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Informace k volbám
do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu
se budou na území âeské republiky ko-
nat 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").
Upozornûní na 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˘ prÛ-
kaz. Îádost o vydání voliãského prÛ-
kazu bylo moÏno podat do 21. 5. 2009.

Hlasovací lístky budou doruãeny
voliãÛm do místa jejich trvalého
pobytu, a to nejménû 3 dny pfied
volbami.

Voliãi hlasují ve volební místnosti
volebního okrsku podle místa svého tr-
valého bydli‰tû. Zde uvádíme pfiíslu‰-

nost do volebních okrskÛ v Ti‰novû:
v okrsku ã. 1
je volební místnost v budovû
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 budovû
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 budovû
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;
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v okrsku ã. 4
je volební místnost v budovû
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
území Pfiedklá‰tefií. Tito obãané hlasují
v Pfiedklá‰tefií (zejména ul. Za ml˘nem).
v okrsku ã. 5
je volební místnost v budovû
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 budovû
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 pobytu
v místní ãásti Jamné;
v okrsku ã. 8
je volební místnost v budovû
Kulturního domu – Hajánky 23
pro voliãe s adresou trvalého pobytu
v místní ãásti Hajánky a Hájek;
v okrsku ã. 9
je volební místnost v budovû 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.

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

(Odbor správních a vnitfiních vûcí)

Ohlédnutí za 3. roãníkem
Memoriálu Ivo Medka

V nedûli 17. 5. 2009 se za mûstem ve
smûru na Îelezné uskuteãnil jiÏ 3. roãník
ti‰novské „cykloakce“. 

Leto‰ní novinkou bylo pfiedev‰ím za-
fiazení závodu na jedno zkrácené kolo
v délce 4 km pro kluky a holky v kate-
goriích podle vûku – tj. 9-10, 11-12
a 13-14 let. PofiadatelÛm se totiÏ zdálo,
Ïe jízda zruãnosti je pro nû málo, coÏ
úãast tfiicítky startujících jen potvrdila.
I tito „malí“ závodníci si bez problémÛ
poradili s nástrahami trati, pfiedev‰ím
se závûreãn˘m sjezdem úzkou pû‰inou
na parkovi‰tû.
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Ve 14.00 vyrazili na svá dvû jiÏ
„plnohodnotná“ kola juniofii. Souãasnû
se na parkovi‰ti jiÏ program rozbûhl na
plné obrátky. DÛm dûtí a mládeÏe ve
svém vyhrazeném sektoru organizoval
jízdu zruãnosti pro nejmen‰í dûti.
Zpestfiením byla pfiítomnost doplÀko-
v˘ch atrakcí – motocyklového trenaÏéru
pod dohledem ti‰novsk˘ch policistÛ
a skákacího hradu âeskomoravské sta-
vební spofiitelny ãi vtipná soutûÏ s pono-
fiením obliãeje do jogurtÛ Hollandia.
Celou akci sv˘m pohotov˘m komentá-
fiem provázel moderátor Petr Zakopal.

Na hlavní závod dospûl˘ch se regist-
rovalo 62 závodníkÛ, ktefií se úderem
tfietí hodiny
o d p o l e d n í
vydali na
traÈ sedmi-
k i lometro -
vého okruhu
v e d o u c í h o
pfies Kluca-
ninu. Îeny
jely dvû kola,
muÏi o jedno
více. Za neu-
vûfi i t e lnou
tfiiãtvrtûho-
dinku byl jiÏ
v cíli vítûz nejpoãetnûji obsazené kate-
gorie – muÏi „Elite“.

V‰ichni pfiítomní pak mohli zhléd-
nout atraktivní exhibici mistra svûta
v biketrialu Josefa Dresslera. Co v‰e lze
s kolem dokázat, pfiedvedl na rozmís-
tûn˘ch pfiekáÏkách, jejichÏ hlavní sou-
ãástí bylo jeho terénní auto.

Po závodnících vyjel na traÈ poslední
peloton – úãastníci nezávodní vyjíÏìky.
Letos se na ni zaregistrovalo 99 (!)
jezdcÛ. Na objetí trati v‰em bohatû sta-
ãila vymezená hodina a její úãastníci se

mohli tû‰it na slosování o horské kolo
Superior v hodnotû 13.000,- Kã.

Oficiální program uzavfielo vyhlá-
‰ení vítûzÛ, slosování úãastníkÛ nezá-
vodní vyjíÏìky o horské kolo a slosování
tomboly v celkové hodnotû 15.000,- Kã
pro úãastníky závodu horsk˘ch kol.

Teãku za doprovodn˘m programem
pak udûlal horkovzdu‰n˘ balón firmy
Madair, kter˘ na uvázaném lanû svezl
zájemce do v˘‰ky a pak i bezpeãnû
zpátky na zem.

O pofiádání celé akce se postarali po-
fiadatelé z Mûstského úfiadu Ti‰nov,
Domu dûtí a mládeÏe Ti‰nov a firmy
Ycnega technologies Ti‰nov. Podûkování

za pomoc
patfií rovnûÏ
ti‰novsk˘m
h a s i ã Û m
a policistÛm
a také míst-
ním cyklis-
tÛm z klubu
T i ‰ n o v
Bikers.
Velk˘ dík
patfií spon-
zorÛm, je-
jichÏ záslu-
hou se mimo

jiné podafiilo mezi nejlep‰í závodníky
rozdûlit ceny a ‰Èastn˘m v˘hercÛm
pfiedat vûcné ceny z tomboly v celkové
hodnotû 15.000,- Kã a horské kolo v hod-
notû 13.000,- Kã. Hlavní sponzofii:
Merida Czech – Petr Vanûk, Ycnega
technologies – Jifií Vejrosta, Velsbike
– Ale‰ Balabán, Steinhauser Ti‰nov,
âeskomoravská stavební spofiitelna
– Jifií Hulák, MADAIR – Dan Mader.
Dal‰í sponzofii: JABARA, s. r. o. – man-
Ïelé Dvofiákovi, Cyklosport Ti‰nov
– Pavel Klepárník, Style sport Ti‰nov
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– Radek Zámeãník, GastrosluÏby
– Tomá‰ Plavec, ELVEKO CZ – Luká‰
Válka, TEPOS-HJ – Jindfiich Bauer.

Dal‰í informace, v˘sledky a fotky
jsou uvedeny na internetov˘ch strán-
kách akce: www.mim.tisnov.cz.
Postfiehy, námûty a pfiipomínky uvítáme
na e-mailu urad@tisnov-mesto.cz.

Sluníãko svítilo, závodníci si zazávo-
dili, nezávodníci se také trochu projeli,
diváci se bavili a hlavnû se nikdo nezra-
nil. Tak zase za rok…

Jifií Dospí‰il a Hana Pokorná
Mûstsk˘ úfiad Ti‰nov

Jak˘ hasicí pfiístroj
na co pouÏít
(pokraãování)

Nedejte ohni ‰anci zniãit Vá‰ maje-
tek a zastavte ho hned na zaãátku!
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor JmK ve spolu-
práci s Policií âR – Mûstské fieditelství
Brno a Diecézní charitou Brno Vám
nabízí nûkolik informací o hasicích pfií-
strojích, jak zvolit správn˘ typ a jak
s ním správnû zacházet.
K ãemu slouÏí hasicí pfiístroje

Hasicí pfiístroj je urãen k ha‰ení za-
ãínajícího poÏáru, tj. pro prvotní
protipoÏární zásah. Obsahuje urãit˘
druh hasiva a je opatfien˘ zafiízením,
kter˘m se pfiístroj uvádí do ãinnosti.
Hasicí pfiístroje dûlíme na pfienosné,
pojízdné a pfiívûsné.
Jaké rozli‰ujeme typy hasicích
pfiístrojÛ
Hasicí pfiístroje dûlíme
dle typu náplnû na:
pûnové / vodní / prá‰kové / snûhové
/ halotronové

Správná volba hasicího pfiístroje je
podmínûna druhem hofilavé látky – ty se
dûlí do tzv. tfiíd poÏáru:

tfiída druh hofilavé látky
A hofiení pevn˘ch látek hofiících

plamenem nebo Ïhnutím
B hofiení kapaln˘ch látek a látek,

které do kapalného skupenství
pfiecházejí

C hofiení plynn˘ch látek hofiících
plamenem

D hofiení lehk˘ch alkalick˘ch
kovÛ

Jak˘m hasicím pfiístrojem co hasit
Pûnov˘ HP
– vhodn˘ – pevné hofilavé látky

– benzín, nafta, minerální
oleje a tuky

– nevhodn˘ – hofilavé kapaliny mísící
se s vodou

– hofilavé plyny
– nesmí se pouÏít! – elektrická zafiízení

pod proudem
– lehké a hofilavé alkalické

kovy
Vodní HP
– vhodn˘ – papír, dfievo a dal‰í pevné

hofilavé látky
– alkoholy

– nevhodn˘ – benzín, nafta, líh, fiedidlo
– hofilavé plyny
– cenné materiály (archivy)

– nesmí se pouÏít! – elektrická zafiízení
pod proudem

– lehké a hofilavé alkalické
kovy

– látky prudce reagující
s vodou (napfi. kyseliny)

– rostlinné a Ïivoãi‰né
tuky a oleje 

Prá‰kov˘ HP
– vhodn˘ – elektrická zafiízení pod

proudem
– hofilavé plyny
– benzín, nafta, oleje
– pevné materiály
– poãítaãe, televizory a dal‰í

elektronika
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– nevhodn˘ – dfievo, uhlí, textil
– nesmí se pouÏít! – lehké  a hofilavé

alkalické kovy
Snûhov˘ HP (CO2)
– vhodn˘ – elektrická zafiízení pod

proudem
– hofilavé plyny
– hofilavé kapaliny
– jemná mechanika

a elektronické zafiízení
– nevhodn˘ – pevné hofilavé látky typu

dfieva, textil, uhlí
– nesmí se pouÏít! – lehké a hofilavé

alkalické kovy
– hofilav˘ prach
– sypké látky

POZOR! Pfii potfiísnûní pokoÏky CO2
hrozí nebezpeãí vzniku omrzlin!

Halotronov˘ HP
Dá se pouÏít pro ha‰ení v‰ech mate-

riálÛ s v˘jimkou pevn˘ch Ïhnoucích
látek. Je vhodn˘ k ha‰ení:
– automobilÛ
– jemné mechaniky a elektroniky,

poãítaãÛ
– elektrick˘ch zafiízení pod proudem
– archivÛ a cenn˘ch materiálÛ
POZOR! NepouÏívejte v uzavfien˘ch
prostorech bez vûtrání – hrozí po‰ko-
zení Va‰eho zdraví!

Do Va‰í domácnosti doporuãujeme
pouÏít prá‰kov˘ hasicí pfiístroj ABC
(tento je univerzální – dá se pouÏít na
pevné látky, kapaliny, plyny, elektfiinu
apod., nev˘hodou je v‰ak jeho následné
odstraÀování). Nejvhodnûj‰í hasivo na
ha‰ení pevn˘ch látek je voda, av‰ak
hasicí pfiístroj s touto náplní nesmíte
pouÏít na elektfiinu!
Jak správnû umístit a pouÏívat
hasicí pfiístroje 
– HP se umísÈují tak, aby byly snadno

viditelné a volnû pfiístupné
– v nepfiehledn˘ch, pfiíp. ve skryt˘ch

prostorech se k oznaãení umístûní HP
pouÏije i pfiíslu‰ná poÏární znaãka
umístûná na viditelném místû

– HP se umísÈují v místech, kde je nej-
vy‰‰í pravdûpodobnost vzniku poÏáru

– pfienosné HP se umísÈují na stûnu tak,
aby rukojeÈ HP byla nejv˘‰e 1,5 m nad
zemí

– HP umístûné na podlaze musí b˘t
zaji‰tûny proti pádu 

– v dopravních prostfiedcích se HP
umísÈují tak, aby neohrozily bezpeã-
nost osob

Správné pouÏití HP je graficky znázor-
nûno na kaÏdém hasicím pfiístroji a do-
plnûno krátk˘m popiskem. Pfied jeho
pouÏitím si jej pozornû pfieãtûte.
Pamatujte!

Hasební zásah provádûjte vÏdy po
smûru vûtru a hofiící plochu haste od
kraje. Hasicí pfiístroj lze pouÏít opako-
vanû, proto po kaÏdém (i sebekrat‰ím)
pouÏití hasicího pfiístroje zajistûte jeho
opûtovné naplnûní. V pfiípadû vzniku
dal‰ího poÏáru se tak vyhnete komplika-
cím souvisejícím s nedostatkem hasiva.

Kontrola HP se provádí po kaÏdém
jeho pouÏití nebo pfii mechanickém po-
‰kození, jinak zpravidla  1x roãnû odbor-
nou firmou.

Nûco málo z na‰ich právních
pfiedpisÛ 

Na základû vyhlá‰ky 23/2008 Sb.,
o technick˘ch podmínkách poÏární
ochrany staveb, musí b˘t prostory ve
v‰ech nov˘ch objektech slouÏících
k bydlení (rodinné domy, stavby byto-
v˘ch domÛ, ubytovací zafiízení a dále
garáÏe) od 1. 7. 2008 vybaveny pfienos-
n˘mi hasicími pfiístroji s hasicí schop-
ností min. 34A (tzn. Ïe tento HP je
pfiedurãen k ha‰ení pevn˘ch hofilav˘ch
látek a pfii zkou‰ce sv˘m hasicím
úãinkem uhasí poÏár dfievûné hranice
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urãitého rozmûru). Tento poÏadavek se
net˘ká staveb realizovan˘ch pfied úãin-
ností této vyhlá‰ky, av‰ak doporuãu-
jeme pofiídit si hasicí pfiístroje i do Va‰í
domácnosti!

Omluva

V minulém ãísle TN jsme vás infor-
movali o slavnostním setkání nejlep‰ích
sportovcÛ a funkcionáfiÛ SSK Ti‰nov
a Sokola Ti‰nov s vedením mûsta. Mezi
ocenûn˘mi sportovci byli rovnûÏ zástupci
klubu stolního tenisu TTC Ti‰nov.
Nedopatfiením nebyli v uvefiejnûném
pfiehledu zmínûni, za coÏ se omlouváme. 

Ale‰ Pfiikryl – hráã druÏstva „A“,
v sezónû 2008/2009 odehrál v soutûÏi
3. ligy 57 zápasÛ a z toho 42 vítûzn˘ch,
coÏ v koneãném hodnocení znamená
úspû‰nost 74%. V druÏstvu je hráãem
ã. 1 a v soutûÏi se zafiadil na 4. místo
nejúspû‰nûj‰ího hráãe celé soutûÏe.
DruÏstvo „A“ se umístilo v soutûÏi
3. ligy na 1. místû a v souãasné dobû pro-
bíhají boje o postup do 2. ligy.

Katefiina Cardová – dorostenka,
hrající v druÏstvu „E“ v soutûÏi okres-
ního pfieboru muÏÛ 4. tfiídy. V sezónû
2008/2009 se druÏstvo „E“ umístilo na
1. místû a postoupilo do soutûÏe 3. tfiídy.
ZároveÀ hostovala v klubu SKST Brno,
kde získala zku‰enosti v soutûÏi 2. ligy
Ïen, a odehrála 20 utkání.

(JS)

Ti‰nov získal 3. místo

Ti‰novské informaãní centrum zís-
kalo 3. místo na pfiehlídce propagaãních
materiálÛ Tourpropag 2009 za propa-
gaãní materiál „Na v˘let s mapou“.

Tento materiál vydal ECEAT
v rámci projektu „Tvorba produktÛ
cestovního ruchu Ti‰novska a jejich

marketing“ za finanãní podpory EU
a Jihomoravského kraje.

Pfiedávání cen probûhlo 19. 5. 2009
v koncertní síni Trojice v Písku.

(red)

Ti‰novsk˘ komorní
orchestr koncertoval
v Seredi 

V sobotu 16. kvûtna vystoupil
Ti‰novsk˘ komorní orchestr v kostele
sv. Jana Kfititele v Seredi. Na pofiadu
byly skladby B. MartinÛ, A. Dvofiáka,
E. Zámeãníka a v doprovodu vzácného
hosta Vítûzslava Drápala i Koncert pro
flétnu a orchestr e-moll F. Bendy. Toto
jiÏ tfietí vystoupení Ti‰novského komor-

ního orchestru v Seredi se uskuteãnilo
v rámci vzájemné spolupráce mezi
mûsty Ti‰nov a Sereì. Jako hosté se
proto této náv‰tûvy zúãastnili také
místostarosta mûsta Jan Schneider
a mûstsk˘ zastupitel Marek Babák.

(JS)

Ve stfiedu 10. 6. 2009 zavítá na
krátkou náv‰tûvu Ti‰nova prezi-
dent âeské republiky Václav
Klaus. Setkání s obãany se usku-
teãní od 14.45 hod. na nám. Míru.
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MûKS Ti‰nov
na nové adrese www.mekstisnov.cz

4. ãervna v 19.30 hod.
sál MûKS Ti‰nov

Koncert Lubo‰e Pospí‰ila
+ skupiny 5P

Pfiedprodej knihkupectví pí. Ra‰kové

26. ãervna od 21.00 hod.
JAZZOV¯ KLUB HM

otevfieno od 19.30 hod.
RADIM HANOUSEK TRIO
Radim Hanousek – saxofon

Tomá‰ Vesel˘ – piano
Vincenc Kummer – kontrabas

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 pro dûti ve spolupráci
se Sítí Matefisk˘ch center

Divadlo Polárka
S koníãkem pfies hory a doly
Divadlo Polárka je profesionální

brnûnské dûtské divadlo, které vzniklo
v roce 1999. Amatérsk˘mi pfiedchÛdci
této scény byl nejprve soubor Loutko-
vého divadla Sokol Brno, zaloÏen˘ jiÏ
v roce 1930, a posléze divadlo Jitfienka,
proslulé zejména v sedmdesát˘ch
a osmdesát˘ch letech minulého století.
Divadlo se pod názvem Alternativní
divadlo pro dûti a mládeÏ Polárka plnû
profesionalizovalo v sezónû 1999/2000
a umûleck˘m ‰éfem a fieditelem se stal
Jaroslav Tuãek. Umûleckého vedení
divadla se chopila generace mlad˘ch
tvÛrcÛ, zejména studentÛ umûleck˘ch
‰kol, pfieváÏnû se jednalo o absolventy
Divadelní fakulty JAMU v Brnû.

Bojíte se nûkdy v noci usnout, pro-
toÏe by se vám mohlo zdát nûco stra‰i-
delného nebo smutného? Uvidíte, Ïe ne
v‰echny sny b˘vají ‰patné. MÛÏe za
vámi tfieba pfiijet vesel˘ koníãek, kter˘
vás odveze za dobrodruÏstvím. Takov˘
koníãek, jak˘ ve snech nav‰tûvuje ma-
lou holãiãku Kláru, která pofiád ne a ne
usnout. A ten koníãek nepfiijede sám.
Na pomoc si pfiivede celou hordu kama-
rádÛ, ktefií to pofiádnû roztoãí. PfiijíÏdí
taneãnice, akrobatka, klauni i trpaslíci.
Ti v‰ichni budou pro vás i pro malou
Klárku vym˘‰let ty nejúÏasnûj‰í kousky
a vylomeniny. Obyãejné vûci a hraãky
oÏívají, k zemi se sná‰í pefiíãka bájn˘ch
ptákÛ, z nebe pr‰í nafukovací balónky
a vzduchem poletují hejna vla‰tovek.
Dûtská fantazie nezná hranic. A kdyÏ se
pfieci jen unaví, hned je nablízku kama-
rádka pefiina a s ní klidné spaní bez di-
vok˘ch snÛ. Tak utfiete slziãky a pojìte
si hrát, koníãek pfiijíÏdí! V roli malé
Klárky se pfiedstaví Martina Krátká j. h.

Pohádku plnou Ïonglování a akroba-
tick˘ch kouskÛ napsala a reÏírovala
zku‰ená divadelnice a pedagoÏka Eva
Tálská.
Scénáfi a reÏie: Eva Tálská
Scéna a kost˘my: Jana Zbofiilová
Hudba: Ondfiej Mi‰ák
Pfiedstavení je urãeno dûtem od pûti let.

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

Adéla ·tajnochrová – housle
AlÏbûta Vlãková – violoncello

Jana Holmanová – klavír
Klavírní trio ArteMiss vzniklo v roce

1995 bûhem studií na Hudební fakultû
Akademie múzick˘ch umûní v Praze.
V té dobû pracovalo pod vedením
doc. Václava Berná‰ka, ãlena Kocianova
kvarteta, kter˘ v˘znamnû pfiispûl
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k umûlecké úrovni tohoto souboru. Od
roku 1998 se soubor pravidelnû úãastní
mezinárodních soutûÏí.

Soubor je zapsán od roku 2000 na
Prémiové listinû mlad˘ch Nadace âes-
kého hudebního fondu. V roce 2002 mu
byla udûlena Cena âeského spolku pro
komorní hudbu za pfiínos v oblasti
komorní hudby. V roce 2003 získal
soubor Cenu Karlovarského symfo-
nického orchestru za nejlep‰í v˘kon
v rámci mezinárodního festivalu Mladé
pódium v Karlov˘ch Varech. Klavírní
trio ArteMiss úspû‰nû koncertuje
v âechách i zahraniãí. Je ãasto zváno na
festivaly napfi. Festival komorní hudby
Hluboká 2008, Mladá Praha, Festival
Bohuslava MartinÛ, JanáãkÛv Máj,
Mladé pódium aj., ze zahraniãních
Deutsch-tschechische Kulturtage 2008
v DráÏìanech, Zeitwende (St. Gallen,
·v˘carsko), Wall concerten (Nijmegen),
dále na festivaly v Nûmecku, Slovinsku,
Bulharsku aj. âasto se také prezentuje
v rámci cyklu Mladí interpreti âeské
filharmonie. Svou koncertní ãinnost
roz‰ifiuje i o spolupráci s komorními
orchestry (TalichÛv komorní orchestr,
JanáãkÛv komorní orchestr, Karlovar-
sk˘ symfonick˘ orchestr, Komorní
orchestr Berg aj.).

Program:
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

Pfied koncertem ArteMiss bude slav-
nostní vyhlá‰ení soutûÏe Kruhu pfiátel
hudby. Studenti ZU·, ktefií nav‰tívili
nejvíce koncertÛ, budou odmûnûni hod-
notn˘mi cenami (MP3).

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

Rockov˘ romantik
Lubo‰ Pospí‰il

Ve ãtvrtek 4. ãervna vystoupí v sále
Mûstského kulturního stfiediska Lubo‰
Pospí‰il se skupinou 5P. Ti, kdo se zají-
mají o skuteãnû kvalitní souãasnou
populární hudbu, navíc pfiístupnou
‰irok˘m vrstvám posluchaãÛ v‰ech
generací, by si jeho vystoupení rozhodnû
nemûli nechat ujít – také proto, Ïe v na-
‰ich konãinách, vãetnû Brna, neúãinkuje
právû ãasto.

L u b o ‰
P o s p í ‰ i l
(*1950) za-
ãínal uÏ
v roce 1969
jako ãlen
pûveckého
s o u b o r u
C&K Vocal,
kter˘ exis-
tuje dodnes
a kter˘ ze-
jména na
p fi e l o m u
70. – 80. let
patfiil vÛbec

k tomu nejzajímavûj‰ímu, co oficiální
ãeská scéna nabízela. Kromû pÛsobení
v této skupinû ale uÏ tehdy jezdil také
sám pouze s kytarou po mal˘ch klubech
a s vlastním repertoárem.

První sólovou LP desku vydal v roce
1983, loÀské CD Pfiíznaky lásky je jeho
osm˘m fiadov˘m albem (nepoãítáme-li
anglickou verzi jeho debutu) – kromû
toho ov‰em vy‰ly i v˘bûry jeho nejúspû‰-
nûj‰ích nahrávek. Vlastní doprovodnou
skupinu pojmenoval 5P a obklopil se
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v ní muzikanty, ktefií se pfied tím i po-
tom fiadili v této branÏi mezi domácí
‰piãku: byli to napfi. David Koller (dfiíve
Jasná páka, pozdûji zejména Lucie),
Michal Pavlík (dnes âechomor) nebo
Jan Sahara Hedl (mj. Du‰evní hrob,
Precedens, sólová dráha). Jedin˘m vûr-
n˘m souputníkem, kter˘ s Lubo‰em
hraje dodnes, je kytarista Bohumil
Zatloukal, pÛvodnû  rovnûÏ ãlen legen-
dární kapely Jasná páka.

Koncem 80. let byl Lubo‰ Pospí‰il
krátce ãlenem Hladíkova Blue Effectu,
v 90. letech pak natáãel s kutnohor-
sk˘mi spoluhráãi pod názvem Biograf
nebo LPG – zde jej zase mimo jiné do-
provázel baskytarov˘ virtuóz Pavel
Jakub Ryba, dnes v jazzov˘ch kruzích
znám˘ i v USA. Skupinu 5P obnovil
teprve nedávno a s v˘jimkou jiÏ vzpomí-
naného B. Zatloukala ji sestavil z hu-
debníkÛ aÏ o dvû generace mlad‰ích: na
klávesy a kytaru hraje Ondfiej Fencl, na
baskytaru Martin ·tec a na bicí pfiekva-
pivû dívka – Pája Tábofiíková.

Vût‰inu repertoáru v pfiíjemném, ne-
násilnû rockovém stylu si Lubo‰ Pospí‰il
skládá sám, fiadou vûcí pfiispívá Bohou‰
Zatloukal, v minulosti byl ãast˘m
autorem také Ota Petfiina. Nejsilnûj‰í
stránkou Lubo‰ovy tvorby jsou ov‰em
texty pocházející nejprve od kolegy
z C&K Vocalu Ladislava Kantora, dnes
pfieváÏnû od básníka Pavla ·ruta.
Od samého zaãátku jde sice témûfi v˘-
hradnû o písniãky o lásce, jsou ale vÏdy
pojaty velmi netuctovû a poeticky.

Lubo‰ Pospí‰il je nepochybn˘ hla-
sov˘ fenomén – v recenzi na jeho v˘bû-
rové album napsal publicista Leo‰
KofroÀ, Ïe „se sv˘m naléhav˘m pfiedne-
sem nemá u nás mezi zpûváky konku-
renci“. Ne nadarmo se mu i díky jeho
tenorovému zabarvení svého ãasu

v urãit˘ch kruzích Ïertem fiíkalo „Karel
Gott chud˘ch“.

Hlavní televizní i rozhlasové stanice,
jak uÏ bohuÏel b˘vá zvykem, podobnou
kvalitu vût‰inou opomíjejí a zásobují
nás pfieváÏnû komerãním brakem. Mezi
ãestné v˘jimky patfiila nedávná Noc
s Andûlem na âT2, v níÏ byl hostem
tohoto pravidelného 90 minutového
pofiadu právû Lubo‰ s celou kapelou.

Pfiijìte strávit pfiíjemn˘ veãer s rocko-
v˘m romantikem Lubo‰em Pospí‰ilem…

Sólová diskografie Lubo‰e Pospí‰ila:
1 Tenhle vítr jsem mûl rád (1982)

– angl.verze Love Prayer (1983)
2 …a nestfiílejte na milence (1986)
3 Jsem v tom (1987)
4 Tfiináctá komora (1991)
5 Vzdálená tváfi (1993)
6 MÛÏem si za to oba (1998)
7 Hazardní slavnost (2001)
8 Pfiíznaky lásky (2008)
v˘bûry:
1 Vzpomínka na jednu venkovskou

tancovaãku 1977-1983 (1994)
2 20 nejvût‰ích hitÛ (2002)
3 Klub osamûl˘ch srdcí (2004)

(vsf)

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci únoru 2009

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

4. 6. 2009, Za novou architekturou
Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá

pro zájemce podzimního kurzu
Univerzity volného ãasu (Architektura
20. století) prohlídku „novou“ architek-
turou Brna s v˘kladem. Procházka
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pfiedstaví architekturu Masarykovy
ãtvrti v Brnû a unikátní kolonii Nov˘
dÛm v Îabovfieskách.
Sraz zájemcÛ: zastávka trolejbusu
ã. 38 a 39 na Îlutém kopci v 10.00 hod.
(naproti Masarykovu onkologickému
ústavu)
Cestovné si hradí kaÏd˘ sám
Zájemci se pfiihlásí osobnû v knihovnû
nebo telefonicky na ãísle 549 121 001-5
(skupina je omezená pouze na 20 osob),
více informací v knihovnû.

Salonky

11. 6. 2009 v 9.30 hod. Slavnostní
ukonãení 4. roãníku „SalonkÛ“

Slavnostní setkání úãastníkÛ 4. roã-
níku projektu „Salonky“ probûhne
v pfiedná‰kovém sále knihovny.
Souãástí akce bude hodnocení aktivit
uplynulého roãníku a také pfiehled dal-
‰ích plánovan˘ch akcí.

V˘stavy

Jitka Kolesová  ·perky z korálkÛ
Pfiijìte si prohlédnout krásu ‰it˘ch

‰perkÛ, k jejichÏ v˘robû staãí pouÏít
pouze korálky, jehlu a nit. Touto techni-
kou vznikly pod rukama paní Kolesové
neotfielé a neokoukané náhrdelníky, ná-
ramky a dal‰í ‰perky.

Pozvánka do
lomnické synagogy

Mûstys Lomnice a autorka v˘stavy
obrazÛ Eva Londinová si vás dovolují
pozvat do prostor lomnické synagogy,
kde se uskuteãní prodejní v˘stava obra-
zÛ „VANILKOVÉ NEBE“.

Slavnostní vernisáÏ k zahájení v˘-
stavy se uskuteãní v nedûli 31. 5. 2009
ve 14.00 hod.

Autorka, která se vûnuje alterna-
tivní medicínû a du‰evním pochodÛm
ãlovûka, Ïije, tvofií a pracuje v Ti‰novû,
na Jungmannovû ulici, kde také vlastní
galerii „Cesta skrze svûtlo“, v níÏ jsou
k vidûní v‰echna její díla. Námûtem
jejích obrazÛ je fantaskní a snov˘ svût,
svût du‰e a cítûní v lidech kolem ní.
Proto jsou její obrazy blízké jak dûtem,
tak i dospûl˘m. Tvofieny jsou pfieváÏnû
technikou olej na plátnû.

V̆ stava v lomnické synagoze potrvá
od 31. 5. 2009 do 22. 6. 2009. Otevfieno
je soboty, nedûle a svátky od 13.00 hod.
do 17.00 hod.

Srdeãnû zvou pofiadatel v˘stavy
mûstys Lomnice a Eva Londinová.

Tradiãní jarní zájezd

Spoleãnost Anny Pammrové
ve spolupráci

s Mûstskou knihovnou Ti‰nov pofiádá
tradiãní jarní zájezd

NA HRAD BÍTOV
ZA JI¤ÍM KUBùNOU PO 10 LETECH

Zájezd se uskuteãní v sobotu
30. kvûtna 2009.

Odjezd autobusu od vlakového nád-
raÏí Ti‰nov v 8.00 hod.
Cena zájezdu: 200,– Kã
Trasa zájezdu: pojede se pfies Velkou
Bíte‰, Jino‰ov, Námû‰È nad Oslavou,
Dale‰ice, do PfiíloÏan u Jaromûfiic (po
9. hod. prohlídka Rolnického muzea
manÏelÛ Kopeãkov˘ch), v Jaromûfiicích
nad Rokytnou (Muzeum Otokara
Bfieziny, hfibitov, zahrada zámku), obûd. 

Po obûdû pfies Moravské Budûjovice
na hrad Bítov (beseda z Jifiím Kubûnou,
prohlídka hradu). Cesta zpût event.
kolem hradu Cor‰tejna, pfies Oslnovice
(pfiestûhovaná secesní kaple z Králova
Pole), kolem zámku Uherãice (není
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otevfien), pfies Jaromûfiice, Hrotovice,
Dukovany (pohled na elektrárnu),
Mohelno, Bfiezník, Kralice nad Oslavou
do Jino‰ova.

V Jino‰ovû cca 1 hod. setkání
s panem Josefem Pûnãíkem spojené
s prohlídkou hfibitova, ‰koly, domu
(pÛsobi‰tû O. Bfieziny). Zastávka
u Jino‰ovské myslivny. Návrat do
Ti‰nova do 19,30 hod. k odjezdÛm
vlakÛ. Délka trasy cca 210 – 220 km.

Závazné pfiihlá‰ky k zájezdu jsou
podmínûny nevratnou zálohou 100,- Kã,
kterou mÛÏete pfiedem zaplatit
v Mûstské knihovnû v Ti‰novû u Martiny
âíÏkové. Kontakt na telefonu prof. Vlasty
Urbánkové (549 424 787) po 21. hodinû.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje

28. 5. Salonky – pohled na hospodafiení 8.30 knihovna
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
4. 6. Lubo‰ Pospí‰il + 5P sál MûKS 19.30 MûKS

13. 6. Atletick˘ ãtyfiboj hfii‰tû Z· 9.00 atletick˘ klub
nám. 28. fiíjna

15. 6. Concentus Moraviae sál MûKS 19.30 MûKS
– ArteMiss – klavírní trio

21. 6. Svátek hudby nádvofií domu mûsto+ZU·
Na Pern‰t˘nû

26. 6. Jazzov˘ klub MûKS 21.00 MûKS
– Radim Hanousek Trio

V˘stavy
Datum Akce Místo
30. 5. – 14. 6. Oldfiich Eichler – obrazy JamborÛv dÛm
24. 5. – 8. 11. Letem muzejním svûtem Podhorácké muzeum
26. 4. – 25. 10. Volání mofie Podhorácké muzeum

Jinde
Datum Akce Místo
31. 5. – 22. 6. Vanilkové nebe – obrazy Evy Londinové synagoga Lomnice

4. 5. – 30. 6. Náhledy a rozhledy v na‰í krajinû Domov sv. AlÏbûty, ÎernÛvka
– M.STA≈OVÁ

14. 6. ·erkovické koulení (13.30) hfii‰tû v ·erkovicích
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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

Kousek „Afriky“
v Ti‰novû
Zveme dospûláky
na ochutnávku

africké hudby a tance spojenou s pose-
zením a tancem v parku u DDM.

Koncert skupiny Tubabu
sobota 30. 5. v 19.30 hod.
Poslechov˘ i taneãní veãer, ul. Riegrova
312, park, vstupné 50,- Kã, bez rezerva-
ce, obãerstvení zaji‰tûno!

Taneãní workshop pod vedením
Terezy Pospûchové s doprovodem bu-
beníkÛ – sobotu 30. kvûtna od 14 do
17 hod. v DDM. Africké rytmy, dyna-
mick˘ 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

Skupina Tubabu hraje autentické
rytmy západní Afriky (Mali, Guinea),
stejnû tak i choreografie tancÛ vychází
z domorod˘ch kultur a tradic. Repertoár
ãerpá na sv˘ch studijních cestách do
Afriky, kterou nav‰tívila i letos.
MÛÏeme se tedy tû‰it na nové rytmy
a siln˘ záÏitek.

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).

Jak dopadla Jízda zruãnosti?
V nedûli 17. 5. se uskuteãnila v rám-

ci „velk˘ch“ závodÛ horsk˘ch kol i Jízda
zruãnosti pro mlad‰í závodníky, ktefií
pfiedvedli svou ‰ikovnost na pfiekáÏkové
dráze na parkovi‰ti.

Nejmen‰í závodníci pfiijeli na origi-
nálních strojích-kaãenkách, autíãkách
a kolobûÏkách a pustili se na svou první
mini závodní traÈ, na které je doprovázel
klaun a odmûnil je balónkem a diplomem.

Závodníci od 6 let absolvovali jiÏ
skuteãnou Jízdu zruãnosti s mnoh˘mi
pfiekáÏkami, které jim  daly zabrat a je-
jich zvládnutí vyÏadovalo velkou dávku
‰ikovnosti a znalosti techniky jízdy na
kole. Zejména houpaãka, kor˘tko a pfie-
váÏení vody. Na tûchto pfiekáÏkách
rozhodãí nejãastûji zvedali cedule
s trestn˘mi vtefiinami.

O v˘sledku závodu pak rozhodl cel-
kov˘ ãas. Na traÈ vyjelo celkem 95 dûtí,
které byly hodnoceny ve tfiech kategoriích:
I. kategorie 5 – 8 let
1. místo Patrik Daniel
2. místo Ondfiej Kuruc
3. místo Ivan Sedláãek 
II. katagorie 9 – 10 let
1. místo Gabriela Humpolíková
2. místo Libor Marek
3. místo Radoslav Jurãák
III. kategorie 11 – 12 let
1. místo Dominik Suchánek
2. místo Martin Rybiãka
3. místo Anna Kurucová
Kategorie 0 – 5 let odráÏedla – bez
pofiadí

I ostatní závodníci podali v horkém
odpoledni skvûlé v˘kony a patfií jim
blahopfiání. Tû‰íme se na setkání pfií‰tí
rok, na Jízdû zruãnosti nebo na 2. roã-
níku ZávodÛ horsk˘ch kol pro dûti,
které se jedou uÏ „naostro“ na upravené
trati v terénu Klucaniny.

JH DDM Ti‰nov
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Poznávací v˘let do Vídnû

V pátek 15. 5. 2009
se pro Ïáky 2. stup-
nû Z· Ti‰nov,

nám. 28. fiíjna a Z· Lomnice uskuteãnil
celodenní poznávací v˘let do Vídnû.
Zájezd probûhl v rámci zlep‰ení jazyko-
v˘ch a poznávacích dovedností nûmec-
kého jazyka.

V 7.30 hod. jsme nasedli do autobusu
a vyrazili na cestu. Cesta byla pomûrnû
dlouhá, s krátkou zastávkou
v Mikulovû. Chvíle v autobusu nám
zpfiíjemÀoval pan prÛvodce sv˘m zají-
mav˘m v˘kladem o rÛzn˘ch místech,
kter˘mi jsme projíÏdûli.

KdyÏ jsme se kolem pÛl jedenácté
dopravili do Vídnû, jako první na pro-
gramu byla náv‰tûva Sissi muzea
v Hofburgu. ObdrÏeli jsme elektronické
pfiekladaãe, které nám poskytly ãesk˘
v˘klad. Bylo zajímavé dozvûdût se, Ïe
císafiovna Sissi nemûla zrovna jedno-
duch˘ Ïivot.

Z muzea jsme pokraãovali pû‰í zónou
aÏ ke chrámu sv. ·tepána. Tuto gotickou
stavbu jsme si sice neprohlédli dÛ-
kladnû, ale i to málo staãilo ke krásn˘m
záÏitkÛm.

Poté nás autobus dopravil k císafi-
skému zámku Schönbrunn. Prohlédli
jsme si nádherné parky a zahradní
labyrint, kde se na‰tûstí nikdo z nás
neztratil.

No a pro nûkteré byl asi nejlep‰í
závûr v˘letu – zábavní park Prater. Tam
jsme se rozprchli do v‰ech stran a hurá
na atrakce a nákupy. Plni záÏitkÛ jsme
se naveãer vraceli domÛ.

Petra Dillingerová. 9.C
Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

¤editelství Z· Ti‰nov,
Smí‰kova ulice oznamuje

rodiãÛm dûtí zapsan˘ch do 1. tfiíd, Ïe
INFORMAâNÍ SCHÒZKA s uãitel-

kami budoucích 1. tfiíd  se koná dne
8. ãervna 2009 v 16 hod. v budovû ‰koly
na Smí‰kovû ulici. RodiãÛm budou
poskytnuty informace t˘kající se organi-
zace ‰kolního roku 2009/2010, poÏa-
davkÛ na vybavení ÏákÛ potfiebami
a pomÛckami, budou seznámeni s meto-
dami a formami v˘uky, ·kolním vzdûlá-
vacím programem a dal‰ími ãinnostmi
‰koly.

Spoleãensk˘ den

Kdo by 7. kvûtna nav‰tívil na‰i
‰kolu, nepfiestával by se divit! Na
tento den si totiÏ naplánoval ‰kolní
parlament Z· Smí‰kova DEN
SPOLEâENSKÉHO CHOVÁNÍ.
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Vût‰ina ÏákÛ se oblékla do spoleãen-
sk˘ch odûvÛ, v‰ichni si zaãali vykat
a chovat se nadmíru slu‰nû…
DodrÏovalo se tzv. spoleãenské desatero,
které bylo sepsáno nûkolik dní dopfiedu
a pfiipomínalo v deseti bodech, jak se
vlastnû chovat.

Tato akce mûla ÏákÛm pfiipomenout,
Ïe by se k sobû mûli chovat slu‰nû kaÏd˘
den.

Miãka Miroslav

Spaní ve ‰kole
aneb pátrání pokraãuje….

V pátek 15. 5. 2009 jsme byli (rozu-
mûjte Ïáci II. A a II. B s doprovodem
dobrovolnic z IX. B a pedag. dozorem)
pfiipraveni zahájit dal‰í pátrací expedici
t˘kající se paranormálních jevÛ v bu-
dovû Z· Riegrova ulice. Jak známo, tato
budova patfií k nejstar‰ím ‰kolním budo-
vám ve mûstû a právû tady lze pfiedpo-
kládat zv˘‰en˘ v˘skyt ‰kolních skfiítkÛ.
Ti jsou patrnû  pÛvodci nejrÛznûj‰ích
nevysvûtliteln˘ch jevÛ, které se nejen
dûtem, ale i pedagogÛm ve vyuãování
stávají. O podobû, velikosti a zpÛsobu
Ïivota skfiítkÛ v‰ak mnoho nevíme. Za
denního svûtla jsou neviditelní, na jejich
pfiítomnost v‰ak upozorÀují právû ony
zvlá‰tní jevy. Podle nich jsme vytvofiili
nûkolik pracovních názvÛ tûchto bytostí:

Sukovec záludn˘, Listovaã obecn˘,
Olizovaã inkoustov˘, Zá‰upák v‰udypfií-
tomn˘, PapíroÏrout smrdut˘ a dal‰í.
Nûktefií Ïijí ve ‰kolních ‰atnách, jiní na
záchodcích, v knihách, se‰itech, v lavi-
cích... Pátrali jsme stateãnû, s pouÏitím
ochrann˘ch pomÛcek i nejmodernûj‰í
zobrazovací techniky, ‰kolu jsme pro-
hlédli od sklepa aÏ po pÛdu – a tam jsme
objevili podivné individuum, které o sobû
tvrdilo, Ïe je králem ‰kolních skfiítkÛ
a na památku nám vûnovalo ãást jejich

pokladu. Na otázku, zda se ve ‰kole
skfiítci skuteãnû vyskytují, jsme v‰ak
pfiímou odpovûì nedostali. Poté jsme
pro jistotu ve ‰kolních tfiídách pfienoco-
vali, ale snad jsme nebyli dost ostraÏití,
Ïádné dal‰í bytosti jsme nevidûli ani ne-
sly‰eli. Dûkujeme v‰em rodiãÛm a dospû-
lákÛm, ktefií nás zásobovali potravinami,
dÛvûrou a dodávali nám odhodlání.
Jedna noc v‰ak pro pátrání nestaãí.
Patrnû bude nutné v˘zkum provádût
pravidelnû a ãastûji. Je ale otázkou, zda
bychom potom mohli v dopoledních hodi-
nách sedût v lavicích a vûnovat se uãení.

Îáci II. A Z· Ti‰nov, Smí‰kova

PS: fotodokumentace na
http://zs.smiskova.sweb.cz

S·R pfii Z· Ti‰nov, Smí‰kova

oznamuje Ïe rodiãe mohou své dítû
je‰tû nyní pfiihlásit na I. turnus dût-
ského tábora v Brumovû.
Termín: 6. – 18. ãervence 2009
Cena: 3.350,- Kã (z toho lze Ïádat

u VZP pfiíspûvek 1.000,- Kã)
Areál: tábor na okraji lesa, ubytování
ve stanech s podsadou. Jídelna s kuchy-
ní, o‰etfiovna, um˘várny ve zdûn˘ch bu-
dovách, moÏnost koupání, 2 sportovní
hfii‰tû souãástí areálu. Program pro dûti
pod vedením zku‰en˘ch vedoucích: celo-
táborová hra, zamûfiení na tábornické
dovednosti, hry v pfiírodû, veãer tábo-
rák, diskotéky, nocování „pod ‰irákem“.
Informace na ti‰novsk˘ch ‰kolách;
tel.: 603 140 351 – P. Kappelová; web.
stránkách http://zs.smiskova.sweb.cz/

Volná místa i na IV. turnusu: termín
17. – 29. srpna 2009
info: renata.klo.@email.cz
tel.: 773 143 899 – R.Kloubová
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Den Zemû

Jako kaÏd˘ rok i letos jsme se roz-
hodli zviditelnit Den Zemû ponûkud ne-
tradiãním zpÛsobem.

Hybatelem akce se stala paní uãi-
telka Jankovská, která, zdá se, oboru
pfiírodopis a ekologie zcela propadla.

Navíc s porozumûním reagovala na
ná‰ trval˘ problém – izolaci ÏákÛ
I. a II. stupnû na dvou ‰kolních budo-
vách. Organizace akce byla geniálnû
prostá – kaÏd˘ zástupce tfiídy
z I. stupnû si vylosoval partnerskou
tfiídu z II. stupnû. Îáci si poté ve své
tfiídû (nûkdy s dopomocí tfiídních uãi-
telÛ) pfiipravili tématick˘ program pro
svoji partnerskou tfiídu v daném re-
gionu. Na‰e tfiída II. A si vylosovala, jak
jinak, právû tfiídu kolegynû Jankovské,
tedy VI. B. ProtoÏe nás, druháky, mo-
mentálnû cel˘m vyuãováním provází
SekorÛv Ferda Mravenec (samozfiejmû
na zcela vûdecké úrovni  pozorování
a bádání v pfiírodû), zcela zámûrnû jsme
vyuÏili dovedností, pozorovacích schop-
ností a znalostí star‰ích spoluÏákÛ.
V̆ sledek byl úÏasn˘ – v Besénku jsme
objevili a v praxi si ovûfiili, Ïe pan
Sekora opravdu o drobn˘ch Ïivoãi‰ích
na‰í pfiírody nelhal. Svût hmyzu je
opravdu úÏasn˘ jako v jeho pohádko-
v˘ch knihách… Objektem na‰eho zájmu
v‰ak byla celá hora Kvûtnice se svou
Nauãnou stezkou, minulostí a souãas-
ností. Získané poznatky jsme pak zhod-
notili v interaktivních hrách a soutûÏích
smí‰en˘ch kolektivÛ. I kdyby si Ïáci
zapamatovali jen málo z toho v‰eho, co
proÏili, bude pro mne krásn˘m zakon-
ãením celého dûní bezprostfiední
a nad‰en˘ úsmûv jedné culíkaté dru-
haãky: „Paní uãitelko, já mám z té ‰esté
tfiídy novou kamarádku! Sice nevím, jak
se jmenuje, ale od té doby se na sebe
smûjeme a zdravíme se…“

P. K., uã. II. A Z· Ti‰nov, Smí‰kova

Atletick˘ pfiebor
ãarodûjnice Agáty

Atletick˘ pfiebor ãarodûjnice Agáty
se konal 30. 4. 2009 (na ãarodûjnice) na
hfii‰ti Z· Smí‰kova. Na této ‰kole jde uÏ
o tradici, abychom nûjak oslavili ãaro-
dûjnice.

V tomto pfiípadû jsme je oslavili
sportem. Cel˘ pfiebor uvádûla paní uãi-
telka Petra KfiíÏová v zeleném velkém
klobouku (vypÛjãeného od Martina
Urbánka z 5. A), podle kterého se dala
snadno najít.

Vítan˘m zpestfiením byly rÛzné hry,
které pro nás pfied hfii‰tûm nachystali
nejstar‰í Ïáci na‰í ‰koly, deváÈáci.

Hned po úvodu zaãala první discip-
lína: bûh 60 m prvÀáãkÛ. Pofiadí bylo
vÏdy stejné. Od nejmlad‰ích (prvÀáãkÛ)
po nejstar‰í (páÈáky). Po bûhu na 60 m
následoval hod míãkem, skok do dálky,
bûh na 200 m (1., 2. tfiída) nebo 600 m
(3. – 5.tfiída), no a jako poslední ‰tafeta
tfiíd. 1., 2., 3. tfiída bûhala pÛl koleãka
a ti vût‰í uÏ celé.

SoutûÏe pfied ‰kolou byly: skoky
v pytlích, Kimova hra, házení krouÏkÛ,
skoky pfies ‰vihadlo, no‰ení míãku
v krouÏku, házení míãkem a namotávání
bonbónÛ. Musíte uznat, Ïe o zábavu bylo
postaráno. Vítûzové na hfii‰ti i pfied ‰ko-
lou dostali sladkou odmûnu. Tento
pfiebor se koná pro zábavu a svoji úlohu
splnil i letos. A kaÏd˘ rok je zpestfiením
‰kolního roku, kter˘ se zdá skoro neko-
neãn˘. Ale ten leto‰ní ãarodûjnick˘ pfie-
bor byl s rekordními v˘sledky za cel˘ch
tûch osm let, co se pofiádá, nejlep‰í
Atletick˘ pfiebor ãarodûjnice Agáty.

Anna Francová
5. A, Z· Smí‰kova
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Postupujeme do dal‰ích kol

Mûsíc kvûten je kaÏdoroãnû ve zna-
mení atletick˘ch pfieborÛ. Hned na
zaãátku se Ïáci Z· Smí‰kova  pustili
smûle do atletického ãtyfiboje. V okre-
sním kole se umístilo druÏstvo dívek ve
sloÏení Ma‰ínská, Fialová, Kubecová,
Kubíãková, Alexová na prvním místû
a zajistilo si tak postup do krajského ko-
la, které se konalo v Bfieclavi, a tam
v mnohem lep‰í konkurenci si nakonec
vybojovalo 4. místo.

DruÏstvo chlapcÛ ve sloÏení ZdraÏil,
Topinka, Trtílek, Suchomel, Vácha si
v okresním kole vybojovalo 2. místo.

Ihned t˘den na to se uskuteãnil atle-
tick˘ pfiebor Pohár rozhlasu, kde spolu
soupefií nûkolikaãlenná druÏstva rozdû-
lená na mlad‰í a star‰í kategorie. V ka-
tegorii star‰ích dívek a chlapcÛ si na‰e
‰kola opût vybojovala 1. místa a jist˘
postup do okresního kola. V mlad‰í
kategorii druÏstvo dívek opût potvrdilo

prvenství a postup a druÏstvo mlad‰ích
chlapcÛ vybojovalo 2. místo, bohuÏel
to bodovû jiÏ nestaãilo na postup. Do
Blanska do okresního kola pojedou
bojovat o dal‰í postup 3 druÏstva. V‰em
dûkujeme za skvûlou reprezentaci ‰koly.

VV

Oznámení

¤editelství Z· Ti‰nov, Smí‰kova
a Z· Ti‰nov, námûstí 28. fiíjna ozna-
muje, Ïe ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2009
vyhla‰uje z organizaãních dÛvodÛ pro
Ïáky obou ‰kol fieditelské volno.

·kolní rok 2008/2009 konãí v pátek
26. 6. 2009.

Podûkování

V mûsíci dubnu se v‰em dûtem
z na‰í M· rozzáfiily oãi, kdyÏ bûhem
t˘dne na ‰kolní zahradû „vyrostla“
velká dfievûná prÛlezková sestava se
skluzavkou, kterou nám vûnovalo mûsto
Ti‰nov.

Jsme rádi, Ïe tato dfievûná stavba
mÛÏe dûlat radost mal˘m dûtem, pro
které je urãená a ne vandalÛm, ktefií ji
uÏ dlouhou dobu niãili v zahradû za
DDM.

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe 30. 4. se u nás
v M· dûti pfievleãou do ãarodûjnick˘ch
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obleãkÛ a po dopoledním reji ve tfiídách
se i proletí na pfiipraven˘ch ko‰Èátkách
po zahradû a v okolí M·. Na dfievûném
domeãku se dûti nejen vyfotily, ale i zaz-
pívaly ãarodûjnické písniãky. Sluneãné
„ãarodûjnické“ dopoledne se nám letos
opût vydafiilo.

Dûkují kluci a holky z M· U Humpolky

NeÏ pÛjdou do ‰koly...

Sportovní odpoledne na zrekonstruo-
vaném hfii‰ti u Z· nám. 28. fiíjna si
uÏily pfied‰koláci z M· U Humpolky.

Pozvaly nás paní vychovatelky ze
‰kolní druÏiny a pfiipravily pro dûti
nûkolik stanovi‰È, kde je po splnûní da-
ného úkolu odmûnily sladkou odmûnou
a smajlíkovou medailí. Dûti odcházely
s pocitem, Ïe ve ‰kole je neãeká jen
uãení, ale i zábava ve ‰kolní druÏinû.

Z dÛvodu pfiedcházení moÏn˘m
adaptaãním problémÛm u budoucích
prvÀáãkÛ jsme navázali vût‰í spolupráci
se základními ‰kolami v Ti‰novû. V dobû
pfied zápisem pfied‰kolákÛ do 1. tfiíd
mají kaÏd˘m rokem na Z· nám. 28. fiíjna
i na Z· Smí‰kova paní uãitelky pfiipra-
venou ukázkovou hodinu. Pfied‰koláci
tak mají moÏnost „zahrát si“ ve ‰kolních
lavicích na ‰koláky a také vidí, co se za
pár mûsícÛ nauãili jejich kamarádi,

ktefií je‰tû nedávno nav‰tûvovali M·.
UÏ 2. rokem Z· nám. 28. fiíjna pfii-

pravuje pro pfied‰koláky a jejich rodiãe
nûkolik setkání, kdy si dûti hravou for-
mou vyzkou‰í, Ïe i v Z· je ãeká zábava,
které se nemusí bát.

Chtûli bychom pfiispût k tomu, aby
se dûti do ‰koly tû‰ily, aby jim ‰kola
byla zdrojem radosti a poznání, nikoliv
„trápení“ a problémÛ.

Tû‰íme se na dal‰í spolupráci a pfie-
jeme pfied‰koláãkÛm, aby byl pfiechod
z M· do Z· pfiíjemn˘ a aby se jim ve
‰kole po prázdninách dafiilo.

M· U Humpolky

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

zve v‰echny rodiãe a dû-
ti na divadelní pfiedsta-
vení S koníãkem pfies
hory a doly, které se
koná v rámci Meziná-

rodního hudebního festivalu 13 mûst
Concentus Moraviae 2009 v sále kina
Svratka 31. kvûtna 2009 v 15.30 hod.
(pfiedprodej vstupenek u pí. Ra‰kové
v knihkupectví). V rámci této akce jsme
pro v‰echny, ktefií nás znají, rádi chodí
do matefiského centra, jsou na divadlo
je‰tû malí nebo nevydrÏí celé pfiedsta-
vení, pfiipravili „Veselé odpoledne pro
dûti a rodiãe“ na zahradû Mûstského
kulturního stfiediska Ti‰nov, ulice
Ml˘nská od 16 do 18 hod.
Program:
1. Zábavná stanovi‰tû pro dûti a rodiãe
2. V˘stava Sítû matefisk˘ch center

v Jihomoravském kraji
3. V 17.30 taneãní vystoupení dûtí

z Dûtského domova Ti‰nov
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4. Zápis do pamûtní knihy
5. Obãerstvení

V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se
akce koná pfiímo v sále Mûstského kul-
turního stfiediska Ti‰nov.

Pfiijìte si uÏít odpoledne s dûtmi, vûk
není rozhodující!

Vyvrcholení ‰kolního roku
na gymnáziu

Kvûten je nejen mûsícem zamilova-
n˘ch, mûsícem rozkvetl˘ch stromÛ
a pfiíjemného poãasí, ale pro uãitele na
stfiedních ‰kolách je také mûsícem závû-
reãn˘ch zkou‰ek. Jsou to chvíle oãeká-

vání, co se studenti za ta léta nauãili,
chvíle nervozity, jak zvládnou své zna-
losti prokázat, ale i chvíle nostalgie, Ïe
uÏ z nich jsou dospûlí lidé a odcházejí
„do svûta“.

Na Gymnáziu Ti‰nov ústní matu-
ritní zkou‰ky probûhnou mezi 25.
a 28. kvûtnem. V absolventském roã-
níku jsou tradiãnû tfii tfiídy: Oktáva
tfiídní uãitelky Mgr. Marcely Va‰íãkové,
4. A tfiídní uãitelky Mgr. Dagmar
Lankové a 4.B tfiídní uãitelky
Mgr. Martiny Havlátové. MaturantÛ je
celkem 85 a, jak vypl˘vá z tabulky, jsou
zamûfieni spí‰e pfiírodovûdnû a tech-
nicky (kdyÏ pomineme povinnou ãe‰tinu
a populární angliãtinu).

âJ AJ NJ FJ RJ ZSV D Z M Fy Ch Bi IVT Pg Hv Vv Dg
Ok 30 28 2 3 1 2 1 7 16 2 6 10 9 1 0 1 4
4.A 27 23 0 2 9 4 1 2 15 0 4 9 10 0 0 0 2
4.B 28 17 13 2 0 4 5 6 14 1 5 7 3 0 1 1 5

85 68 15 7 10 10 7 15 45 3 15 26 22 1 1 2 11

Maturity jsou spojeny i s nûkter˘mi
rituály. KaÏdá tfiída má své maturitní
tablo (Oktáva v Komerãní bance,
4. A v âeské spofiitelnû a 4. B v drogerii
Sluníãko u nádraÏí). Dne 15. 5. pro-
bûhlo obligátní poslední zvonûní pfied
svat˘m t˘dnem – viz pfiiloÏené foto-
grafie. Dal‰ím z rituálÛ je slavnostní

pfiedání maturitních vysvûdãení pfied
zraky rodiny a pfiátel, které se usku-
teãní na ti‰novské radnici ve spolupráci
se Sborem pro obãanské záleÏitosti
a SRP· v pátek 29. 5. 2008 v pofiadí:
Ok ve 13.00 hod., 4. A ve 13.45 hod.
a 4. B ve 14.30 hod.

Bûhem maturitního t˘dne nezahálejí

ZSV – základy spoleãensk˘ch vûd; IVT – informatika; Pg – programování; Dg – deskriptiva

Cirkus 4. A Inteligentní neandrtálci 4. B
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ani leto‰ní septimáni a tfieÈáci. Kromû
toho, Ïe má vût‰ina z nich v plánu se
pfiijít podívat, jak maturita probíhá,
‰kola pro nû zorganizovala jazykové
kurzy.

V oblasti
anglické-
ho jazyka
b u d o u
kurzy pro-
bíhat od
25. do 28.
k v û t n a
vÏdy od-
p o l e d n e
ve dvou
blocích po
90 minu-
t á c h .
L e k t o r y
b˘vají vût-

‰inou studenti anglistiky z V·. Ti si pod-
le probran˘ch konverzaãních témat pfii-
praví rÛzné úkoly a aktivity, které pak
se studenty ve skupinách procházejí.
Kurzy probíhají ve tfiídách, ale za pûk-
ného poãasí klidnû i venku. Letos bude
mezi lektory i jeden rodil˘ mluvãí.

Pro zájemce o studium nûmeckého
jazyka je také pfiipraven program
– Projektwoche. Po pfiedchozích dobr˘ch
zku‰enostech probíhá letos jiÏ 3. roãník.
Lektorkami jsou studentky VídeÀské
univerzity a téma leto‰ního studijního
t˘dne zní: Feste und Bräuche (Svátky
a zvyky). Akce je financována z projektu
Jihomoravského kraje Do svûta (dofi-
nancování projektu Comenius).
Organizaãnû celou akci za‰tiÈuje
Rakousk˘ institut Brno.

Vûfiíme, Ïe oba jazykové kurzy
umoÏní na‰im studentÛm jazykov˘
i kulturní rozvoj.

Mgr. Zuzana Synáková

Pozvánka na Ranã Louãka

U pfiíleÏitosti znovuotevfiení
areálu Ranãe Louãka pofiá-
dáme pod zá‰titou hejtmana
Jihomoravského kraje

Mgr. Michala Ha‰ka nult˘ roãník
NUTRIHORSEMANSHIP CUP.

SoutûÏit se bude dva dny 30. 5.
a 31. 5. 2009 v rÛzn˘ch disciplínách
o pohár „Nutrihorsemanship cup“.
Program:
Sobota 30. 5. – drezura (Z1),

paradrezura
– parkur (Z)

Nedûle 31. 5. – westernové disciplíny:
western horsemanship
a trail, parawestern

– ze zemû freestyle s nûko-
lika povinn˘mi úlohami

V‰e ve dvou kategoriích:
kat. a) bez ohlávky
kat. b) s provazovou ohlávkou a otûÏemi
Westernové soutûÏe (western horse-
manship, trail) typu „D“
Více informací na webov˘ch stránkách
www.nutrihorsemanshipcup.wz.cz
USPO¤ÁDÁNÍ A POKRAâOVÁNÍ
ZÁVODÒ JE ZÁROVE≈ PODù-
KOVÁNÍM V·EM P¤ÁTELÒM,
SPONZORÒM A LIDEM, KTE¤Í NÁM
POMOHLI POSTAVIT RANâ ZNOVU
NA NOHY A PRÁVù PROTO JE
NULT¯ ROâNÍK PRO V·ECHNY
DIVÁKY ZDARMA.

(J.P.)

Skautská pouÈ

V sobotu 25. 4. 2009 se do Ti‰nova
sjeli skauti brnûnské diecéze, aby zde
oslavili svátek sv. Jifií – patrona skautÛ.
Tato skautská pouÈ kaÏd˘m rokem
probíhá v nûkterém z center duchovního
Ïivota brnûnské diecéze – Pfiedklá‰tefií,
Vranovû a Rajhradû.

Generální úklid Oktávy



RÛzné

21TI·NOVSKÉ NOVINY 10/2009

Pfied devátou hodinou ranní se na
nádraÏí objevily první nedoãkavé hlídky.
Pûti aÏ sedmiãlenné hlídky hledaly
v centru Ti‰nova podle mapy ukryté
obrázky pidimuÏíkÛ a opisovaly si od
nich indície. Mimo hledání obrázkÛ
mûly za úkol najít 4 Ïivé pidimuÏíky,
ktefií poÏadovali od hlídky splnûní
úkolu. Za splnûní úkolu získaly útrÏky
vûty, podle které mûly nalézt krále
v‰ech pidimuÏíkÛ – velkého Kvûtonû.

Po splnûní v‰ech úkolÛ se hlídky
odebraly do Porta coeli, kde probíhala
dal‰í ãást programu a vyhlá‰ení v˘-
sledkÛ. Na prvním místû v celkovém po-
fiadí se umístila vlãata (tj. mlad‰í skauti
do 10 let) z Brna. Ti‰novské skautky se
umístily na druhém místû v celkovém
pofiadí.

I zde platilo: „není dÛleÏité vyhrát,
ale zúãastnit se“. To stvrdilo pfies 300
bratrÛ a sester, ktefií na leto‰ní pouÈ do-
razili. Odnesli jsme si nové záÏitky, pro-
Ïili den v kruhu pfiátel a pofiádnû si pouÈ
uÏili.

Lenka ·mardová (Aknel)

Slavnosti Letnic a zahájení
pravideln˘ch sobotních trhÛ

Na sobotu
13. ãervna je na
Ti‰novsk˘ch tr-
zích pfiichystána
druhá slavnost
zamûfiená na

zvyky a obyãeje Podhorácka
typické pro dané roãní období.
Národopisn˘ soubor Bíte‰an
ze sousední Velké Bíte‰e pfied-
staví od 8 do 11 hodin náv‰tûv-
níkÛm trhÛ pásmo na téma
Letnic.

Soubor byl zaloÏen v roce
1965 jako dûtská skupina. Do

dne‰ní doby jím pro‰lo nûkolik stovek
dívek a chlapcÛ.  Velk˘ rozvoj souboru
nastal po revoluci, kdy se zájem vefiej-
nosti o hudebnû-taneãní lidovou kulturu
na Velkobíte‰sku neb˘valou mûrou zv˘-
‰il. Nyní je pod název Bíte‰an volnû
slouãeno nûkolik vûkov˘ch skupin oby-
vatel mûsta, jenÏ mají rádi podhorácké
a horácké lidové písniãky, tance a zvyky.
Celkem je to asi 150 lidí – od pfied‰ko-
lákÛ aÏ po ty, ktefií mají nûkolik kfiíÏkÛ
za sebou.

13. ãervna vystoupí na ti‰novském
námûstí houslová skupina souboru pod
vedením pana Milana Vlãka, zpûváci
a zpûvaãky a pozdûji také dûti a mládeÏ.
Souãástí slavnosti budou také ruko-
dûlné dílny realizované ve spolupráci
s poboãkou Muzea Brnûnska, Podho-
ráck˘m muzeem v Pfiedklá‰tefií – vázání
letních kytiãek, vití vûncÛ a v˘roba jed-
noduch˘ch dfievûn˘ch hraãek.

K nejtypiãtûj‰ím formám zvykoslov-
ného projevu dûtí a mládeÏe pfiináleÏí
obchÛzky koledního rázu. K nim se fiadí
prastará letnicová obchÛzka Králov-
niãky – jarní obfiad se zpûvy a tanci,
kter˘ má pÛvod v pohansk˘ch zvycích
souvisejících s vítáním jara a omládlé
pfiírody, uctíváním slunce, vláhy,
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ãi‰tûním a vyléváním studní, obchÛz-
kami v polích, zdobením pfiíbytkÛ
bfiezov˘mi ãi lipov˘mi ratolestmi a po-
zdûji také velebením Ducha Svatého.

Poté, co obyãej v Ïivé podobû zanikl,
pfiipomínaly se Královniãky v násled-
n˘ch rekonstrukcích. Od roku 2003
bíte‰ské dívky pfiedvádûjí královniãky
v pfiirozeném venkovském prostfiedí,
ve starobylé osadû Jestfiabí nedaleko
mûsta – a to obyãejnû v sobotu pfied sva-
todu‰ní nedûlí (letos 30. 5.).

Královniãky v Jestfiabí u Velké
Bíte‰e mají formu kolední obchÛzky.
PrÛvod králek v uspofiádaném prÛvodu
prochází dûdinou. Dívky zpívají i opa-
kují adresné vyvolávky. Domácí se na nû
jiÏ tû‰í a oãekávají je. Na nûkolika mís-
tech pfiedvádûjí obfiadní tance se zpûvy.
Panimáma nebo pantáta je odmûní nû-
jakou drobností. V závûru obchÛzky
prÛvod pfiichází na v˘leti‰tû za dûdinou.
Oãekává je dospûlá mládeÏ Bíte‰anu
s muzikou, scházejí se domácí i pfie-
spolní hosté – bude taneãní veselice.
Pfied tím v‰ak král s královnou sejmou
z hlavy koruny a symbolicky pfiedávají
vládu sv˘m nástupcÛm.

ObchÛzku Královniãek poznají letos
i obyvatelé Ti‰nova a to pfiímo na
námûstí v rámci slavnosti Letnic pláno-
vané na 13. ãervna.

Za pofiadatele vás srdeãnû zve
Silvie Smutná ze souboru Bíte‰an

a Karolina Krátká

Ti‰novské trhy v kvûtnu

V sobotu 30. kvûtna na-
jdete na Ti‰novsk˘ch
trzích toto zboÏí:
– první jarní zelenina

v biokvalitû z Ekofarmy
Machovi v Osové Bít˘‰ce

a Ekofarmy Pospí‰ilov˘ch v Holubí Zhofii
– domácí mouãníky Ing. Milana

Katolického z ¤epky, Jarmily Ëapkové
ze Svatoslavi a Hany Pfiíbramské
z Ti‰nova. Na jejich stáncích najdete
vûneãky, trubiãky, tradiãní frgály, sva-
tební 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

– bûÏné i exotické kofiení firmy Ondru‰
z Brna

– malovaná a batikovaná triãka, kabelky,
biÏuterie, dfievûné korálky a dal‰í
módní doplÀky z dílny Pavly âechové
z Ti‰nova

Aktuální seznam prodejcÛ sledujte
ve videotextovém vysílání Ti‰novské
televize, na stránkách http://trhy.tis-
novsko.eu, na nástûnce Ekoporadny
Ti‰novsko vedle lékárny Arnica
a v brzké dobû také v nové 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
13. ãervna spoleãnû se slavnostním za-
hájením pravideln˘ch sobotních trhÛ
a slavností Letnic.
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âERVEN ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Nedûle 7. 6. 8.30 házená ml. Ïáci Malomûfiice
9.15 házená st. Ïáci Malomûfiice

10.30 házená muÏi B Malomûfiice
Nedûle 14. 6. 8.30 házená ml. Ïáci Nové Veselí

9.15 házená st. Ïáci Nové Veselí
10.30 házená muÏi B Nové Veselí

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Úter˘ 2. 6. 9.00 – 17.00 prodej armádních odûvÛ
Stfieda 3. 6. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
âtvrtek 4. 6. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Úter˘ 9. 6. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Stfieda 10. 6. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 13. 6. 9.00 – 14.00 prodej obuvi
Stfieda 17. 6. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
âtvrtek 18. 6. 9.30 – 17.00 v˘bûrov˘ SECOND HAND
Pátek 19. 6. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Úter˘ 30. 6. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
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Z kroniky ti‰novsk˘ch
zahrádkáfiÛ
75 let ãinnosti spolku

Zahrádkáfiem se ãlovûk nerodí. K za-
hrádkafiení se musí dozrát. Zahrádkáfii
jsou lidé, kter˘m dûlá potû‰ení pob˘vat
venku v pfiírodû, pozorovat a pfietváfiet ji.
VÏdy znovu a znovu jsou okouzleni zázra-
kem Ïivota, od semínka vloÏeného do pÛdy
aÏ po kvût a plod. Rostlinky na sv˘ch za-
hrádkách s láskou o‰etfiují a jsou py‰ní na
své v˘pûstky, o které se s ostatními rádi
podûlí. Jsou to lidé druÏní a dychtiví
vûdûní. Právû tyto vlastnosti vedly pfied
75 lety zahrádkáfie z Ti‰nova a z Pfied-
klá‰tefií k zaloÏení spolku. V tomto jubilej-
ním roce bychom rádi seznámili vefiejnost
s jeho historií tak, jak je zapsána v kro-
nice spolku. Materiály k první ãásti kro-
niky, popisující zaloÏení spolku a jeho
ãinnost, shromáÏdil a uspofiádal Ing. Josef
Závi‰ek pfii pfiíleÏitosti 50. v˘roãí ti‰nov-
sk˘ch zahrádkáfiÛ v roce 1984 a do kro-
niky pfiepsala paní uãitelka Îiva Vitulová
za pomoci Ivanky Balákové.

Kroniku uvádí krásn˘ citát z knihy
Karla âapka ZahradníkÛv rok:

„Jen ti, kdo mají ruce v kapsách, fiíkají,
Ïe se to obrací k hor‰ímu; ale kdo kvete
a nese plod, i kdyby to bylo v listopadu,
neví nic o podzimu, n˘brÏ o zlatém létû,
neví nic o úpadku, ale o ra‰ení.“
R. 1934 – zaloÏení Spolku
zahrádkáfiÛ a pfiátel pfiírody

„Dne 22. února 1934 zorganizovali zá-
jemci z obcí Ti‰nova a Pfiedklá‰tefií propa-
gaãní pfiedná‰ku. Promluvil zahradník
Zemûdûlské ‰koly Jan Mlãoch: „Pûstitelé
a ‰kÛdcové zahrádek“. Se‰lo se na 40 osob
a po pfiedná‰ce se pfiítomní dohodli na
ustavení pfiípravného v˘boru, do kterého
byli zvoleni: prof. Jan Kosík, Ing. Karel
Fi‰er, Pokorn˘, Havlíãek, Boch˘nek Ant.,
Mlãoch Jan, Karel Neuman a Jan Senz.“

Ustavující schÛze spolku se konala
22. bfiezna 1934 v sále Îivnostenské ‰koly

za úãasti témûfi 100 osob. Na úvod pfied-
nesl prof. Hubert Beránek z Bohunic pfied-
ná‰ku „Uspofiádání rodinné zahrádky“.
Poté bylo projednáno definitivní zaloÏení
spolku s názvem Spolek zahrádkáfiÛ
a pfiátel pfiírody, do kterého se hned pfii-
hlásilo 46 osob. Roãní pfiíspûvek byl stano-
ven 6,- Kã.

Prvním zakládajícím ãlenem byl jme-
nován fiídící uãitel Jan Senz, kter˘ pfii
vstupu daroval spolku 100,- Kã. Byl zvolen
první v˘bor spolku.
SloÏení v˘boru:
pfiedseda – prof. Jan Kosík
místopfiedseda – Boch˘nek Antonín, úãetní
jednatel – Pospí‰il Karel, úfiedník
místojednatel – ppl. Materna Rudolf,

dÛstojník v. v.
pokladník – Senz Jan, fiídící uãitel v. v.
hospodáfi – Ing. Fi‰er Karel, geometr
zapisovatel – Brabec Jan, odborn˘ uãitel
âlenové v˘boru: Metodûj Svoboda – fiídící
uãitel, Mrázek Josef – fieditel Berního
úfiadu, StráÏnick˘ Josef – úfiedník, Vítek
Franti‰ek – fied. mû‰È. ‰koly, Hejlová
Anna – v domácnosti, Kociánová Îofie –
v domácnosti
Revizofii úãtÛ: Homolka Vladimír 
– úfiedník, Havlíãek – úfiedník
V tomto sloÏení pracoval v˘bor dva roky.

Spolek pfievzal a po men‰ích úpravách
schválil stanovy od Organizace zahrád-
káfiÛ a pfiátel pfiírody v Brnû. V § 2 stanov
se m.j. uvádí, Ïe „... úãelem spolku je bu-
diti v‰eobecn˘ zájem o správné zakládání
a udrÏování rodinn˘ch zahrádek a sadÛ,
racionální pûstování ovocného stromoví,
vhodn˘ch odrÛd a tvarÛ, ovocn˘ch kfiovin,
zvlá‰tû medonosn˘ch a pûstování zele-
niny.“

Jmûní spolku bylo tvofieno ãlensk˘mi
pfiíspûvky a penûÏit˘mi dary. Na konci
roku ãinilo 345,- Kã.

Vzdûlávací ãinnost spolku byla bohatá.
Konala se fiada pfiedná‰ek. Úãast 100 osob
nebyla zvlá‰tností. Hlavními pfiedná‰ející-
mi byli prof. H. Beránek, zahradník
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Sport

Borci z Brna

VI. roãník PETUNIE se tû‰il krás-
nému poãasí, hojné úãasti a pfiátelské
atmosféfie. Jen podmanivé francouzské
melodie byly obãas ru‰eny údery kovo-
v˘ch koulí. Na devíti pfiipraven˘ch hfii‰-
tích odehrála kaÏdá ze 17 zúãastnûn˘ch
dvojic ãtyfii utkání. V závûru se v‰e
seãetlo a pro rok 2009 bylo rozhodnuto.

Vítûzi se stali: HvíÏì, Stacke
z Brna pfied domácími Krásensk˘m
a Pafiízkem. Bronzové plakety si odvezli
do ·erkovic jiÏ tradiãní úãastníci man-
Ïelé Randuchovi.

Vítûzn˘ brnûnsk˘ pár jako jedin˘
pro‰el turnajem bez poráÏky a válcoval
svoje soupefie nekompromisním odstfie-
lováním jejich koulí v nadûjn˘ch her-
ních pozicích. Tajemství vysoké herní
úspû‰nosti bylo poodhaleno aÏ po skon-
ãení turnaje. Bylo skryto v tisícovkách
tréninkov˘ch hodÛ na nejmenovaném

brnûnském dvorku.
Pro ty, pro které se petanque jiÏ stal

pfiíjemnou náplní volného ãasu, ale i pro
nové adepty je tu v brzku nabídka dal‰í
pfiíleÏitosti zasoutûÏit si s ostatními.
Tentokrát v polovinû ãervna (14. 6.)
v ·erkovicích.

M.B.

Pétanque v ·erkovicích
– ·erkovické koulení 2009

Obec ·erkovice
vás spolu s pfiíznivci
hry pétanque
v Mikroregionu
PORTA zve na jiÏ
3. roãník otevfieného
turnaje dvojãlenn˘ch
t˘mÛ ·ERKOVICKÉ
KOULENÍ.

Turnaj se koná v nedûli 14. 6. 2009
od 13.30 hodin na hfii‰ti v ·erkovicích.
Prezentace bude probíhat na místû od
13 hod. Systém hry bude upfiesnûn
podle poãtu pfiihlá‰en˘ch, není stano-
vena Ïádná vûková hranice, hrát mohou
i úplní zaãáteãníci.

Vyhodnocena bude stejnû jako v loÀ-
ském roãníku kategorie dûtí a dospû-
l˘ch, pro vítûze jsou pfiipraveny vûcné
ceny a medaile. Obãerstvení zaji‰tûno.

Své dotazy mÛÏete smûrovat na
tel. ã. 777 765 882 nebo 732 823 274.

Jan Mlãoch a pomolog Miloslav Pánek
z Rohozce. Souãástí pfiedná‰ek byly prak-
tické ukázky ve vybran˘ch zahradách
Ti‰nova a Pfiedklá‰tefií. Spolek odebíral
Ornitologick˘ ãasopis a ãasopis
Zahrádkáfi. âasopisy se nechávaly kolovat
mezi zájemci. KaÏd˘ jej mohl mít u sebe
dva dny.

Pravidelné schÛze v˘boru se konaly
kaÏd˘ první pátek v mûsíci na radnici
v Ti‰novû.

(Pokraãování pfií‰tû)
M. Kulhánková

kronikáfika ZO âZS Ti‰nov
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Pozvánka na 8. atletick˘
ãtyfiboj pro dûti

Atletick˘ klub Ti‰nov zve v‰echny
závodníky od 1 do 15 let na 8. atletick˘
ãtyfiboj (60 m, dálka, míãek, vytrvalost).
Závody se konají na hfii‰ti u Základní
‰koly námûstí 28. fiíjna v sobotu
13. ãervna od 9.00 hod. Prezentace
konãí v 8.45 hod. Pfiedpokládané ukon-

ãení ve 12.00 hod. Partnery závodÛ jsou
âeskoslovenská obchodní banka
a Geodetická kanceláfi Souãek. Na bo-
haté ceny, diplomy a pro ty nejlep‰í
medaile lákají pofiadatelé... Podrobnûj‰í
informace na www.aktisnov.wz.cz.

Vzpomínky

Dne 18. 5. 2009 uplynulo 4. smutné v˘-
roãí, co nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘
manÏel a tatínek pan JOSEF
JURÁNEK ze Sentic. Stále vzpomínají
manÏelka Kvûtoslava a dcera Hana
s manÏelem Jifiím.

Dne 7. ãervna to bude 8 rokÛ, co nás
navÏdy opustil ná‰ milovan˘ manÏel,
tatínek, dûdeãek a pradûdeãek pan
LADISLAV KOTOUâEK. A 21. ãervna
vzpomeneme jeho nedoÏité 80. naroze-
niny. Za tichou vzpomínku dûkuje
manÏelka, syn Ladislav a dcera Marta
s rodinou.

Dne 7. ãervna to bude 1 rok, co nás
navÏdy opustila paní MARIE
SOBOTKOVÁ. Za tichou vzpomínku
v‰em, kdo ji mûli rádi, dûkuje manÏel.

Dne 26. 5. 2009 uplynulo
jiÏ 21 let, kdy nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
manÏelka, maminka
a babiãka paní EMÍLIE
URBANOVÁ. S láskou
vzpomínají manÏel Karel

a dcery Milena a Iva s rodinami.
Dûkujeme v‰em, ktefií jí v tyto dny
vûnují vzpomínku.

Dne 29. kvûtna uplyne
8 rokÛ od úmrtí pana
JOSEFA PEKÁRKA.
Vzpomínají manÏelka
a dûti.

Dne 22. 5. 2009 uplynuly
3 roky, kdy nás navÏdy
opustil manÏel, dûdeãek
pan ZDENùK VERNER.
Za tichou vzpomínku
dûkuje manÏelka s rodi-
nou.

Dne 28. kvûtna uplyne
10 let od úmrtí paní
ING. EVY ZELENÉ.
Za tichou vzpomínku
dûkuje manÏel s rodinou.

Dne 21. 5. uplynulo 6 let
od chví le ,  kdy nás
navÏdy opustila na‰e
milovaná maminka
a babiãka paní MILADA
HOBLOVÁ. S láskou
vzpomíná rodina.
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Inzerce

Pronajmu luxusní byt v novostavbû
v Ti‰novû, 2+kk, nová kuch. linka
vã. spotfiebiãÛ, velká terasa. Cena
8.000,- Kã + inkaso. Tel.: 608 922 990

Pronajmu byt 1+1 v Ti‰novû na sídl.
Klucanina. Tel.: 737 630 725

Mladá rodina koupí byt s balkonem
v Ti‰novû. Tel.: 737 532 350

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

GaráÏ v Ti‰novû pod nádraÏím pronajmu,
pfiípadnû prodám. Tel.: 603 856 784

Vykupuji knihy, staré ãasopisy, mapy,
pohlednice, plakáty a gramofonové des-
ky. V‰e v jakémkoliv mnoÏství. Odvoz
zdarma, platím hotovû. Tel.: 603 300 338.
E-mail: knihy.ahasver@seznam.cz

Prodám dûtsk˘ koãár zn. COPARD,
trojkombinace modro-‰edé barvy.
Dûtská dfievûná rozkl. Ïidliãka. I jednot-
livû, cena dohodou. Tel.: 607 854 031

Hledám ‰ikovnou paní na Ïehlení,
1x aÏ 2 x t˘dnû. Tel.: 604 456 933

Kadefinictví Jitka Volavá oznamuje
sv˘m zákaznicím, Ïe od 1. 6. 2009 bude
nabízet své sluÏby i v Ti‰novû na adrese
Koráb (Relax centrum). Objednávky na
tel.: 777 271 823. Tû‰ím se na Va‰i
náv‰tûvu.

Nabízím klempífiské práce, okapy,
parapety, ve‰keré oplechování.
Tel.: 774 516 456

Restaurace „NA HRADù“ Hradãany
pfiijme kuchafie-ku, pom. sílu do kuchy-
nû. Tel.: 603 819 198, 549 415 617

Rádi bychom pfiipome-
nuli 10. v˘roãí úmrtí
na‰eho manÏela, tatínka
a dûdeãka VLADIMÍRA
V¯ROSTY, jeÏ uplyne
7. ãervna. Se zármutkem
a láskou vzpomínají

manÏelka Marcela, dcera a syn
s rodinami.

Dne 6. ãervna bude
3. smutné v˘roãí úmrtí
na‰í milované manÏelky,
maminky a babiãky
paní KVùTOSLAVY
BARTO≈KOVÉ. Stále
vzpomínají manÏel a dûti

s rodinami.
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Z Ti‰nova do Bruselu?
První ãervnov˘ víkend budeme volit poslance
do Evropského parlamentu. Pro vût‰inu z nás
je v takov˘ch volbách na kandidátních listi-
nách jen fiada jmen lidí odnûkud. Tentokrát je
to v Ti‰novû jinak. Na‰e dnes jiÏ b˘valá mís-
tostarostka Ing. Zuzana Brzobohatá, nyní po-
slankynû PS Parlamentu âR, je na kandidát-
ní listinû  do Evropského parlamentu na pá-
tém místû. Tím jsou tyto volby pro Ti‰nováky
jistû adresnûj‰í. Urãitû budeme drÏet palce a
mÛÏeme pfiidat i svÛj hlas. j.f.
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