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Dálkov˘ pochod a cyklistická jízda Sokolskou Ïupou
Pern‰tejnskou

Termín: 8. kvûtna 2009
Start v Ti‰novû a Doubravníku

Trasy 8, 15, 23, 27, 36 a 50 km s cílem na hradû Pern‰tejnû

Pfiespolní bûh Klucaninou v rámci otevfiení nového hfii‰tû

Termín: 23. kvûtna 2009
OkruÏní trasa Klucaninou v délce 7 km

Kategorie muÏi, muÏi st. nad 40 let, Ïeny
Start u sokolovny v 9.30 hod.

Letní tábor mládeÏe

Termín: 18. 7. aÏ 1. 8. 2009
Místo: Sokolská louka za Chytálkami

Tábor je urãen pro Ïactvo od 7 do 14 let
Zamûfiení na turistick˘ a sportovní program

Zálesáck˘ závod zdatnosti

Termín: 19. dubna 2009
SoutûÏ pro smí‰ená druÏstva mládeÏe

Start pod Klucaninou

Sportovní soutûÏe

Úãast sportovcÛ oddílu karate na celostátních i mezinárodních soutûÏích
Úãast ‰achistÛ Sokola Ti‰nov v krajském pfieboru 

Termín: prÛbûÏnû po cel˘ rok dle dispozic ústfiedních orgánÛ

Silvestrovsk˘ bûh

Termín: 31. prosince 2009
Pofiádá Sokol Lomniãka na Silvestra 2009
Start u sokolovny v Lomniãce ve 14 hod.

III. Spoleãenská ãinnost
Program Taneãního souboru  Sokola Ti‰nov „TOGETHER“

Pravideln˘ nácvik 70 taneãníkÛ od 3 do 25 let, trenink 5 x t˘dnû
Vystoupení na pûti spoleãensk˘ch plesech a pfiehlídkách na Ti‰novsku

Úãast na celostátních soutûÏích v celé republice napfi. ve Zlínû, Îìáru a Drásovû
Uspofiádání celostátní pfiehlídky podiov˘ch skladeb „Let_s Dance together 2009“



RÛzné

19TI·NOVSKÉ NOVINY 2/2009

DDM informuje

Placení ‰kolného na druhé pololetí

UpozorÀujeme rodiãe, Ïe placení ‰kolného na druhé pololetí se uskuteãní od 5. 1.
do 13. 2. 2009 na pokladnû v kanceláfii DDM nebo na úãet 27-1721280297/0100
(do poznámky na pfiíkazu je nutné uvést jméno dítûte a krouÏek)
Pokladní hodiny: pondûlí 8 – 18, stfieda 8 – 16, ãtvrtek 8 – 16, pátek 8 – 15,30

(polední pfiestávka 11 – 12.30)
·kolné se platí za mûsíce únor – ãerven.

Ve II. pololetí se je‰tû mÛÏete pfiihlásit do tûchto krouÏkÛ:

Plavání a ‰norchlování – v bazénu v Lomnici, pouze pro plavce, od 7 let. Hry ve
vodû, nácvik správného d˘chání, plavání pod vodou, ãt 14.45 – 17.30 hod.

Baobab – chovatelsk˘ a pfiírodovûdn˘ krouÏek, péãe a chov drobn˘ch hlodavcÛ,
Ïelvy, rybiãky, hry, v˘lety, od 7 do 12 let, út 14.00 –16.00 hod.

Spoleãensk˘ bál v country stylu

Termín: 21. února 2009
Místo: sokolovna

Vystoupení taneãního souboru Sokola Ti‰nov TOGETHER, v˘uka tancÛ,
tombola, obãerstvení

Mezinárodní v˘stavy minerálÛ
34. roãník

Jarní: 1. aÏ 3. kvûtna 2009
Podzimní: 6. aÏ 8. listopadu 2009

Místo: sokolovna
250 vystavovatelÛ ze 17 státÛ,  8 000 náv‰tûvníkÛ

Turistick˘ zájezd do RoháãÛ

Doprava autobusem, ubytování v Habovce v hotelu Kamzík
Celodenní v˘lety po hfiebenech a vrcholech RoháãÛ

Podrobné informace a pfiihlá‰ky v kanceláfii Sokola Ti‰nov
Termín: 2. aÏ 6. záfií 2009

Mikulá‰ská besídka pro dûti

Termín: prosinec 2009
Místo: Tûlocviãna v sokolovnû

Nadílka s programem
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Jóga pro dûti – jóga a relaxace pro men‰í dûti s pomocí pohádek a zvífiátek,
od 6 do 9 let, út 16.00 – 17.00 hod.

V˘tvarka – základní i netradiãní v˘tvarné techniky pro dûti od 7 let,
út 14.00 – 15.30 hod.

Paliãkování – základní techniky, vzorník, obrázky, pro dûti od 9 let,
po 14.00 – 16.00 hod.

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

Poãítaãe pro mírnû pokroãilé – ãt 16.00 – 17.30 hod.
Ping pong – rekreaãní ping pong pro zaãáteãníky i pokroãilé od 7 let,

út 15.00 – 16.00 hod.
Zrcadélko – netradiãní mini divadélko, práce s hlasem, pohybem, hudební

experimenty, pá 15.00 – 17.00 hod.
Keramika – út 14.00 – 15.30 hod.

Informace k tûmto i dal‰ím krouÏkÛm tel.: 549 410 118, domecek@ddm-tisnov.cz

Program pro dûti na jarní prázdniny

DDM jede opût na lyÏe a snowboard! Poslední volná místa na Prázdniny na
horách, pro dûti od 7 let bez doprovodu rodiãÛ. Letos zase v Peci, kde bude ta
správná zimní atmosféra, hromady snûhu, kvalitní sjezdovky, dobr˘ instruktor,
parta a v‰e, co k prázdninám a horám patfií.
Informace: www.ddm-tisnov.cz, jurikova@ddm-tisnov, tel.: 777 809 263

Dal‰í nabídka je pro dûti, které zÛstávají v Ti‰novû, a to pfiímûstsk˘ tábor
Cesta kolem svûta

Na pfiímûstsk˘ tábor dûti pfiicházejí kaÏd˘ den ráno a odpoledne po programu
odcházejí zase domÛ. Bude pro nû pfiipravena celot˘denní hra a pestr˘ program.
Podíváme se do Ameriky za indiány, do Grónska, Afriky nebo do âíny a Japonska.
Pokud bude sníh, vyuÏijeme ho k rÛzn˘m hrátkám a radovánkám, budeme chodit
na v˘lety do okolí, budeme hrát hry, zasoutûÏíme si a pokud nás to unaví, tak si
tfieba nûco vyrobíme, nazdobíme triãko atd.

Termín: ..................... 23. – 27. 2. 2009
âas: ............................ 9.00 – 16.00 hod.
Místo: ........................ DDM Ti‰nov
Doporuãen˘ vûk: .... 1. – 5. tfiída
Cena: ......................... 500,- / cel˘ t˘den
.................................... 120,- / jednotliv˘ den
Strava: ...................... zaji‰tûna, nápoje po cel˘ den
Kontaktní osoba: .... Dagmar Lazarová tel.: 731 507 220, mail: lazarová@ddm-tisnov.cz

Dûti je nutné pfiihlásit pfiedem a vyplnit pfiihlá‰ku.  Pokud nebude naplnûna kapa-
cita celého t˘dne, mohou se dûti pfiihlásit i na jednotlivé dny.
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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

Únorová –
Valent˘nská
diskotéka pro
náctileté

S diskotékami jedeme na plné
obrátky. Bavte se, jak jste se je‰tû nikdy
nebavili! Tanãete, jak jste je‰tû nikdy
netanãili, tentokrát na únorové disko-
téce pro v‰echny zamilované. Skvûlá
hudba i zábava, DJ Tonda, laserová
show a co navíc? Pfiijìte s odpovûdí na
otázku „Co byste vzkázali pfiátelÛm
u televizních obrazovek?“
Kdy: Sobota 7. 2. od 16.30 hod.

Rang Dröl – kurz
Tisíce let staré umûní harmonizace

Ïivotní energie a uvolÀování energetic-
k˘ch blokád v lidském organismu. Tato
technika se pouÏívala v Asii, pfiedev‰ím
v Japonsku, císafisk˘mi lékafii.
Proãi‰Èuje orgánové dráhy a dlouhodobû
upevÀuje zdraví. Technika pouÏívá
8 energetick˘ch muder, 26 energetic-
k˘ch zámkÛ na kaÏdé polovinû tûla
a centrální energetick˘ kanál vinoucí se
stfiedem tûla. K aktivaci a vedení
energie se pouÏívají prsty rukou pfiiklá-
dané specifick˘m zpÛsobem do tûchto
52 zámkÛ. Technika je velmi jednodu-
chá a pohodlná.

Lektor: Pavel Ne‰pÛrek
Termín: sobota 7. 2. 2009 10.00 – 17.00
Kde: DDM Ti‰nov – sluneãní sál
Cena: 400,- Kã
S sebou: karimatku, pol‰táfiek,

pfiezÛvky, pití
Je nutné pfiihlásit se pfiedem!!

Pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace:
Dá‰a Lazarová, tel.: 776 550 330
e-mail.: lazarova@centrum.cz

Jarní Slovensk˘ kras – promítání
Náhorní planiny, hluboká údolí, jes-

kynû i závrty okem fotografa
Ing. Miroslava Pálky.

Stfieda 11. 2. v 18.00 hod. v DDM ve
Sluneãním sále. Vstupné 20,- Kã.

Valent˘nská dílna – Srdíãko
z korálkÛ

Tentokrát se nauãíte a vyrobíte si
pfiívûsek na krk srdíãko z korálkÛ –
ohÀovek.

Vhodné od 12 let. V DDM v pátek
13. 2. od 15.00 do 17.00 hod.
Cena: mládeÏ a studenti 60,- Kã

dospûlí 100,-Kã

Ohlédnutí za minulou Diskotékou
V sobotu 10. 1. v 16.30 jsme se se‰li

na dal‰í Diskotéce pro náctileté, která
byla tentokrát na téma: Má‰ hlavu? Tak
ji pouÏívej! aneb vyvraÈme spoleãnû hes-
lo „kdo má na hlavû, nemá v hlavû“.
Kromû skvûlé zábavy, hlasité hudby
a laserové show nás tedy mile pfiekva-
pilo nûkolikero nápadit˘ch úãesÛ, i kdyÏ
do pfií‰tû by to chtûlo více odvahy.

Diskotéky domeãku probíhají
v zimním období jiÏ pravidelnû jednou
mûsíãnû a jsou místem, kde se setkává
pfiibliÏnû stovka teenagerÛ, ktefií se
chtûjí bavit a chtûjí mít svou akci.
Domeãkovská diskotéka je místem pro
jejich svût, my‰lenky, postoje, uvolnû-
nou zábavu a pfiedev‰ím tanec. Tû‰íme
se na dal‰í. Nebyli jste a chcete nahléd-
nout? Byli jste a chcete se vidût? Fotky
z akce naleznete ve fotogalerii na
www.ddm-tisnov.cz

Veronika Jufiíková
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Pod vysokou sítí – volejbal

10. 1. 2009
TJ Lok. – Ingstav Brno –

VK Ti‰nov
0:3 (-23,-23,-18)

1:3 (28,-21,-19,-13)

V prvním zápase druhé pÛle soutûÏe
nás hostil t˘m zku‰en˘ch mazákÛ
z Brna. Neãekalo nás tedy lehké utkání,
pfiesto jsme mûli ve v‰ech setech navrch
a mohli jsme se tak radovat z vítûzství
nad sv˘m tabulkov˘m pronásledovate-
lem 3:0 na sety.

V odvetném zápase jsme pokraãovali
kvalitním v˘konem a celkem snadno
jsme utkání dovedli k vítûzství 1:3.
17. 1. 2009 VK Ti‰nov – Komárov
3:2 (21,19,-17,-18,14), 0:3 (-23,-22,-22)

Do domácího zápasu se tfietím
t˘mem tabulky jsme vstoupili bez
nemocného nahrávaãe, av‰ak aktivnûji
neÏ soupefi a po velmi pûkném a obûta-
vém v˘konu vedli 2:0 na sety.

Slibnû rozehran˘ zápas se v‰ak zaãal
komplikovat ve tfietím setu. Soupefi
vyrovnal hru a i skóre na 2:2. Ve zkrá-
ceném pátém setu zaãal lépe Komárov,
v závûru jsme vyrovnali a po infarktové
koncovce dokázali soupefii oplatit
poráÏku z jejich palubovky. V̆ hra 3:2
byla zaslouÏená.

Do druhého zápasu jsme nasadili
pozmûnûnou sestavu, ná‰ v˘kon nebyl
pfiesvûdãiv˘, a tak druhé utkání vyhrál
soupefi zaslouÏenû 3:0.

Únor ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 14. 2. 10.00 volejbal Znojmo
13.00 volejbal Znojmo
18.00 basketbal Ïeny Brno
20.00 futsal SK Lí‰eÀ

Nedûle 15. 2. 10.00 basketbal Ïeny Brno
Sobota 21. 2. 10.00 volejbal Dûdice

13.00 volejbal Dûdice
Pátek 27. 2. 20.00 futsal Bosonohy
Sobota 28. 2. 8.00 futsal turnaj

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Pondûlí 9. 2. 10.00 – 17.00 prodej textilu a domácích potfieb
Úter˘ 10. 2. 9.00 – 17.00 prodej textilu a domácích potfieb
Stfieda 11. 2. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
âtvrtek 12. 2. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Stfieda 18. 2. 10.00 – 17.00 prodej textilu a domácích potfieb
Stfieda 25. 2. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
âtvrtek 26. 2. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
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Velká gratulace …

…hlásala po pípnutí mobilu SMS-ka
z mobilu vedení ‰koly dfiímající a zna-
vené osádce mikrobusu na cestû
z Chrudimi.

Ale pûknû po pofiádku. Po vítûzství
v krajském finále v Bfieclavi stála pro
basketbalistky ti‰. gymnázia na cestû
na Mistrovství republiky v Praze je‰tû

jedna pfiekáÏka, a to Kvalifikaãní turnaj
s nejlep‰ími druÏstvy kraje Vysoãina
a kraje Pardubického.

Kompletní sestava ztuhlá mínus
14°C vyrazila ãasnû z rána v 6.30 od
‰koly s cílem pokusit se minimálnû
zopakovat úspûch z roku 2007. Tehdy

dívãí celek obsadil na MR v ·umperku
koneãné 4. místo.

Koneãn˘ v˘sledek z prvního utkání
G. Ti‰nov : DA· Pardubice v pomûru
34:30 svûdãí o dramatiãnosti stfietnutí.

Nejinak tomu bylo i proti pfiemoÏi-
telkám Pardubic v zápase proti
G. Pelhfiimov. Ti‰novsk˘ celek si
i v tomto pfiípadû po tûsném vedení
v prÛbûhu celého zápasu uhájil bojov-
n˘m v˘konem  v˘hru v pomûru 47:42,
která znamenala k˘Ïen˘ postup.

·kolní celek tak potvrdil dlouho-
dobou kvalitu basketbalové líhnû ti‰-
novského klubu, kvalitu optimálních
podmínek pro tuto hru a pokraãování
tradice úspûchÛ basketbalu na gym-
náziu.

Rozhodující boje se v hale praÏské
Sparty odehrají 17. – 19. února. DrÏme
palce!

MB
Na 64 polích

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

KP I – 6. kolo
·K YCNEGA Sokol Ti‰nov „A“ –
PrÛkopník Petria Bystrc 4,5 : 3,5

Sport

p. druÏstvo utkání V P S sety míãe body

1. Volejbal Vy‰kov 22 21 1 0 65:10 1814:1398 43

2. TJ Znojmo 22 17 5 0 54:28 1903:1696 39

3. Komárov 22 14 8 0 53:27 1837:1687 36

4. VK Ti‰nov 22 12 10 0 43:38 1788:1759 34

5. TJ Tesla Brno 22 12 10 0 46:42 1961:1875 34

6. VK MS Brno 22 9 13 0 36:49 1775:1909 31

7. TJ Sokol Dûdice 22 8 14 0 32:50 1784:1886 30

8. TJ Lokomotiva - Ingstav 22 8 14 0 28:48 1620:1727 30

9. TJ Sokol ·lapanice 22 7 15 0 36:50 1853:1962 29

10. TJ Sokol Buãovice B 22 2 20 0 11:62 1338:1774 24

Tabulka po 22 utkáních
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Vzpomínky

Dne 21. ledna uplynul
druh˘ smutn˘ rok, co nás
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûdeãek
pan JOZEF BOHU·. Za
tichou vzpomínku dûkují
a s láskou vzpomínají

manÏelka a dcery s rodinami.

Dne 25. ledna uplynulo
17. smutné v˘roãí úmrtí
pana ANTONÍNA
HORâICE z Drásova.
Za tichou vzpomínku
dûkují a s láskou vzpo-
mínají manÏelka a dûti

s rodinami.

Sport

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

OP – 6. kolo
·K KME-DDM Kufiim „C“ – ·K YCNEGA
Sokol Ti‰nov „B“ 4,5 : 3,5

BartoÀ 0,5 Hamfiík 0
Janás 1 ·ilha 1
Maláska 1 Zavfiel 0
Hlavsa 0 ·udák 0

OS – 5. kolo
·K Lokomotiva Brno „P“ – ·K YCNEGA
Sokol Ti‰nov „C“   4,5 : 0,5

Waischorn 0
Cik Vl. 0
Kopeck˘ 0
Baxa 0,5
Cik M 0

Více na nástûnce naproti kina.

24 hodinovka na bûÏkách

Ve dnech 21. – 22. 2. 2009 pofiádá
MONTANA TK BRNO 29. roãník
MR horolezcÛ na tratích areálu SKI
v Novém Mûstû na Mor.
Pfiihlá‰ky, informace:
www.volny.cz/montanatk
www.horosvaz.cz

E mail: montanatk@volny.cz
Tel.: 545 212 387

Kam za sportem?

Vefiejná kluzi‰tû v Ti‰novû
– hfii‰tû na sídl. Pod Kvûtnicí
– hfii‰tû na sídl. Pod Klucaninou

(2 plochy)
– hfii‰tû na Trnci
Vstup na vlastní nebezpeãí, osvûtlení pro
veãerní bruslení.

Zimní stadión Nedvûdice
St 15.00 – 17.00
So 14.00 – 15.30
Ne 14.00 – 15.30

Kryt˘ plaveck˘ bazén Kufiim
Po obsazeno organizacemi

18.00 – 19.00 (Metal – Aliance)
Út 18.00 – 21.00 (vefiejnost)
St 13.00 – 15.00 (seniofii)

16.00 – 20.00 (vefiejnost)
ât 18.00 – 21.00 (vefiejnost)
Pá 13.00 – 15.00 (seniofii)

15.00 – 21.00 (vefiejnost)
So 9.00 – 10.00 (kondiãní plavání)

10.00 – 12.00 (VZP)
13.00 – 19.00 (vefiejnost)

Ne 13.00 – 19.00 (vefiejnost)
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Inzerce

Pronajmu byt 2+1 v Ti‰novû na sídli‰ti
Klucanina. Tel.: 602 435 653

Pronajmu byt 3+1 na sídl. Kvûtnice,
vã. inkasa 10.000,-. Tel.: 775 590 271

Pronájem 1+1, novostavba Hony za
Kuk˘rnou, pfiízemí, ãásteãnû zafiízen˘.
Cena dohodou. Tel.: 775 204 444

Hledám pronájem 1+1, Ti‰nov a okolí.
Star‰í paní. Tel.: 608 616 592

Prodám DB 2+1 po rekonst., Humpolka.
Cena dohodou. Tel.: 739 635 969

Prodám 2+1 v OV na sídli‰ti Kvûtnice
bez RK. Tel.: 775 605 538

Vymûním 2+1 v Praze za 2+1 na
Ti‰novsku, bez doplatku, popfi. men‰í
s doplatkem. Tel.: 775 605 538

Koupím RD se zahrádkou v Ti‰novû
a okolí, popfi. stavební pozemek na
domek. Tel.: 602 521 766

Koupím louku nebo zahradu v Ti‰novû
a okolí. Tel.: 604 569 477

Prodám ‰atní skfiíÀ a válendu s úloÏ.
prostorem, témûfi nové. Dále 3místnou
sedaãku Leda. Tel.: 605 907 482

Prodám italsk˘ hl. koãárek trojkom-
binace, zn. CAM-Regina, barva modro-
Ïlutá, cena 500 Kã + dûtská ‰panûlská
deka, cena 200 Kã. Tel.: 721 002 522

Dûkujeme v‰em, ktefií se
pfii‰li naposledy rozlouãit
s na‰í milovanou
manÏelkou, maminkou
a tetou paní MARIÍ
KOP¤IVOVOU. Za
upfiímná slova soustrasti 

a kvûtinové dary dûkuje manÏel a dcera.

Dne 7. 2. 2009 uplyne
10 let od smrti na‰í
drahé maminky paní
OLGY KOSOVÉ. S lás-
kou stále vzpomínají dûti
s rodinami.

18. ledna uplynuly 2 roky od úmrtí
mého manÏela pana JI¤ÍHO MACKÒ.
Stále vzpomíná manÏelka Jindra
s rodinou.

Dne 1. ledna 2009 uply-
nuly 3 roky od úmrtí
na‰eho milovaného man-
Ïela, tatínka a dûdeãka
pana JANA NOVOT-
NÉHO. Kdo jste ho
znali vzpomeÀte s námi.

ManÏelka s rodinou.

Dne 3. února uplyne
3. v˘roãí úmrtí na‰eho
milovaného tatínka,
dûdeãka a pradûdeãka
pana FRANTI·KA
PTÁâKA. Za tichou
vzpomínku dûkujeme

v‰em, ktefií vzpomenou s námi. Dcera
a vnuãky s rodinami.
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Prodám mrazák 50 l, tfii zásuvky.
Cena dohodou. Tel.: 775 423 665

Hledám douãování z ru‰tiny a nûmãiny
pro S· a pfiípravu k maturitû r. 2010.
Tel.: 603 111 497

Douãím 1.-5. tfi. Z·. Tel.: 604 569 477

Herna CAMPANULA pfiijme obsluhu,
info na tel.: 608 822 144.

Hledám kolegy(nû) do své kanceláfie
ve stfiedu Brna. PoÏaduji komunikativ-
nost se zákazníky, základní znalost PC
a internetu, ale není podmínkou. Lze
douãit v prÛbûhu za‰kolení. Kontakt
tel.732 473 210 – p. Pavlíãková.

Servírku pouze ranní provoz. Pracovní
doba 7-14 hodin, nenároãná práce, vhodná
pro zauãené v oboru nebo maminky na
MD. Telefon 549 410 370, 603 894 613
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