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Na snímku ocenûní zástupci
SK Tenis Ti‰nov
(Tomá‰ Havlát a Monika Balá‰ová)
s vedením mûsta.
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fii komunikaci s na‰imi polsk˘mi
pfiáteli ze Sulejova obãas nará-
Ïíme na jazykové pasti, které

mohou zpÛsobit i nepfiíjemná nedorozu-
mûní. Jednou z nich je oznaãení ãtvrtého
roãního mûsíce – na‰eho dubna – názvem
kwicieÀ. Leto‰ní prÛbûh dubna v‰ak dává
za pravdu spí‰e polskému oznaãení.
Od 20. dubna kvetoucí ‰efiíky a zaãínající
ka‰tany a do konce mûsíce dubna odkvetlé
v‰echny ovocné stromy i okrasné tfie‰nû
v ulicích – to tu snad je‰tû nebylo!

Nádherné témûfi letní poãasí v prÛbûhu
celého mûsíce zpÛsobilo i mohutn˘ nástup
vegetace. Pfiesto se podafiilo jiÏ na zaãátku
kvûtna prakticky dokonãit první seã trav-
nat˘ch ploch v celém mûstû. V pfiedchozích
letech jsme zápasili s první seãí vût‰inou
o mûsíc déle. V leto‰ním roce zkou‰íme
nov˘ systém údrÏby travnat˘ch ploch.
Místo tfií aÏ ãtyfi prÛbûÏn˘ch seãí vzrostlé
(a nûkdy pfierostlé kvetoucí) trávy máme
v plánu o‰etfiit travní plochy osmi aÏ devíti
zásahy technikou intenzivního mulãování.
Vítûzná firma z v˘bûrového fiízení na
údrÏbu zelenû – Skanska – dokázala
masivním nasazením speciální techniky
úspû‰nû ãelit nástupu vegetace. Dle
smlouvy by do konce ãervna mûly probûh-
nout je‰tû nejménû dva aÏ tfii zásahy.
Chtûli bychom pfiispût nejen k hezãímu
vzhledu udrÏovan˘ch travnat˘ch ploch, ale
také zabránit kvetení trav a nepfiíjemn˘m
rozvojÛm alergií pfiedev‰ím u obyvatel
sídli‰È, ktefií opoÏdûnou seãí nejvíce trpûli.
Za zmínku stojí i skuteãnost, Ïe nov˘
systém s více neÏ dvojnásobn˘m poãtem
seãení ploch by si mûl vyÏádat zv˘‰ení
finanãních nákladÛ maximálnû o 20%.

Seãení trávy pfiedcházel v‰eobecn˘
jarní úklid. Díky váÏn˘m poruchám zame-
tací techniky dodavatelské firmy Sita
neprobûhlo ãi‰tûní ulic zcela podle na‰ich
pfiedstav. Nûkteré úseky jsme doãi‰Èo-
vali ruãnû vlastními silami je‰tû po
Velikonocích. O to vût‰í dík patfií vám
v‰em, ktefií jste pomohli s úklidem v okolí

va‰ich domovÛ. Potû‰iteln˘ je fakt, Ïe stále
více pfiib˘vá i aktivních obyvatel bytov˘ch
domÛ, ktefií vzornû pohrabali starou trávu
a vyãistili odpadky z tûÏko pfiístupn˘ch
míst kolem bytov˘ch domÛ. Dûkuji!
JiÏ tradiãní podûkování patfií rovnûÏ dob-
rovolníkÛm, ktefií opût vyãistili bfiehy
a okolí fieky Svratky v celém ti‰novském
úseku. Po úspû‰n˘ch pofiádkov˘ch akcích
z pfiedchozích let na vycházkov˘ch trasách
Kvûtnice a Klucaniny se zdá, Ïe ubylo
i mnoÏství odpadkÛ a nepofiádku v lesích
– za to patfií dík v‰em, ktefií se v pfiírodû
chovají jako civilizovaní lidé.

U zelenû a vefiejn˘ch ploch je‰tû chvíli
zÛstaneme. ·patná zpráva pfii‰la minul˘
mûsíc z nadace Promûny. Po nekoneãné
dobû ãekání nám bylo oznámeno, Ïe pfie-
stoÏe jsme splnili v‰echny podmínky,
správní rada nadace se nakonec rozhodla
dotaci na projekt mûstského parku pod
kostelem neposkytnout. Je to ‰koda
i z dÛvodu ztráty ãasu, protoÏe jednou
z podmínek uvedeného grantu byla
nutnost nechat si zpracovat projekt archi-
tektem vybran˘m nadací. Nezb˘vá neÏ
urychlenû dopracovat potfiebn˘ projekt
a pokusit se získat podporu na jeho reali-
zaci z jin˘ch zdrojÛ.

Skonãím zprávou dobrou: Nadace âEZ
udûlila z programu „OranÏové hfii‰tû“
dotaci ve v˘‰i 1 mil. Kã na projekt dût-
ského hfii‰tû na sídli‰ti Pod Klucaninou.
V minul˘ch letech jsme zfiídili nová dûtská
hfii‰tû u Matefiského centra Studánka na
sídli‰ti Kvûtnice a v novém sídli‰ti Na
Honech. Klucanina i vzhledem k vût‰ímu
rozsahu plánovan˘ch úprav a vy‰‰í
finanãní nároãnosti „ãekala na vhodnou
pfiíleÏitost“. Doãkali jsme se! V osvûdãené
spolupráci s maminkami z MC Studánka
hodláme vybrat co nejlep‰í vybavení ve
finanãním limitu cca 1,2 mil. Kã a je‰tû le-
tos krásné – nové – oranÏové hfii‰tû otevfiít.

Pfieji nám v‰em hezké kvûtnové svá-
teãní i v‰ední dny.

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

P
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Usnesení ze zasedání
ZM ã. 3/2009 konaného
dne 23. dubna 2009

ZM schvaluje:
1. Program jednání pfiedloÏen˘ staros-

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

2. Pfiijetí dotace od ministerstva kultury
ve v˘‰i Kã 5.000,- na Univerzitu vol-
ného ãasu, celoÏivotní vzdûlávání pro
vefiejnost.

3. Pfiijetí dotace od ministerstva kultury
ve v˘‰i Kã 5.000,- na kulturní a vzdû-
lávací akce pro vefiejnost.

4. Pfiijetí dotace od ministerstva financí
ve v˘‰i Kã 320.393,- na zabezpeãení
ãinností vykonávan˘ch v oblasti
sociálnû-právní ochrany dûtí.

5. Rozpoãtová opatfiení mûsta Ti‰nova
ã. 5/2009 ke dni 23. 4. 2009 dle pfied-
loÏeného návrhu.

6. Dohodu o poskytnutí dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova âR na pofiízení
lesnické techniky v pfiedloÏeném znûní.

7. Odkoupení pozemkÛ v k. ú. Ti‰nov
parc. ã. 268/7 o v˘mûfie 280 m2

a parc. ã. 268/9 o v˘mûfie 456 m2 ve
vlastnictví âR, právo hospodafiení
s majetkem státu Lesy âeské repub-
liky, s. p., se sídlem v Hradci Králové
za kupní cenu v celkové v˘‰i
Kã 123.590,-.

8. Odkoupení pozemku v k. ú. Ti‰nov
parc. ã. 2580/20 o v˘mûfie 1 721 m2 ve
vlastnictví Jany Páskové, bytem
Ti‰nov za kupní cenu ve v˘‰i
230, Kã/m2.

9. Uzavfiení smlouvy o uzavfiení budoucí
smlouvy o bezúplatném pfievodu
vlastnictví mezi mûstem Ti‰nov
a spoleãností KAPPEL INC.,
spol. s r. o., se sídlem v Brnû dle pfied-
loÏeného návrhu.

10. Odkoupení pozemku v k. ú. Ti‰nov
parc. ã. 700/7 o v˘mûfie 1 527 m2 ve
vlastnictví âR, ve správû
Pozemkového fondu âR, se sídlem
v Praze za kupní cenu ve v˘‰i
Kã 461.800,-.

11. Bezúplatn˘ pfievod pozemku v k. ú.
Ti‰nov parc. ã. 2009 o v˘mûfie
3 592 m2 (ãást areálu starého hfibi-
tova) ve vlastnictví ¤ímskokatolické
farnosti Ti‰nov, se sídlem v Ti‰novû
do vlastnictví mûsta Ti‰nov.

12. Poskytnutí dotace Ti‰novskému
komornímu orchestru ve v˘‰i
Kã 60.000,- na ãinnost.

13. Poskytnutí mimofiádného pfiíspûvku
Cisterciáckému opatství ve v˘‰i
Kã 400.000,- na opravu stfiechy hos-
podáfiské budovy v areálu klá‰tera
Porta coeli.

14. Podání Ïádosti o finanãní podporu
v rámci Integrovaného operaãního
programu „E-Government v obcích
– Czech POINT“ ve variantû
„upgrade“, podíl mûsta na realizaci
ve v˘‰i 15 % uznateln˘ch v˘dajÛ.

15. Název nové ulice „Ranného“ v loka-
litû Hony za Kuk˘rnou. Ulice ponese
název podle zesnulého malífie a gra-
fika a ãestného obãana Ti‰nova
Emanuela Ranného a bude se budo-
vat jako rovnobûÏná s ulicí
Formánkovou.

16. Poskytnutí finanãního pfiíspûvku ve
v˘‰i Kã 66.000,- na pofiádání resoci-
alizaãního tábora pro dûti ve spolu-
práci s Oblastní charitou Ti‰nov.

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

parc. ã. 163 Miroslavu a Irenû
Feiferov˘m, oba bytem Ti‰nov.

ZM bere na vûdomí:
1. Zprávu o ãinnosti Rady mûsta
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Ti‰nova do 23. 4. 2009.
2. Zprávu o hospodafiení mûsta Ti‰nova

k 31. 3. 2009.
3. Zprávu o hospodafiení – lesy 2008.
4. Zprávu o pfiípravû voleb do

Evropského parlamentu ve mûstû
Ti‰nov.

5. Zásady a rozsah prezentace kandi-
dujících volebních stran pro volby do
Evropského parlamentu v médiích
a na plochách ve vlastnictví mûsta
Ti‰nov.

6. Informaci o zápisu vlastnického
práva k pozemkÛm v k. ú. Ti‰nov
parc. ã. 2053/3 o v˘mûfie 298 m2

a ãásti parc. ã. 2053/4 podle GP novû
oznaãené parc. ã. 2053/20 o v˘mûfie
708 m2 pro mûsto Ti‰nov na základû
§ 2 zák. ã. 172/1991 Sb., o pfiechodu
nûkter˘ch vûcí z majetku âeské
republiky do vlastnictví obcí.

7. Informaci o prÛbûhu jednání ve vûci
pronájmu pozemkÛ areálu b˘valé
skládky na Trnci v Ti‰novû pro úãely
zfiízení fotovoltaické elektrárny.

8. Zápis ã. 3/2009 ze schÛze V̆ boru pro
komunitní plánování sociálních slu-
Ïeb ze dne 6. 4. 2009.

9. Zprávu o hospodafiení Svazku vodo-
vodÛ a kanalizací Ti‰novsko za rok
2008.

10. Zprávu o hospodafiení Dobrovolného
svazku obcí Ti‰novsko za rok 2008.

11. V̆ roãní zprávu Matefiského centra
Studánka o. s., Ti‰nov za rok 2008.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Zdenûk Melkes
1. místostarosta

Informace k volbám
do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu

se budou na území âeské republiky
konat ve dnech 5. a 6. ãervna 2009.

Právo volit na území âR do
Evropského parlamentu má kaÏd˘
obãan âR, kter˘ alespoÀ druh˘ den
voleb dosáhl vûku 18 let, a obãan jiného
ãlenského státu EU, kter˘ alespoÀ
druh˘ den voleb dosáhl vûku 18 let a je
po dobu nejménû 45 dnÛ veden
v evidenci obyvatel a do 26. 4. 2009
poÏádal o zápis do seznamu voliãÛ (dále
jen „voliã“).
Zde pfiiná‰íme upozornûní na
nûkteré zvlá‰tnosti tûchto voleb:
– zákon o volbách do EP neumoÏÀuje

dopsání voliãe do v˘pisu ze seznamu
voliãÛ po 26. dubnu 2009, a to ani ve
dny voleb ve volební místnosti, i kdyÏ
by obãan prokázal oprávnûnost volit
v pfiíslu‰ném volebním okrsku, tak jak
tomu je napfi. u voleb do zastupitelstev
obcí. Zmûní-li tedy voliã trval˘ po-
byt po 26. 4. 2009, bude i nadále
veden v seznamu voliãÛ v místû
pÛvodního trvalého pobytu, kde
mÛÏe volit, v místû nového trva-
lého pobytu mÛÏe volit jen v pfií-
padû, vyfiídí-li si voliãsk˘ prÛkaz;

– voliãi mohou hlasovat ve volební
místnosti kteréhokoliv volebního okr-
sku a území âR, a to na voliãsk˘
prÛkaz. Îádosti o vydání voliãského
prÛkazu do 21. 5. 2009 pfiijímá
(písemné podání opatfiené ovûfien˘m
podpisem voliãe nebo osobní podání
bez nutnosti ovûfieného podpisu)
a voliãské prÛkazy bude od 21. 5. 2009
vydávat (pfiedá voliãsk˘ prÛkaz
osobnû voliãi nebo osobû, která se
prokáÏe plnou mocí s ovûfien˘m
podpisem voliãe, kter˘ o vydání
voliãského prÛkazu poÏádal, anebo
jej voliãi za‰le) Odbor správních
a vnitfiních vûcí MûÚ Ti‰nov,
nám. Míru 346 (v pfiízemí budovy
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nad poliklinikou), Z. ·imková,
tel. ã. 549 439 775;

– voliãi mohou poÏádat o zápis do
seznamu voliãÛ v tom volebním
okrsku, na jehoÏ území budou ve dny
voleb v nemocnici, porodnici, sana-
toriu, ústavu sociální péãe nebo
v obdobném ústavu a zafiízení, nebo
budou v policejní cele, v místû v˘konu
vazby nebo v místû v˘konu trestu
odnûtí svobody, a to ve lhÛtû do
16. 5. 2009 velitele nebo správce pfií-
slu‰ného zafiízení; v tom pfiípadû
budou vy‰krtnuti ze seznamu voliãÛ
v místû trvalého pobytu a bude jim
umoÏnûno hlasovat pouze v tom
okrsku, kde byli zapsáni do seznamu
voliãÛ, a to i v pfiípadû, Ïe ve dny voleb
se budou zdrÏovat v místû bydli‰tû.

Voliãi hlasují ve volební místnosti
volebního okrsku podle místa svého
trvalého bydli‰tû. Zde uvádíme pfií-
slu‰nost do volebních okrskÛ
v Ti‰novû:
V okrsku ã. 1 je volební místnost v bu-
dovû Matefiské ‰koly – Horova 960 pro
voliãe s adresou trvalého pobytu:

Brnûnská 198, 276, 498, 800, 824,
909, 916, 1600, 1890, Cihláfiská – celá,
Hanákova – celá, Hradãanská – celá,
Jamborova – celá, Mahenova – celá,
Mánesova – celá. Mr‰tíkova – celá,
Na Nové – celá, Olbrachtova – celá,
Tûsnohlídkova – celá, Trnec – celá,
U Lubû – celá, U Pily – celá;
v okrsku ã. 2 je volební místnost v bu-
dovû restaurace FIPO – Hornická
1698 (POZOR ZMùNA !!!) – pro voliãe
s adresou trvalého pobytu:

Brnûnská 429, 500, 711, 722, 764,
791, 897, 1513, 1533, 1688, 1689,
Erbenova – celá, Halasova – celá,
Hornická 950 - 953, 957, 1519 – 1530,
1698, Horova – celá;

v okrsku ã. 3 je volební místnost v bu-
dovû Základní ‰koly – Smí‰kova 840
pro voliãe s adresou trvalého pobytu:

Al‰ova – celá, Brnûnská 184, 262,
264, 268, 271, 280, 282, 284, 291, 292,
305, 320, 352, 381, 406, 421, 472, 488,
700, 701, 727, 728, 767, 841, 1569,
Chodníãek – celá, Dobrovského – celá,
Dvofiákova – celá, Havlíãkova – celá,
Hornická 468 - 471, 899 – 901,
Hfibitovní – celá, Husova – celá,
Hybe‰ova – celá, Hynka Bíma – celá,
Kvapilova – celá, Máchova – celá,
Majorova – celá, Na Mlékárnû – celá,
Na Rybníãku – celá, PurkyÀova – celá,
Revoluãní – celá, Riegrova 212, 285,
302, 313, 331, 335, 340, 348, 389, 390,
397, 399, 425, 707,  Smetanova – celá,
Smí‰kova – celá, Vrchlického – celá,
Wágnerova – celá;
v okrsku ã. 4 je volební místnost v bu-
dovû Mûstského kulturního stfiediska
– Ml˘nská 152 pro voliãe s adresou
trvalého pobytu:

Brnûnská 2 - 4, 6, 7, 9 - 11, 147
– 159, 170, 185, 196, 231, 232, 252, 260,
286, 325, 475, 792, 1887, Cáhlovská
– celá, âerven˘ ml˘n – celá, Dvofiáãkova
– celá, Halouzkova – celá, Janáãkova
– celá, Jungmannova – celá, Karasova
– celá, Klá‰terská – celá, Koráb – celá,
Kostelní – celá, Ml˘nská – celá,
NádraÏní – celá,  Na Kopeãku – celá, Na
Loukách – celá, Na Zahrádkách – celá,
nám. Komenského – celá, nám. Míru
– celá, Neumannova – celá, Ostrovec –
celá, Pej‰kov – cel˘, Pod Kvûtnicí – celá,
Procházkova – celá, RáboÀova – celá,
Radniãní – celá, Trmaãov – celá,
U Humpolky – celá, U Náhonu – celá,
U Stfielnice – celá, U Svratky – celá,
U Tratû – celá, Za Krétou – celá,
Za Ml˘nem – celá z k.ú. Ti‰nov;

âísla popisná vût‰í neÏ 1000 a men‰í
neÏ 1500 jsou domy z katastrálního
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území Pfiedklá‰tefií. Tito obãané hlasují
v Pfiedklá‰tefií (zejména ul. Za ml˘nem).
v okrsku ã. 5 je volební místnost v bu-
dovû Gymnázia Ti‰nov – Na Hrádku
20 pro voliãe s adresou trvalého
pobytu:

Bezruãova – celá, âernohorská
– celá, Drbalova – celá, DruÏstevní
– celá, Jiráskova – celá, Kuk˘rna
– celá, Kvûtnická 1610 – 1620, 1717
– 1724, Lomnická – celá, Na Hrádku
– celá, nám. 28. fiíjna – celá, Nerudova
– celá, Parolkova – celá, Polní – celá,
Riegrova 25, 270, 281, 310 - 312, 318,
321, 323, 324, 332, 431 - 435, 676, 677,
686, Sv. âecha – celá, Tyr‰ova – celá;
v okrsku ã. 6 je volební místnost v bu-
dovû Základní ‰koly – nám. 28. fiíjna
1708 pro voliãe s adresou trvalého
pobytu:

Dfiínová – celá, Králova – celá mimo
ã. p. 1742, Kvûtnická 1621 – 1640,
Osvobození – celá;
v okrsku ã. 7 je volební místnost
v budovû b˘valé ‰koly – Jamné 28
pro voliãe s adresou trvalého po-
bytu v místní ãásti Jamné;

v okrsku ã. 8 je volební místnost
v budovû Kulturního domu – Hajánky
23 pro voliãe s adresou trvalého po-
bytu v místní ãásti Hajánky a Hájek;
v okrsku ã. 9 je volební místnost v bu-
dovû Domu s peãovatelskou sluÏbou
(penzion), Králova 1742 pro voliãe
s adresou trvalého pobytu:

Dlouhá – celá, Formánkova – celá,
K âimperku – celá, Králova 1742, Marie
Pavlíkové – celá, Na Honech – celá.

Informace k volbám lze na MûÚ Ti‰nov
získat na tel. ã. 549 439 713 nebo
549 439 777.

(Odbor správních a vnitfiních vûcí)

Jak se správnû zachovat
pfii dopravní nehodû?
(pokraãování)

V‰ichni potfiebujeme dojíÏdût do
zamûstnání, do ‰koly, o víkendech jez-
díme na chalupu a o prázdninách na
dovolenou. Stále vzrÛstající provoz na
silnicích a Ïeleznicích pfiiná‰í zv˘‰ené
riziko dopravních nehod. Hasiãsk˘
záchrann˘ sbor JmK ve spolupráci
s Policií âR – Mûstské fieditelství Brno
a Diecézní charitou Brno Vám pfiipravil
nûkolik dÛleÏit˘ch rad a postupÛ, jak
zvládnout základní úkony pfii dopravní
nehodû, aÈ uÏ jste pfiím˘mi úãastníky
nebo svûdky.
NejdÛleÏitûj‰í je záchrana Ïivota
a zdraví úãastníkÛ nehody.

Vypnûte chod motoru havarovaného
vozidla (vyndejte klíãe nebo kartu ze
spínací skfiíÀky), je-li to s ohledem na
aktuální situaci moÏné.

OpusÈte havarované vozidlo a pokud
je to moÏné, pomozte ostatním opustit
vozidlo a místo nehody.

Dbejte na vlastní bezpeãnost, co nej-
dfiíve zajistûte místo nehody tak, aby
nedo‰lo k jejímu roz‰ífiení – pouÏijte
v˘straÏné osvûtlení vozu, v˘straÏn˘
trojúhelník, reflexní vesty.

Pokud je evidentní, Ïe zranûné osoby
potfiebují bezodkladnou první pomoc
(krvácení, zástava dechu), vûnujte se
nejprve zranûn˘m. Teprve po stabilizaci
zranûn˘ch pfiivolejte záchranáfie.
Pfiivolání pomoci

Pokud jiÏ nevolal na tísÀové linky
nûkdo z ostatních úãastníkÛ nehody nebo
svûdkÛ, pfiivolejte pomoc. Nemáte-li
u sebe mobilní telefon, zastavte jiné vo-
zidlo, pomoc zranûn˘m nebo ohroÏen˘m
je zákonná povinnost kaÏdého! Pokud
jde o váÏnou nebo hromadnou nehodu,
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vÏdy volejte tísÀovou linku 112, jejímÏ
prostfiednictvím budou pfiivoláni:
– hasiãi (uha‰ení poÏáru, vypro‰tûní

osob, likvidace úniku látek)
– zdravotnická záchranná sluÏba

(o‰etfiení a odvoz ranûn˘ch)
– policie (zabezpeãení místa nehody,

organizace dopravy, vy‰etfiení nehody).
Jak správnû nahlásit operátorovi, co se
stalo, naleznete na webové stránce
www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

Pfii drobn˘ch nehodách („pomaãkané
plechy“) nemusíte volat záchranáfie ani
policii vÛbec, pokud se v‰echny strany
dohodnou na vyfie‰ení situace, nedo‰lo
ke zranûní osob a nehoda váÏnû neohro-
Ïuje ostatní úãastníky provozu.

âinnost na místû nehody
do pfiíjezdu záchranáfiÛ 

Pfiedev‰ím si rozdûlte ãinnosti, které
je tfieba udûlat. Nebojte se poÏádat
kolemjdoucí o pomoc a spolupráci.

Zajistûte pouãenou osobou provi-
zorní regulaci nebo odklon dopravy.
V pfiípadû poÏáru, odÛvodnûného pode-
zfiení na moÏn˘ v˘buch nebo únik
nebezpeãn˘ch látek opusÈte místo ne-
hody spoleãnû se v‰emi úãastníky,
vãetnû zranûn˘ch, ktefií snesou tran-
sport (tj. kter˘m nehrozí poranûní
pátefie, které by mohlo zhor‰it zranûní).
Ujistûte se, Ïe opravdu v‰ichni jsou
v bezpeãné vzdálenosti. NezapomeÀte
ani na pfiepravovaná zvífiata, která je
tfieba po vypro‰tûní uklidnit.

Pokud vozidlo hofií a máte k dispozici
hasicí pfiístroj vhodného typu, pouÏijte
jej. Jak správnû pouÏít hasicí pfiístroj
naleznete opût na webové stránce
www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

Haste z bezpeãné vzdálenosti a ni-
kdy se nedot˘kejte ãástí vozidla.
Odklopit kapotu vozu nemá smysl, hofiení

by bylo silnûj‰í. Haste zespodu do
motorového prostoru, popfi. otevfien˘m
okénkem do prostoru kabiny.

Teprve pokud nikomu na místû ne-
hody nehrozí nebezpeãí, mÛÏete se zaãít
vûnovat dal‰ím ãinnostem. Nejdfiíve za-
jistûte volnou cestu pro pfiíjezd záchra-
náfiÛ. Pokud lze pfiedpokládat pfiílet
vrtulníku záchranné sluÏby, vytipujte
bezpeãné místo pro pfiistání (bez stro-
mÛ, elektrického vedení a kfiovinatého
porostu). Pfii pfiíletu vrtulníku signali-
zujte napfi. reflexní vestou nebo za
zhor‰ené viditelnosti svítilnou svoji
pozici a moÏné místo pfiistání (to v‰ak
pfiedev‰ím musí vyhodnotit pilot).

Poté lze fie‰it ménû dÛleÏité ãinnosti,
napfi. zabezpeãení vraku proti dal‰ímu
po‰kození, zaji‰tûní stop po nehodû,
které upfiesní vy‰etfiování (zakreslení
pozice havarovan˘ch vozidel, pokud je
tfieba s nimi dále manipulovat).
NezapomeÀte na zabezpeãení majetku
uvnitfi i vnû vozidel. VÏdy si zapi‰te kon-
taktní údaje úãastníkÛ i svûdkÛ nehody. 
Na co nezapomenout po pfiíjezdu
záchranáfiÛ

Buìte k dispozici veliteli zásahu
(velitel té sloÏky, která dorazí jako
první nebo fiídí zásah, obvykle hasiã).
Popi‰te mu, jaká hrozí nebezpeãí a co
jste jiÏ udûlali pro jejich omezení.
Upozornûte na osoby ãi zvífiata, které
jste nebyli schopni vyprostit, a nahlaste
jejich poãet a Vámi zji‰tûné údaje
o jejich stavu. VÏdy se fiiìte pokyny
záchranáfiÛ a buìte jim nápomocni.

AÏ jako jeden z posledních krokÛ se
postarejte o svoje havarované vozidlo
– kontaktujte svoji poji‰Èovnu a zajis-
tûte si odtahovou sluÏbu.
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Ocenûní nejlep‰ích sportovcÛ
mûsta za rok 2008

V pondûlí 27. 4. 2009 probûhlo v ob-
fiadní síni ti‰novské radnice slavnostní
setkání nejlep‰ích sportovcÛ a funkcio-
náfiÛ SSK Ti‰nov a Sokola Ti‰nov
s vedením mûsta.

Z rukou starosty mûsta Franti‰ka
Svobody a místostarostÛ Jana
Schneidera a Karla ·vábenského pfie-
vzali vybraní sportovci a funkcionáfii
pamûtní listy. Pfii této pfiíleÏitosti
vedení mûsta podûkovalo také za ‰ífiení
dobrého jména mûsta druÏstvu dívek
Gymnázia Ti‰nov, které vybojovalo
bronzovou medaili na Mistrovství âR
v basketbalu.

Pfiehled ocenûn˘ch:
Basketbal

Martina Knoflíãková – hráãka
dorostenecké ligy SKB Ti‰nov (6. místo
v sezonû 2008/2009), hráãka extraligo-
vého Valusun Brno – nejvy‰‰í doroste-
necká soutûÏ (play-of, boj o titul), 3. místo
na celorepublikovém finále âR stfiedních
‰kol v Praze, nominace do 15 hráãek na
ME 2009 juniorek – ãervenec 2009.

Beata Adamcová – hráãka doroste-
necké ligy SKB Ti‰nov (6. místo v sezonû
2008/2009), hráãka extraligového
Valusun Brno – nejvy‰‰í dorostenecká

soutûÏ (play-off, boj o titul), 3. místo na
celorepublikovém finále âR stfiedních
‰kol v Praze, nominace do 15 hráãek na
ME 2009 kadetek – ãervenec 2009.

Fotbal
Ladislav Jilg – patfií k mlad‰í

generaci souãasn˘ch trenérÛ klubu. Pod
jeho vedením se v˘raznû zaktivizovala
ãlenská základna nejmlad‰ích ÏáãkÛ
(pfiípravky) fotbalového klubu. Jeho
zásluhou nyní mají fotbalisté v soutû-
Ïích tfii druÏstva pfiípravek. Sv˘m aktiv-
ním pfiístupem pfiispívá k rozvoji kopa-
né v Ti‰novû.

Zdenûk Smrkal – odchovanec ti‰-
novské kopané, kter˘ pro‰el v‰emi vûko-
v˘mi kategoriemi. V souãasné dobû du‰e
druÏstva muÏÛ. Sv˘mi zku‰enostmi
nepostradateln˘ na hfii‰ti pro svÛj pfie-
hled a pfiirozenou autoritu u mlad‰ích
spoluhráãÛ. Pro spoluhráãe je pfiíkla-
dem v pfiístupu k tréninkÛm i zápasÛm.

Házená
Petr August˘n – ocenûní za celoÏi-

votní pfiínos mládeÏnické házené
v Ti‰novû. B˘val˘ hráã a trenér házené,
od poloviny osmdesát˘ch let minulého
století aÏ donedávna se vûnoval s neu-
vûfiitelnou trpûlivostí v˘chovû mlad˘ch
házenkáfiÛ a to od tûch nejmen‰ích ka-
tegorií. První házenkáfiské dovednosti
od nûj získalo mnoho desítek házenkáfiÛ,
vãetnû dne‰ních opor druholigového t˘mu
Jana Grubera, Karla Schwarzera nebo
Martina Novotného. Jeho nejvût‰ím tre-
nérsk˘m úspûchem je páté místo
z Mistrovství âR mlad‰ích ÏákÛ v roce
1997 a 3. místo z Mistrovství âR stfied-
ních ‰kol 2002 s druÏstvem Gymnázia
Ti‰nov.

Petr Vesel˘ – ocenûní za oddanost
sportu. Souãasn˘ hráã druholigového
druÏstva muÏÛ. Dokázal se i pfies závaÏné

Adolf Mistr pfiebírá cenu z rukou starosty.
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zdravotní problémy po dlouhodobém
léãení vrátit k aktivní kariéfie. Jeho pfií-
kladn˘ pfiístup je znamením pevné vÛle,
vytrvalosti a také oddanosti házené.

Tenis
Tomá‰ Havlát – byl oporou druÏ-

stva mlad‰ích ÏákÛ a i ve star‰ích Ïácích
získával dÛleÏité body, 3. místo na
turnaji star‰ích ÏákÛ v kategorii jednot-
livcÛ a 3. místo ve ãtyfihfie. V kategorii
mlad‰ích ÏákÛ 4x 1. místo ve dvouhfie
i ãtyfihfie, 7x 2. místo a 7x 3. místo. Na
celostátním Ïebfiíãku se umístil na
149. místû a v rámci Jihomoravského
kraje na 39. místû.

Monika Balá‰ová – tenisu se vûnuje
teprve 3 roky, sehrála nûkolik úspû‰-
n˘ch zápasÛ v kategorii minitenisu,
bûhem zimní sezóny získala první zku-
‰enosti na turnajích babytenisu.

Volejbal
Jan Dufek
Draho‰ ·ikola

Oba hráãi po úspû‰ném pÛsobení
v dorosteneckém volejbale  v Ti‰novû
a hostování v 1. lize v Drásovû posílili od
roku 2008 muÏsk˘ volejbal v Ti‰novû.
A to dokonce tak úspû‰nû, Ïe byli zafia-
zeni do základní hrací sestavy. Sv˘m
v˘konem a morálními vlastnostmi
v˘raznû pomohli k tomu, Ïe ti‰novské
druÏstvo volejbalistÛ bojuje o ãelní
umístûní v Krajském pfieboru I. tfiídy.

Sokol Ti‰nov
Michal Slouka – 1. místo

v Národním poháru karate, 4. místo
v Stfiedoevropské lize karate

Hana Zemanová – cviãitelka karate
mládeÏe, drÏitelka 1. kyu

Helena ÎiÏlavská – cviãitelka
sokolské v‰estrannosti pfied‰kolní mlá-
deÏe, cviãitelka aerobiku

Adolf Mistr – starosta Ïupy
Pern‰tejnské, celoÏivotní práce ve pro-
spûch Sokola Ti‰nov

Andrej Suãko – dlouholet˘ cviãitel
sokolské v‰estrannosti, organizátor
mineralogické burzy, ãlen v˘boru

Basketbalistky Gymnázia Ti‰nov
Marvanová Barbora, Juránková

Monika, Knoflíãková Martina,
Zemánková ZdeÀka, Musilová Aneta,
Adamcová Beata, Havlátová Krist˘na,
Brandtnerová Lenka, Nûmcová
Michaela, Fuchsová Vendula

J.S.

Nejkrásnûj‰í rozkvetlé
okno Ti‰novska 2009

Matefiské centrum
Studánka, mûsto
Ti‰nov a Mûstská kni-
hovna v Ti‰novû vy-
hla‰ují ãtvrt˘ roãník

soutûÏe o Nejkrásnûj‰í rozkvetlé
okno Ti‰novska 2009.

I letos bychom rádi ocenili va‰i
snahu a péãi o malé zahrádky za okny,
na balkonech nebo na teráskách, které
celé léto lahodí na‰im oãím. TakÏe
neváhejte, zkrá‰lete i svá okna a neza-
pomeÀte nám poslat fotografii va‰ich
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rozkvetl˘ch truhlíkÛ a kvûtináãÛ, které
jsou viditelné z ulice ãi z vefiejného
prostranství.

Nejpozdûji do 28. 8. 2009 mÛÏete
zaslat fotografii (nebo zanechat na
podatelnû Mûstského úfiadu v Ti‰novû)
rozkvetlého okna nebo balkonu
v Ti‰novû a okolních obcích, které je
viditelné z ulice ãi z vefiejného
prostranství, na zadní stranû opatfienou
jménem, adresou, telefonem, e-mailem
majitele vyfotografovaného okna na
adresu:
Odbor správy majetku a investic
MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111
666 19 Ti‰nov
(obálku nadepi‰te heslem „Okno
Ti‰novska“) nebo e-mailem na:
studanka@atlas.cz

Fotografie budou vystaveny v záfií
v Matefiském centru Studánka a v pro-
storách Mûstské knihovny v Ti‰novû,
kde také probûhne divácké hlasování.

Pro vítûze budou pfiipraveny hod-
notné ceny.
Více informací:
MC Studánka Ti‰nov
tel: 604 871 943
www.studanka.webzdarma.cz
Mûstsk˘ úfiad Ti‰nov
tel: 549 439 830
www.tisnov.cz

Akce Centra sociálních sluÏeb
Ti‰nov v mûsíci kvûtnu
CSS Ti‰nov, pfiíspûvková organizace

(dfiíve „Penzion“)
Králova 1742
tel.: 549 410 301
info@css.tisnov.cz

16. kvûtna (sobota) – vystoupení dûtí.
Od 15 hodin v jídelnû  Domu s peãova-
telskou sluÏbou Králova 1742 probûhne
taneãní vystoupení dûtí z Dûtského

domova Ti‰nov, TygfiíkÛ ze Sokola
Ti‰nov a Crazy girls ze Z· Drásov.

20. kvûtna (stfieda) – zájezd do
Mûstsk˘ch lázní v Boskovicích (plavání
a relaxace). Odjezd od Domu s peãova-
telskou sluÏbou Králova 1742 bude
v 13.30 hodin, cestou zastavujeme na
Humpolce a sídli‰ti. Cena 130,- Kã zahr-
nuje dopravu autobusem a vstupné na
v‰echny atrakce lázní. V˘hradnû pro
úãastníky zájezdu je zamluven plaveck˘
bazén, relaxaãní bazén s perliãkov˘mi
lÛÏky a sedátky, vífiivá vana, infrasauna.
Pfiedpokládan˘ návrat v 17 hodin. Dal‰í
termíny zájezdu na plavání a relaxaci
do Boskovic budou: stfieda 10. 6. a stfieda
1. 7. 2009.

21. kvûtna (ãtvrtek) – cestopisná be-
seda o Egyptû pofiádaná spolu s Klubem
Ti‰novsk˘ch vozíãkáfiÛ. Pan Halouzka
bude o Egyptû vyprávût z pohledu ãlo-
vûka, kter˘  urãitou dobu v Egyptû
pracoval a Ïil. Seznámí nás s Egyptem
takov˘m, jak˘ nelze z hotelu poznat.
Poznáme Ïivot prost˘ch EgypÈanÛ mimo
hotelové komplexy. Uvidíme fotografie
Rudého mofie, jednoho z nejkrásnûj‰ích
mofií svûta. Beseda se koná ve
14.00 hod. v jídelnû Domu s peãovatel-
skou sluÏbou Králova.

27. kvûtna (stfieda) – celodenní zájezd.
Odjezd od DPS Králova 1742
v 8.30 hod., cestou zastavujeme na
Humpolce u b˘valé autobusové za-
stávky, dále pak na sídli‰ti.
Cena zájezdu je 250,- Kã.
Nav‰tívíme:
– Zámek Buchlovice – prohlída zámku

a zámecké zahrady. V Buchlovicích
zajdeme také na obûd – dle svého v˘-
bûru, hradí si kaÏd˘ sám

– Muzeum Tupeské keramiky
– Archeoskanzen Modrá
– Velehrad – poutní místo
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Pokud vlastníte prÛkaz ZTP, nahlaste
tuto skuteãnost pfiedem a vezmûte prÛ-
kaz s sebou.

Podrobnosti o pofiádan˘ch akcích
budou vyvû‰eny na nástûnkách domÛ
s peãovatelskou sluÏbou, pfiípadnû je
sdûlíme na telefonním ãísle 549 410 312
u Romany Koneãné, kde se také mohou
hlásit v‰ichni zájemci.
Na akce srdeãnû zveme v‰echny seniory! 

VáÏení spoluobãané,

chtûla bych Vám nûco málo fiíct
o svém Ïití v Domû s peãovatelskou sluÏ-
bou. MÛj Ïivot cel˘ch osm let zde byl vy-
rovnan˘, slu‰n˘ a spokojen˘, ale co dnes
proÏíváme, jsme nemûli. Hodnotím
jenom kousek, z poslední doby.

Po Velikonocích se konala zábava.
Sice hráli jenom dva muzikanti, ale ta-
neãní prostor byl zaplnûn od 15 do 19
hodin. Lidé nad‰ení, veselí i ke konci,

coÏ dfiíve nebylo. Nûkdo fiekl, Ïe je tu
paní Valerie a bude jí 92 let. Lidé si
vstoupili do kola, muzika hrála a já ‰la
do kola a nad‰enû ‰lapala, protoÏe opra-
vdov˘ tanec v tûch letech neb˘vá, ale
nad‰ená aÏ k pláãi. To zakonãení bylo
dojemné, to se nikdy nestalo.

A za t˘den jsme se jeli koupat do
Boskovic. Byla jsem v mnoha lázních
i v cizinû (revma a astma), ale toto jsem
nezaÏila. Voda hnaná odspodu udrÏí
celé tûlo na povrchu a masíruje tak, jak
to rukama nikdo nedokáÏe. A v˘sledek?
Jedeme domÛ a necítím bolesti.

To je velká snaha pomáhat nám
odejít s men‰í bolestí. Za to dûkujeme
v‰em pracovníkÛm a vedení Domu
s peãovatelskou sluÏbou.

Valerie Hamerníková, 92 rokÛ
obyvatelka Domu s peãovatelskou

sluÏbou Králova, Ti‰nov

Pani Hamerníková v lázních v Boskovicích

Paní Hamerníková na velikonoãní zábavû

Kultura v Ti‰novû

MûKS Ti‰nov
na nové adrese www.mekstisnov.cz

15. kvûtna v 17.00 hod.
sál kina Svratka

Divadélko KUBA PlzeÀ

HONZA NEBOJSA – pohádka

15. kvûtna ve 21.00 hod.
JAZZOV¯ KLUB Ml˘nská 152

Jifií Hauser Quartet
Jifií Hauser – kytara, Radim Hanousek
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– saxofon, Vlastimil Trllo – baskytara,
Jan Dvofiák – bicí

20. kvûtna v 19.30 hod.
kostel sv. Václava Ti‰nov

Závûreãn˘ koncert sezóny
KPH 2008/09

Ti‰novsk˘ komorní orchestr pod vede-
ním Jaroslava Kolesy
Vítûzslav Drápal – flétna

MHF 13 mûst
CONCENTUS

MORAVIAE 2009
Dámy mají pfiednost

30. 5. – 27. 6. 2009

31. kvûtna v 15.30 hod.
Ti‰nov, sál kina Svratka

Pfiedstavení divadla Polárka pro dûti
ve spolupráci se Sítí Matefisk˘ch center

S koníãkem pfies hory a doly
Divadlo Polárka

Eva Tálská – scénáfi a reÏie

15. ãervna v 19.30 hod.
Ti‰nov, MûKS, Velk˘ sál
ArteMiss – klavírní trio

Clara Schumann-Wieck:
Klavírní trio g moll op. 17
Clara Schumann-Wieck:
Scherzo II c moll op. 14 pro klavír
Robert Schumann:
Klavírní trio ã. 1 d moll, op. 63

Vstupenky na festival CONCENTUS
MORAVIAE jsou v pfiedprodeji
u pí. Ra‰kové v knihkupectví.

Fotografie z akcí MûKS si mÛÏete pro-
hlédnout na http://www.tisnov.info
/index.php

Pozvánka

V rámci zahájení prodejní v˘stavy
Mistrovská plátna ãesk˘ch malífiÛ se
uskuteãní v úter˘ 19. 5. 2009 v 18.30 hod.
v Galerii Art Periscope „Zpívání mezi
obrazy“. Vystoupí pûvkynû Národního
divadla v Brnû Vûra Bakalová a profeso-
fii JAMU Franti‰ek Kratochvíl a Jifií
Novotn˘.

ART PERISCOPE objevuje nové
moÏnosti Netradiãní vernisáÏe autor-
sk˘ch v˘stav a seriál pofiadÛ „Mezi
obrazy“ pfii zahajování prodejních
v˘stav, to jsou hlavní trumfy spoleã-
nosti Art Periscope provozující galerii
v Jamborovû domû. DÛkazem toho byla
jejich tfietí vernisáÏ, a to malífiky
Vlastimily Babákové z Kolína. Jednak
tato skromná umûlkynû pfiedstavila
svoje realistické obrazy a portréty zná-
m˘ch osobností a jednak pfiedvedla
svoje hudební nadání jako zpûvaãka
a kytaristka skupiny BABTRIO, které
celou vernisáÏ hudebnû obohatilo.

Novinkou bylo pokraãování verni-
sáÏe na zahradní terase Jamborova
domu formou zahradního pikniku, kter˘
za hudebního doprovodu BABTRIA se
i díky poãasí skvûle vydafiil. Je jenom
‰koda, Ïe si toto nev‰ední posezení v pfií-
rodû uprostfied mûsta nechali dal‰í na‰i
spoluobãané ujít.

Ha-kapela zve na koncert

Ha-kapela si vás dovoluje pozvat na
svÛj tradiãní koncert, kter˘ se usku-
teãní v pátek 29. kvûtna 2009 v kino-
sále Svratka v 17:30. Leto‰ní vystou-
pení bude obohaceno o dva hosty.
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Prvním bude pûvecké duo Zuzka a Jan
Brdíãkovi. Druh˘m pak jiÏ nám znám˘
pûveck˘ sbor z Lomnice – LSDa.

Na va‰i úãast se tû‰í ãlenové Ha-kapely.

Muzejní noc

Podhorácké muzeum poboãka Muzea
Brnûnska
www.muzeumbrnenska.cz
Porta coeli 1001, Pfiedklá‰tefií
sobota 16. kvûtna 2009
18.30 – 23.30 hodin
Program k 80. v˘roãí zaloÏení
Podhoráckého muzea
– hudba, zpûv a tanec 30. let
– divadelní soubor Vichr z hor Lomnice

– taneãní soubor
KVJ Ti‰nov

– Ha-kapela ZU· Ti‰nov
– vokálnû instrument.

sdruÏení Black Uganda
Choir Brno

– historické automobily Autoklubu
Ti‰nov

– v˘stava Volání mofie a stálé expozice
– osvûtlení portálu klá‰terního kostela

a ãasové prohlídky
– prodej cukrovinek, peãiva, elegant-

ního zboÏí
– zdravá strava a delikatesy – café,

chocolat, thé
– obãerstvení

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje

15. 5. Honza Nebojsa – pfiedstavení pro dûti kino Svratka 17.00 MûKS
16. 5. Muzejní noc Podhorácké muzeum 18.30 muzeum
17. 5. Memoriál Ivo Medka plocha u nového hfibitova 12.00
18. 5. Absolventsk˘ koncert sál MûKS 18.30 ZU·
20. 5. KPH – Ti‰novsk˘ komorní orchestr kostel sv. Václava 19.30 MûKS
21. 5. Salonky – dekorativní vyfiezávání knihovna 9.30 MûK

z ovoce a zeleniny
23. 5. Závody Ïactva, Bûh Klucaninou hfii‰tû u sokolovny 9.00 Sokol
24. 5. Tûlocviãná akademie TJ Sokol Ti‰nov hfii‰tû u sokolovny 14.00 Sokol
28. 5. Salonky – pohled 8.30 knihovna

na hospodafiení státních lesÛ
28. 5. Taneãní vystoupení kino Svratka 16.30 ZU·
29. 5. Ha-kapela – koncert kino Svratka 17.30
31. 5. Concentus Moraviae kino Svratka 15.30 MûKS

– S koníãkem pfies hory a doly

V˘stavy
Datum Akce Místo

3. 5. – 17. 5. Vlastimila Babáková JamborÛv dÛm
26. 4. – 25. 10 Volání mofie – lastury a modely lodí Podhorácké muzeum

Jinde
Datum Akce Místo

1. 5. – 24. 5. J. Sklenáfi, K. Fuksa synagoga Lomnice
4. 5. – 31. 5. Náhledy a rozhledy v na‰í krajinû – M. StaÀová Domov sv. AlÏbûty, ÎernÛvka
1. 5. – 31. 5. Stanislav Bûlík – KRAJINA Libu‰ina galerie, Malhostovice
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Druhé místo v kraji

Îáci Z· Smí‰kova i nadále pokraãují
v úspû‰né reprezentaci.

Na na‰í ‰kole probûhlo okrskové
kolo v minikopané, kterého se zúãast-
nilo 9 druÏstev. Ukazuje se, Ïe sport
je v na‰em mûstû na dobré úrovni,
a v‰echna první místa obsadili Ïáci ti‰-
novsk˘ch ‰kol. 1. místo Z· 28. fiíjna,
2. místo gymnázium a 3. místo Z· Smí‰-
kova. Dûkujeme tímto Z· 28. fiíjna za
spolupráci pfii organizaci.

Îáci 6. a 7. tfiíd se zúãastnili basket-
balov˘ch turnajÛ Nestle Cup. Obû druÏ-
stva postoupila do krajsk˘ch kol, kde
dívky získaly stfiíbrné medaile.

VV

Informativní schÛzka

SchÛzka rodiãÛ
ÏákÛ pfiijat˘ch do
1. tfiíd pro ‰kolní

rok 2009/2010 se uskuteãní ve stfiedu
27. 5. 2009 v 16.00 hod. v jídelnû ‰koly.

RodiãÛm zde budou poskytnuty ve‰-
keré dÛleÏité informace, vztahující se
k nástupu dûtí do Z·. PovaÏujeme úãast
rodiãÛ za dÛleÏitou.

PaedDr. Radmila Zhofiová
fieditelka ‰koly

Pfied‰koláci aneb tû‰íme
se do ‰koly…

Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna 1708 ve
spolupráci s matefisk˘mi ‰kolami
v Ti‰novû pfiipravuje pro pfied‰kolní dûti
nûkolik odpoledních akcí ve ‰kole. Na‰í
snahou je pfiiblíÏit dûtem ‰kolní atmo-
sféru je‰tû pfied vstupem do 1. tfiíd.

JiÏ ãtvrté setkání s dûtmi a jejich ro-
diãi se uskuteãní ve stfiedu 20. 5. 2009
v 15.30 hod. ve tfiídû 1. B. Toto odpo-
ledne bude jiÏ zamûfieno na ‰kolní
v˘uku. Dûti si vyzkou‰í, jak se uãí ve
„velké“ ‰kole.

Tû‰í se na vás paní uãitelky Eva
Dvofiáãková a Jana Chadimová

Den Zemû

Dne 22. 4. 2009 na‰e ‰kola uspofiá-
dala tematické vyuãování k celosvûto-
vému Dni Zemû.

Pro Ïáky 2. stupnû bylo pojato jako
sportovnû-vûdomostní soutûÏ, které se
zúãastnily jednotlivé tfiídy spolu se
sv˘mi tfiídními uãiteli. Pravidla soutûÏe
byla jednoduchá. Na kaÏdém ze sedmi
stanovi‰È soutûÏilo za kaÏdou tfiídu vy-
brané druÏstvo a získávalo tak cenné
body, které se v závûru seãetly.
Vûdomostní testy byly zamûfieny na
obecnou problematiku ekologie a region
Ti‰novska. K rozmístûní stanovi‰È jsme
vyuÏili krásnou pfiírodu blízkého kopce
Klucanina. Funkci koordinátorÛ na sta-
novi‰tích plnili Ïáci 9. roãníkÛ. Pfiesun
lesem pfii plnûní jednotliv˘ch úkolÛ Ïáci
vyuÏívali k ãi‰tûní pfiírody od odpadkÛ.
Nûkteré kolektivy na‰ly opravdu cenné
kusy – pneumatiku ãi rezav˘ barel. Bylo
pozoruhodné sledovat, s jak˘m elánem
se v‰ichni do akce zapojili.

Îáci 1. stupnû také zmûfiili svoje síly
v rÛzn˘ch soutûÏích, ale tentokrát na
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hfii‰ti ‰koly. Soupefiili v odpadové ‰ta-
fetû, vyhledávání a pfiifiazování názvÛ
rostlin a ÏivoãichÛ, se‰lapávání PET
lahví a pfiedávání vzkazÛ tichou po‰tou.
Následné zhotovení Ïivoãicha a králov-
ské koruny Odpadového království
z rÛzn˘ch odpadov˘ch materiálÛ se
kaÏdá tfiída zhostila s maximálním
nasazením a opravdu bujnou fantazií!
Pfiijìte se sami podívat do vestibulu
na‰í ‰koly, kde doãasnû máme celé
Odpadové království vystaveno!

Vzhledem k tomu, Ïe 22. duben byl
krásn˘ jarní den, Ïáci se dobfie pobavili
a navíc udûlali kus uÏiteãné práce pro
pfiírodu, mÛÏeme konstatovat, Ïe se
oslava Dne Zemû podafiila.

Ing. Gabriel Gregu‰
Mgr. Vladimíra StaÀková

Den ãarodûjnic

Poslední dubnová noc,
ta má vÏdycky velkou moc.
âarodûjky svátek mají,
k ohníãku se slétávají…

V noci na pfielomu dubna a kvûtna se
rozhofií ohnû na kopcích kolem vesnic
i mûst. Probûhne jeden z nejoblíbenûj-
‰ích lidov˘ch zvykÛ „pálení ãarodûjnic“.
JiÏ odpradávna zapalovali lidé na vyv˘-
‰en˘ch místech ohnû, aby je ochránily
od neãisté moci ãarodûjnic. V dne‰ní
dobû jde spí‰e o moÏnost sejít se s pfiá-
teli u oh˘nku, posedût, pobavit se. Ná‰
Den ãarodûjnic v prvních tfiídách pro-
bûhl 28. 4. 2009. Ráno jsme se se‰li ve
tfiídách, kde jsme si vyprávûli o historii
tohoto zvyku. Samozfiejmû ne jako Ïáci,
ale jako nefal‰ované ãarodûjnice a ãaro-
dûjové. Následovalo procviãení slabik
dû, tû, nû, napfiíklad ve slovech: ãarodûj-
nice, ko‰tû, kouzelnû. V tûlocviãnû poté
probûhlo klání o Pohár Harryho
Pottera. âarodûjnice a ãarodûjové soutû-

Ïili napfiíklad v tûchto disciplínách: bûh
s ko‰tûtem, proskakování kruhu, hod
kostkou. Na závûr vyuãování jsme si
namalovali ãarodûjnici a zazpívali pís-
niãku, kterou zaãíná ná‰ pfiíspûvek.
Myslíme si, Ïe se tento den vydafiil a Ïe
jsme si jej uÏili jaksepatfií. MÛÏete
to i sami posoudit, pokud se podíváte
na webové stránky na‰í ‰koly 
www.tisnov-zs28.cz, kde najdete foto-
grafie na‰ich mal˘ch ãarodûjÛ a ãaro-
dûjnic.

Mgr. Jana Krejãí

Slavkovské memento

Slavkovské memento je festival
váleãné literatury faktu. V rámci tohoto
festivalu se pofiádají besedy se spisova-
teli, autorská ãtení aj. Dal‰í souãástí
tohoto festivalu je literární a v˘tvarná
soutûÏ, která se snaÏí probudit a objevit
v Ïácích nejen literární nadání, ale také
je nutí k zamy‰lení nad neustále ak-
tuálním tématem – válkou.

5. roãníku s tématem „Války neválky"
se zúãastnil i Ïák 9. D tfiídy Z· námûstí
28. fiíjna Petr Lipovsk˘ se svou prací
s názvem „Vzpomínky obyãejného vojáka“
a umístil se na skvûlém 3. místû. Îe se
nejednalo jen o obyãejn˘ úspûch, svûdãí
i slavnostní pfiedání cen, které probûhlo
24. 4. 2009 v Historickém sále zámku ve
Slavkovû za úãasti hejtmana
Jihomoravského kraje ãi zástupcÛ
âeské obce legionáfiské.

Pevnû doufáme, Ïe tento úspûch Petra
povzbudí do budoucna v dal‰í literární
tvorbû a ostatní studenty motivuje k ak-
tivnûj‰í úãasti na podobn˘ch soutûÏích.

Úplné znûní Petrovy literární práce
si mÛÏete pfieãíst na webov˘ch strán-
kách ‰koly www.tisnov-zs28.cz.

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

www.ddm-tisnov.cz

Africk˘ tanec
s Terezkou
a Tubabu
Taneãní workshop

s doprovodem bubeníkÛ ze skupiny
Tubabu se uskuteãní v sobotu 30. kvûtna
od 14 do 17 hod. v DDM.

Africké rytmy, dynamick˘ tanec,
silná energie bubnÛ. Pro nové i zku‰ené
zájemce.
Rezervace pfiedem, tel. 549 410 118,
helanova@ddm-tisnov.cz
Do 18 let 200,- Kã, dospûlí 220,- Kã

Afrika – Koncert skupiny Tubabu.
Poslechov˘ i taneãní veãer v parku

za DDM na ul. Riegrova, sobota 30. 5.
v 19.30 hod.
Vstupné 50,- Kã, bez rezervace.
Obãerstvení zaji‰tûno!

Pohádkov˘ les
Opût zveme v‰echny dûti a rodiãe na

oblíbenou dobrodruÏnou cestu pohádko-
v˘m lesem. Potkáte staré známé, ale
i nové pohádkové bytosti, které uÏ se na
vás tû‰í a mají pro vás pfiipravené rÛzné
soutûÏe a úkoly. Zaãátek je u ti‰novské
nemocnice. V nedûli 31. 5. prÛbûÏnû od
10 – 16 hodin. Vstupné 30,- Kã (pouze
dûti).

Tábor u koní
Poslední volná místa na Tábofie

u koní!
Tábor je v krásném prostfiedí zamû-

fien˘ nejenom na jeÏdûní na koni, ale
také na poznání a pfiirozenou komuni-
kaci s koÀmi pod citliv˘m vedením
lektorÛ.

Program probíhá ve tfiech skupi-
nách: jeÏdûní (2 hod. dennû), péãe a po-
vídání o koních. Pfii jízdách budou dûti
rozdûleny do mal˘ch skupin na zaãáteã-
níky a pokroãilé a kaÏd˘ bude mít svého
konû.
Ubytování v chatkách, strava 5x dennû.
Cena: 4 200,- Kã.
Turnus I. 20. 7. – 26. 7.
Turnus II. 26. 7. – 1. 8.
Místo: Podmitrov
Rezervace a informace tel. 549 410 118,
777 809 263 Veronika Jufiíková, 
jurikova@ddm-tisnov.cz

Pozvánka

âESK¯ âERVEN¯ K¤ÍÎ TI·NOV
Vás srdeãnû zve na âLENSKOU
SCHÒZI.
Program:
II. ãást P¤EDLÉKA¤SKÉ PRVNÍ 
POMOCI
Zpráva o ãinnosti ââK Ti‰nov
Zpráva o ãinnosti OS ââK Brno-venkov
SchÛze se koná dne 19. 5. 2009 v 18.00
hodin v zasedacím sále MûÚ Ti‰nov.
Tû‰íme se na Va‰i úãast.
Zváni jsou i neãlenové.

Svaz postiÏen˘ch
civilizaãními chorobami
v âR

Uvolnila se místa na rekondiãní
pobyt – Hotel Adamantino, Luhaãovice
v termínu 17. 8. – 27. 8. 2009.

Plná penze, v˘tah, masáÏe, cviãení
v bazénu (bazén vyhfiívan˘ pfiímo
v hotelu).
Telefon: 549 413 171
Mobil: 605 832 454.
Spûchá!
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Sokoli zvou

Na nedûli 24. kvûtna 2009 pfiipra-
vuje tûlocviãná jednota Sokol Ti‰nov
slavnostní otevfiení rekonstruovaného
hfii‰tû u sokolovny. Souãástí slavnost-
ního otevfiení hfii‰tû bude tûlocviãná
akademie. Zaãátek je ve 14.00 hod.

V programu akademie vystoupí
vûrná garda TJ Ti‰nov se skladbou
Ta na‰e písniãka ãeská, dále rodiãe
a dûti, taneãní soubor TJ Ti‰nov, ve
skladbû Klobouãky mladí sokolové
z TJ Ti‰nov, Moravské Knínice a Brno,
sportovní gymnastky z TJ Sokol Brno
I a umûlecké gymnastky z TJ Tesla
Brno, mladí házenkáfii HC Ti‰nov a ka-
ratisté ze Sokola Ti‰nov. MuÏi a Ïeny ze
sokolsk˘ch Ïup Máchalovy, Vaníãkovy
a Pern‰tejnské se pfiedstaví ve skladbû
KfiíÏem kráÏem, muÏi ze sokolské jed-
noty Ti‰nov a Îìár nad Sáz. ve skladbû
Pocta republice a závûr akademie bude
patfiit Ïenám z ti‰novské jednoty a jejich
hostÛm.

V pfiedcházející den, v sobotu
23. kvûtna 2009, budou na rekonstruo-
vaném hfii‰ti probíhat od 9 hod. závody
Ïactva v atletice a v‰estrannosti,
v 10.30 hod. bude odstartován Bûh
Klucaninou – Memoriál J. Chromého
a neÏ se bûÏci vrátí do cíle, pfiedvedou
Ïáci HC Ti‰nov ukázku tréninkového
utkání.

- ok -

Pozvánka

Klub Ti‰novsk˘ch vozíãkáfiÛ spolu
s Centrem sociálních sluÏeb v Ti‰novû
Vás srdeãnû zvou na besedu  s panem
Vojtûchem Halouzkou, kter˘ nûjakou
dobu Ïil a pracoval v Egyptû.

EGYPT, jak ho z hotelu nepoznáte.

Rudé mofie, jedno z nejkrásnûj‰ích mofií
– fotografie. Nûco o Ïivotû obyãejn˘ch
obyvatel této zemû.

Stylové poho‰tûní.
Beseda se koná ve ãtvrtek 21. kvûtna

2009 ve 14 hodin v jídelnû Domu s peão-
vatelskou sluÏbou, Králova 1742, Ti‰nov
(Penzion).

Kinematovlak

49. mezinárodní festival filmÛ pro
dûti a mládeÏ ve spolupráci s firmou
âeské dráhy, a.s. opût pofiádá festiva-
lov˘ KINEMATOVLAK, kter˘ je první
vla‰tovkou dûtského filmového svátku
ve Zlínû. Za dûtmi, které na festival do
Zlína pfiijet nemohou, vyráÏí pohádkové
„kino na kolejích". Tentokrát vlak vy-
jede na svou pouÈ republikou 20. kvûtna
2009 z historického mûsta Znojma.
V 10 hodin jej ze Znojemského nádraÏí
symbolicky vypraví pohádkové posta-
viãky a známé osobnosti. Na své trase
KINEMATOVLAK nav‰tíví celkem
15 mûst a obcí na Moravû. V projekãním
vagonu se na kaÏdé ze zastávek bude
promítat pásmo oblíben˘ch veãerníãkÛ
a krátk˘ch pohádek. Promítání do-
provodí v˘stava dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch
prací s tématikou historick˘ch objektÛ
Moravy (hrady a zámky). PouÈ KINE-
MATOVLAKU po kolejích skonãí
7. ãervna 2009 v Horní Lidãi.

KINEMATOVLAK má kapacitu
55 míst a bûhem zastávek v jednotliv˘ch
mûstech promítá po cel˘ den veãerníãky
a krátké filmy pro dûti. V odpoledních
hodinách a o víkendech pak del‰í po-
hádky a filmy pro celou rodinu. Celkem
se v KINEMATOVLAKU bûhem jeho
putování po âeské republice uskuteãní
více neÏ 250 projekcí. Vstup na promí-
tání je zcela zdarma, ov‰em místo ve
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vlaku na dopolední projekce, které jsou
urãeny pro ‰koly a ‰kolky, je nutno si
pfiedem rezervovat na telefonním ãísle
577 592 275. ·koly a ‰kolky v okolí sta-
nic, kde KINEMATOVLAK stojí, dosta-
nou na pfiedstavení speciální pozvánku.

Kromû hlavního promítacího vagonu
je vlak doplnûn o doprovodn˘ v˘stavní
a hrací vÛz. V doprovodném v˘stavním
voze je nainstalována v˘stava s témati-
kou Ïeleznice. V hracím voze si mohou
dûti ãekající na projekce hrát a kreslit.

KinovÛz je b˘val˘ zavazadlov˘ vÛz,
kter˘ byl upraven jako pojízdn˘ kinosál.
VÛz je stupÀovitû uspofiádán jako v kla-
sickém kinû a je vybaven digitální pro-
mítací technikou vãetnû zvuku 5+1.
Promítací sál je zatemnûn˘, klimatizo-
van˘ a má nyní kapacitu 60 sedících
osob. Pohodln˘ nástup divákÛ do vozu
zaji‰Èují speciálnû vyrobené ‰iroké a va-
riabilní schody uprostfied vozu. Tento
jedineãn˘ evropsk˘ projekt vznikl v roce
2004 ve spolupráci âesk˘ch drah, a. s.,
a Zlínského filmového festivalu pro dûti
a mládeÏ. Projekce v kinovoze shlédlo
za 5 rokÛ provozu jiÏ více neÏ 70 tisíc
divákÛ.

Film Festival Zlín

V rámci konání Mezinárodního
filmového festivalu pro dûti a mládeÏ
ve Zlínû nav‰tíví Ti‰nov Kinematovlak
se sv˘m programem:

Úter˘ 26. 5. 2009
8.30 – 9.00 O loupeÏníku Rumcajsovi
9.00 – 9.30 Krkono‰ské pohádky 2
9.30 – 10.00 Bob a Bobek, králíci

z klobouku
10.00 – 10.30 Krtkova  dobrodruÏství
10.30 – 11.00 Brouãci, Méìové 2
11.00 – 11.30 O kocouru Mike‰ovi
11.30 – 12.00 Povídání o pejskovi

a koãiãce

12.00 – 12.30 Îofka a její dobrodruÏství
13.00 – 15.00 O princeznû, která

ráãkovala

BliÏ‰í informace o programu a pro-
mítání pro Z· a M· na adrese:
www.zlinfest.cz (sekce PROGRAM 
– KINEMATOVLAK).

Ti‰novské trhy v kvûtnu

V sobotu 16. kvûtna najde-
te na Ti‰novsk˘ch trzích
toto zboÏí:
– první jarní zelenina v bi-

okvalitû z Ekofarmy
Machovi v Osové Bít˘‰ce

a Ekofarmy Baucis v LesoÀovicích
– domácí mouãníky ing. Milana

Katolického z ¤epky a Hany
Pfiíbramské z Ti‰nova. Na jejich stán-
cích najdete tradiãní frgály, svatební
koláãky, koláãe, buchty a dal‰í

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

– toãené i lahvové medové pivo Kvasar
ze Sentic

– 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

– bûÏné i exotické kofiení firmy Ondru‰
z Brna

– korálkové ozdoby, nau‰nice, zvífiátka,
háãkované deãky rodiny
Suchánkov˘ch z Ti‰nova

Aktuální seznam prodejcÛ sledujte
ve videotextovém vysílání
Ti‰novské televize, na stránkách 
http://trhy.tisnovsko.eu, na nástûnce
Ekoporadny Ti‰novsko vedle lékárny
Arnica a v brzké dobû také v nové
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v˘vûsce pfiímo na námûstí (v horní ãásti
pod po‰tou, u mapy Ti‰novska).

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

Dal‰í prodejní trhy s místními
(bio)potravinami a v˘robky probûhnou
30. kvûtna. Od 13. ãervna pak kaÏdou
sobotu aÏ do 31. fiíjna.

Ble‰í trhy
25. dubna probûhly v Ti‰novû první

Ble‰í trhy. Zaplnûny byly v‰echny
stánky, nûktefií prodejci vystavili své
zboÏí prostû na zem. A co se dalo koupit?
PouÏité hraãky, domácí potfieby a spo-
tfiebiãe, obno‰ené obleãení, elektro a jiné
souãástky, rÛzné sbûratelské speciality,
knihy, ãasopisy, plakáty aj. Vzhledem
k zájmu prodávajících i nakupujících
uvaÏujeme, jak Ble‰í trhy v Ti‰novû
pofiádat pravidelnû.  S v˘sledky jednání
s mûstem Ti‰nov vás seznámíme
v následujících ãíslech Ti‰novsk˘ch
novin.

KK

Okénko ekoporadny

Pozvání na ekofarmy
Na sobotu 23. kvûtna jsme
si pro vás pfiipravili exkurzi
na Ekofarmu Machov˘ch
v Osové Bít˘‰ce a Ekofarmu

Pospí‰ilov˘ch v Holubí Zhofii. Seznámíte
se s ekologick˘m hospodafiením, pro-
hlédnete si konkrétní polnosti. Farmáfii
jsou pfiipraveni odpovûdût na v‰e, co vás
k tématu zajímá. ZároveÀ si mÛÏete
nakoupit první jarní biozeleninu
a domácí vajíãka. Jinak nabídka ekofa-
rem bude k dispozici na Ti‰novsk˘ch
trzích 16. a 30. kvûtna a od 13. ãervna
kaÏdou sobotu.

Sraz zájemcÛ o exkurzi na ekofarmy
je v sobotu 23. 5. v 8.20 na ti‰novském

nádraÏí. Pojedeme vlakem v 8.35 do
Osové Bít˘‰ky. Po náv‰tûvû ekofarmy
Machov˘ch bychom se vydali pû‰ky
5 km do Holubí Zhofie. Zpût do Ti‰nova
mÛÏeme jet kolem ãtvrté hodiny autobu-
sem z Velké Bíte‰e nebo vlakem z Osové
Bít˘‰ky. Také je moÏnost se vrátit uÏ po
náv‰tûvû ekofarmy Machov˘ch v 11.15
z Osové Bít˘‰ky. V‰e bude záleÏet na do-
mluvû skupiny.

Nabídka práce
Ekoporadna Ti‰novsko hledá nového

zamûstnance ãi zamûstnankyni. NáplÀ
práce: zaji‰tûní otevírací doby ekopo-
radny 1-2 krát t˘dnû, ekologické pora-
denství, organizování akcí ekoporadny,
administrativa. PoÏadujeme: orientaci
v environmentální oblasti, zájem
o Ïivotní prostfiedí a ti‰novsk˘ region,
pfiíjemné vystupování, samostatnost
a organizaãní schopnosti. Nabízíme:
zajímavou práci pro Ïivotní prostfiedí na
Ti‰novsku, platové ohodnocení odpoví-
dající 0,1-0,2 úvazku (dle dohody), moÏ-
nost dal‰ího nav˘‰ení prostfiednictvím
grantÛ dle zájmu uchazeãe, ‰kolení.
Nástup od ãervna 2009. Pfiihlá‰ky s mo-
tivaãním dopisem posílejte do 22. 5. na
adresu ekoporadna@tisnovsko.eu nebo
Ekoporadna Ti‰novsko, nám. 28 fiíjna 28,
Ti‰nov. Více informací sdûlíme také na
tel. 737 187 244.

Nové publikace v ekoporadnû
V ekoporadnû pfiibyly tfii nové publi-

kace vydané Ekologick˘m institutem
Veronica. MUDr. Miroslav ·uta (ti‰nov-
ské vefiejnosti znám˘ jiÏ z úspû‰né
pfiedná‰ky ekoporadny v roce 2007)
v publikaci s názvem „Chemické látky
v Ïivotním prostfiedí a zdraví“ podává
pfiehled rÛzn˘ch chemick˘ch látek,
které nás v bûÏném Ïivotû obklopují a je-
jich moÏná zdravotní a environmentální
rizika. Petr Ledvina se v prakticky



RÛzné

20 TI·NOVSKÉ NOVINY 9/2009

zamûfiené publikaci s názvem „Do ãista“
vûnuje negativním vlivÛm pracích a ãis-
tících prostfiedkÛ na Ïivotní prostfiedí
a nabízí fiadu tipÛ, jak se nadbyteãné
„chemii“ pfii uklízení zcela vyhnout nebo
ji nahradit pfiírodními prostfiedky.
Poslední publikace, nazvaná „Nekup to“
fie‰í otázky ekologicky uvûdomûlého
nakupování a spotfiebitelství (nákup
potravin, obleãení, hygienick˘ch potfieb
atd.). V‰echny publikace jsou k dispo-
zici v ekoporadnû.

Autobusy na ohÀostroje
u Brnûnské pfiehrady

Na pfielomu kvûtna a ãervna bude
v Brnû opût v rámci festivalu Brno
– mûsto uprostfied Evropy soutûÏní pfie-
hlídka ohÀostrojÛ. V‰echny ohÀostroje
zaãínají ve 22.30 hod.

Program ohÀostrojÛ:
OhÀostroje v Brnû:
Pátek 22. 5. – THEATRUM PYROBOLI
– âR –  Denisovy sady
Nedûle 31. 5. – IGNIS BRUNENSIS 
TEAM – âR – Hrad ·pilberk a pivovar
STAROBRNO
Pátek 5. 6. – FLASH BARRANDOV
SFX – âR – Hrad ·pilberk

OhÀostroje na pfiehradû:
Sobota 23. 5 – FLASH BARRANDOV
SFX – âR
Stfieda 27. 5. – PIROTECHNIA IGUAL
– ·panûlsko
Sobota 30. 5. – PYROVISION
– Rakousko
Stfieda 3. 6. – GRUPO LUSO
PIROTECHNIA – Portugalsko

Posilové spoje na lince 302 KU¤IM
– BRNO, Bystrc

K ohÀostrojÛm na Brnûnské pfie-
hradû budou na lince 302 z Kufiimi do
Bystrce a zpût vypraveny posilové spoje.
Autobusy budou zastavovat ve v‰ech
zastávkách, ale POZOR, zpût z Bystrce
budou autobusy odjíÏdût ze zastávky
Pod Mni‰í horou (na levém bfiehu fieky).
Z koneãné zastávky Zoologická zahrada
nepojede do Kufiimi v dobû konání ohÀo-
strojÛ po 22. hodinû Ïádn˘ spoj.
Tam:
Odjezdy vlakÛ z Ti‰nova, které mají
v Kufiimi pfiípoj k pfiehradû:
Z Ti‰nova: 19:39, 20:39, 21:07 (rychlík),

21:39
Odjezdy autobusÛ na lince 302 z Kufiimi
do Bystrce: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30,

22:00.
Zpût:
Odjezdy z Bystrce, Pod Mni‰í horou:
22:59 – v Kufiimi navazuje vlak do
Ti‰nova, linka 152 do Blanska, 312 do
Veverské Bít˘‰ky a v pracovní dny také
linka 311 do Ti‰nova.
23:10 – v Kufiimi navazuje linka 310 do
Blanska
23:25 – spoj pokraãuje z Kufiimi do smû-
ru Moravské Knínice – Chudãice
– Sentice – Hradãany – Ti‰nov
23:45 – spoj pokraãuje z Kufiimi do smûru
âebín rozc. – Malhostovice – Drásov
– Ti‰nov

Nové víkendové spoje
do srdce Moravského krasu

O víkendech od 1. 5. do 1. 11. jsou
v provozu nové spoje na lince 152 Kufiim
– Blansko, které umoÏní rychlej‰í spo-
jení z Ti‰nova do Moravského krasu:

Z Ti‰nova je moÏno vyuÏít vlak
s odjezdem v 7:39 do Kufiimi (7:51), kde
je moÏné pfiestoupit na pfiím˘ spoj
s odjezdem v 8:09 do Blanska. Spoj po-
kraãuje z Blanska jako linka 233 aÏ do
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Sloupu, Suchého a Bene‰ova.
V Blansku na tento spoj navíc navazuje
linka 231 s odjezdem v 8:43 z Blanska
do smûru Rudice – Jedovnice
– Krasová – Studnice a linka 226 s od-
jezdem z Blanska v 9:15 do smûru
Skalní Ml˘n (jede jen do 30. 9.).

Nov˘ víkendov˘ spoj na Boskovicko
O víkendech od 1. 5. do 1. 11. je

v provozu nov˘ víkendov˘ spoj na lince
162 Kufiim – Boskovice. Z Ti‰nova je

moÏné vyuÏít vlak s odjezdem v 7:39 do
Kufiimi (7:51), kde je moÏné pfiestoupit
na nov˘ spoj linky 162 do Boskovic
s odjezdem v 8:29 z Kufiimi. Na spoj
linky 162 navazuje v âerné Hofie linka
301 do smûru Lysice – Kun‰tát –
Ole‰nice – Bystré u Poliãky
a v Boskovicích navazuje linka 255
v 9:38 do Letovic.

Milo‰ Kotek



22 TI·NOVSKÉ NOVINY 9/2009

Pfiedklá‰tersk˘ most

Koneãnû jsme se po 64 letech doãkali
stavby nového mostu u papírny. PÛvodní
most, postaven˘ v letech 1932-33, byl
zniãen˘ ustupující nûmeckou armádou
9. kvûtna 1945. Bylo to kolem ãtvrté ho-
diny odpolední, krátce po zniãení mostÛ
u Hradãan a u âerveného ml˘na, a ná-

sledoval most pfies Louãku na druhém
konci Pfiedklá‰tefií. Nûmci informovali
obyvatele v okolí pfiedem a bylo doporu-
ãeno otevfiení oken. Po tûchto ãtyfiech
explozích nastal aÏ do veãerních hodin
naprost˘ klid a ticho.

Oba pfiedklá‰terské mosty byly pfií-
kladem solidních prvorepublikov˘ch
staveb. K nim moÏno v Ti‰novû pfiifiadit
budovu po‰ty a soudu – nyní SOU, po-
zdûj‰í UãÀovské ‰koly – nynûj‰í polikli-
niky a gymnázia. Obzvlá‰È vynikají
stavby z tohoto období jsou na b˘valé
Podkarpatské Rusi, kde od té doby ne-
bylo nic podobného postaveno. Most
u papírny mûl stfiedov˘ pilífi, betonové
rovné nedûlené zábradlí. Most pfies
Louãku nemûl stfiedov˘ pilífi a na obou
stranách podél vozovky byly betonové
vyztuÏovací oblouky a mezi nimi beto-
nové zábradlí. Pfiedklá‰tersk˘ pan

Procházka, pozdûj‰í hrobafi, se chlubil,
Ïe tyto oblouky pfiejíÏdûl na kole. Byla to
odvaha. Stavba mostÛ ovlivnila i umís-
tûní náloÏí. U papírny stfiedov˘ pilífi
úplnû zmizel a obû poloviny mostovky
padly do fieky.  Krajové pilífie zÛstaly
celkem nepo‰kozeny. U druhého mostu
byla náloÏ uloÏena k podpûrnému pilífii
smûrem k místní ãásti Trávníky. Celá

mostovka, z níÏ zbyly jen
ocelové v˘ztuÏe, padla na
tuto stranu. Oba mosty po
destrukci jsou nejlépe za-
chyceny na fotografiích uãi-
tele Straky ze ·tûpánovic.

Jaká byla tehdy
v Ti‰novû situace. Od Brna
ustupující armáda pfiichá-
zela od Drásova a od
Hradãan a dále se rozdûlo-
vala na Bfiezinu, Deblín,
potom na ÎernÛvku,
Deblín a za Pfiedklá‰tefiím
na Kaly a za Dolními

Louãkami na Kufiimské Jestfiabí, Níhov
a nebo Újezd, Îìárec.  Do odpoledních
hodin 9. kvûtna byl neustál˘ hukot
tankÛ, pancéfiov˘ch a nákladních aut,
koÀsk˘ch povozÛ. V‰e kromû bfiezinské
odboãky procházelo Ti‰novem. Pro nedo-
statek pohonn˘ch hmot vlekly za sebou
silnûj‰í stroje 5-6 dal‰ích vozidel.
Obchvat Ti‰nova od Hradãan
k Pfiedklá‰tefií tehdy neexistoval.

Pfiíprava mostu ke zniãení zaãala jiÏ
asi tfii t˘dny pfied devát˘m kvûtnem.
Stfiedov˘ pilífi mostu byl obloÏen v˘bu‰-
ninami umístûn˘mi na le‰ení a zavû-
‰en˘mi z mostu na lanech. Kabel k od-
pálení byl veden podél silnice k obytné
ãásti papírny, ke sklepnímu okénku
u silnice. Prostor od závor k mostu byl
zavalen kromû ustupujících vojsk
i povozy a materiálem z letecké továrny
Diana, kter˘ se kvapnû nakládal na

Most pfies Svratku
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vagóny. TraÈ byla tehdy jednokolejná
a závory byly blíÏ ke Kvûtnici, tak byl
tento prostor vût‰í. Za této situace jsem
s kamarádem procházel pod mostem,
nûmeck˘ stráÏn˘ jiÏ most hlídal,
a uschoval jsem si nûjak˘ díl z letadla
do prostoru u konce mostu, kde byly
ocelové dilataãní váleãky. StráÏn˘ mû
asi pozoroval, a protoÏe se  pfiedmût
mohl podobat minû, informoval zfiejmû
svého velitele. My jsme ‰li zatím dále
podél fieky k fotbalovému hfii‰ti. V místû
dne‰ního „dfievoplacu“ nás dohonili dva
nûmeãtí vojáci s pu‰kami v podpaÏdí
a nafiídili nám jít zpût. Mûlo se zato, Ïe
jsem pod most dal náloÏ,  která by sa-
mozfiejmû mohla pfiivést k v˘buchu
v‰echny náloÏe. Je‰tû po cestû zpût jsem
vojákÛm vysvûtlil situaci, ty to ale neza-
jímalo a vedli nás k vy‰‰ímu dÛstojní-
kovi. Situace nebyla veselá. Velitel,
kterému jsem také vysvûtlil, o co jde,
mne poslal, abych pfiedmût pfiinesl.

Potom potvrdil pravdivost mé v˘povûdi
inÏen˘r z Diany, kter˘ fiídil nakládání
materiálu. ¤ekl: „Das ist keine Mine,
das ist Gerät aus Flugzeug“ – to není
mina, to je pfiístroj z letadla. Byli jsme
propu‰tûni a zastaven˘ proud vozidel se
dal opût do pohybu a vyklizené okolí

mostu se opût zaplnilo. Zastavili jsme ú-
stup nûmecké armády na jednu aÏ dvû
hodiny, na‰tûstí bez následkÛ. Je‰tû po
pÛl roce se mne ptal uãitel Barto‰ovsk˘
z Boraãe, kter˘ událost sledoval, jak to
dopadlo.

Pfied nedávnem se objevila v tisku
i televizi informace o nálezu dûlostfielec-
kého granátu pfii v˘kopov˘ch pracích.
Pfiijal jsem ji s ú‰klebkem. Zde musí b˘t
desítky, snad stovky granátÛ. Kromû
klasick˘ch náloÏí bylo pouÏito také dûlo-
stfieleck˘ch granátÛ a min. Ty mnohé
nevybuchly a rozletûly se po okolí. SvÛj
podíl na tom má i brnûnsk˘ chlapec,
kter˘ sem pozdûji  jezdil k dûdeãkovi.
Zab˘val se rozdûláváním munice a co se
mu nehodilo, odhodil do fieky.

Zniãen˘ most byl rychle nahrazen
dfievûn˘m, kter˘ stavûli nûmeãtí zajatci
pod dohledem RusÛ. Tito byli na stavbu
dfievûn˘ch mostÛ velcí odborníci.
Pozdûji byl nahrazen kovov˘m z mon-

táÏních dílÛ dodávan˘ch
v rámci hospodáfiské pomo-
ci UNRRA, pomocné akce
OSN, která po roce 1945
dodávala zemím postiÏe-
n˘m válkou potraviny
i techniku.

Shrneme-li ztráty vzniklé
zniãením ãtyfi mostÛ, na-
sk˘tá se otázka, zda tomu
nemohli zabránit alespoÀ
ãásteãnû partyzáni
z Ti‰nova a okolí. Hlavní
vojenské síly byly jiÏ pryã
a niãení provádûla poslední

pomûrnû malá destrukãní jednotka, pro-
toÏe k odstfielu bylo v‰e pfiipraveno.

Karel Krejãí

Most pfies Louãku
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Zlaté basketbalistky
Gymnázia Ti‰nov

Dne 22. 4. se vydaly basketbalistky
Gymnázia Ti‰nov na nedaleké Sloven-
sko, kde se v Trnavû na III. Ïupné olym-
piádû stfiedo‰kolské mládeÏe pokusily
obhájit loÀské vítûzství.

Spoleãnost jim dûlali jiÏ stafií známí
z brnûnského gymnázia VídeÀská.
Podûkování patfií pfiedev‰ím
Jihomoravskému kraji, kter˘ v rámci
podpory sportu zajistil autobus i repre-
zentaãní obleãení.

Po slavnostním zahájení a koncertu
bratrÛ NedvûdÛ byly basketbalistky
ubytovány v nedaleké Seredi.

1. den sehrály Ti‰novaãky utkání
proti domácím hráãkám z Trnavy. První
ãtvrtina byla vyrovnaná, ale zbytek zá-
pasu byl jasnû v ti‰novské reÏii 69:30.
(Knoflíãková 18, Musilová 14,
Marvanová 12, Juránková 7, Adamcová,
Zemánková 6, Nûmcová 4,
Brandtnerová 2).

Po prvním vyhraném zápase nastou-
pily dívky do druhého zápasu proti
druÏstvu z Pie‰Èan. Ti‰novské basketba-
listky nedaly hráãkám z Pie‰Èan Ïádnou
‰anci a od zaãátku si budovaly náskok,
se kter˘m si soupefi nedokázal poradit.
Koneãn˘ stav 66:38. (Juránková 22,
Knoflíãková 17, Adamcová 8,

Zemánková 6, Marvanová, Musilová 4,
Brandtnerová, Fuchsová 2, Nûmcová 1).

Po obûdû nastoupila dûvãata proti
poslednímu soupefii ve skupinû. Soupefi
ze Skalice uÏ byl jen malou pfiekáÏkou k
postupu do semifinále. Zápas skonãil
100:17. (Nûmcová 24, Knoflíãková 22,
Zemánková 16, Marvanová 14,
Juránková 12, Brandtnerová 6,
Fuchsová, Musilová 2).

2. den nastoupily hráãky do zápasu
s odhodláním vyhrát. âekaly je sou-
pefiky z Chorvatska, které skonãily
druhé ve své skupinû. Zaãátek holky
tro‰ku podcenily a 1. ãtvrtina tak skon-
ãila remízou 17:17. Od 2. ãtvrtiny uÏ se
dûvãata nenechala niãím pfiekvapit a po-
stup do finále uÏ byl v kapse. Holky zví-
tûzily pomûrem 51:37. (Juránková 20,
Adamcová 7, Marvanová 6,
Brandtnerová, Knoflíãková, Nûmcová,
Zemánková 4, Musilová 2).

Ve finále se potkaly stejnû jako mi-
nul˘ rok se sportovním gymnáziem
Trnava. Od zaãátku náskok Ti‰novaãek
narÛstal díky dobré obranû a stfielbû.
V poslední ãtvrtinû se v‰ak k hráãkám
otoãilo ‰tûstí zády a soupefiky je zaãaly
dotahovat. K jejich smÛle byl v‰ak
konec zápasu, a tak ti‰novské basketba-
listky obhájily své loÀské vítûzství po-
mûrem 46:40. (Juránková 13,
Adamcová 12, Knoflíãková 11,
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Nûmcová 5, Brandtnerová, Marvanová
2, Musilová 1).

Tfie‰niãkou na dortu bylo vyhlá‰ení
Martiny Knoflíãkové jako nejlep‰í hráã-
ky turnaje.

Basketbalisté VídeÀského gymnázia
finále také vyhráli, a tak byl
Jihomoravsk˘ kraj opût úspû‰n˘ a vezl
si domÛ nejcennûj‰í trofeje.

Pochvalu si zaslouÏí nejen hráãky
ale i realizaãní team, ve sloÏení:

Trenér – prof. Marek Knoflíãek, asi-
stent trenéra – Martin Plaãek a vodono‰
Katefiina Tesafiová.

M.K.

Futsal Ti‰nov

Futsalisté Kvûtnice skonãili ve své
premiéfie v divizi na skvûlém druhém
místû.

Do první sezóny po postupu do
divize (tfietí nejvy‰‰í soutûÏ v âR) vstu-
povali futsalisté 1.FC Kvûtnice Ti‰nov
s cílem zachránit se. V̆ borné domácí
publikum a stabilní v˘kony ná‰ t˘m
nakonec dovedly aÏ k vynikajícímu dru-
hému místu.

Kvûtnice vstoupila do soutûÏe opatr-
n˘m zápasem v Brtnici, kter˘ nakonec
skonãil neobvykl˘m v˘sledkem 0:0.
V dal‰ím utkání na domácí pÛdû proti
soupefii Jantar Ivanãice jiÏ ná‰ t˘m

odhodil nervozitu a jasnû zvítûzil 6:0.
V podobn˘ch v˘konech nakonec druÏ-
stvo pokraãovalo po celou podzimní ãást.
Proti silnûj‰ím soupefiÛm ze ‰piãky ta-
bulky minimálnû remizovalo, zatímco ty
ze spodní ãásti poráÏelo s pfiehledem
vy‰‰ím rozdílem branek. Zvlá‰tû pak
duely na domácí pÛdû chodilo sledovat
ãím dál více divákÛ a ná‰ t˘m tûÏil z je-
jich podpory. Ani v jednom ze zápasÛ
podzimní ãásti neokusilo druÏstvo
hofikost poráÏky a po jejím skonãení se
usadilo na 3. místû se ztrátou pouze jed-
noho vítûzství na první pozici.

Jarní ãást zaãala opût zápasem
s Brtnicí. Na domácí pÛdû do‰lo k neu-
vûfiitelné pfiestfielce, ve které ná‰ t˘m
soupefie deklasoval divok˘m v˘sledkem
15:6. V dal‰ím kole ale pfii‰la první po-
ráÏka. Na hfii‰ti Jantaru Ivanãice
Kvûtnice prohrála tûsnû 2:3. V následu-
jícím klání si ale v˘raznû spravila chuÈ.
Proti tûÏkému soupefii Helas Brno pfied-
vedl domácí t˘m asi nejpovedenûj‰í zá-
pas sezóny, kdyÏ po skvûlém v˘konu ve
druhém poloãase otoãil stav z 0:1 na 5:1.
Ve Vy‰kovû druÏstvo doplatilo na mal˘
poãet hráãÛ. Vlivem zranûní ãi nachla-
zení odjel t˘m Kvûtnice pouze v pûti li-
dech. O v˘sledku rozhodla jediná stfiela
domácího hráãe dvû minuty pfied
koncem. O t˘den pozdûji se dal t˘m jiÏ
dohromady a v domácím stfietnutí
o udrÏení druhé pozice v tabulce proti
Lí‰ni Brno vidûla plná ti‰novská hala
futsal se „v‰ím v‰udy“. Domácí t˘m
zvítûzil 7:4, udrÏel druhou pozici
a odpoutal se od sv˘ch pronásledovatelÛ
natolik, Ïe ho na druhém místû do
konce soutûÏe jiÏ nikdo neohrozil. Ztráta
na vedoucí t˘m Tango Brno ãinila v té
dobû ‰est bodÛ a jelikoÏ BrÀané celé
souteÏi kralovali s velk˘m pfiehledem,
soustfiedil se ná‰ t˘m na poklidné
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udrÏení 2. místa. Paradoxnû v dobû, kdy
jsme mohli zaãít hrát v poklidu, uÏívat
si hry a potû‰it v˘borné domácí publi-
kum pohledn˘m futsalem, pfiestalo se
na‰emu t˘mu hernû dafiit. T˘m v dal-
‰ích pûti utkáních ztratil sice jen jed-
nou, ale proti soupefiÛm ze spodní ãásti
tabulky se trápil a v‰echny tfii domácí
zápasy zvládl zvrátit ve svÛj prospûch
vÏdy aÏ za „pût minut dvanáct“. Teãku
za sezónou udûlalo poslední utkání
proti jiÏ jasnému vítûzi soutûÏe Tango
Brno. Do brnûnské haly Vodova pfiijelo
i na‰e poãetné publikum a vytvofiilo
atmosféru hodnou kvality utkání.
Souboj prvního s druh˘m t˘mem ta-
bulky skonãil po vyrovnaném stfietnutí
tûsn˘m vítûzstvím domácího t˘mu 2:1.

DruÏstvo Kvûtnice obsadilo po sta-
bilních v˘konech bûhem celé sezóny
vynikající druhé místo s dostateãn˘m
náskokem pfied sv˘mi pronásledovateli.
V 11 domácích zápasech nav‰tívilo zá-
pasy Kvûtnice dohromady témûfi 2000
divákÛ a ná‰ t˘m dokázal 10 krát potû-
‰it publikum vítûzstvím. Ztratil pouze
jedinkrát v posledním zápase podzimu,
kdyÏ remizoval 1:1 právû s pozdûj‰ím ví-
tûzem soutûÏe. Celkovû prohrálo druÏ-
stvo v souteÏi jen 3 krát, vÏdy pouze
o gól a pokaÏdé padla rozhodující
branka aÏ 2 minuty pfied koncem stfiet-
nutí. Dal‰ím dÛleÏit˘m faktorem hry
na‰eho t˘mu byla propracovaná defen-
zíva. DruÏstvo udrÏelo zdaleka jako
jediné poãet inkasovan˘ch branek pod
dvû na zápas. Bûhem sezóny zasáhlo do
boje 14 hráãÛ vãetnû dvou brankáfiÛ
a mezi velk˘ úspûch je tfieba zafiadit
i individuální v˘sledek útoãníka
Martina Chlupa, kter˘ se stal s 37 bran-
kami nejlep‰ím stfielcem celé soutûÏe.

Do dal‰í sezóny vstoupí druÏstvo
Kvûtnice opût v záfií a bude se snaÏit

v divizi obhájit své leto‰ní umístûní.
Vzhledem ke kvalitû soutûÏe to bude ale
velice tûÏk˘ úkol, a proto doufáme, Ïe
nás fanou‰ci, kter˘m mnohokrát dûku-
jeme za jejich podporu, pfiijdou v nové
sezónû podpofiit ve stejnû hojném poãtu
jako letos a vytvofií opût vynikající
atmosféru.
www.kvetnice.tisnov.cz

Dekl

Stolní tenisté postupují
do finále play-off!

Sobota 18. 4. 2009
KORAL TI·NOV : JISKRA LITOMY·L
9 : 5
Body: Svoboda 3,5; Do Trong 3,5;
Smejkal 1; Vesel˘ 1

Sobota 25. 4. 2009
JISKRA LITOMY·L : KORAL TI·NOV
2 : 9
Body: Svoboda 3,5; Do Trong 3,5;
Smejkal 1; Vesel˘ 1

Stolní tenisté Koralu Ti‰nov po ví-
tûzství v základní ãásti potvrdili roli fa-
vorita a v semifinále porazili Jiskru
Litomy‰l v pomûru 2:0 na zápasy.
Pfiedev‰ím první utkání v Ti‰novû v‰ak
nabídlo dramatick˘ prÛbûh, kdyÏ po ve-
dení 5:0 se domácí museli strachovat
o v˘sledek. Ti‰nováci v obou utkáních
postrádali zranûného Ale‰e Pfiikryla,
pfiesto si dokázali se soupefiem poradit.

Pochvalu zaslouÏí pfiedev‰ím Luká‰
Svoboda, kter˘ ze sv˘ch ‰esti dvouher
vytûÏil maximum – 6 bodÛ a navíc mûl
podíl na obou vítûzn˘ch ãtyfihrách! V po-
dobné formû odehrál semifinále i Thang
Do Trong, kter˘ prohrál pouze jedno
utkání. Zlep‰ení do finálov˘ch bojÛ se
ãeká pfiedev‰ím od Luká‰e Veselého.
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Blahopfiání

Dne 15. kvûtna se doÏívá
81 let pan JAN
BùHOUNEK. Mnoho
zdraví, ‰tûstí a spokoje-
nosti do dal‰ích let
pfiejí manÏelka a dûti
s rodinami.

Vzpomínky

Dne 23. 5. by se doÏila
paní FRANTI·KA
KOP¤IVOVÁ z Ti‰nova
100 rokÛ. S láskou vzpo-
míná rodina. Kdo jste ji
znali, vzpomeÀte s námi.

Dne 17. kvûtna by se do-
Ïil 75 let pan Ing. ALE·
DUFEK. NedoÏit˘ch
narozenin s láskou vzpo-
mínají manÏelka a syn
s rodinou.

Dne 17. kvûtna uplyne
5 rokÛ, kdy nás opustila
na‰e milovaná maminka,
babiãka a prababiãka paní
VILMA PTÁâKOVÁ.
Stále vzpomíná dcera
a vnuãky s rodinami.

Dne 20. 5. uplyne 10 let
od náhlého úmrtí pana
MIROSLAVA ·PAâKA
(zubního technika). Kdo
jste ho znali, vûnujte mu
spolu  s námi tichou
vzpomínku. Dûkuje man-

Ïelka Marie a synové s rodinami.

Inzerce

Pronajmu ãásteãnû zafiízen˘ byt 2+1
v Ti‰novû, ul. Jamborova. Cena
9.000,- Kã vãetnû inkasa. Tel.: 603 184 550

Dlouhodob˘ podnájem pro jednu osobu
1+KK, 7.000,- Kã. Cena vãetnû zafiízení
a sluÏeb. Tel.: 603 894 613

Sport

Druh˘ t˘m po základní ãásti – Znojmo
– ve druhém semifinále porazilo
Slavkov 9:2 a 9:8 a bude tedy soupefiem
o postup do 2. ligy.
DAL·Í ZÁPAS:
(horní tûlocviãna Z· Nám. 28. fiíjna):
Nedûle 10. 5. 2009 v 10.00 hod.

KORAL Ti‰nov : TTC Znojmo
(Odveta se hraje 16. 5. ve Znojmû. 
V pfiípadû stavu 1:1 na zápasy se hraje
rozhodující utkání v Ti‰novû 17. 5.
v 10.00 hod.)

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

V pondûlí 18. 5. 2009 je v sokolovnû od 9.00 do 17.00 hod. v˘hodn˘ nákup prostû-
jovské módy. Kost˘my, kalhoty, suknû, obleky, ko‰ile a jiné.
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Pronajmu byt 1+1 v Ti‰novû. Cena
dohodou. Tel.: 604 828 549

Prodám byt 2+1 v Ti‰novû, zapoãatá
rekonstrukce. Cena 1.449.000,- Kã.
Tel.: 776 667 826, dohoda

Prodám byt v OV 1+1 Ti‰nov. Cena
1.050.000,- Kã. Tel.: 602 566 871

Prod. dût. kolo 600,- Kã. Tel.: 775 291 039

Nabízím úpravu (i trímování) psÛ.
Na objednávku. Rohozec ã. 39.
Tel.: 723 776 122

Zadám ‰tûÀata yorkshire. teriéra.
F 5.500,- Kã, P 5000,- Kã. Odbûr 
6. ãervna. Tel.: 723 194 099

Hledám paní na úklid 3+1 Klucanina,
v dopol. hodinách (9-12 hod.). Odmûna 
70-90,- Kã/h. Tel.: 733 204 536

Hledám kadefinici se ÎL pro provo-
zovnu v Ti‰novû a Pfiedklá‰tefií. 
Tel.: 777 271 823

Studio FREE roz‰ifiuje svoje sluÏby
o regeneraãní, sportovní masáÏe, tra-
diãní thajskou masáÏ nohou, parafínové
zábaly proti celulitû. Manikúra a mode-
láÏ nehtÛ, poradenství ve v˘Ïivû. První
mûsíc sleva 20% na první náv‰tûvu.
Objednávky na tel. 774 823 814, Jana
·Èastná. Zahájení 18. kvûtna.

Schopného kuchafie s praxí – Ti‰nov.
Brigádníky pro letní zahrádku – Kufiim.
Dobré platové podmínky. Tel.: 603 894 613
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