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bylo otevfieno nové dûtské hfii‰tû

na sídli‰ti Pod Klucaninou.
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rásné letní poãasí nás nenápadnû
pfievedlo do zaãátku záfií, ale ‰ko-
láci i jejich rodiãe jiÏ poznali, Ïe

prázdniny definitivnû skonãily.
Nejen díky pfiíjemnému poãasí, ale i díky

je‰tû pomûrnû dlouh˘m dnÛm b˘vá první
podzimní mûsíc i oblíben˘m mûsícem pro
pofiádání rÛzn˘ch sportovních, kulturních
a obecnû spoleãensk˘ch akcí. Je‰tû neÏ se po-
díváme, co nás v záfií ãeká, dovolte mi krátké
ohlédnutí za posledním srpnov˘m dnem.

V pondûlí 31. srpna odpoledne jsme za
velkého zájmu desítek dûtí a jejich rodiãÛ
pfiedali ti‰novské vefiejnosti dal‰í dûtské
hfii‰tû v areálu sportovi‰tû pod Klucaninou.
Díky milionové dotaci od Nadace âEZ bylo
moÏno dokonãit léta odkládané úpravy pro-
storu uprostfied sídli‰tû do podoby nejvût‰ího
ti‰novského dûtského hfii‰tû. Díky patfií ‰tûd-
rému poskytovateli dotace, zamûstnancÛm
na‰eho úfiadu i dodavatelské firmû za krásné
dílo, Matefiskému centru Studánka za pestr˘
program pro dûti a krásnému poãasí za skvû-
lou atmosféru letního odpoledne.

Hned první záfiijov˘ víkend pfiiná‰í jiÏ
tradiãní krajské doÏínky v krajském mûstû
Brnû. Pfií‰tí víkend bude nûkolik dÛleÏit˘ch
akcí v samotném Ti‰novû a jeho okolí.
V Podhoráckém muzeu v areálu klá‰tera
Porta coeli vyvrcholí leto‰ní oslavy 80. v˘roãí
zaloÏení Podhoráckého muzea v Ti‰novû.
V pátek 11. 9. dopoledne se uskuteãní od-
born˘ semináfi na téma „Cesta pfiedmûtu od
uÏití k muzejní prezentaci“, odpoledne
v 15.30 vernisáÏí otevfieme obnovenou expo-
zici „Lapidária“ v KfiíÏové chodbû klá‰tera.
Veãer bude následovat spoleãenské setkání
souãasn˘ch a b˘val˘ch zamûstnancÛ a spolu-
pracovníkÛ muzea. Následující sobotní dopo-
ledne bude patfiit pfiíznivcÛm a obdivovate-
lÛm nádhery historick˘ch vozidel. Ti‰novské
námûstí se stane opût hostitelem tradiãního
setkání veteránÛ, které se stalo oblíbenou
pfiehlídkou historick˘ch skvostÛ, poctivého
fiemesla  i obûtavého nad‰ení dne‰ních maji-
telÛ unikátních strojÛ. Pevnû vûfiíme, Ïe
akci bude pfiát i tradiãní sluneãné poãasí.

Poãasí bude mít nepochybnû velk˘ vliv
i na úspû‰nost leto‰ních mûstsk˘ch slav-
ností. Tradiãnû na svatého Václava – letos
v sobotu 26. záfií – pofiádáme Václavské hody.
Kromû tradiãních atrakcí oãekáváme ten-
tokrát i vystoupení taneãního souboru
"T-Dance“ z partnerského mûsta Sulejowa,
chybût nebude dopolední jarmark, zvaní na
hody i vystoupení krojovan˘ch stárkÛ pod
májou. V‰ichni jste srdeãnû zváni k celoden-
nímu programu i na veãerní hodovou zábavu
s ukázkou tradiãních zvykÛ a tancem
Moravské besedy.

Hodová nedûle letos bude ve znamení
historické události. Na brnûnském leti‰ti
budeme mít pfiíleÏitost pfiivítat papeÏe
Benedikta 16. Slavnostní hodová bohosluÏba
tedy letos v na‰em farním kostele nebude
– nahradí ji setkání a spoleãná bohosluÏba
s papeÏem.

V rámci partnerské spolupráce s polsk˘m
Sulejowem pfiipravujeme v první fiíjnov˘
víkend „odpovûì“ na vystoupení jejich taneã-
ního souboru na na‰ich leto‰ních hodech.
V chrámu cisterciáckého opatství v Sulejowû
se uskuteãní koncert Ti‰novského komor-
ního orchestru. Vûfiím, Ïe po nûkolika úspû‰-
n˘ch vystoupeních v druÏebním slovenském
mûstû Seredi bude koncert v Sulejowû
dÛstojnou prezentací na‰eho mûsta také
v Polsku. Na konec jara roku 2010 pfiipravu-
jeme rovnûÏ vystoupení TiKO v Moldavû nad
Bodvou a dal‰ích mûstech V˘chodního
Slovenska. DrÏme palce „kulturním repre-
zentantÛm Ti‰nova“ v jejich ãinnosti.

Druh˘ fiíjnov˘ víkend se uskuteãní mi-
mofiádné volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR. O v‰ech nezbytn˘ch admi-
nistrativních záleÏitostech budete vãas infor-
mováni, organizace zázemí voleb v na‰ich
okrscích je jiÏ v plném proudu. Prosím sou-
pefiící strany o dÛstojn˘ prÛbûh kampanû
a nám v‰em voliãÛm pfieji rozum a ‰Èastnou
ruku pfii volbû.

Na shledanou ve volebních místnostech!

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

K
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Zásady a rozsah volební
kampanû v médiích
a na plochách
ve vlastnictví mûsta

Ti‰novské noviny
Kandidující politické strany, hnutí ãi

koalice mají moÏnost zvefiejnûní vlastní
tiskové prezentace. Maximální rozsah
prezentace je 1 strana A5, a to ve dvou
vydáních Ti‰novsk˘ch novin pfied koná-
ním voleb. Cena za inzerci bude úãto-
vána v souladu s platn˘m ceníkem
inzerce v Ti‰novsk˘ch novinách.
MoÏnost zvefiejnûní prezentace lze do-
hodnout s tajemnicí Redakãní rady
Ti‰novsk˘ch novin paní ·árkou
Kubátovou (MûÚ Ti‰nov, Odbor kultury
a ‰kolství, Radniãní 14, 666 01 Ti‰nov,
tel.ã. 549 439 822, e-mail: kubatova@tis-
nov-mesto.cz).

Termíny:
Ti‰novské noviny ã. 16 – uzávûrka in-
zerce 14. 9. 2009 v 16.00 hod. – noviny
vychází 23. 9. 2009
Ti‰novské noviny ã. 17 – uzávûrka in-
zerce 29. 9. 2009 v 16.00 hod. – noviny
vychází 7. 10. 2009

Ti‰novská televize
– moÏnost prezentace v Ti‰novské tele-

vizi nebude mûsto zaji‰Èovat.

Internetové stránky mûsta Ti‰nova
– moÏnost prezentace na internetov˘ch

stránkách nebude mûsto zaji‰Èovat.

Plakátovací plochy pro úãely voleb
rozmístûné ve mûstû Ti‰novû
– na vefiejném prostranství budou po

dobu volební kampanû rozmístûny
mobilní plakátovací plochy pro pre-
zentaci volebních stran – termín
instalace 22. 9. (seznam míst je
uveden níÏe)

– tyto plochy budou odstranûny den
pfied zahájením voleb – tj. 8. 10.

Plakátovací plochy ve správû
Mûstského kulturního stfiediska
v Ti‰novû
– po dohodû s vedoucí MûKS nebude

zaji‰Èována moÏnost prezentace voleb-
ních stran na plakátovacích plochách
ve správû MûKS Ti‰nov.

Umístûní reklamních zafiízení
na vefiejném prostranství

Jedná se zejména o umístûní re-
klamních zafiízení typu „A“ na vefiejném
prostranství. Zafiízení budou zpoplat-
nûna v souladu s vyhlá‰kou mûsta
ã.13/2003 ve znûní vyhlá‰ek ã.1/2004
a 7/2004 sazbou 50 Kã/m2/mûsíc (za
kaÏd˘ zapoãat˘ mûsíc). Pfied umístûním
tûchto zafiízení je nutné vyplnit for-
muláfi „Ohlá‰ení k místnímu poplatku
za uÏívání vefiejného prostranství“,
zaplatit místní poplatek a dbát právních
pfiedpisÛ, a to pfiedev‰ím zákona o po-
zemních komunikacích. Kontaktní oso-
bou Odboru správy majetku a investic
Ti‰nov je paní Eva Zavfielová,
tel. ã. 549439851, zavrelova@tisnov-
mesto.cz.

Rozmístûní plakátovacích ploch
vyhrazen˘ch pro volební kampaÀ
ve mûstû Ti‰novû:

1. námûstí Míru – na chodníku u po‰ty
2. námûstí Míru – na chodníku mezi

Hotelem Kvûtnice a prodejnou
Elektro

3. námûstí Komenského – na chodní-
ku pfied galerií V-Ateliér

4. kfiiÏovatka ulic Na Hrádku
a Bezruãova – v zeleném pásu pfied
hfibitovem

5. ul. Brnûnská – na chodníku pfied
restaurací U HammingerÛ
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6. ul. Riegrova – v zeleném pásu pfied
sokolovnou Ti‰nov

7. ul. Polní – v zeleném pásu smûrem
k sídli‰ti Kvûtnice

8. kfiiÏovatka ulic Cáhlovská
a Brnûnská – na chodníku pfied
M· Humpolka

9. ul. Brnûnská – v zeleném pásu
smûrem k ãásti „Trnec“ – pfied pilou

10. ul. Janáãkova – v zeleném pásu
vedle chodníku pfied kruhov˘m ob-
jezdem u nádraÏí

Jaké hrozí nebezpeãí
v oblasti informaãních
technologií
(pokraãování)

Poãítaãové podvody, úniky dat, po-
mluvy, ‰kodlivé kódy a viry, spamy
– tyto v‰echny pfiedstavují nebezpeãí,
které si mnohdy neuvûdomujeme.
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor JmK ve spolu-
práci s Policií âR – Mûstské fieditelství
Brno a Diecézní charitou Brno Vám po-
radí, jak se vyhnout nepfiíjemnostem,
spojen˘ch s tímto nebezpeãím.

MoÏná nebezpeãí a obrana proti nim
Podvody

Poãítaãové podvody mohou mít
rÛzné podoby (podvodné aukce, snaha
vylákat z lidí rÛzné platby, atd.).

Proslulé jsou pfiedev‰ím tzv. nige-
rijské podvody, kdy je dÛvûfiivcÛm
nabízen podíl z ãástky ve v˘‰i desítek
milionÛ za pomoc s pfievodem penûz do
zahraniãí. KdyÏ vyhlédnutá obûÈ na
nûco podobného k˘vne, dostává se do
nekoneãného kolotoãe nutnosti platit
rÛzné manipulaãní poplatky, úplatky,
neãekané v˘daje apod.

âlovûk tak neustále vkládá ãím dál
víc penûz, protoÏe si nepfiipou‰tí, Ïe by

mohl pfiedchozí investici prohrát (syn-
drom gamblera).
Obrana:
– obezfietnost
– ovûfiovat pfiedkládaná tvrzení
– nenechat se zlákat nesmysln˘mi

nabídkami
Phishing (nebo-li „lov informací“)

Jedná se o snahu vylákat z dÛvûfii-
vého uÏivatele soukromé informace
(napfi. pfiihla‰ovací jméno a heslo k ban-
kovnímu úãtu). Za vyuÏití fale‰n˘ch we-
bov˘ch stránek nebo dÛvûryhodn˘ch
pfiíbûhÛ (bezpeãnostní ovûfiení, selhání
hardware apod.) se tak hackefii dosta-
nou k Va‰im dÛvûrn˘m informacím.
Obrana:
– maximální obezfietnost, zejména v ob-

lasti internetového bankovnictví
– ovûfiovat informace
– vyuÏívat pouze oficiální informaãní

kanály bank (napfi. neklikat na odka-
zy, které pfiijdou v emailu)

– nesdûlovat citlivé informace (ãíslo ú-
ãtu, PIN, heslo) na telefonick˘ dotaz
(mÛÏe se jednat o „voice phishing“)

– hlídat si pravidelnû stav svého ban-
kovního úãtu (a to i v souvislosti
s moÏn˘mi neoprávnûn˘mi „opravn˘-
mi“ platbami kartou, kdy si obchodník
mÛÏe bez Va‰eho vûdomí strhnout
z úãtu doplatek za jiÏ dfiíve dodané
a zaplacené zboÏí ãi sluÏby).

Pomluva / hoax
Prostfiednictvím elektronické po‰ty

se mohou ‰ífiit rÛzné pomluvy. Takov˘m
pfiíkladem jsou napfi. fietûzové dopisy
o závadn˘ch potravinách v nûkter˘ch
hypermarketech, zaruãené zprávy o blí-
Ïícím se krachu nûjaké banky a nutnos-
ti vybrat z bankomatu co nejvût‰í hoto-
vost a dal‰í podobné zprávy. Na závûru
kaÏdé z nich se zpravidla objeví:
„Po‰lete co nejvíce lidem“.
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Podobn˘m zpÛsobem funguje tzv.
hoax, vymy‰lené zprávy senzaãního
charakteru, a na nû ãasto navázané
rÛzné petice proti popisovanému jevu
(napfi. pfiípad „koÈátka ve zkumav-
kách“).
Obrana:
– nepomáhat ‰ífiení nesmysln˘ch nebo

lÏiv˘ch zpráv
– ovûfiovat informace
– jestliÏe se stanete obûtí pomluvy, za-

tnûte zuby a pfiípad nerozmazávejte
– nepfiipojovat se k pochybnû vypadají-

cím peticím, slouÏí jen k získání údajÛ
o Vás

·kodlivé kódy a viry
Patfií k nejstar‰ím nebezpeãím.

První viry se objevily jiÏ pfied ãtvrt sto-
letím. Z pouh˘ch vandalsk˘ch nástrojÛ,
jejichÏ cílem bylo napadnout co nejvíce
poãítaãÛ a smazat z nich nûjaká data, se
vyvinuly nesmírnû silné aplikace, které
jsou schopné zjistit hesla k interneto-
vému bankovnictví, provádût prÛmyslo-
vou ‰pionáÏ, instalovat na poãítaã dal‰í
nástroje apod.

Pfiíkladem mohou b˘t tzv. dialery
– programy, které modifikují volané
ãíslo v pfiípadû internetového spojení
realizovaného pfies telefonní linku.
Namísto nûkolika korun za hodinu je
pak spojení s internetem realizováno
pomocí linky tfieba na Kajmansk˘ch ost-
rovech a sazba je v fiádu desítek korun
za minutu.
Obrana:
– obezfietnost
– vyh˘bat se nebezpeãn˘m webov˘m

stránkám a zdrojÛm
– pouÏívat legální software
– pouÏívat kvalitní antivirov˘ program
Spam (nevyÏádaná elektronická
po‰ta)

V dne‰ní dobû pfiedstavuje 70 – 90 %
celkového objemu ve‰keré elektronické
po‰ty. Jedná se o zprávy, o které nikdo

nestojí, nicménû boj s tímto fenoménem
je velice obtíÏn˘. Jaké pfiedstavují
spamy nebezpeãí? Kromû toho, Ïe zby-
teãnû vytûÏují kapacitu elektronické
po‰ty, mohou b˘t spamy nositeli virÛ,
podvodÛ anebo slouÏí k prÛzkumu
bojem pro hackery apod.
Obrana:
– snaÏit se o to, aby se Va‰e e-mailová

adresa nedostala do rukou útoãníkÛ
(nezvefiejÀovat ji na webu, nevyplÀo-
vat internetové formuláfie, nepfiepo-
sílat hromadnou po‰tu s kontakty
na pfiedchozí odesílatele atd.)

– neotvírat zejména odkazy a pfiílohy
podezfiel˘ch zpráv od Vám neznám˘ch
odesílatelÛ a ihned takovou zprávu
odstranit

– instalovat specializovan˘ program
k filtraci e-mailÛ

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodÛ plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekonstrukcí,
oprav, údrÏbov˘ch a revizních prací – bude
pfieru‰ena dodávka elektrické energie:
Dne 16. 9. 2009 od 7.30 do 11.00 hod.
Vypnutá oblast: Ti‰nov, ul. Mr‰tíkova
941, 983, 989, 984, b˘val˘ areál velko-
obchodu potravin ã. p. 820, 356 a garáÏe.
Dne 17. 9. 2009 od 7.30 do 11.30 hod.
Vypnutá oblast: Ti‰nov, ulice Trmaãov,
Na Kopeãku, Klá‰terská, Pod Kvûtnicí,
Jungmannova kromû ã.p. 68 a 67,
Halouzkova kromû ã.p. 102 a 34, na ulici
Janáãkova bude vypnuto ã.p. 513, Na
Loukách ã.p. 1733, U Náhonu ã.p. 1764.
Dne 22. 9. 2009 od 7.30 do 17.00 hod.
Vypnutá oblast: Ti‰nov, trafostanice
Ostrovec a z ní popisná ãísla 1552, 1553,
1554.

Dûkujeme Vám za pochopení.
E.ON âeská republika, s. r. o.
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Anketa Strom Ti‰novska 2009
a Den stromÛ v Ti‰novû

Ekoporadna Ti‰novsko, obãanské
sdruÏení Za sebevûdomé Ti‰novsko
a Komise ÎP MûÚ
v Ti‰novû po roãní
pfiestávce obnovují
anketu Strom Ti‰-
novska, která si
mezi obyvateli ti‰-
novského regionu
získala fiadu pfiízniv-
cÛ. KaÏd˘ z vás, jed-
notlivec, ‰kolní tfiída,
organizace nebo obec,
má opût moÏnost na-
vrhnout svého kandi-
dáta na nejkrásnûj‰í
strom na‰eho okolí.

Návrh vámi vy-
braného stromu,
skupiny stromÛ
nebo aleje by mûl
obsahovat:
– fotografii stromu

ve formátu alespoÀ 13 x 18 cm (pfií-
padnû i nûkolik fotografií)

– druh stromu 
– lokalitu, kde strom roste
– parametry stromu – stáfií, obvod ve

v˘‰ce 130 cm nad zemí, v˘‰ku (ales-
poÀ odhadem)

– pfiíbûh stromu (napfi. povûst, historii
místa, pfiíhodu apod.)

Návrhy zasílejte do 2. fiíjna 2009
na jednu z tûchto adres:
– Ekoporadna Ti‰novsko, nám. 28. fiíjna

ãíslo 28, 666 01 Ti‰nov
– Odbor správy majetku a investic MûÚ

Ti‰nov, nám Míru 111, 666 19 Ti‰nov
MÛÏete je rovnûÏ pfiinést osobnû v ote-
vírací dobû Ekoporadny (informace na-
jdete na http://ekoporadna.tisnovsko.eu).

V‰echny fotografické návrhy budou
spolu s texty  vystaveny v Mûstské kni-
hovnû v Ti‰novû a budete zde moci
hlasovat pro strom, kter˘ vás nejvíc
osloví sv˘m vzhledem i historií.

Hlasovat bude moÏné
i elektronicky na ad-
rese: http://stromro-
ku.tisnovsko.eu.

Slavnostní vyhlá‰ení
probûhne bûhem
Podzimní trhové
slavnosti v sobotu
17. 10. 2009. Vítûzn˘
strom bude v pfií‰tím
roce pfiihlá‰en do ce-
lostátní ankety
Strom roku.

ProtoÏe tématem této
trhové slavnosti jsou
ovocné stromy a je-
jich praktick˘ uÏi-
tek, chceme navíc
vyhlásit nejkrásnûj‰í
pfiihlá‰en˘ ovocn˘

strom. Pfii rozhodování pro nominaci va-
‰eho stromu vûnujte tedy pozornost
i mnoha krásn˘m jabloním, hru‰ním,
tfie‰ním a dal‰ím druhÛm, rostoucím
v zahradách, sadech i alejích. Nechceme
zapomenout ani na moÏnost úãasti dûtí:
Dûtem z M· a 1. stupnû základních ‰kol
nabízíme moÏnost ztvárnit „Nejkrás-
nûj‰í ovocn˘ strom“ v˘tvarn˘mi
technikami. Jejich práce budou rovnûÏ
vystaveny a vyhodnoceny odbornou
porotou.

Opravdov˘ Den stromÛ se neobejde
bez sázení nov˘ch stromÛ. V leto‰ním
roce plánujeme zaãátek v˘sadby nové a-
leje, která by mûla vést od posledních
bytov˘ch domÛ nové ãtvrti „Hony za
Kuk˘rnou“ smûrem k vodárnû pod návr-
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‰ím zvan˘m âimperk. Tato cesta bûÏnû
slouÏí obyvatelÛm Ti‰nova k vycházkám
a rovnûÏ jako spojnice mezi cestou k Îe-
leznému, do Lomniãky a Jamného.

Pfii v˘sadbû aleje, nazvané pracovnû
„âimperka“, bychom chtûli obyvatelÛm
Ti‰nova, a pfiedev‰ím nov˘m obãanÛm
z lokality v blízkosti zmiÀované cesty
umoÏnit posílení jejich vztahu k místu,
kde Ïijí. Rodiny i jednotlivci získají moÏ-
nost zasadit svÛj strom pfii pfiíleÏitosti
narození jejich dítûte nebo jiné Ïivotní
události jiÏ letos na podzim.

Za organizátory Dne stromÛ
Mgr. Helena Pernicová

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

23. záfií v 19.30 hod.
sál Mûstského kulturního stfiediska

Ti‰nov
KRUH P¤ÁTEL HUDBY 2009/10

Jifií Pospíchal – housle
Roman Novotn˘ – flétna

Ivo Kahánek – klavír

6. fiíjna 2009 ve 14.00 a 16.30 hod.
sál kina Svratka Ti‰nov

Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha
Divadlo Spejbla a Hurvínka je svûto-

vou raritou. Je jedním z posledních svû-
tov˘ch marionetov˘ch divadel. Jeho
repertoár má dvojí dramaturgii. Hraje
nejen pro dûti, ale od svého zaloÏení
i pro dospûlé diváky. Vystupuje pfiede-
v‰ím v Praze, kde má své sídlo, ale také
po republice a ve svûtû. Specialitou di-
vadla je skuteãnost, Ïe pfiedstavení jsou

hrána vÏdy v jazyce té zemû, ve které
hostuje. Dosud tomu bylo ve dvaceti
jazycích (kupfi. nûmecky, japonsky,
anglicky, francouzsky, rusky, ãínsky,
arabsky, ‰panûlsky, atd.). Hrálo a hraje
opakovanû v 31 zemích ãtyfi kontinentÛ.

Hurvínkova cesta do Tramtárie
Kam se to ti dva zase dostali! Staãilo

jen, aby se Hurvínek trochu nastydl,
Mániãka mu pfiedãítala z pohádkové
kníÏky a uÏ to celé zaãalo. Ocitli se totiÏ
v zemi plné Ïízniv˘ch kvûtin, kde vládla
protivná princezna Gerbera. Je‰tû se
ani nestaãili rozkoukat a uÏ jim uvûznila
Îeryãka! Jak si s tím oba poradili, uvidíte.
ReÏie: Martin Klásek
V˘prava: Milo‰ Kirschner a Ivan Moravec
Hudba: Jifií Toufar
PfiibliÏná délka pfiedstavení 1 hod.
http://www.spejbl-hurvinek.cz

Pfiedprodej Knihkupectví pí Ra‰kové od
7. záfií.
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16. fiíjna 2009 v 17.00 hod.
sál kina Svratka Ti‰nov

Karlovarské hudební divadlo
O Balynce, dobrém ‰tûnûti

V˘chovná pohádka s písniãkami.
Balynka, zatoulané pohádkové ‰tûnû,
zabloudí do Kvûtinové ulice. Zde bydlí
parta vesel˘ch kamarádÛ. Ti spoleãnû
s Balynkou objeví zapomenutou za-
hradu, ve které ãaruje kocour Robert.
V‰e by bylo pohádkovû krásné, kdyby se
kouzla nepfiestala dafiit, protoÏe v za-
hradû se opût a opût objevuje nepofiádek.
Balynka se stane detektivem a záhadu
vyfie‰í.
Délka pfiedstavení 50 minut
Pfiedprodej Knihkupectví pí Ra‰kové od
16. záfií.

21. fiíjna 2009 v 19.30 hod.
sál kina Svratka Ti‰nov

Divadlo Háta Praha
Francis Joffo: Prázdniny snÛ
Francis Joffo je jeden z nejúspû‰nûj-

‰ích francouzsk˘ch autorÛ. Jeho kome-
die jsou mistrovsky napsány a uvádûny
v divadlech na celém svûtû. Komedie
"Prázdniny snÛ" je plná rafinovanosti,
vtipu, pfiekvapení, ale i velké lidskosti.
Navíc autor nezapomíná na dámské
obsazení.
Hrají:
Dominique Perthuis
– Ivana Andrlová / Olga Îelenská
Jacques Perthuis
– Vladislav Bene‰ / Marcel Va‰inka
Arnaud Fauchin
– Ernesto âekan / Michal Jagelka
Maurice Decouches
– Vladimír âech / Petr Pospíchal

/ Zby‰ek PantÛãek
Juliette
– Lucie Zedníãková / Jana Zenáhlíková
Agathe Sidoux
– Hana Talpová / Jana ·ulcová

Brigitte Sidoux
– Lucie Zedníãková / Jana Zenáhlíková
Myriam Sidoux
– Hana Kusnjerová / Krist˘na Jetenská

www.divadlohata.cz
Pfiedprodej Knihkupectví pí Ra‰kové od
21. záfií.

Cviãení v MûKS

Pondûlí 19.00 – 20.00
KONDIâNÍ CVIâENÍ

Pondûlí 20.00 – 21.00
KALANETIKA

Úter˘ 9.00 – 10.00
ZDRAVOTNÍ CVIâENÍ S PRVKY
PILATES (od 6. fiíjna)

Úter˘ 20.00 – 21.00
KONDIâNÍ CVIâENÍ A AEROBIK

âtvrtek 18.00 – 19.00
CVIâENÍ V RYTMU TANCE (od 1. fiíjna)

âtvrtek 19.00 – 20.00
ZDRAVOTNÍ CVIâENÍ S PRVKY
PILATES (od 1. fiíjna)

âtvrtek 20.00 – 21.00
KALANETIKA

Jednotné vstupné 30,- Kã

Orientální bfii‰ní tanec pro Ïeny kaÏ-
dého vûku i stupnû pokroãilosti v tanci
se opût rozjíÏdí od 1. záfií 2009 ve vel-
kém sále MûKS Ti‰nov.

Tanãí se kaÏdé úter˘ od 18.30 do
19.50 hod. Lekce vede Libu‰e Koneãná.
Pro informace mÛÏete volat na 
tel. 777 351 353. Neváhejte a pfiijìte si
pro dobrou náladu!

Fotografie z akcí MûKS si mÛÏete
prohlédnout na http://www.tisnov.
info/index.php
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Koncertní sezóna
Kruhu pfiátel hudby 2009/10

23. záfií v 19.30 hod.
sál Mûstského kulturního

stfiediska Ti‰nov
Jifií Pospíchal – housle

Roman Novotn˘ – flétna
Ivo Kahánek – klavír

14. fiíjna v 19.30 hod.
sál Mûstského kulturního

stfiediska Ti‰nov
Kvarteto mûsta Brna

Lubomír âermák, Karel Hejl – housle
Bohuslav Fi‰er – viola

Martin ·vajda – violoncello

25. listopadu v 19.30 hod.
sál Mûstského kulturního

stfiediska Ti‰nov
Duo Teres

Lucia Kopsová – housle
Tomá‰ Honûk – kytara

16. prosince v 19.30 hod.
kostel sv. Václava Ti‰nov
Societas Incognitorum

Yvetta Fendrichová – soprán
Daniela Toma‰tíková – alt

Eduard Toma‰tík – tenor, spinet
Martin ·ujan – bas

umûleck˘ vedoucí – Eduard Toma‰tík

13. ledna v 19.30 hod.
sál Mûstského kulturního

stfiediska Ti‰nov
Trio Nété

ëusi Burmeã, Anna Slezáková,
Vlastimil Flajsingr – kytary

10. února v 19.30 hod.
sál Mûstského kulturního

stfiediska Ti‰nov
Jifií Kollert – klavírní recitál

17. bfiezna v 19.30 hod.
sál Mûstského kulturního

stfiediska Ti‰nov
Indigo Quartet

Jan Bûlohlávek – housle
Martin Fla‰ar – housle

Martina Himerová – viola
Pavel Borsk˘ – violoncello

31. bfiezna v 19.30 hod.
sál Mûstského kulturního

stfiediska Ti‰nov
Cantus et Cordis

Zuzana Veverková – zpûv
Eva Kalová – housle

Zita Vinklerová – housle viola
Katka Stávková – viola da gamba

Marek Kubát – arciloutna, barokní
kytara

Hudební jaro
ZdeÀka Pololáníka

14. dubna v 19.30 hod.
kostel sv. Václava Ti‰nov

Varhanní koncert
Lucie Îáková – varhany

5. kvûtna v 19.30 hod.
kostel sv. Václava Ti‰nov
Nejkrásnûj‰í Ave Maria

Olga Procházková – sopranistka
Franti‰ek ·míd – varhaník a klavírista

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

Ti‰novsk˘ komorní orchestr

Zmûna programu nebo data vyhrazena
Permanentka 950,- Kã
studenti 400,- Kã, studenti ZU· zdarma
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Akce Mûstské knihovny
v mûsíci záfií 2009

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

16. 9. a 30. 9.2009 v 17.00 hod.,
pfiedná‰ky zimního semestru UVâ
– Kapitoly z dûjin hudby

Cyklus pfiedná‰ek poskytne zá-
kladní orientaci v hudbû stfiedovûku
a novovûku, a to pfiístupnou poslecho-
vou metodou. Pfiedná‰ky budou plné
vhodnû volen˘ch ukázek v prvotfiídní
interpretaci a kvalitním zvuku.

23. 9.2009 v 17.00 hod., pfiedná‰ky
zimního semestru UVâ – Moderní
architektura

Cyklus pfiedná‰ek je vûnován archi-
tektufie 20. století. Pfiedstaví historické
zdroje i okolnosti vzniku moderní archi-
tektury i její pováleãn˘ odkaz a dal‰í
rÛznorodé tendence vedoucí aÏ k dne‰ní
architektonické produkci.

POZOR ZMùNA TERMÍNU!
29. 9. 2009 v 17.00 hod., pfiedná‰ky

zimního semestru UVâ – Lidová
kultura na dosah

V dal‰ím pfiedná‰kovém cyklu bude
pozornost vûnována hmotn˘m sloÏkám
lidové kultury. Pfiedná‰ky zachytí téma
od zamûstnání obyvatelstva na
Ti‰novsku v minulosti pfies uchovávání
památek  v institucích a u sbûratelÛ aÏ
po pozÛstatky lidového stavitelství.
Kromû tradiãního prostfiedí posluchárny
Mûstské knihovny v Ti‰novû jsou zafia-
zeny tfii exkurze

Vzdûlávání se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

Salonky

17. 9. 2009 10.00 hod.
Za novou architekturou II.

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
prohlídku „nové“ architektury mûsta
Brna s v˘kladem. Souãástí prohlídky
bude i náv‰tûva funkcionalistické vily
Stiassny od Ernsta Wiesnera
Sraz zájemcÛ: v 10.00 hod. u zastávky
tramvaje ã. 1 v Pisárkách (vozovna, jede
z Hlavního nádraÏí).
Cestovné si hradí kaÏd˘ sám.
Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
v knihovnû nebo telefonicky na ãísle
549 121 001-5

Cestopisné besedy

17. 9. 2009 v 17.00 hod.
DobrodruÏná cesta na kole
Sultanátem Omán

Sultanát Omán leÏí na v˘chodû
Arabského poloostrova. Sousedí se
Saúdskou Arábií na západû, Spojen˘mi
arabsk˘mi emiráty na SZ, na severu
pfies Hormuzskou úÏinu s Íránem a na
jihu s Jemenem. Zemû tro‰ku pfiipo-
míná krajinu z pohádek tisíce a jedné
noci. Na rozdíl od men‰ích zemí
Perského zálivu nabízí pfiíjemné horské
scenérie, svûÏí oázy a netknuté pláÏe.

S panem Jifiím âefelinem absolvu-
jeme dobrodruÏnou cestu na kole tímto
posledním rájem na Arabském poloost-
rovû. Spoleãnû procestujeme pou‰tû, slu-
neãní hory i pirátské pobfieÏí a nezapo-
meneme nav‰tívit ani  staré pevnosti
a b˘ãí zápasy.

Tato akce se uskuteãÀuje za finanãní
podpory Ministerstva kultury âR.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Kulturnû v˘chovné akce a besedy
Ve spolupráci se ‰kolami budou pro-

bíhat knihovnické lekce a besedy. Pro
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Ïáky 1.-7. tfiíd jsme pfiipravili tuto pest-
rou nabídku tématick˘ch besed.

V˘prava za dûtskou fantazií – malé
nahlédnutí do svûta pohádek a pohád-
kov˘ch pfiíbûhÛ.

Ilustrace v dûtské knize – známé po-
staviãky z pera na‰ich ilustrátorÛ.

Srdce a kfiídla Heleny Zmatlíkové
– beseda o v˘znamné ãeské autorce
pfiinese dûtem fiadu zajímavostí jejího
Ïivota i tvorby. Více jak padesát let pat-
fiila mezi pfiední ilustrátory, sv˘mi
obrázky doplnila témûfi 300 titulÛ knih.
Její ilustrace si svou nûhou, veselostí
a krásou získaly jak dûti, tak dospûlé na
celém svûtû a bylo jí udûleno nejedno
ocenûní za nejkrásnûj‰í kníÏku.

Václav âtvrtek – poezie, humor a las-
kavost velkého pohádkáfie nám dává na-
hlédnout  do kouzelného svûta ãesk˘ch
pohádek. Literární beseda je zamûfiená
na autorovo dûtství a na rodn˘ dÛm
âtvrtkov˘ch pohádek ve mûstû Jiãínû.

Vesele s Ondfiejem Sekorou – beseda
pfiedstaví zaãínajícím ãtenáfiÛm autora,
kter˘ cel˘ svÛj Ïivot rozdával radost
a ‰tûstí a jehoÏ dílo bylo pro mnohé ãte-
náfie vstupní branou do ãarovného svûta
knihy.

Astrid z Wimmerby – povídání o Ïivotû
a díle Astrid Lindgrenové, která za svÛj
Ïivot získala neuvûfiitelnou pfiízeÀ ãte-
náfiÛ a celou  fiadu ocenûní, pfiipomínali
jsme si její 100. v˘roãí narození.

¤ekni mi co ãte‰ a já ti povím, jak˘ jsi
– zastavení u oblíben˘ch i nov˘ch knih
na‰ich ãtenáfiÛ, které zahrnují detektivní,
humorné, ‰kolní  a mnohé dal‰í pfiíbûhy,
ve kter˘ch  nechybí tajemství ani dobro-
druÏství.

Knihovna, ‰kola a moje záliby – se-
známení s moÏnostmi, které nabízí

nauãná literatura, ‰kolní a multime-
diální encyklopedie v oblasti vzdûlávání
a zábavy. Seznámení s jednotliv˘mi
skupinami nauãné literatury, podrobn˘
v˘klad ke v‰eobecn˘m i tématick˘m
encyklopediím.

Pfiíroda kolem nás – mlad˘m pfiírodo-
vûdcÛm nabízíme velk˘ v˘bûr knih ze
svûta rostlin, zvífiat, ekologie...
Zajímavosti, fakta provázená slovem
i obrazem zaujmou ãtenáfie v‰ech vûko-
v˘ch kategorií. Beseda zamûfiená na
podporu a roz‰ífiení ‰kolní v˘uky.

Po internetu do knihovny – on-line
katalog s podrobn˘m v˘kladem, vyhle-
dávání informací o knihách, rezervace
– praktické procviãování.

Z proutûného ko‰íku

9. 9., 16. 9., 23. 9. a 30. 9.
2009 od 13.00 – 16.00 hod.

Stfiedeãní tvofiivé dílny budou zamû-
fiené na filigránové dekorace z papíru,
které jsou oblíbené a mají v‰estranné
pouÏití. Pomocí nÛÏek a modeláfiského
noÏe si dûti mohou snadno vytvofiit de-
korativní fietûzy nebo ozdoby do oken
s nádhern˘mi  podzimní motivy jako
jsou tfieba jeÏci, sovy, d˘nû apod.

Jana Du‰ková

Vás srdeãnû zve na
6. v˘stavu patchworku v Ti‰novû,

která probûhne o víkendu
12. a 13. 9. 2009 vÏdy od 9.00 – 18.00 hod.

ve vestibulu Z· nám. 28. fiíjna

Patchworkové v˘robky od drobností
po rozmûrné deky, ukázky prací
absolventek kurzÛ, ukázky ‰ití,
moÏnost nákupu pomÛcek, látek

a quiltovacích nití, prodej v˘robkÛ
http://patchworkjana.euweb.cz/
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Hudbou pro UNICEF
V Ti‰novû se bude konat
charitativní hudební festival

UÏ dva roky trvá vzájemná spolu-
práce ti‰novského házenkáfiského klubu
a Dûtského fondu OSN – UNICEF.
Házenkáfisk˘ klub uzavfiel, jako vÛbec
první sportovní klub v âeské republice,
dne 19. ãervence 2007 smlouvu o vzá-
jemné spolupráci s âesk˘m v˘borem pro
UNICEF. V rámci této spolupráce
shromaÏìuje finanãní prostfiedky pro
podporu oãkování dûtí v oblastech pfií-
rodních katastrof, ozbrojeného konfliktu
nebo rozvojov˘ch zemí. Smlouva zahr-
nuje závazek, Ïe ve‰ker˘ v˘tûÏek ze
vstupného na domácí zápasy bude
vûnován na konto UNICEF. KaÏd˘ hráã
nadto pfiispívá pravidelnû mûsíãnû ãást-
kou 50,- Kã. Klub poskytuje také
zdarma fondu UNICEF reklamní plo-
chu ve sportovní hale, na klubov˘ch
tiskovinách, v médiích atd.

V leto‰ním roce slaví házenkáfisk˘
klub 70 let od svého zaloÏení a 55 let od
okamÏiku, kdy se v Ti‰novû zaãala hrát
mezinárodní házená. V rámci tûchto
oslav se klub rozhodl uspofiádat, mimo
jiné, mal˘ hudební festival pro ‰irokou
vefiejnost. Tento festival je pfiíleÏitostí
dále zviditelnit úspû‰nou spolupráci
a zároveÀ podûkovat v‰em dobrovolní-
kÛm formou zábavného programu.

Festival potû‰í náv‰tûvníky v sobotu
19. záfií 2009 v areálu letního kina
v Ti‰novû. Celodenní program pfiedstaví
uÏ od dopoledních hodin celou fiadu me-
diálnû exponovan˘ch i ménû slavn˘ch
interpretÛ v ãele se skupinami MÀága
a Îìorp, Dûda Mládek Illegal Band,
·vihadlo, All X, Swordfishtrombones,
zpûváky Petrem Bendem, Blankou
·rÛmovou, Wabi DaÀkem a dal‰ími.
V rámci festivalového areálu bude pfii-

praveno mnoÏství doprovodného pro-
gramu pro dûti.

Osvûdãená spolupráce na projektu
oãkovacích programÛ UNICEF dává
festivalu dal‰í, velmi dÛleÏit˘ rozmûr,
rozmûr altruistick˘. Ambicí klubu je
tuto oslavu a zároveÀ hudební festival
prezentovat pfiedev‰ím jako humani-
tární akci na podporu UNICEF. Cel˘
zisk z akce pak bude vûnován právû na
podporu oãkovacích programÛ v rozvojo-
v˘ch zemích a zemích postiÏen˘ch pfií-
rodní katastrofou.

Dal‰í podrobnosti o hudebním festi-
valu, vãetnû podrobného programu jsou
zvefiejnûny na internetov˘ch stránkách
http://hazena.tisnov.cz

Pofiadatelé se obracejí s prosbou na
obyvatele té ãásti sídli‰tû Klucanina,
která bezprostfiednû sousedí s areálem
letního kina: Dovolujeme si Vás poÏádat
o jistou trpûlivost, bûhem festivalu se
bude v okolí letního kina pohybovat
vût‰í mnoÏství lidí a vozidel, rovnûÏ
bude do cca 00.30 hod. v areálu zv˘‰en˘
hluk. Vefiejn˘ pofiádek bude zaji‰Èován
pofiadatelskou sluÏbou a ve spolupráci
s Policií âR. Tato akce je sv˘m charak-
terem zcela jedineãná, a proto vûfiíme,
Ïe budete mít pro tento jeden v˘jimeãn˘
den pochopení. Nejenom, Ïe touto akcí
spoleãnû pomÛÏeme dobré vûci, ale také
je‰tû více zviditelníme na‰e krásné
mûsto. Mnohokrát dûkujeme!!!

Jako malé „bolestné“ pak mají ob-
ãané, ktefií se prokáÏí trval˘m bydli‰tûm
na ulicích Halasova, Hornická
(1520–1530), Mánesova (200, 201, 202,
203, 706, 1578–1581, 1607, 1695), nárok
na zlevnûnou vstupenku v hodnotû
100,– Kã. Tyto vstupenky budou k za-
koupení pouze v den konání koncertu
v pokladnû letního kina.

Jan Schneider, SK HC Ti‰nov



Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje

12. 9. SoutûÏ elegance námûstí 9.30 Autoklub Ti‰nov
historick˘ch vozidel Veteran Club âebín

17. 9. DobrodruÏná cesta na kole knihovna 17.00 MûK
Sultanátem Omán

19. 9. Hudbou pro UNICEF areál letního kina 11.00 SK HC Ti‰nov
23. 9. KPH – Pospíchal, sál MûKS 19.30 MûKS

Novotn˘, Kahánek
26. 9. Václavské hody

V˘stavy
Datum Akce Místo

5. 9. – 25. 9. Antonín Vojtek JamborÛv dÛm
23. 5. – 8. 11. Letem muzejním svûtem Podhorácké muzeum
26. 4. – 25. 10 Volání mofie Podhorácké muzeum
11. 9. – 20. 9. Jifiiny Podhorácké muzeum
12. 9. – 13. 9. 6. v˘stava patchworku Z· nám. 28. fiíjna
26. 9. – 27. 9. V̆ stava králíkÛ, drÛbeÏe, holubÛ Jamné

a okrasného ptactva a vãelafiská v˘stava
Jinde

Datum Akce Místo

5. 9. – 20. 9. Historie a souãasnost obcí mikroregionu Porta Îelezné
5. 9. – 20. 9. J.Kfiikava, J. Pochop synagoga Lomnice
4. 9. – 31. 10. Obrazy mého srdce – Helena PraÏáková Domov sv. AlÏbûty
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Pozvánka na v˘stavu

Zajímavou v˘stavu pfiipravil mikro-
region PORTA k 10. v˘roãí svého zalo-
Ïení. Tato v˘stava poutavû pfiipomíná
historii a souãasnost tûchto obcí, sdruÏe-
n˘ch do tohoto regionu. Jednotlivé expo-
zice pfiedstaví obce Pfiedklá‰tefií, Dolní
Louãky, Kaly-Zahrada, ·tûpánovice,
Boraã, Lomniãka, ·erkovice a Îelezné
tak, jak je neznáte. Náv‰tûvníci se také
seznámí s vycházkami do okolí a chybût
nebude ani prezentace místních firem,
které nabízí své sluÏby obãanÛm nejen
regionu.

V̆ stava potrvá aÏ do nedûle 20. záfií
2009 a bude otevfiena dennû od 14.00 do
18.00 hodin.

TakÏe nezapomeÀte a zapi‰te si do
diáfie. Kulturní dÛm v Îelezném od

5. záfií do 20. záfií. Pro Ti‰nováky to
mÛÏe b˘t zajímavá tématická vycházka.

(PAV)

Muzeum Brnûnska
Langrovo zahradnictví
Rájec – Jestfiebí

Vás zvou na v˘stavu
JI¤INY

do Podhoráckého muzea v Pfiedklá‰tefií
jako souãást oslav 80. v˘roãí zaloÏení
muzea.

11. – 20. záfií 2009
Doprovodná v˘stava fotografií

Dagmar Sochorové.
Otevfieno dennû vãetnû pondûlí 14. 9.
2009 od 9.00 do 16.30 hodin.
Tel.: 549 412 293
E-mail: predklasteri@meuzeumbrnenska.cz
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DDM Ti‰nov pfiipravuje
rukodûln˘ kurz
Riegrova 312, 666 01 Ti‰nov
tel.: 549 410 118
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz

www.ddm-tisnov.cz

KrouÏky
zahajují ãinnost
v úter˘ 29. 9.
2009.

Pfiihlá‰ky a informace v kanceláfii
DDM bûhem mûsíce záfií, tel. 549 410 118
nebo e-mailem: domecek@ddm-tisnov.cz.

Kompletní nabídku krouÏkÛ najdete
uvnitfi novin a na stránkách DDM
www.ddm-tisnov.cz. Sledujte i dal‰í
aktualizace.

PC kurz pro dospûlé – zaãáteãníci
– 8. cyklus

Základní seznámení s prací na po-
ãítaãi. Vytváfiení jednoduch˘ch doku-
mentÛ v programu MS Office Word,
Excel. Základní funkce a nastavení
systému. Úvod do Internetu. Poradna
a konkrétní dotazy vypl˘vající z uÏiva-
telské praxe úãastníkÛ. Individuální
pfiístup, skupina max. 8 osob.
Rozsah kurzu: 10 hodin
Cena: 1.000,- Kã
Kurz zaãíná v pondûlí 21. 9. 2009 od
18.00 do 20.00 hod. v poãítaãové uãebnû. 
Lektor: Jaromír H˘bl
hybl.jaromir@ddm-tisnov.cz
Pfiihlá‰ka a informace: e-mail: dome-
cek@ddm-tisnov.cz, tel. 549 410 118

Dále DDM Ti‰nov nabízí digitali-
zaci star˘ch VHS (video) a audiokazet
na CD/DVD, pfiípadnû jiná média.

MoÏnost sestfiíhání, pfiípadnû vy-
tvofiení videoprezentace a dárkového
balení.

Domeãek letos slaví 10. narozeniny.
Tentokrát budou oslavy ve velkém
stylu, cel˘ víkend!
V sobotu 26. 9. od 13.00 do 17.00 hod.
pfiipravujeme velké zábavné odpoledne:
„To nejlep‰í z Domeãku!“
V̆ bûr toho nejlep‰ího z akcí z minul˘ch
let: Indiáni, Harry Potter, Shrek, Piráti
z Karibiku, Hvûzdná brána …

V nedûli 27. 9. bude program pokraão-
vat vystoupením dûtí z krouÏkÛ, v˘sta-
vou v˘robkÛ a prezentací ãinnosti DDM.
Pfiekvapením bude vystoupení zajíma-
v˘ch hostÛ.
Vstupné na oba dny je dobrovolné.

Dále bude pro vás pfiipraveno:
• Infocentrum – podrobné informace

o krouÏcích DDM Ti‰nov a pfiedsta-
vení nov˘ch krouÏkÛ

• Fotky z letních táborÛ a akcí
• Obãerstvení pro dûti i dospûlé

Jóga v pohybu pro dospûlé
Zaãínáme v pondûlí 7. 9. od 19.30 do

21.00 hod. opût ve Sluneãním sále DDM.
Jóga v pohybu v sobû sluãuje prvky in-
tegrální jógy s ãínsk˘mi harmonizaãní-
mi cviãeními, wydou (keltskou jógou),
5 TibeÈany a lunární jógou.

Letos budeme nejvíce rozvíjet osmi-
stupÀovou cestu jógy, která nás povede
k harmonii na tûlesné rovinû i k cestû za
sebepoznáním i harmonií ve vnûj‰ím
svûtû. Zamûfiíme se opût na schopnost
pomoci si jednoduch˘mi masáÏními me-
todami u mnoha zdravotních potíÏí.
Karimatky, deky, voln˘ odûv, teplé po-
noÏky i mikiny na relaxaci s sebou.

Srdeãnû vás zvu, Jana Koudelová
email: jana@homeoporadna.com
KaÏdé pondûlí ve Sluneãním sále DDM,
Riegrova 312
19.30 – 21.00 hod. (záfií, fiíjen)
19.00 – 20.30 hod. (listopad, prosinec)
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Pozvánka na setkání

Dne 19. 8. 2009 jsme se my,
Ti‰nov‰tí vozíãkáfii, se‰li ve vinárnû
Hotelu Kvûtnice na na‰e první posezení.
Strávili jsme pfiíjemné odpoledne v pûk-
ném prostfiedí. RovnûÏ obsluha byla
milá a plnila nám v‰echna pfiání. A pro-
toÏe bychom se takto rádi scházeli
pravidelnû, dal‰í setkání plánujeme na
16. 9. t. r. ve 14 hodin opût na stejném
místû.

TakÏe chcete-li si s námi popovídat
o sv˘ch radostech i starostech a zahrát
si tfieba ‰achy, rádi Vás mezi sebou pfii-
vítáme, a to nejen vozíãkáfie, ale i v‰ech-
ny na‰e pfiíznivce, aÈ uÏ nezdravé, tak
i zdravé.

Ti‰nov‰tí vozíãkáfii

Zdravotní handicap
nemusí b˘t pfiekáÏkou...

Liga vozíãká-
fiÛ odstartovala
v kvûtnu 2009 nov˘ projekt s názvem
CHOPÍM SE ·ANCE urãen˘ jak lidem
se zdravotním postiÏením hledajícím
práci, tak zamûstnavatelÛm, ktefií mají
zájem ãlovûka s postiÏením zamûstnat.

Projekt bude nabízet své sluÏby po
dobu následujících tfií let v celém
Jihomoravském kraji a kraji Vysoãina.

Hlavní náplní projektu je podpora
lidí se zdravotním postiÏením (tûles-
n˘m, mentálním, du‰evním onemocnû-
ním a civilizaãními nemocemi, pfiíp.
jejich kombinací) pfii hledání zamûst-
nání a zprostfiedkování kontaktu mezi
nimi a potenciálním zamûstnavatelem.

Za úãelem zvy‰ování kvalifikace
osob se zdravotním postiÏením, nabí-
zíme vzdûlávací kurzy, jejichÏ absolvo-
vání mÛÏe zv˘‰it ‰anci na nalezení za-
mûstnání. Dále nabízíme poradenství
v oblasti pracovního práva a základní
sociální poradenství (vãetnû informací
o pfiíspûvcích, dÛchodech aj.).

Ve‰keré kurzy a sluÏby jsou poskyto-
vány zdarma.

Lidem se zdravotním postiÏením
nabízíme:
– spolupráci pfii hledání nového pracov-

ního místa a pfii ãinnostech souvisejí-
cích s oslovováním potenciálních za-
mûstnavatelÛ (sestavení Ïivotopisu
a motivaãního dopisu, pfiíprava na pfii-
jímací pohovor atd.)

– individuální konzultace a poradenství
v místû bydli‰tû

– asistenci pfii nástupu do zamûstnání
a v pfiípadû potfieby i asistenci pfiímo
na pracovi‰ti

– vzdûlávací aktivity (poãítaãové kurzy
pro zaãáteãníky i pokroãilé, kurzy ad-
ministrativy, kurzy psaní na poãítaãi,
kurzy právního minima a dal‰í)

– pomoc v pracovnûprávních záleÏitos-
tech

– pomoc pfii jednání s úfiady

Základní podmínkou pro úspû‰nou
realizaci projektu je spoluúãast zamûst-
navatelÛ na vytváfiení pracovních míst
pro lidi se zdravotním postiÏením. 

Vytvofiení pracovního místa, které by
sv˘m charakterem respektovalo potfieby
pracovníka se zdravotním postiÏením
a souãasnû i moÏnosti zamûstnavatele,
není vÏdy jednoduché. V rámci projektu
CHOPÍM SE ·ANCE proto nabízíme
zamûstnavatelÛm takovou podporu,
která nevede k navy‰ování nákladÛ
na dané pracovní místo, ani
k nutnosti vûnovat zamûstnanci se
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zdravotním postiÏením vût‰í pozor-
nost neÏ zamûstnanci bez postiÏení.

Formou státních pfiíspûvkÛ a dal‰ích
finanãních kompenzací má navíc
zamûstnavatel moÏnost sníÏit mzdové
náklady na zamûstnance se zdravotním
postiÏením na minimum.

Patfiíte mezi osoby se zdravot-
ním postiÏením a hledáte práci?
Nebo máte zájem takovou osobu za-
mûstnat? Neváhejte se s námi spojit na
níÏe uveden˘ch kontaktech.

Najít a následnû si udrÏet práci není
v dne‰ní dobû nikterak jednoduché.
Pfiidá-li se k tomu je‰tû zdravotní han-
dicap, je situace o to komplikovanûj‰í.
·ance najít si práci se tak mÛÏe jevit

jako naprosto mizivá. Neklesejte v‰ak
na mysli! Odhodlejte se k prvnímu kro-
ku a pfii tûch ostatních uÏ Vám rádi po-
mÛÏeme.

Liga vozíãkáfiÛ
Program Práce, vzdûlávání, integrace
Projekt CHOPÍM SE ·ANCE
Bzenecká 23, 628 00 Brno
www.ligavozic.cz
Pracovníci projektu:
Mgr. Martina Kaiprová
tel.: 725 502 612,
e-mail: martina.kaiprova@ligavozic.cz
Mgr. Radek Florián
tel.: 725 502 613
e-mail: radek.florian@ligavozic.cz

Varování Policie âR

Na Brnûnsku se v minul˘ch dnech
objevilo nemálo pfiípadÛ okradení ob-
ãanÛ pfiímo v jejich bytech. Pachatelé
této trestné ãinnosti se zamûfiují pfiede-
v‰ím na star‰í obãany. Pod rÛzn˘mi
záminkami se snaÏí vloudit do jejich
pfiíbytkÛ. âasto se pfiedstavují jako pra-
covníci elektráren, vodovodÛ ãi teleko-
munikaãních firem. Podvodnû vystupují
také jako úfiedníci ãi revizní technici.
KdyÏ je obãané pozvou do bytu, v ne-
stfieÏeném okamÏiku obyvatele domu
okradou. Zpravidla o nemalé finanãní
ãástky. Policie radí obãanÛm, aby do
domu ãi bytu nevpou‰tûli cizí osoby.
Pracovníci firem jako jsou elektrárny,
plynárny vodovody a kanalizace jsou
vybaveni prÛkazy, kter˘mi prokazují

pfiíslu‰nost k dané firmû. Zpravidla pfii-
jíÏdûjí sluÏebními automobily, které jsou
v˘raznû oznaãeny. Obãané se nemusí
stydût a pfii a jakékoliv pochybnosti
pfiípadného pracovníka poÏádat o pfied-
loÏení prÛkazu. Na místû je také pozna-
menání si údajÛ o pracovníkovi, vozidle
a jeho registraãní znaãce. Obãané si
také mohou na dispeãinku firem telefo-
nicky ovûfiit, zda firma pracovníka do je-
jich domu vyslala. AÏ potom pracovníka
do domu vpustit. Opatrnost a obezfiet-
nost je vÏdy na místû. Policisté zároveÀ
vyz˘vají obãany, aby bez odkladu pfii ja-
kékoliv pochybnosti a pohybu podezfie-
l˘ch osob po obci kontaktovali Policii
âR. Na telefonním ãísle 158 jsou poli-
cisté pfiipraveni vÏdy pomoci.

Obvodní oddûlení Policie âR Ti‰nov

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostfiednictvím Operaãního
programu Lidské zdroje a zamûstnanost a státního rozpoãtu âeské republiky.
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www.sedesatka.cz
– Internetov˘ prostor

pro seniory

O prázdninách zahájil provoz v˘-
znamn˘ neziskov˘ internetov˘ projekt
pro seniory v âeské republice. Na adrese
www.sedesatka.cz je umístûn informaãnû-
zábavní systém s desítkami stránek,
vnitfinû ãlenûn˘ na ãtrnáct krajÛ a sedm-
desát ‰est okresÛ. Internetov˘ projekt
·edesátka.cz umoÏÀuje seniorÛm zapojit
se pfii tvorbû jeho obsahu, kaÏd˘ náv‰tûv-
ník mÛÏe nejen ãíst, ale také pfiispívat,
pfiímo psát své ãlánky nebo posílat re-
dakci to, co jej zaujalo.

„Spoleãnost v âesku spojuje seniorsk˘
vûk s pasivitou, odevzdaností, od seniorÛ
jiÏ nic neoãekává. Pfiitom právû ve zralém
vûku mÛÏe ãlovûk nabídnout Ïivotní zku-
‰enosti a urãit˘ nadhled. Cílem projektu
·edesátka.cz je vytvofiit ãesk˘m seni-
orÛm prostor k vzájemnému sdílení,
vyjádfiení názorÛ, prostor k vytváfiení
komunity. Dát jim zkrátka do ruky sym-
bolick˘ mikrofon“ vysvûtluje Jan
Vojvodík, ‰éfredaktor webu ·edesátka.cz.

Internetov˘ projekt www.sedesatka.cz
pfiizpÛsobil seniorÛm jednoduché grafické
i technické fie‰ení webu. Hned v prvních
dnech provozu se na webu vytvofiila
aktivní seniorská komunita, která Ïivû
diskutuje a buduje spoleãenské vztahy.

„Regionální charakter projektu vy-
tváfií prostor i pro mûsta a obce, které
mohou bezplatnû zvefiejÀovat zajímavosti
ze své historie i souãasnosti, mohou zvát
k náv‰tûvû. Jejich obyvatelé zase najdou
na jednom místû nejrÛznûj‰í informace,
zpravodajství, rozhovory, zajímavosti,
kfiíÏovky, recepty, tipy a rady.
Náv‰tûvník, kter˘ má dost ãasu, se mÛÏe
pohodlnû projít celou republikou, zastavit
se tfieba v kaÏdém kraji nebo okrese

a podívat se, jak ·edesátka.cz Ïije u sou-
sedÛ“ dodává ‰éfredaktor webu Jan
Vojvodík.

Nav‰tivte www.sedesatka.cz. Tfieba se
budete rádi vracet.

Ti‰nov a Lomnice oÏijí
motoristickou historií

SoutûÏ elegance historick˘ch vozi-
del: automobily, motocykly, ale také
módní pfiehlídka a prvotfiídní jazz

Do Ti‰nova se po roce vrátí histo-
rická vozidla. Pofiadatelé z Autoklubu
Ti‰nov spoleãnû s Veteran Clubem
âebín pfiipravili devát˘ roãník SoutûÏe
elegance historick˘ch vozidel o pohár
mûsta Ti‰nova. Tradicí se v posledních
letech stává spolupráce s mûstysem
Lomnice. Nabl˘skaná historická vozidla
tak budou uÏ potfietí k vidûní i v tomto
malebném mûsteãku. SoutûÏ elegance
bude rozdûlena do devíti kategorií,
o jejichÏ vítûzích rozhodnou sv˘mi hlasy
diváci.

PfiibliÏnû dvû stovky historikÛ se na
ti‰novské námûstí Míru sjedou v so-
botu 12. záfií. Hlavní program, bûhem
nûhoÏ bude moderátor vozidla s posád-
kou pfiedstavovat, zaãne v 9.30 hod.
A aby si na své pfii‰ly i dámy, pfiedsta-
vování automobilÛ a motocyklÛ proloÏí
módní pfiehlídka stylizovaná do tfiicá-
t˘ch let. Po pfiedstavení budou vozidla
postupnû odjíÏdût na námûstí do
Lomnice. Zde budou automobily a moto-
cykly vystaveny do 12.30 hod. Poté se
vydají na cestu zpût do Ti‰nova. Kdo
dává pfiednost klidnûj‰ímu prostfiedí
neÏ plnému námûstí, urãitû by si nemûl
nechat ujít odpolední program na trav-
natém nádvofií ti‰novského autoklubu.
Historické skvosty se sem sjedou k vy-
hlá‰ení v˘sledkÛ. Program odstartuje
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ve 13.30 hod. Kromû vyhla‰ování v˘-
sledkÛ soutûÏe bude hrát „ãesk˘
Armstrong“ Franti‰ek Procházka za
doprovodu pfiedních brnûnsk˘ch jazz-
manÛ. Program na Autoklubu tak bude
tradiãnû pfiíjemn˘m zakonãením celé
akce.

Radek Babiãka

S pfiípadn˘mi dotazy se obracejte
na pfiedsedu Autoklubu Ti‰nov:
Jan Vlach
tel.: 549 411 711
e-mail: vlach@koral.biz

Dny evropského dûdictví
v Lomnici

V leto‰ním roce se jiÏ tradiãnû zapojí
mûstys Lomnice do oslav Dny evrop-
ského dûdictví. V sobotu 19. záfií 2009 od
13.00 do 17.00 hodin budou otevfieny
pro náv‰tûvníky lomnické památky.
Jedná se o ãást zámku vãetnû zámecké
kaple, která není bûÏnû pfiístupná vefiej-

nosti, kostel Nav‰tívení Panny Marie,
Ïidovsk˘ hfibitov s obfiadní síní, syna-
goga s v˘stavou a dal‰í. Je to ojedinûlá
pfiíleÏitost pro v‰echny, ktefií tato místa
nemûli moÏnost dosud nav‰tívit.
Pfiejeme v‰em náv‰tûvníkÛm, aby strá-
vili pfiíjemné odpoledne a tû‰íme se na
setkání v mûsteãku Lomnice.

Podûkování

Chtûla bych touto cestou podûkovat
zamûstnancÛm Mûstské knihovny
Ti‰nov za jejich vynikající práci.

Podûkování patfií pfiedev‰ím Martinû
âíÏkové za její profesionální pfiístup,
vstfiícnost, ochotu, flexibilitu a celkovû
neocenitelnou pomoc pfii zaji‰Èování lite-
ratury a dal‰ích pramenÛ, které jsem
potfiebovala k bakaláfiské práci.

Bc. Vladimíra Reindlová

Záfií ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Sobota 12. 9. 10.00 volejbal – turnaj – UPOZORNùNÍ
– vchod pro diváky je ze dvora

Nedûle 13. 9. 13.30 házená st. Ïáci Brno IV.
15.00 házená muÏi B Sokolnice
17.00 házená muÏi A Vel. Mezifiíãí

Nedûle 27. 9. 13.30 házená st. Ïáci Kufiim
15.00 házená muÏi B Kufiim
17.00 házená muÏi A Kufiim

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

âtvrtek 10. 9. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Úter˘ 15. 9. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Nedûle 20. 9. 10.00 – 18.00 prodej textilu a dom. potfieb
Pondûlí 21. 9. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 26. 9. 20.00 Václavské hody
Úter˘ 29. 9. 9.00 – 17.00 prodej textilu a dom. potfieb
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Ble‰í trhy 19. záfií

Vzhledem k zájmu prodá-
vajících a nakupujících pfii
prvních ble‰ích trzích se
koná dal‰í akce uÏ na
podzim. 19. záfií nenajdete
na jednotliv˘ch stáncích

místní potraviny a v˘robky, ale obno-
‰ené obleãení, staroÏitnosti, domácí
potfieby, VHS kazety, knihy a jinou
papírovou vete‰. Nechcete také vy
nabídnout k prodeji, co uÏ doma nepo-
tfiebujete?

Zamluvení stánkÛ a zaplacení
poplatku za uÏívání vefiejného prostran-
ství v sazbû 15 Kã/m2 (poplatek za pro-
nájem stánku se neplatí) jsou nutné
pfiedem u paní Evy Zavfielové, Mûsto
Ti‰nov, nám. Míru 111, pfiízemí, tel.: 549
439 851, e-mail: eva.zavrelova@tisnov-
mesto.cz, která vám rovnûÏ poskytne
bliÏ‰í informace.

Pofiádání Ble‰ích trhÛ na jafie a na
podzim se stane pravideln˘m zpestfie-
ním Ti‰novsk˘ch trhÛ.

KK

Z kroniky ti‰novsk˘ch
zahrádkáfiÛ
75 let ãinnosti spolku

(4. pokraãování z TN ã. 14)
1951 – 1965
Dochovalo se jen málo dokumentÛ

o ãinnosti ti‰novské zahrádkáfiské organi-
zace na poãátku padesát˘ch let minulého
století. Byla to nároãná léta. Probíhalo
znárodÀování továren a kolektivizace
zemûdûlství. Jako likvidace pozÛstatkÛ
váleãného hospodáfiství byl v roce 1953
zru‰en pfiídûlov˘ systém potravin a byla
provedena penûÏní reforma. Byly zru‰eny
vázané vklady z roku 1945. V̆ mûna penûz
se provádûla do stanovené hranice v pomû-
ru 1:5. Nûkteré vklady se mûnily v pomûru
1:50. Do‰lo k úpravû mezd a cen zboÏí.

V roce 1953 byla k Ti‰novu pfiipojena
obec Pfiedklá‰tefií.

Zájem o ãlenství ve Spolku zahrád-
káfiÛ Ti‰nov  v první polovinû padesát˘ch
let poklesl. V roce 1955 byl poãet ãlenÛ 65.

Velmi úspû‰n˘ byl pro ti‰novské za-
hrádkáfie rok 1956. Byla uvedena do pro-

vozu první lisovna ovoce na Brnûnské
ul. ã. 3 (b˘valá prádelna) jako v˘sledek
obûtavé práce ãlenÛ v˘boru spolku zahrád-
káfiÛ. Byla to první lisovna v Ti‰novû a ce-
lém okolí. SlouÏila ãlenÛm spolku i ‰iroké
vefiejnosti a vytváfiela pro spolek trval˘
zdroj pfiíjmÛ. V roce 1956 bylo vylisováno
cca 45 tun ovoce. Pfiínos do pokladny spol-
ku byl témûfi 21 tisíc Kãs. Lisování probí-
halo pod dohledem paní Anny Wágnerové.

Velkou událostí roku byla okresní v˘-
stava ovoce v ti‰novské sokolovnû uspofiá-
daná podle námûtu pracovníkÛ ONV. Na
jevi‰ti byla umístûna hromada pytlÛ
brambor na nichÏ dominovala postava ze-
mûdûlce. Nad jeho hlavou byl velk˘ nápis
„Za ‰Èastnou budoucnost v JZD“. Po celém
sále byly umístûny bedny s 1 800 vzorky
ovoce. Pfied jevi‰tûm byla velká pyramida
z jablek s vepsan˘m nápisem „1956
Ti‰nov“.

Od tohoto roku dochází k oÏivení ãin-
nosti a zv˘‰ení zájmu obãanÛ o ãlenství ve
spolku. V závûru roku byl poãet ãlenÛ 76.
V˘bor pracoval ve sloÏení:
Pfiedseda – Bohumil Kfiivan
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Místopfiedseda – Jaroslav Hudec
Jednatel – JUDr. Jan Jaroch
Pokladník – ·tûpán Alexandr
Hospodáfi – ·tûpán Alexandr
Revizofii úãtÛ – Rudolf Skládan˘

Josef StráÏnick˘
âlenové: Franti‰ek Stanûk, Jaroslav

Klime‰, Alois Straka
Pokraãovala vzdûlávací, kulturní

a spoleãenská ãinnost spolku.
V roce 1957 do‰lo k v˘znamné celostát-

ní  zmûnû. Z rozhodnutí strany a vlády za-
nikla dosavadní „Jednota zahrádkáfiÛ“
a vznikl „âeskoslovensk˘ svaz zahrádkáfiÛ
a ovocnáfiÛ“ – ve zkratce âSSZO s nov˘mi
stanovami. V organizaãní struktufie
vznikly krajské, okresní a místní poboãky.

V roce 1957 mûla místní poboãka
âSSZO Ti‰nov 82 ãlenÛ. Revizory úãtÛ se
stali Vladislav Loubal a Alois Straka.

Po nadúrodû ovoce v roce 1956 pfii‰la
v následujícím roce katastrofa. Násada
plodÛ byla slabá, stromy napadl pfied-
ãasnû obaleã jableãn˘ a k tomu se v srpnu
pfiidalo krupobití. Pohled na rozbitá ja-
blka, meruÀky a dal‰í plody a na zeleninu
zatluãenou do zemû byl bolestn˘.
Zahrádkáfii stáli v obchodech ve frontách
na ovoce a zeleninu. V lisovnû bylo v roce
1957 vylisováno pouze 5 tun ovoce.

Rok 1958 pûstitelÛm v‰e vynahradil.
Doslova kaÏd˘ pah˘l na mezi se oh˘bal
pod tíhou ovoce. Díky lisovnû ti‰nov‰tí za-
hrádkáfii prosperovali. Poãet ãlenÛ vzrostl
na 100. âinnost byla bohatá. âlenové oce-
nili mimo jiné zaji‰tûní hnojiv, ra‰eliny
a sadby a provádûní postfiikÛ ovocn˘ch
stromÛ.

Úrodn˘ rok 1958 vystfiídal velmi slab˘
rok 1959 a prÛmûrné roky 1960 – 63. Po
dobré úrodû v roce 1964 následoval neú-
rodn˘ rok 1965.

Pestrá a uÏiteãná ãinnost zahrádkáfiÛ
v Ti‰novû pfiitahovala stále více obãanÛ.
V roce 1959 byl poãet ãlenÛ 116, v roce
1960 vzrostl na 147. V roce 1965 mûl spo-

lek jiÏ 243 ãlenÛ. Do‰lo opût ke zmûnû ná-
zvu spolku. Od roku 1961 mûl název âes-
koslovensk˘ ovocnáfisk˘ a zahrádkáfisk˘
svaz – místní organizace Ti‰nov. âinnost
organizace mûla rostoucí úroveÀ.
Vzdûlávání zaji‰Èoval pfi. Jaroslav Hudec.
Do souãasného v˘boru pfii‰li v roce 1963
Karel Zemánek a Vûra Lakomá.

Stále velk˘ zájem byl o pfiedná‰ky, zá-
jezdy a sluÏby poskytované ãlenÛm.
KaÏd˘m rokem se konala v˘stava ovoce
nebo kvûtin. Velkou zásluhu na jejich
úspûchu mûla pfi. Vûra Lakomá a dal‰í ãle-
nové v˘boru.

V roce 1963 se konalo poslední liso-
vání ve stávající lisovnû. Pfiestala vyhovo-
vat zejména z hygienick˘ch dÛvodÛ. MNV
pfiidûlil zahrádkáfiÛm na novou lisovnu,
místnost b˘valého hfiebãince na
Humpolce. Po mnoha hodinách brigád se
podafiilo uvést lisovnu do provozu.
Nejvût‰í zásluhu na jejím vybudování
mûli Fr. Kos, B. Kfiivan, stavitel
K. Zemánek, JUDr. J. Jaroch a dal‰í.
Lisovalo se pod dozorem pfi. Skopalové.

V roce 1964 byl zvolen nov˘ v˘bor orga-
nizace a v roce 1965 se konaly nové volby.
Základ v˘boru zÛstal, nûkteré zmûny na-
staly ve funkcích a dal‰ích ãlenech v˘boru:
Jednatel – Kociánová BoÏena
Hospodáfi – Straka Alois
Dal‰í ãlenové z Ti‰nova a Pfiedklá‰tefií:
Bielík Adolf, âern˘ Josef, Hrbotick˘
Bedfiich, Kos Franti‰ek, Machatka
Bohuslav, Vykypûl Bohumil, ·ustr
Leopold, Stromer Karel, Filka Karel,
Procházka Franti‰ek.

V roce 1965 udûlil OV âSOZS Brno
– venkov ti‰novské organizaci diplom za
dlouholetou práci pfii rozvoji ovocnáfiství
a zahrádkáfiství a KV âSOZS udûlil
JUDr. Janu Jarochovi diplom a ãestné
uznání za úspû‰nou a obûtavou práci.

(Pokraãování pfií‰tû)
M. Kulhánková
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Louãení s prázdninami
·erkovické koulení 2009
– 3. roãník

Na zakonãení prázdnin uspofiádala
Obec ·erkovice v nedûli 23. srpna 2009
pro dûti turnaj dvojic dûtí ve hfie pétan-
que.

Sportovní klání se odehrávala v pfií-
jemném prostfiedí na hfii‰ti sportovního
areálku v ·erkovicích za pfiíjemného let-
ního poãasí. Pofiadatelé se sponzory pfii-
pravili pro v‰echny zúãastnûné hráãe
velké mnoÏství vûcn˘ch cen, diplomy
a obãerstvení.

Turnaje se zúãastnily dûti ve vûku
7 aÏ 15 let. KaÏd˘ t˘m odehrál pût sou-
tûÏních zápasÛ.
Koneãné v˘sledky 1. – 6. místo:
1. Karel ·indelka – Jakub Bahensk˘ 
2. Aneta Dou‰ková – Romana Vorlová
3. Marek a Václav Valíãkovi
4. René Albrecht – Tomá‰ Dou‰ek
5. Eli‰ka Janeãková – Mikulá‰ Bruãek
6. Tomá‰ Kubíãek – Vojta Tesafi 

Turnaj se vydafiil. Na závûr starosta
·erkovic pan Z. Smolík ocenil v˘kony
soutûÏících a slíbil, Ïe pfií‰tí rok bude
turnaj uspofiádán opût s termínem na
zaãátku mûsíce záfií.

Dík za uspofiádáním zdafiilé akce
patfií i sponzorÛm: Obec ·erkovice,
TJ ·erkovice, Karel ·indelka – fieznic-
tví, MontáÏe staveb – Kvûtoslav Tesafi,
Dana Zacpalová- smí‰ené zboÏí, Milan
Valíãek, Petr Senohrábek.

O·-MR

Úspûch paraglidistÛ
z Ti‰nova

Na zaãátku srpna se v Novém mûstû
nad Metují konalo Mistrovství svûta
v motorovém paraglidingu. âleny repre-
zentaãního druÏstva âR jsou také dva

obyvatelé Ti‰nova – Marek Schulz
a Tomá‰ Berka. Za úãasti 97 závodníkÛ
ze 16 zemí se sv˘mi v˘kony umístili
mezi první dvacítkou nejlep‰ích pilotÛ
svûta a ãeskému druÏstvu dopomohli
získat pro âeskou republiku kov nejcen-
nûj‰í – zlato.

(tb)

Speedballs Jamné 2009
Turnaj v paintballu amatérsk˘ch
t˘mÛ

V sobotu 19. 9. se bude v areálu
Hostince u VlachÛ v Jamném odehrávat
v pofiadí jiÏ pát˘ roãník turnaje v paint-
ballu amatérsk˘ch t˘mÛ pod názvem
SPEEDBALLS JAMNÉ 2009.

T˘my pro tento turnaj mohou tvofiit
pûtiãlenné skupiny, sloÏené ze zástupcÛ
firem, organizací, zájmov˘ch skupin,
kamarádÛ apod. Chcete-li se turnaje
zúãastnit a máte moÏnost dát do-
hromady t˘m, nav‰tivte stránku
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Vzpomínky

Dne 8. záfií tomu bylo
12 let, co nám navÏdy
ode‰el ná‰ milovan˘ tatí-
nek, bratr, str˘c a druh
pan JAN MA·EK. Stále
vzpomínáme. Kdo jste ho
znali, vzpomeÀte s námi.

Dûkují pozÛstalí.

15. záfií uplyne první
smutn˘ rok od úmrtí
paní BOHUMILY MUSI-
LOVÉ z Ti‰nova. Za ti-
chou vzpomínku dûkuje
rodina a pfiátelé.

Dne 18. záfií uplyne
první smutn˘ rok, co
nás navÏdy opustila
na‰e maminka paní
·TùPÁNKA MÁLKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
dûkuje dcera Jitka

a synové Jifií a Antonín.

Naveãer slunce zemi opustilo,
Tvé srdce se navÏdy zastavilo.
Ode‰la jsi  nám s veãerní tmou,
ode‰la jsi ti‰e s bolestí svou.
Dne 22. srpna tomu byl 1 rok, kdy
utichlo srdce plné lásky paní ALENY
MEDKOVÉ z Bfieziny. Stále vzpomí-
nají vnuãky Simona, Lucka, syn Jifií
a pravnouãata.

NEZAPOMENEME!
Utichlo srdíãko drahého
tatínka, v srdci nás bolí
kaÏdiãká vzpomínka. Na
manÏela Jareãka, tatín-
ka a dûdeãka stále myslí
vnuk Jan, dcera Jitka,

syn Ale‰, manÏelka Marta. Chybí‰ nám
v‰em! Dûkujeme v‰em, kdo vzpomínají
s námi! Neãasovi a Zavfielovi.

Dne 9. 9. uplynulo 10 let
od chví le ,  kdy nás
navÏdy opustil  ná‰
tatínek, dûdeãek, pradû-
deãek pan FRANTI·EK
ODEHNAL. S láskou
vzpomínají dcery a syn

s rodinami.

Dne 17. 9. 2009 uplyne
1 rok, co nás navÏdy
opustila paní ALENA
VODOVÁ. Za tichou
vzpomínku dûkuje man-
Ïel a dcera Leona s rodi-
nou.

Dne 16. záfií uplyne jiÏ 10 let od úmrtí
KVùTOSLAVY OPATRNÉ. Stále vzpo-
míná manÏel s rodinou. Dûkuji pfiáte-
lÛm a znám˘m za tichou vzpomínku.

Sport

www.sportpaintball.cz, kde je umístûn
pfiihla‰ovací formuláfi a propozice tur-
naje. Uzávûrka pfiihlá‰ek je v pátek
18. 9. ve 12 hodin. BliÏ‰í informace
ohlednû turnaje téÏ na tel.: 603 220 247.

Pokud se chcete pfiijít na turnaj, re-
spektive na paintball jako takov˘ jen
podívat, tak vás téÏ srdeãnû zveme do
Jamného, kde bude turnaj probíhat.

Pfiítomní diváci budou mít jednu z mála
pfiíleÏitostí vidût tento akãní sport z bez-
prostfiední blízkosti a zaÏít turnajovou
atmosféru. Zaãátek turnaje je plánován
na 9.30 hod, od 8.30 hod. bude probíhat
registrace t˘mÛ. Z technick˘ch dÛvodÛ
paintball nelze hrát za de‰tû, ãili v pfií-
padû nepfiíznivého poãasí bude turnaj
zru‰en.
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Inzerce

Hledám pronájem bytu v Ti‰novû,
nejsem RK. Nabízím seriozní jednání.
Tel.: 774 876 234

Hledám RD v Ti‰novû a okolí.
Tel.: 604 441 580

Pronajmu 1+KK, vhodné pro samo-
statné osoby, firemní pracovníky. Nájem
vãetnû zafiízení a poskytovan˘ch sluÏeb
6.000,- Kã (u firem + DPH). Telefonní
kontakt: 603 894 613

Pronajmu byt 2+1 v OV, ul. Halasova.
âásteãnû zafiízen˘, 7.900,- Kã vãetnû
inkasa, voln˘ ihned. MoÏnost pronájmu
garáÏe u domu. Tel.: 602 875 850

Prodám âOV typ BC 8 ENVIPUR pro
8 osob, rok v˘r. 2005. Tel.:777 844 758

Prodám byt 2+1, ãásteãnû zrenovovan˘.
Bez balkonu, Klucanina.
Tel.: 00491784862652

Vymûním byt v OV 3+1 na Humpolce
za 2+1 tamtéÏ. Tel.: 733 556 072

Koupím JAWU se sajdou.
Tel.: 603 155 709

Koupím vojenskou v˘stroj a v˘zbroj
z 1. a 2. svût. války – bodáky, daleko-
hledy, zbranû, fotografie, knihy.
Tel.: 723 539 270

Prodám koãárek zn. ICCO, béÏovo-
dÏín. barvy, 3kombinace, souãástí je pfie-
nosná ta‰ka, plá‰tûnka, pfiebalovaní
ta‰ka. Cena dohodou. Tel.: 776 805 513

Koupím lisované seno a zapÛjãím ruãní
zemní vrták, � 20 cm, tel.: 604 569 477

Snadné oddluÏení nemovitosti, vyplá-
cení va‰ich exekucí od Kã 50.000,- v˘‰e.
Splatnost aÏ 72 mûsícÛ. Tel.: 739 779 049

Douãování anglického jazyka, uãivo
Z·, Ti‰nov. Tel.: 739 729 419

Jazyková ‰kola hledá lektora AJ.
Tel.: 777 240 925, 777 935 412

Hotel Kvûtnice pfiijme Ïenu na
1/2 úvazku. Jedná se o práci recepãní
-úklid, pouze na noc. Tel. 603 894 613
nebo recepce hotelu.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínáme na na‰e rodiãe
BLAÎENKU a FRANTI·KA ÎIVOTSK¯CH, ktefií
jiÏ nejsou mezi námi. Dcera Dagmar a syn Ivan
s rodinami.

Dne 2. 9. 2009 by se doÏila 85 let na‰e drahá
maminka, babiãka a prababiãka paní LIBU·E
HAVLI·OVÁ a 6. 9. 2009 uplynulo 17 let od úmrtí
na‰eho tatínka, dûdeãka a pradûdeãka pana
JOSEFA HAVLI·E. Kdo jste je znali, vzpomeÀte
s námi. Dûkuje syn s rodinou.



26 TI·NOVSKÉ NOVINY 15/2009



27TI·NOVSKÉ NOVINY 15/2009



28 TI·NOVSKÉ NOVINY 15/2009



29TI·NOVSKÉ NOVINY 15/2009



30 TI·NOVSKÉ NOVINY 15/2009



31TI·NOVSKÉ NOVINY 15/2009



32 TI·NOVSKÉ NOVINY 15/2009



33TI·NOVSKÉ NOVINY 15/2009



34 TI·NOVSKÉ NOVINY 15/2009



35TI·NOVSKÉ NOVINY 15/2009



TI·NOVSKÉ NOVINY 15/2009. Ev. ãíslo: MK âR E 10100. âtrnáctidennû (o prázdninách mûsíãnû) vydává Mûstsk˘ úfiad v Ti‰novû, kter˘ zpravodaj
roz‰ifiuje ZDARMA do v‰ech domácností mûsta. ¤ídí redakãní rada, pfiedseda PhDr. Josef Zacpal. Pfiíspûvky, podnûty a inzerci lze podávat dennû tajemnici
redakãní rady paní ·árce Kubátové na odboru kultury a ‰kolství MûÚ, Radniãní 14 (v pfiízemí budovy pod drogerií), osobnû nebo telefonicky na tel. ãísle
549 439 822, e-mail: sarka.kubatova@tisnov-mesto.cz. Grafické zpracování a tisk: REAKCE s. r. o., Ke Klínku 1313, 666 02 Pfiedklá‰tefií, telefon 541 230 732,
e-mail: reakcesro@reakcesro.cz. Zvefiejnûní inzerátu 12 Kã/cm2, platba fakturou je moÏná na základû písemné objednávky mûstskému úfiadu, inzerce
osobního charakteru (blahopfiání, vzpomínky apod. – kromû textÛ nad 18 cm2 a obrázkÛ) je pro obãany Ti‰nova bezplatná. Cizí zájemci si mohou TN
zakoupit za jednotnou cenu Kã 5,-. Pfií‰tí zpravodaj (ã. 16/2009) vyjde 23. záfií 2009 (uzávûrka textÛ i inzerce je 14. 9. 2009).


