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Na schÛzi 8. února 2010 schválila vláda âeské republiky
návrh na prohlá‰ení 38 nov˘ch národních kulturních památek,
mezi nimi také Klá‰ter cisterciaãek Porta coeli v Pfiedklá‰tefií.
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa vedoucího úfiedníka

na MûÚ v Ti‰novû:

Vedoucí odboru sociálních vûcí

PoÏadavky:
– V· v sociální oblasti (v souladu se zákonem ã. 108/2006 sb. v platném znûní)
– znalost zákonÛ a vyhlá‰ek v oboru a ve vefiejné správû
– praxe v oboru vítána, zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do 18 mûsícÛ

od nástupu
– velmi dobré komunikaãní a organizaãní schopnosti a schopnost empatie
– samostatnost a schopnost jednat s lidmi
– znalost práce s PC podmínkou
– morální a trestní bezúhonnost, zdravotní zpÛsobilost
– ¤P skup. B
– nástup od 15. 6. 2010 nebo dle dohody

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída
10 – 11.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 14. 3. 20010
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: dvorackova@tisnov-mesto.cz

– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní
pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

– k pfiihlá‰ce pfiipojte Ïivotopis, prohlá‰ení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvy‰-
‰ím dosaÏeném vzdûlání

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu
z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím
dosaÏeném vzdûlání

Bez splnûní v˘‰e uveden˘ch náleÏitostí není moÏné pfiihlá‰ku zafiadit do v˘bûro-
vého fiízení.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
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Památná alej na ulici
Brnûnské

Stromová alej na ulici Brnûnská za-
ãínala dfiíve jiÏ u Humpolky. Dnes její
pÛvodní zaãátek pfiipomínají jiÏ jen
2 lípy u restaurace Na Humpolce.
Na 100 let staré fotografii je tento pás
lipové aleje jasnû patrn˘. Alej konãí
u Hradãanského nádraÏí, kde dfiíve
lemovala hlavní pfiístupovou cestu do
Ti‰nova ve smûru od Brna. PfiibliÏnû
ve 40. letech minulého století byla li-
pová alej dosazována trnovníky akáty,
které zde rostou dodnes. I kdyÏ je trnov-
ník v˘znamn˘m medonosn˘m stromem,
je dfievinou krátkovûkou. Proto zaãínají
jiÏ nûkteré stromy v˘raznû prosychat
nebo se stávají z dÛvodu nepravidelného
vûtvení provoznû nebezpeãn˘mi.

âást aleje je památkovû chránûna.
KaÏdé 2 roky je na této památné aleji
provádûn odborn˘ posudek z hlediska
provozní bezpeãnosti. Vzhledem ke stále
se zhor‰ujícímu stavu stromÛ je bohuÏel
vÏdy v posudku navrÏeno kácení mini-
málnû dvou lip. U ostatních stromÛ je
provádûn zpravidla zdravotní fiez, pfií-
padnû pfii v˘razném oslabení stromu
obvodová redukce koruny a v pfiípadû
vícekmenÛ i bezpeãnostní vazba.
Zásahy jsou vÏdy provádûny odbornou
firmou a pod dohledem Agentury ochrany
pfiírody a krajiny, která o‰etfiení ãás-
teãnû dotuje. Dle sdûlení firmy provádû-
jící fiez v korunách stromÛ je alej uÏ bez
Ïivota, doÏívá. Na podzim loÀského roku
byl proveden odborn˘ posudek na vy-
brané stromy, u kter˘ch se v˘raznû
zhor‰il zdravotní stav. V rámci posudku
byl proveden prÛzkum báze kmene son-
dovacími vrty, byly hodnoceny dutiny,
kvalita dfievního válce, rozsah a taxono-
mie patogenních hub a dal‰í. V̆ sledek

není pozitivní, v posudku je navrÏeno
6 stromÛ ke kácení.

Hlavní pfiíãinou chfiadnutí aleje, dle
konzultace s odborníky, je zasypání báze
kmenÛ stromÛ v druhé polovinû minu-
lého století pravdûpodobnû pfii budování
chodníku. Tu‰ím, Ïe uÏ na základní
‰kole nás uãili, Ïe kofieny „d˘chají“,
potfiebují pfiísun kyslíku! Vzhledem ke
sníÏenému pfiísunu kyslíku je strom ná-
slednû oslaben a je snadnou „kofiistí“ pro
dfievokazné houby, které strom pomalu
dále oslabují. K dal‰ímu oslabování,
samozfiejmû v men‰í mífie, „pomohl“ vliv
komunikace, a to solení pfii zimní údrÏbû
a v˘fukové plyny.

V posledních letech tedy nade‰el ãas
na postupnou obnovu této aleje. JiÏ
v minul˘ch letech zapoãala v˘sadba
mlad˘ch lip do této aleje a dosadba
bude pokraãovat i v dal‰ích letech.
Na svaÏitém prostoru pfiibliÏnû od kfiiÏo-
vatky s ulicí Mánesovou po kfiíÏení
s vleãkou bude vysazena habrová ãást
aleje tak, aby po chodníku na ulici
Brnûnské mohli obãané procházet ve
stínu korun aleje stromÛ.

Ing. Václav Drhlík

Plo‰ná deratizace

V rámci prevence proti pfiemnoÏení
potkanÛ a ãasového sjednocení derati-
zaãních zásahÛ, které zvy‰ují úãinnost
tûchto opatfiení, vyhla‰uje mûsto Ti‰nov
plo‰nou deratizaci od 1. 3. do 31. 3. 2010.

O provedení deratizace podejte
prosím zprávu oddûlení komunálních
sluÏeb mûsta Ti‰nova osobnû nebo na
tel. 549 439 851.

Deratizaãní práce provádí:
Firma Praiznerovi, tel.: 723 244 840
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âesk˘ statistick˘ úfiad
– oznámení

V dobû od 20. února do 9. kvûtna
2010 probûhne prostfiednictvím speciálnû
vy‰kolen˘ch tazatelÛ âeského statistic-
kého úfiadu v˘bûrové ‰etfiení o Ïivotních
podmínkách domácností v âeské repub-
lice – SILC 2010 (Îivotní podmínky
2010), které navazuje na pfiedchozí
roãníky tohoto ‰etfiení. ·etfiení se usku-
teãní na území celé âeské republiky
v cca 11.000 domácnostech, z nichÏ se
6.708 zúãastnilo ‰etfiení jiÏ v pfiedcho-
zích letech. V‰echny domácnosti byly do
‰etfiení zahrnuty na základû náhodného
v˘bûru poãítaãem.

Pfiípadné dotazy zodpoví paní
Martina Nováková, tel. 542 528 233.

âesk˘ statistick˘ úfiad
Odbor terénních zji‰Èování pro kraj

Jihomoravsk˘

Oznámení

Od 1. ledna 2010 byly uzavfieny po-
radny Národní rady osob se zdravotním
postiÏením âR ve mûstech Boskovice,
Bfieclav, Hodonín, Vy‰kov, Znojmo.

Rádi bychom Vás tímto informovali
o tom, Ïe se i nadále mÛÏete obracet na
poradnu v Brnû, která jediná v kraji
byla zachována.
Poradnu v Brnû, Cejl 32 mÛÏete
kontaktovat:
Osobnû: Po  8.30 – 16.00

Út  9.00 – 12.00
St  8.00 – 17.00
ât  9.00 – 12.00

Telefonicky: 542 214 110 nebo
542 214 111

E-mailem: brno@poradnaprouzivatele.cz
Na www stránkách: www.poradnapro-

uzivatele.cz
SKYPEm: poradnabrno

Pfiijímací fiízení na M·

VáÏení rodiãe!
BlíÏí se nám ãas pfiijímacího fiízení

do matefisk˘ch ‰kol. Rád bych Vás se-
známil se zámûrem mûsta provést pfied
leto‰ním pfiijímacím fiízení dotazníkové
‰etfiení ve formû PrÛzkumu zájmu
o umístûní dítûte do matefisk˘ch
‰kol v Ti‰novû, které probûhne od
24. 2. do 23. 3. 2010. V pfiípadû, Ïe máte
zájem o umístûní dítûte v matefiské ‰kole,
tohoto prÛzkumu se zúãastnûte! Po jeho
vyhodnocení budete vûdût, jaká je Va‰e
‰ance na umístûní Va‰eho dítûte do
Vámi vybrané matefiské ‰koly (dále M·).
Rádi bychom tímto pfiede‰li hromad-
nému podávání pfiihlá‰ek na v‰echny
M· a situaci, kdy se nûkteré dûti umístí
po podání více pfiihlá‰ek na v‰echny M·
a ostatní pak musí ãekat na vyfie‰ení
takové situace. Na sv˘ch právech nebu-
dete nijak kráceni, protoÏe fiádné pfiijí-
mací fiízení probûhne v období od 15. 4.
do 13. 5. V̆ sledky prÛzkumu budou zve-
fiejnûny jiÏ 1. 4. u vstupních dvefií na
v‰ech budovách M· v Ti‰novû. K tomuto
datu tak budete mít v‰ichni pfiedbûÏnou
informaci, jaké ‰ance na pfiijetí máte ve
Vámi vybrané M· a jaké moÏnosti se
Vám nabízí v ostatních M·. I v pfiípadû,
Ïe jen zkou‰íte, zda byste byli pfiijati,
nebo chcete vyjádfiit svoji potfiebu umís-
tit dítû do M·, máte moÏnost v rámci
prÛzkumu vyhodnotit Va‰i konkrétní
situaci. Cel˘ prÛzkum byl pfiipraven ve
spolupráci s fieditelkami M·, které jsou
o celém dotazníkovém ‰etfiení podrobnû
informovány a Matefisk˘m centrem
Studánka o.s. Ti‰nov.

K samotnému prÛzkumu staãí, kdyÏ
si v termínu od 24. 2. v kterékoliv M·
vyzvednete dotazník a nejpozdûji do
23. 3. ho v nûkteré z ti‰novsk˘ch M·
vyplnûn˘ odevzdáte. Dotazník bude
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k dispozici i na besedû s obãany
v Mûstském kulturním stfiedisku dne
9. 3. od 17 hod., která bude vûnována
právû ti‰novsk˘m matefisk˘m ‰kolám.
Dotazník je zvefiejnûn i v elektronické
podobû na www.tisnov.cz. Dále mÛÏete
vyuÏít dne otevfien˘ch dvefií ve v‰ech
na‰ich M·, kter˘ se uskuteãní 16. 3.,
a to nejen k prohlídce prostor, vybavení
a získání informací o vzdûlávacím pro-
gramu a nabídce M·, ale i k odborn˘m
konzultacím k dotazníku, jeho vyzved-
nutí nebo odevzdání. Vûfiím, Ïe se do do-
tazníkového ‰etfiení zapojíte!

Jan Schneider
místostarosta mûsta Ti‰nov

Harmonogram k pfiijímacímu
fiízení do ti‰novsk˘ch matefisk˘ch
‰kol pro ‰kolní rok 2010/2011:

24. 2. – 23. 3. – PrÛzkum zájmu o umís-
tûní dítûte do matefisk˘ch ‰kol v Ti‰novû
formou dotazníkového ‰etfiení

9. 3. od 17 hod. – Beseda s obãany
v Mûstském kulturním stfiedisku
Ti‰nov, ulice Ml˘nská

16. 3. – Den otevfien˘ch dvefií v ti‰nov-
sk˘ch M·

17. 3. – Vychází Ti‰novské noviny ã. 5,
ve kter˘ch budou uvefiejnûny prezenta-
ce ti‰novsk˘ch M·

23. 3. – Poslední moÏn˘ den k odevzdá-
ní vyplnûného dotazníku v nûkteré z na-
‰ich M·

1. 4. – Zvefiejnûní v˘sledkÛ PrÛzkumu
zájmu o umístûní dûtí do matefisk˘ch
‰kol v Ti‰novû na v‰ech budovách M·
v Ti‰novû

8. 4. – Zápis do M·, rodiã se dostaví
s dítûtem do M·, ve které má dle prÛ-
zkumu moÏnost pfiijetí

15. 4. – Rodiãe odevzdávají Ïádost o pfii-
jetí do M· a od lékafie potvrzen˘ evi-
denãní list (s sebou rodn˘ list dítûte
a obãansk˘ prÛkaz rodiãe)

13. 5. – Rodiãe si osobnû vyzvedávají
Rozhodnutí o pfiijetí do M·

Kritéria pro pfiijímání dûtí
k pfied‰kolnímu vzdûlávání
v matefisk˘ch ‰kolách v Ti‰novû

1. dítû v posledním roce pfied zahájením
‰kolní docházky a dûti s odkladem ·D
s trval˘m pobytem v Ti‰novû a z ji-
n˘ch obcí bez  M· od 1. 9.

2. dítû, jehoÏ sourozenec do M· dochází
a bude dále docházet a hlásí se na
celodenní pobyt s celodenní stravou
od 1. 9.

3. dítû pfiihlá‰ené na celodenní pobyt
s celodenní stravou od 1. 9. s trval˘m
pobytem v Ti‰novû

4. dítû pfiihlá‰ené na celodenní pobyt
s celodenní stravou od 1. 9. s trval˘m
pobytem v jin˘ch obcích bez  M·

5. dítû pfiihlá‰ené na celodenní pobyt
s celodenní stravou od 1. 9. s trval˘m
pobytem v jin˘ch obcích s M·

6. dítû pfiihlá‰ené na celodenní pobyt
s polodenní stravou od 1. 9. s trva-
l˘m pobytem v Ti‰novû

7. dítû pfiihlá‰ené na celodenní pobyt
s polodenní stravou od 1. 9. s trva-
l˘m pobytem v jin˘ch obcích bez M·

8. dítû pfiihlá‰ené na celodenní pobyt
s polodenní stravou od 1. 9. s trva-
l˘m pobytem v jin˘ch obcích s M·

9. dítû hlásící se na 5 dní od 1. 9. s ce-
lodenní stravou s trval˘m pobytem
v Ti‰novû

10. dítû hlásící se na 5 dní od 1. 9. s ce-
lodenní stravou s trval˘m pobytem
v jin˘ch obcích bez M·

11. dítû hlásící se na 5 dní od 1. 9. s ce-
lodenní stravou s trval˘m pobytem
v jin˘ch obcích s M·
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12. dítû hlásící se na 4 hodiny od 1. 9.
s polodenní stravou s trval˘m poby-
tem v Ti‰novû

13. dítû hlásící se na 4 hodiny od 1. 9.
s polodenní stravou s trval˘m poby-
tem v jin˘ch obcích bez  M·

14. dítû hlásící se na 4 hodiny od 1. 9.
s polodenní stravou s trval˘m poby-
tem v jin˘ch obcích s M·

15. dítû z kritéria 1 – 14 s jin˘m nástu-
pem 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5,
15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11,
15/12, 15/13, 15/14

O pofiadí umístûní v kritériu v pfií-
padû shodnosti umístûní rozhoduje den
narození dítûte – s pfiedností star‰ích.

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

stfieda 24. února v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Koncert dechové hudby
BYST¤ICKÁ KAPELA

Orchestr nabízí posluchaãÛm jak
klasickou dechovku, tak kvalitní taneãní
muziku v takzvaném „Ïivém“ provedení.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022

nedûle 28. února v 15.00 hod.
sokolovna Ti‰nov

Tetiny Brno
KARNEVAL S KLOTYLDOU

A MATYLDOU
Pásmo soutûÏí, her, scének a tanco-

vání pro dûti.

ãtvrtek 4. bfiezna v 18.00 hod.
sokolovna Ti‰nov

EVA A VA·EK
Vystoupení pûvecké dvojice známé

z televizních upoutávek.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022

úter˘ 9. bfiezna v 18.30 hod.
sál kina Svratka

Tomá‰ Pfeiffer
KONCERT „SPOLEâNÁ VùC 2010“

Na koncertû se propojí tóny s prosto-
rov˘mi obrazy.

Zveme vás k proÏití tónÛ prastarého
vodního nástroje, Vodnáfiského zvonu,
kter˘ rozezní Tomá‰ Pfeiffer. Souãástí
koncertu je i unikátní velkoplo‰ná
3D filmová projekce, která je poprvé
v âeské republice promítána na parabo-
lické plátno. Díky 3D projekci máte
moÏnost napfiíklad zaÏít hloubku nád-
hern˘ch zábûrÛ z vesmíru a stát se tak
souãástí promítaného. Obraz tak citlivû
doplÀuje a umocÀuje zvuk Vodnáfiského
zvonu. Jeho historie sahá velmi daleko,
písemné zmínky o nûm jsou z období
dynastie Ming, tak 500 let zpût, a dle
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jin˘ch zpráv mnohem dále. Nástroj má
mnoho v˘znaãn˘ch vlastností a podle
lámaistické tradice jeho rezonance pÛ-
sobí blahodárnû na buÀky tûla. Hraje se
na nûj mokr˘ma rukama, které se pfii-
kládají na madla a tím je zvon rozezní-
ván. V závûreãné ãásti koncertu probíhá
prohlídka Vodnáfiského zvonu a máte
tak moÏnost se zblízka podívat na rezo-
nanãní obrazce vznikající pfii hfie na
vodní hladinû.

Koncert Spoleãná vûc 2010 se usku-
teãní v úter˘ 9. bfiezna v 18.30 v kinû
Svratka v Ti‰novû.

Vstupenky si mohou zájemci v˘-
hodnû objednat na www.dub.cz nebo na
telefonu 566 678 144.

L.K.

MûKS není pofiadatelem této akce,
pouze pronajímá sál k její prezentaci.

stfieda 17. bfiezna v 19.30 hod.
sál MûKS

7. koncert sezóny KPH 2009/2010
INDIGO QUARTET

Jan Bûlohlávek, Martin Fi‰er
– housle, Martina Himerová – viola,

Pavel Borsk˘ – violoncello.
Repertoár kvarteta je pomûrnû ‰irok˘,

rozprostírá se od sam˘ch poãátkÛ jazzu
aÏ po hudbu souãasnosti. Indigo Quartet
se v Ïádném pfiípadû nedrÏí „klasického“
jazzu; obãas koketuje se spirituály, roc-
kem, popem i world music, takÏe v re-
pertoáru najdete vedle skladeb Duka
Ellingtona napfiíklad skladby Beatles,
Davida Balakrishnana ãi Astora
Piazzolly. V poslední dobû se kvarteto
orientuje na vlastní skladby, úpravy
jazzov˘ch standardÛ, ale také na soudo-
bou skladatelskou tvorbu.

pátek 19. bfiezna v 19.30 hod.
mal˘ sál (uãebna) MûKS

Poslechov˘ pofiad

ANDùLSKÁ POâTA
ZUZANY NAVAROVÉ

Podrobnosti o pofiadu ãtûte níÏe.

nedûle 21. bfiezna v 19.00 hod.
sál MûKS

Archa Community
– Divadlo Járy Pokojského

Smoljak-Svûrák-Cimrman: LIJAVEC
Archa Community je obãanské sdru-

Ïení, které „usiluje o vytvofiení prostoru
zaloÏeného na kfiesÈansk˘ch zásadách,
ve kterém spolu sdílejí Ïivot postiÏení,
zvlá‰tû dûti a mládeÏ, s dobrovoln˘mi
prÛvodci.“ V rámci sdruÏení pÛsobí
cimrmanologické Divadlo Járy Pokoj-
ského – soubor je sloÏen pfieváÏnû z b˘-
val˘ch chovancÛ ÚSP Kociánka (vozíã-
káfiÛ) a jejich kamarádÛ („choìákÛ“).
Archa se tím snaÏí propagovat my‰lenku
integrace handicapovan˘ch do spoleã-
nosti a pfiispût legrací k vybudování
nadhledu kaÏdého z nás k této otázce.

MûKS není pofiadatelem této akce,
pouze pronajímá sál k její prezentaci.

pátek 26. bfiezna v 9.00 a v 16.30 hod.
sál kina Svratka

Divadelní agentura DAP Praha
O CHYTRÉ PRINCEZNù

– pohádkov˘ muzikál
Pfiíbûh princezny, které se podafií

pfielstít ãerta, znají dûti tak, jak jim ho
kdysi odvyprávûla pohádkáfika BoÏena
Nûmcová. Autorãino vyprávûní inspiro-
valo Jifiího Îáka. Hlavní hrdinka Lenka
je v jeho pojetí veselá a energická
správná holka, normální kluk je i její
po u‰i zamilovan˘ Jifiík. âerta pomÛÏe
pfielstít Lenãin dÛvtip.
Pfiedprodej na odpolední pfiedstavení
v knihkupectví pí Ra‰kové, tel. 549 410 022

Poslechov˘ pofiad vûnovan˘
Zuzanû Navarové

V listopadu 2004 se v Kufiimi, ve zcela
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vyprodaném sále Kulturního domu, konal
koncert Zuzany Navarové. Ti, ktefií se ho
zúãastnili, ho mají stále v pamûti. ZáÏitek
z v˘raznû interpretované hudby byl o pár
t˘dnÛ pozdûji umocnûn faktem, Ïe se jed-
nalo o jedno z posledních vystoupení této
v˘jimeãné zpûvaãky a skladatelky.

PísÀové texty Zuzany Navarové, které
jsou rovnûÏ velmi zajímavé (Navarová se
ostatnû povaÏovala více za textafiku neÏ
za skladatelku a zpûvaãku), zÛstávají pod
vlivem hudby ponûkud stranou. V ãervnu
loÀského roku ale tyto texty zásluhou
editorky, bohemistky Hany Svanovské
souhrnnû vy‰ly pod názvem Andûlská
poãta. KníÏku vydalo brnûnské naklada-
telství Host. Pozdûji vznikl i stejnojmen-
n˘ poslechov˘ pofiad, jehoÏ autorem je
vedle Hany Svanovské také hudebník
Richard Lank:

„Jak poslechov˘ pofiad o Zuzanû
Navarové vlastnû vznikl? Vûdûl jsem, Ïe
Hanka Svanovská vydání Andûlské poãty
pfiipravovala dlouho a peãlivû. KdyÏ tedy
kníÏka koneãnû vy‰la, napsal jsem o ní
krátkou upoutávku pro Brnopolis. eu,
blog kreativních BrÀanÛ. Hanka mi za
tuto upoutávku lehce vynadala, já jsem
se kál a Hanku pak (snadno) pfiemluvil
k pofiadu.

âím je tato poslechovka jiná neÏ
ostatní? Chceme Zuzanu Navarovou pfii-
blíÏit zejména jako svébytnou lyrickou

textafiku a skladatelku a pofiad také
hodnû ãerpá z osobních vzpomínek Hany
Svanovské. Zamûfiujeme se na její tvorbu
se skupinou Koa, kterou zásadnû zmûnila
tváfi ãeského folku. Na tom nic nemûní
fakt, Ïe vznikala uÏ ve stínu její onkolo-
gické diagnózy. Dramaturgie pofiadu byla
vlastnû docela jednoduchá, protoÏe ná‰
pofiad respektuje a doplÀuje zámûr
i logiku kníÏky.“

Pofiad se uskuteãní dne 19. bfiezna
2010 v 19. 30 hodin v malém sále MûKS
v Ti‰novû. Na místû bude moÏné si za zv˘-
hodnûnou cenu zakoupit i v˘‰e zmínûnou
publikaci.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci bfieznu 2010

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

2. 3., 16. 3. a 30. 3. 2010 v 17.00 hod.
pfiedná‰ky letního semestru UVâ
– âeské ‰lechtické rody
(první skupina)
3. 3., 17. 3. a 31. 3. 2010 v 17.00 hod.
pfiedná‰ky letního semestru UVâ
– âeské ‰lechtické rody
(druhá skupina)
10. 3. a 24. 3. 2010 v 17.00 pfiedná‰ky
letního semestru UVâ
– Jazz – historie a souãasnost

Salonky

25.3. 2010 v 9.30 hod.
Patchworkové kraslice

V rámci 5. roãníku projektu
„Salonky“ probûhne praktická dílna pod
vedením lektorky Jany Du‰kové.
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Zájemci si pfiinesou ostré nÛÏky, po-
pisovaã na látku nebo kfiídu, jehlu, nitû
(béÏová, ãervená, oranÏová, zelená).

Poplatek za kurz je 50,- Kã. Akce
probûhne v pfiedná‰kovém sále knihovny.

Trénování pamûti

1. 3., 8. 3. a 15. 3. 2010 v 9.30 hod.
Ach, ta moje hlava 2!!!

KaÏdé pondûlí probíhají pokraãovací
kurzy trénování pamûti urãené pro ak-
tivní vyuÏití volného ãasu seniorÛ.
Jejich cílem je podpofiit zájem o procvi-
ãování mozkov˘ch bunûk a zvy‰ování
sebevûdomí zúãastnûn˘ch. Tentokrát si
budeme upevÀovat znalosti o starovû-
k˘ch i nov˘ch divech svûta, zopakujeme
nové mnemotechniky a ovûfiíme si jejich
fungování v bûÏném Ïivotû.

Cestopisné besedy

11.3. 2010 v 17.00
Bajkal – perla Sibifie

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
cestopisnou pfiedná‰ku Mgr. Davida
Hainalla.

Bajkal – jezero s mnoha svûtov˘mi
„nej". Je nejen nejhlub‰í, je ale i zároveÀ
nejvût‰í „zásobárnou“ pitné vody na
svûtû. Voda je tak prÛzraãná, Ïe vidíme
do hloubky nûkolika desítek metrÛ a je
moÏné ji bez jakékoliv úpravy pít takfika
kdekoliv pfiímo z jezera. Jezero ukr˘vá
velké mnoÏství Ïivoãi‰n˘ch druhÛ, které
nenajdeme jinde na svûtû.

Bûhem besedy se vypravíme na
ostrov Olchon, do Listvjanky, projdeme
ãást kruhobajkalské magistrály (zbytek
pÛvodní transibifiské magistrály) a na‰e
dal‰í kroky povedou do asi 100 km vzdá-
leného divokého pohofií Tunkinskyje
Golce.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Z proutûného ko‰íku
10. 3., 17. 3., 24. 3. a 31. 3. 2010
od 13.00 – 16.00 hod.

V rámci projektu tvofiiv˘ch
dílen probûhne 2. roãník v˘tvarné soutû-
Ïe „MOJE KNIHA“. Pravidelnû kaÏdou
stfiedu v mûsíci bfieznu budeme spoleãnû
vyrábût, psát a zdobit svoji vlastní kni-
hu. SoutûÏ bude ukonãena na závûr mû-
síce bfiezna hlasováním ãtenáfiÛ, ktefií
sami vyberou tu nejhezãí. Odmûny ãeka-
jí na v‰echny zúãastnûné!

17. 3. 2010 v 9.00 a 10.00 hod.
Tajemná v˘prava do starovûku

Pro Ïáky ‰est˘ch a sedm˘ch tfiíd
jsme pfiipravili ve spolupráci s naklada-
telstvím Thovt soutûÏní program o sta-
rovûk˘ch státech ¤ecku, ¤ímû a Egyptû.
SoutûÏ je zamûfiená na knihy z edice
„Zloãinu na stopû“, do které patfií pfiíbûhy
s kriminální zápletkou a které se ode-
hrávají v historii. Dûti si upevní i roz‰ífií
své dûjepisné znalosti, setkají se s po-
stavami z mytologie, osvûÏí si dÛleÏité
pojmy, které se váÏí k danému místu
a období.

31. 3. 2010 v 8.00, 9.15 a 10.15 hod.
Malování pro dûti

Zábavná show Adolfa Dudka, pfii
které se Ïáci seznámí se skuteãn˘m
ilustrátorem a jeho prací od inspirace
po vznik celé knihy. Vyzkou‰í si, jak
snadno mohou cokoliv namalovat a kromû
spousty legrace si odnesou informace
o tom, jak vypadají moderní dûtské
knihy a malífiské techniky.

Adolf Dudek v souãasné dobû Ïije
a tvofií uprostfied nádherné inspirující
oblasti Beskyd ve Fren‰tátû pod Rad-
ho‰tûm. S nakladatelstvím Librex se
mu podafiilo prodat 3 miliony knih v âR
a získal ocenûní nejprodávanûj‰ího ilus-
trátora dûtsk˘ch knih.
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12. 3. 2010 od 13.30 hod.
Babiãko, dûdeãku, pojìme si ãíst

V rámci kampanû CELÉ âESKO
âTE DùTEM se sejdou dûti  spoleãnû
s ti‰novsk˘mi seniory nad knihami
Franti‰ka Hrubína. Vzájemnû si budou
pfiedãítat z jeho krásn˘ch pohádek
a básniãek. Toto mezigeneraãní setkání
se stane vzácnou chvílí pro vzájemné
obohacení.

24. 3. 2010 v 10.00 hod.
Pohádkové vyprávûní
se spisovatelkou Vûrou Borskou

Autorka pí‰e nejen pohádky, ale
i básniãky pro dûti a urãitû se s námi
podûlí o své bohaté záÏitky. MÛÏeme se
tû‰it na skfiítka hospodáfiíka a dozvíme
se tfieba i o tom, jak zachránil hastr-
mánka ÎblabuÀku anebo jak si povídal
s veãernicí.

26. 3. 2010 hod.
Noc s Andersenem

Opût tu máme jiÏ tradiãní nocování
v na‰í krásné knihovnû! V kouzeln˘ch
noãních hodinách nebudeme spát, ale
ãeká na nás spousta mil˘ch pfiekvapení
vãetnû setkání se slavn˘m pohádkáfiem
J. Ch. Andersenem.

od 25. 3. 2010
Jarní v˘zdoba

Îáci ze Základní ‰koly a Dûtského
domova z Pfiedklá‰tefií se inspirovali
pfiírodou a velikonoãními svátky a pfii-
pravili jarní v˘zdobu do dûtského oddû-
lení knihovny.

Galerie JamborÛv dÛm

MûKS Ti‰nov ve spolupráci se spo-
leãností Art Periscope pofiádá v galerii
JamborÛv dÛm v Ti‰novû v˘stavu praÏ-
ského malífie a grafika JOSEFA
VELâOVSKÉHO.

Ve r n i s á Ï
v˘stavy se
uskuteãní
v sobotu
27. února
2010 od
14.00 hod.
V ˘ s t a v u

uvede znám˘ moderátor a knihkupec
VráÈa Ebr a poezií obohatí praÏsk˘ bás-
ník a spisovatel Jaroslav Holoubek.
O hudební doprovod se postará hrou na
altsaxofon a klarinet brnûnsk˘ muzi-
kant Franti‰ek Bartl. V̆ stava potrvá do
25. bfiezna 2010.
Otevfieno: úter˘ aÏ pátek 12 – 17 hod.

sobota a nedûle 10 – 17 hod.

Podûkování

V nedûli 3. ledna 2010 se konal
v kostele sv. Václava v Ti‰novû Benefiãní
koncert pro Domov sv. AlÏbûty na Îer-
nÛvce. Celou akci zorganizoval Sbor
Lomnick˘ch Disharmonick˘ch amatérÛ,
jmenovitû Mgr. Barbora Pavli‰ová, a ne-
jen svojí pfiítomností ho podpofiil staros-
ta mûsta Ti‰nova Ing. Franti‰ek
Svoboda.

Jako první úãinkoval PPS Mladost,
kter˘ pÛvodnû vznikl jako dûtsk˘ pûveck˘
sbor v roce 1956. Od roku 1996 b˘valí
ãlenové vystupují jako sbor smí‰en˘
a pfied pÛvodní název Mladost pfiidali
zkratku PPS, coÏ znaãí PÛvodní pûveck˘
sbor. V souãasné dobû má sbor 35 stá-
l˘ch ãlenÛ. Pod vedením sbormistrynû
Jarmily JalÛvkové se úspû‰nû prezento-
vali v fiíjnu 2008 na „Lago di Garda
Music Festival“ v Itálii a v r. 2009 v pol-
ském Krakovû. V jejich podání zaznûlo
Laudate Dominum od Giuseppe Ottavio
Pitoni, Pater noster od ZdeÀka Luká‰e,
starovûká koleda Puer natus in
Betlehem, Antifona od Petra Ebena
a dal‰í skladby.
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Dále vystoupil Dûtsk˘ sbor PRIMA-
VERA pfii Základní umûlecké ‰kole
Jaroslava Kvapila Brno, kter˘ patfií ke
‰piãkov˘m dûtsk˘m souborÛm nejen
u nás, ale i v zahraniãí. Od svého vzniku
v roce 1992 úspû‰nû reprezentoval âes-
kou republiku v mnoha zemích svûta.
Dosáhl velk˘ch úspûchÛ na mezinárod-
ních soutûÏích a festivalech a získal si
obdiv laické i odborné vefiejnosti. V roce
2008 na IV. Var‰avském mezinárodním
sborovém festivalu „Varsavia Cantus“
získal 1. místo a Zlatou Liru v kategorii
mládeÏnick˘ch sborÛ do 26 let, na sou-
tûÏní pfiehlídce „Mládí a Bohuslav
MartinÛ“ v Poliãce v dubnu 2009 Zlaté
pásmo a diplom za mimofiádn˘ v˘kon.
V roce 2009 byl ocenûn na prestiÏní
mezinárodní sborové soutûÏi ve ·panûl-
sku „41 Certamen Coral de Tolosa“
Stfiíbrnou trofejí. Od roku 2008 pracuje
pod umûleck˘m vedením Bc.A Katariny
Ma‰lejové. V doprovodu Mlad˘ch brnûn-
sk˘ch symfonikÛ, které dirigoval
Mgr. Tomá‰ Krejãí, jsme vyslechli díla
od Gabriela Fauré a André Messagera.

Koncert vyvrcholil spojením obou
sborÛ v interpretaci pastorále Narození
Pánû od Bohuslava MartinÛ. Sólo zazpí-
vala Lenka ëuricová – soprán a Jan
Halík – baryton. Cel˘ koncert probûhl
na vysoké umûlecké úrovni, o ãemÏ
svûdãil také neutichající potlesk publika,
úãinkující museli pfiidávat dal‰í
skladby a úplnû na závûr bylo publikum
vyzváno ke spoleãnému zpûvu koled.

Vedení Domova spolu s klienty dû-
kuje nejen organizátorÛm, úãinkujícím,
ale také velkému poãtu náv‰tûvníkÛ,
ktefií svojí úãastí pfiispûli na provoz
Domova sv. AlÏbûty. Byli jsme mile pfie-
kvapeni, kolik lidí si na konci vánoãního
období nenechalo ujít tento opravdu v˘-
jimeãn˘ umûleck˘ záÏitek. Na pozadí
celé akce ov‰em prozafiuje ona hlavní
my‰lenka, Ïe tento koncert byl uspofiá-
dán jako gesto nezi‰tné pomoci nemoc-
n˘m seniorÛm v Domovû sv. AlÏbûty.

PhDr. Jana Hutafiová
fieditelka Domova sv. AlÏbûty

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
28. 2. Karneval s Klotyldou a Matyldou sokolovna 15.00 MûKS
4. 3. Eva a Va‰ek sokolovna 18.00 MûKS
6. 3. „Grupáã harmonikáfiÛ“ v âebínû restaurace 14.00 obec âebín

âebínka + SDH âebín
8. 3. Beseda o Spravedlivém obchodu knihovna 17.30 Ekoporadna

– Fair Trade Ti‰novsko
9. 3. Koncert „Spoleãná vûc 2010“ kino Svratka 18.30

11. 3. Cestopisná beseda Mgr. Hainalla knihovna 17.00 MûK
– Bajkal – perla Sibifie

17. 3. KPH – Indigo Quartet sál MûKS 19.30 MûKS
19. 3. Andûlská poãta Zuzany Navarové sál MûKS 19.30 MûKS
21. 3. Archa Community sál MûKS 19.00 Archa

– Divadlo Járy Pokojského – LIJAVEC Community
26. 3. O chytré princeznû kino Svratka 9.00 MûKS

16.30
31. 3. KPH – Cantus et Cordis sál MûKs 19.30 MûKS
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Matefiské centrum Studánka
Vás srdeãnû zve:
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 511 132 827
www.studanka@webzdarma.cz

Cuchanina (krouÏek)
MÛÏete si vyrobit nûco
pûkného ve spoleãnosti
dal‰ích tvofiiv˘ch Ïen.
KrouÏek probíhá ve

Studánce kaÏdé úter˘ od 18 hodin.
Tentokrát jsme si pro vás nachystali:

PATCHWORK (23. 2. a 2. 3.)
VOLN¯ PROGRAM (9. 3.)
KERAMICKÉ OZDOBY (16. 3. a 23. 3.)
PERGAMANO (30. 3.)

Neváhejte a pfiijìte mezi nás! Pfii
tvofiení zapomenete na starosti, udûláte
si radost hezk˘m v˘sledkem a je‰tû si
popovídáte o tom, co Ïivot právû pfiiná‰í.

Feng – Shui (pfiedná‰ka)
17. 3. v 18.30 hod. ve Studánce

Feng-shui je tisíce let stará nauka,
pocházející pÛvodnû z Tibetu a známá
pfiedev‰ím z âíny. Je vûdou i umûním.
Zab˘vá se harmonizací prostoru, v nûmÏ
Ïijeme, nejbliÏ‰ího i ‰ir‰ího okolí, tokem
ãchi – Ïivotní prasíly v na‰em prostfiedí.
Toto umûní pradávn˘ch civilizací se dá
vyuÏít v dne‰ní moderní dobû k vûdo-

mému vytváfiení prostoru a dává do rov-
nováhy tfii faktory: ãas – ãlovûk – pro-
stor. Je to podpora a harmonizace ãchi
ve prospûch na‰ich cílÛ.

Nechte se zasvûtit do tajÛ architek-
tury dle star˘ch ovûfien˘ch pravidel
Feng – Shui. Dozvíte se nûco o vzniku
a v˘voji Feng – Shui, vlivu tvarÛ, barev
a dekorací na harmonizaci prostfiedí.
Zajímá Vás kde si vybrat pozemek pro
svÛj dÛm, jakou architekturu zvolit, jak
vhodnû uspofiádat dûtk˘ pokojíãek?
Pfiedná‰í Iva Matyá‰ová z firmy DIRECO
(www.direco.cz). Vstupné 40,- Kã.

Kurz pro rodiãe po druhé

Pro velk˘ zájem otevíráme dal‰í bûh
Kurzu efektivního rodiãovství. Jde
o devût 2,5 hodinov˘ch setkání (9 t˘dnÛ)
zamûfien˘ch na fie‰ení vztahu dítû – ro-
diã a pfiedev‰ím na praktick˘ nácvik
rodiãovsk˘ch dovedností.
Program jednotliv˘ch setkání:
1. Principy efektivního rodiãovství
2. Tfii styly v˘chovy, rodinná konstelace
3. âtyfii cíle nesprávného chování dítûte
4. Povzbuzování – budování sebedÛvûry

dítûte
5. Komunikace – jak dûtem naslouchat
6. Komunikace – jak s dûtmi hovofiit
7. Trest a co volit místo nûho
8. Rodinné rady, pravidla, fiád

V˘stavy
Datum Akce Místo
27. 2. – 25. 3. V̆ stava Josefa Velãovského Galerie JamborÛv dÛm
15. 3. – 26. 3. V̆ stava k 90. v˘roãí gymnázia Galerie Diana
29. 11. – 28. 3. Památné stromy Ti‰novska Podhorácké muzeum
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9. Rozvíjení vlastní sebedÛvûry
Setkání budou probíhat v MC

Studánka vÏdy v pátek od 19. 3 – 21. 5.
2010 od 16 do 18.30 hod., hlídání dûtí
zaji‰tûno.
Pfiihlá‰ky: studanka@atlas.cz nebo
ikosova@volny.cz, tel.: 777 311 551

Cena celého programu vãetnû sady
pracovních listÛ je 950,- Kã, pro pár
1.500,- Kã. âástku je tfieba uhradit ve
Studánce do 12. 3. 2010.

Pozitivní rodiãovství
Pro v‰echny rodiãe, absolventy

kurzu efektivního rodiãovství a vÛbec
zájemce o pozitivní rodiãovství pofiádá
MC Studánka promítání filmu „Cesta
k pozitivnímu rodiãovství“ spojené s dis-
kusí nad tématem.

Setkání se uskuteãní v úter˘ 16. 3.
v 16.30 hod., hlídání dûtí zaji‰tûno.

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

www.ddm-tisnov.cz

Honza Vlasák
Albánie a Kosovo
Dal‰í promítání
svérázného cyklo-
trempa.

Honza: ,,V Albánii je je‰tû hromada
míst, která stojí za proãundrování. Loni
jsem tam vÛbec nebyl, takÏe jsem na jih
Balkánu zamífiil docela s chutí. A kdyÏ
uÏ tam budu, zajedu do Kosova podívat
se, jak tam jde Ïivot.

Veãer na téma Kosovo byl na âT 2 aÏ
po mém návratu. Kdybych ho vidûl pfied
odjezdem – nena‰el bych odvahu do
Kosova proniknout...“
Stfieda 17. 3. v 18:30 v DDM Ti‰nov
– Sluneãní sál, Riegrova 312.

Vstupné: dospûlí 40,- Kã
dûti a studenti 15,- Kã

Více informací o nûm a rozhovory
s Honzou na:
www.ddm-tisnov.cz
www.moravskekninice.cz/index.php?ni
d=534&lid=..
Na promítání budou k prodeji v‰echny
Honzovy kníÏky.

PC kurz pro dospûlé
– zaãáteãníci – 12. cyklus

Základní seznámení s prací na poãí-
taãi. Vytváfiení jednoduch˘ch dokumentÛ
v programu MS Office Word, Excel.
Základní funkce a nastavení systému.
Úvod do Internetu. Poradna a konkrétní
dotazy vypl˘vající z uÏivatelské praxe
úãastníkÛ. Individuální pfiístup, skupina
max. 8 osob.
Rozsah kurzu: 10 hodin
Cena: 1.000,- Kã
Kurz zaãíná v pondûlí 8. 3. od 18 do
20 hod. v poãítaãové uãebnû DDM Ti‰nov.
Lektor: Jaromír H˘bl

hybl.jaromir@ddm-tisnov.cz
Pfiihlá‰ka a informace:
e-mail: domecek@ddm-tisnov.cz
tel.: 549 410 118

âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ Ti‰nov

Vás srdeãnû zve na v˘roãní ãlenskou
schÛzi. SchÛze se koná ve stfiedu 10. 3.
2010 v 18.00 hod. v zasedací síni
MûÚ Ti‰nov.
Program:
Zpráva o ãinnosti ââK TI·NOV
Zpráva o ãinnosti OS ââK Brno–venkov
Odborná pfiedná‰ka: Historie Meziná-
rodního âerveného kfiíÏe

Tû‰íme se na Va‰i úãast.
Zváni jsou i neãlenové.
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Film pro rodiãe a vefiejnost

V úter˘ 9. 3. 2010
se na Z· Ti‰nov,
nám. 28. fiíjna koná

v uãebnû dramatické v˘chovy beseda
spojená s promítáním filmu „Cesta
k pozitivnímu rodiãovství“.

Jedná se o dokument vycházející
z autentick˘ch v˘povûdí rodiãÛ, ktefií
vzpomínají na své dûtství, mluví o tom,
co oceÀovali nebo naopak co jim v dût-
ství nejvíce chybûlo. Film tyto vzpo-
mínky propojuje s v˘chovn˘mi postupy
jejich vlastní rodiãovské praxe a s úva-
hami o souãasné rodiãovské roli.
Pfiedstavuje základní prvky pozitivního
pfiístupu k dûtem a hledá to nejpodstat-
nûj‰í pro pozitivní v˘chovu dûtí v rodinû.
Popisuje rÛzné v˘chovné styly a jejich
dÛsledky pro v˘voj dûtí, ukazuje, co dûti
sdûlují, kdyÏ „zlobí“, jaké má rodiã pro-
stfiedky k naplÀování pozitivního pfií-
stupu k rodiãovství a zda se lze vyhnout
trestání dûtí ve v˘chovû.

Pro Úfiad vlády âeské republiky film
vyrobilo Cinétik studio ve spolupráci
s Centrem pro rodinu a sociální péãi
v Brnû.

Doporuãujeme úãast rodiãÛm, odbor-
níkÛm z fiad pedagogÛ, sociálním a ro-
dinn˘m pracovníkÛm a náv‰tûvníkÛm,
které tato problematika zajímá.

Dal‰í informace získáte u Mgr. Ivety
Kosové na telefonním ãísle 549 415 629.

Den otevfien˘ch dvefií

Ve ãtvrtek 4. února ve 2 hodiny
odpoledne otevfielo Gymnázium
Ti‰nov své brány vefiejnosti.
Náv‰tûvníci si mohli prohléd-

nout na‰i ‰kolu sami nebo se studenty,
ktefií podávali odborn˘ v˘klad o Ïivotû
ve ‰kole. Do uãebny fyziky a chemie

nejednoho diváka pfiilákaly pokusy pro-
vádûné nikoli profesory, ale opût stu-
denty. Za zhlédnutí stála urãitû
i scénka sekundy s názvem Zdrav˘
Ïivotní styl. Do uãebny oktávy lákala
ochutnávka zdravé v˘Ïivy. Terciáni pod
dohledem kvintánek pfiipravili napfií-
klad tûstovinové saláty, ochutnávku
ovoce ãi zdravé sladkosti. Zájemci o stu-
dium trénovali své znalosti na pfiijíma-
cích testech z pfiede‰lého roku. Na chodbû
v pfiízemí jste si také mohli vyzkou‰et
jízdu v kánoi ãi otestovat svou tûlesnou
zdatnost. Okolo 18. hodiny se budovy
gymnázia zaãaly vyprazdÀovat. KaÏd˘
si jistû odnesl dobrou náladu a úsmûv
na rtech. Tû‰íme se na vás u zkou‰ek!!!

Markéta Gelnarová (sekunda)

V˘zva k pamûtníkÛm
ZU· Ti‰nov 1949 – 2009

·edesáté narozeniny ti‰novské hu-
dební ‰koly se staly pfiíleÏitostí vefiejnû
se zamyslet nad její minulostí i budouc-
ností. V Ti‰novsk˘ch novinách tomu tak
bylo na pokraãování v posledních tfiech
ãíslech. Nyní se obracíme na vás,
v‰echny na‰e spoluobãany, ktefií jste
pamûtníci této ‰koly – aÈ uãitelé, Ïáci,
rodiãe nebo ‰ir‰í vefiejnost v‰ech gene-
rací – s v˘zvou.

Sdûlte nám své osobní zku‰enosti
a záÏitky ze ZU· Ti‰nov! MÛÏete se tak
podílet na ‰kolních internetov˘ch strán-
kách. Sdûlte nám své vlastní návrhy
a doporuãení k v˘uce na ZU· Ti‰nov!
MÛÏete se tak podílet na ‰kolním vzdû-
lávacím programu.

VáÏení pamûtníci, va‰e pfiíspûvky
odesílejte na níÏe uvedenou adresu.
Nejlépe (nikoli v‰ak povinnû) elektro-
nicky. Uveìte vÏdy pfiedmût: JUBILEUM.
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Neváhejte a pi‰te! Na va‰e pfiís-
pûvky se na ZU· Ti‰nov tû‰íme a bu-
deme za nû vdûãni!

ZU·, Dvofiáãkova 316, 666 01 Ti‰nov
zus.tisnov@worldonline.cz

Beseda: Fair Trade – spra-
vedliv˘ obchod!

Fair Trade je spravedliv˘
obchod. Jakou alternativu
konvenãnímu obchodu
vlastnû nabízí? Jaké jsou
jeho v˘hody a nev˘hody?

Kolik dostane z balení kávy jeho produ-
cent? Jak ovlivÀuje globalizace Ïivot far-
máfiÛ z rozvojov˘ch zemí? Pfiijìte podis-
kutovat o Fair Trade!!!

Ekoporadna Ti‰novsko Vás srdeãnû
zve na besedu o Spravedlivém obchodu
– Fair Trade, která se uskuteãní v pon-
dûlí 8. bfiezna 2010 v 17.30 hodin v pro-
storách Mûstské knihovny v Ti‰novû.

Besedu povede Ludûk ·tûrba ze
Spoleãnosti pro Fair Trade. MÛÏete se
mimo jiné tû‰it na krátk˘ film a bez-
platnou ochutnávku v˘robkÛ, které Fair
Trade nabízí. ¤ada produktÛ bude nabí-
zena i k zakoupení.

Sortiment v˘robkÛ Fair Trade zahr-
nuje nejen kávu, ãaj, kakao, ãokoládu,
tfitinov˘ cukr, r˘Ïi a dal‰í potraviny, ale
i umûlecké a fiemeslné v˘robky. Cílem
Spravedlivého obchodu – Fair Trade je
podpora znev˘hodnûn˘ch v˘robcÛ z roz-
vojov˘ch zemí a souãasnû nám nabízí
koupi kvalitního v˘robku za odpovída-
jící cenu. Více o tomto zpÛsobu obchodu
se dozvíte na webov˘ch stránkách
www.fairtrade.cz.

Tû‰íme se na Vás!
Ekoporadna Ti‰novsko

Akce Centra sociálních
sluÏeb Ti‰nov v bfieznu 2010
CSS Ti‰nov, pfiíspûvková organizace
(dfiíve „Penzion“), Králova 1742
tel.: 549 410 301, info@css.tisnov.cz

10. 3. – stfieda
Plavání a relaxace
v Mûstsk˘ch lázních
v Boskovicích

Odjezd od Domu s peãovatelskou
sluÏbou Králova ulice ve 13.30 hodin.
Autobus dále zastavuje u Podhorácké
restaurace, u po‰ty, na Humpolce a na
sídli‰ti Pod Klucaninou. Pfiedpokládan˘
návrat v 17 hodin. Cena zájezdu
130,- Kã – zahrnuje dopravu i vstupné.
V˘hradnû pro úãastníky zájezdu je ho-
dinu zamluven plaveck˘ bazén, rela-
xaãní bazén s perliãkov˘mi lÛÏky
a sedátky, vífiivá vana, infrasauna.
Dal‰í plavání: stfieda 24. 3. 2010
a potom dále po 14 dnech

17. 3. – stfieda
pfiedná‰ka Bolesti kloubÛ a zad

Od 14 hodin v jídelnû DPS Králova
1742. Osvûtovou pfiedná‰ku se zdravot-
ní tematikou povede lékafi. Sponzoruje
firma Herbamedicus.

23. 3. – úter˘
Prodejní v˘stava  jarních a veliko-
noãních v˘robkÛ

V pfiísálí jídelny DPS Králova
od 9.00 do 15.00 hodin. Jarní a veliko-
noãní dekorace, vy‰ívaná pfiání, háã-
kované dekorace, obrazy vy‰ívané
i malované, ‰perky z korálkÛ, drhané
ozdoby a dal‰í v˘robky z peãliv˘ch
rukou na‰ich seniorek.

Na v‰echny akce srdeãnû zveme
seniory z Ti‰nova
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IV. roãník celorepublikové
taneãní soutûÏe Let’s dance
Together v Ti‰novû

V sobotu 6. února se v ti‰novské so-
kolovnû, pod organizací TS Together
Sokol Ti‰nov a za podpory TJ Sokol
Ti‰nov, uskuteãnil jiÏ IV. roãník celore-
publikové taneãní soutûÏe pro amatér-
ské taneãní kolektivy – LET’S DANCE
TOGETHER 2010.

Na leto‰ní roãník se sjel rekordní
poãet soutûÏících. Na taneãním parketû
soutûÏilo pfies 1000 taneãníkÛ, ktefií
pfiedvedli 108 choreografií. ZasoutûÏit
si pfiijely t˘my z celé republiky,
napfi. TS 4Ever Prachatice, TS Dajana
Praha, M Style Tfiebíã, Funny Angels
Pohofielice, Atlas Pfierov, Actiwity DC
Bfieclav, Ministudio Sluníãko Hlinsko,
TS Dyns Znojmo, Rytmus Úvaly, Dance
Power KromûfiíÏ, TS Free Way Uniãov,
ZU· R+P BartuÀkov˘ch Brno, TS Bami
KR Kun‰tát a mnoho dal‰ích t˘mÛ
a taneãních skupin.

Porota sloÏená s 6 taneãních odbor-
níkÛ (Lucie Buryanová-Kokotková,
Katty Hlaváãová, Jindfii‰ka Kohoutková
a dal‰í) nemûla rozhodování vÛbec jed-
noduché. SoutûÏ byla rozdûlena do 3 ta-
neãních stylÛ (street dance, show pfied-
tanãení, parketové taneãní kompozice)
ve 4 vûkov˘ch kategoriích (pfied‰koláci,

dûti, juniofii, dospûlí). V kategoriích par-
ketové taneãní kompozice dûti, street
dance juniofii a street dance dospûlí se
se‰lo velké mnoÏství t˘mÛ, a proto  byla
soutûÏ rozdûlena na semifinále a finále,
do kterého postupovalo vÏdy 6 nejlep-
‰ích taneãních formací.

Hlavním úãelem této akce bylo si
zatancovat, pobavit se a hlavnû získat
novou inspiraci a zku‰enosti. Tomu od-
povídala i atmosféra soutûÏe, která byla
opravdu strhující. Celková úroveÀ
pfiedveden˘ch choreografií byla velmi
vysoká, tanãilo se s ohromn˘m nasaze-
ním a nápaditost jednotliv˘ch vystou-
pení nebrala konce. Taneãní nápady
choreografií byly velice rozmanité.
K vidûní letos bylo napfi. Ledové krá-
lovství, Policejní akademie, Îivot
v dÏungli, Sestry v akci, Rebelové,
Nebíãko, Blázinec….

Dle organizátorky soutûÏe a vedoucí
TS Together Sokol Ti‰nov sl. Slovákové
se zájem o Sokolskou taneãní soutûÏ
rapidnû zvy‰uje a není moÏné ãasovû
zafiadit v‰echny pfiihlá‰ené t˘my
a choreografie.

Vlastní soutûÏ zaãala jiÏ v 9 hodin
pfied‰kolní vûkovou kategorií. UÏ tradicí
se stává, Ïe tito nejmen‰í sklízí nejvût‰í
zájem publika. Za pofiádající skupinu
letos soutûÏila dûtská sloÏka
TS Together Tygfiíci Sokol Ti‰nov pod
vedením sl. Pavlíãkové. Tygfiíci bohuÏel
nedosáhli na medaile, ale s choreografií

Ilustraãní foto z roku 2009

Ilustraãní foto z roku 2009
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Kuchtíci obsadili krásné 4. místo a od-
nesli si potlesk publika. Taneãní mara-
tón v ti‰novské sokolovnû byl ukonãen
aÏ po 11 hodinách skvûl˘ch v˘konÛ ka-
tegorií Street dance dospûlí – finále.

A co ãeká TS Together Sokol Ti‰nov
dále? Dle sl. Slovákové rozhodnû sku-

pina zahálet nebude. 26. února vystoupí
na ·ibfiinkách v Pfiedklá‰tefií, 27. února
se zúãastní soutûÏe v Tfiebíãí, dále pak
v Ledãi, Kun‰tátû a dal‰ích.

Také skupina stále hledá nové
taneãníky do v‰ech vûkov˘ch kategorií.
Od fiíjna 2009 byly otevfieny dal‰í
sloÏky. Taneãní skupina pro nejmen‰í
dûti  (jiÏ od 3 let), Street dance a kon-
diãní tanec. Kompletní informace o ta-
neãní skupinû Together Sokol Ti‰nov
naleznete na www.ts-together.cz,
Together.skupina@seznam.cz nebo se
pfiijìte podívat mezi nás.

Slováková Gabriela, DiS
vedoucí TS Together Sokol Ti‰nov

B¤EZEN ve sportovní hale SSK Ti‰nov

Nedûle 28. 2. 17.00 házená – muÏi A Juliánov
Sobota 6. 3. 9.00 – 18.00 stol. tenis Velká cena veteránÛ âR
Sobota 13. 3. 20.00 futsal Sokol Bosonohy
Nedûle 14. 3. 17.00 házená-muÏi A Ivanovice
Sobota 20. 3. 10.00 volejbal – muÏi TJ Znojmo

13.00 volejbal – muÏi TJ Znojmo
16.00 basketbal – Ïeny Univerzita Brno
20.00 futsal Slovan Brno

Nedûle 21. 3. 17.00 házená – muÏi A HavlíãkÛv Brod
Sobota 27. 3. 9.00 – 13.00 házená – muÏi Turnaj

Akce ve spoleãenském sále sokolovny

Nedûle 28. 2. 15.00 – 17.00 Dûtsk˘ karneval
Pondûlí 1. 3. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 4. 3. 18.00 Koncert Evy a Va‰ka
Pondûlí 8. 3. 9.30 – 17.00 SECOND HAND
Úter˘ 9. 3. 9.00 – 17.00 Prodej obuvi
Stfieda 10. 3. 10.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
âtvrtek 11. 3. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 20. 3. 9.00 – 15.00 Prodej obuvi
Pondûlí 22. 3. 9.30 – 17.00 SECOND HAND
Úter˘ 23. 3. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
Pondûlí 29. 3. 9.00 – 17.00 Prodej konfekce
Úter˘ 30. 3. 9.00 – 17.00 Prodej konfekce

Ilustraãní foto z roku 2009
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Ti‰novské Ïivnosti, fiemesla,
sluÏby a obchody
(z otcov˘ch – nar. 1914 – a m˘ch
vzpomínek)

Projdeme-li v my‰lenkách Ti‰novem
od minulosti do padesát˘ch let dvacá-
tého století, zjistíme, Ïe dnes jsme
v jiném svûtû. B˘valo zde mnoho drob-
n˘ch hospod a hospÛdek, tfii hotely,
mnoho obchodÛ, mnoho fiemeslníkÛ,
sluÏeb a rÛzn˘ch ÏivnostníkÛ i graduo-
van˘ch profesí umûlcÛ, malífiÛ, lékafiÛ,
advokátÛ a dal‰ích. Jistû by jejich sou-
ãet dosáhl pÛlãtvrté stovky a to je na
tehdy malé mûsto dosti úctyhodné ãíslo.
Tato vzpomínka si neklade za cíl uvést
kompletní v˘ãet v‰ech ãinností a jejich
majitelÛ ãi provozovatelÛ. PamûÈ je jiÏ
o‰idná a také by to bylo nezáÏivné.
Nebylo témûfi domu, aby tam nebyl
nûjak˘ krám, prodejna, dílna, ordinace
– nûkdy i dvû ãi tfii taková zafiízení v jed-
nom popisném ãísle. V na‰em domû ã. 81
bylo kupfi. selské hospodáfiství, hospoda,
stolafi, lotynka, rukaviãkáfi, malífi písma
a pozlacovaã, krejãí a ‰vec. O sedlácích,
hospodách a fieznících uÏ jsme psali
v pfiede‰l˘ch vzpomínkách, a tak nám
zb˘vají fiemesla, obchody a sluÏby – jim
vûnujeme dne‰ní ãlánek. Je to jen ãást
pestré a kvûtnaté palety tûch, ktefií se
v na‰em mûstû pod Kvûtnicí narodili,
vyrÛstali nebo se i pfiistûhovali a v‰ichni
v nûm nalezli obÏivu pro sebe i své ro-
diny. Proto mûli Ti‰nov rádi a slu‰í se,
aby nebyli zapomenuti.

„¤emeslo má zlaté dno!“ fiíká staré
pfiísloví a je tfieba dobfie chápat jeho v˘-
znam. Kdo by si myslel, Ïe na takové
dno hned dosáhne, ‰karedû by se spletl.
Kdo chtûl b˘t fiemeslníkem, musel se
nejdfiíve stát uãnûm (a uãení – muãení!),
pokud byl vÛbec za uãnû mistrem pfiijat.

Pak následovala léta tovary‰ská uÏ
s mal˘m platem, uãÀové i tovary‰i zpra-
vidla Ïili s mistrem v jednom domû
a tím i mimo práci byli vedeni k fiádnému
Ïivotu. Nakonec pfii‰ly mistrovské
zkou‰ky a je‰tû hodnû praxe a omylÛ
i konkurenãního boje, neÏ bylo zaji‰tûno
Ïivobytí. Mnozí v‰ak i zkrachovali, jak
se dnes dûje neuváÏliv˘m podnikate-
lÛm, a na ono „zlaté dno“ vÛbec nedo-
sáhli. Dne‰ní hromadn˘ zpÛsob v˘uky
a pfiípravy fiemeslníkÛ znaãnû pokul-
hává za osobním dohledem mistra
a není ani o mnohá fiemesla zájem, jak
vidíme kaÏdoroãnû pfii nedostatku zá-
jemcÛ o uãÀovské ‰koly. Technick˘ po-
krok, rozvoj prÛmyslu a podnikatelsk˘
rozmach jsou také pfiíãinou toho, Ïe
mnohá fiemesla zcela zanikla nebo jen
Ïivofií ãi jsou sporadická jen pro opravy
historick˘ch artefaktÛ.

Málokdo ví, Ïe v Ti‰novû b˘valo var-
hanáfiství. Na varhany postavené pa-
nem Mudrochem jsem hrdû a neumûle
hrával dvacet let v mém bydli‰ti. Hrdû
proto, Ïe firemní ‰títek na hracím stole
hlásal „Jan Mudroch, stavitel varhan
Ti‰nov“, a neumûle proto, Ïe jsem tak
ãinil jako samouk z nouze, kdyÏ Ïádn˘
schopnûj‰í se k tomu nemûl. Zanikla
i fiemesla spojená s plátenictvím, tkal-
covstvím a soukenictvím – dfiíve
v Ti‰novû a vÛbec na Podhorácku velmi
kvetoucí. Kromû tûch, co se touto ãin-
ností zab˘vali celoroãnû, tkali nûktefií
hrubé plátno i mimo letní sezonu.
V kÛlnû ãi na nûjaké stûnû visely rozlo-
Ïené tkalcovské rámy (krosna) a v zimû
se postavil stav do místnosti a práce
i v˘dûlek byl zaji‰tûn. Vzpomínám, jak
moje prababiãka z BrÈova u âerné Hory
s utkanou „komiskou" v uzlu na zádech
nosívala svÛj v˘robek pû‰ky do c. k.
„mundurdepa“ v Brnû. Pfii jedné cestû se
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zpotila, napila ledové vody z potoka
a unavená si sedla. Dostala zápal plic
a velmi mladá zemfiela. Její manÏel
s dûtmi ji dlouhá léta pfieÏil a zemfiel
aÏ v roce 1956. Také jircháfiství – zpra-
cování a v˘roba kÛÏí – z Ti‰nova vymi-
zelo. V ulici s pfiíznaãn˘m jménem
Jircháfiská (dnes Halouzkova) byl na
fasádû Mackova domu namalován
velik˘ ‰tít s napnutou kÛÏí. Panu
Mackovi se jinak nefieklo neÏ
„Holofernes“, a to pro jeho mohutn˘
vous a tmavou pleÈ. KdyÏ k tomu pfiipo-
ãteme jeho profesi jircháfie-svr‰kafie
a s ní spojen˘ odér, nelze se divit tomu,
Ïe rodiãe stra‰ívali potomstvo: „Pfiijde si
pro tebe Holofernes!“ Kousek dál
k Pfiedklá‰tefií stála kdysi továrna ro-
diny Müllerovy, kde se v obrovsk˘ch
kádích mofiila a barvila kvanta rÛzn˘ch
kÛÏí pro potfieby sedláfiÛ, fiemenáfiÛ
a hlavnû ‰evcÛ. Továrna zkrachovala,
kdyÏ ‰patn˘m pomûrem chemikálií byly
kÛÏe spáleny a neprodaly se. Ve vedlej-
‰ím domû ã. 81 jemné kÛÏe z koz a telat
i jiné jemnûj‰í zpracovával pan Chylík.
·il z nich a na místû prodával ruka-
viãky. ·evcÛ bylo v Ti‰novû ze v‰ech fie-
mesel nejvíc, dílniãka vybavená nízk˘m
pracovním stolem se ‰ídly, fleky, cvoãky,
kopyty a nezbytn˘m verpánkem svou
vlastní vÛní ãi pachem vábila nás jako
dûcka, kdyÏ jsme chodívali s opravami.
Pan Slanina na „Benátkách“ mûl navíc
kanára, a tak nûkdy zpíval kanár, jindy
sám ‰vec, jindy hrozil potûhem, kdyÏ
jsme zlobívali. Potûh byl ‰irok˘ fiemen,
kter˘m si ‰vec pfiidrÏoval práci na ko-
lenû pfii‰lápnutím k podlaze. V Ti‰novû
se uhnízdila v první polovinû dvacátého
století firma BaÈa, nejprve na Brnûnské
v domû malífie Pokorného, pozdûji na
Dolním rynku, a také konkurenãní
firma Bussi mûla prodejnu na Balá‰ovû

domû (Plotica). Levné tovární boty po-
stupnû ‰evcovské fiemeslo zcela vytla-
ãily. ¤íkalo se: „BaÈa, Bussi – ‰evce
dusí!“ a stalo se to skuteãností v pod-
statû dodnes. Kdopak by si nechal
pûknû na míru u‰ít boty, chodil na
zkou‰ky, porouãel si boty „vrzavky“ (coÏ
patfiilo k eleganci „páskÛ“!)? Snad zbyly
jen opravy a ty nestojí fiádnému cechov-
nímu fiemeslu ani po paty.

Zanikla i v˘roba cikorky v továr-
niãce znaãky „Demetér“, aã budova do-
sud stojí, a víte kde? Módní salony paní
Makovské, Rybáãkové a ãtyfiech dal‰ích
jsou také minulostí. âepiãáfi a klobouã-
ník pan Hubáãek, modistka paní Îem-
liãková, bednáfi pan Star˘, kamnáfi
Novák, noÏífi a brusiã Kastner, provaz-
ník Mouka na Brnûnské, Havlíkovo ple-
tení svetrÛ, Halouzkovo houslafiství,
Kratochvílovo hrnãífiství, Palatovo
a Cejnkovo knihafiství, ordinace technikÛ
(Crha, Pavlík), ktefií se dfiíve starali
o na‰e zuby, nunváfi (mi‰káfi) Hamada,
kter˘ kastroval zvífiata, to v‰e je dávno
pryã. Pfiestala se toãit kola a stroje obec-
ního i âerveného ml˘na a „páni otcové“
Horák a Bauer i prá‰ek Ha‰ek a seker-
níci uÏ dávno sly‰í jen klapot vûãnosti.
Ml˘n b˘val prÛjezdn˘ a mlela se p‰e-
nice na tfii druhy mouky. Hladká, kru-
piãková a ãerná. Ta poslední se dnes na-
z˘vá celozrnná. Z jeãmene byl ‰rot pro
dobytek, oves se buì maãkal na obrok
nebo mlel na ‰rot. Mouka se dvakrát
pfiemílala na stolicích, oloupané obilné
slupky byly otruby. A jaké to b˘valy
koláãe, kdyÏ jsme s tatínkem pfiijeli do
ml˘na a paní mlynáfika nás dûcka po-
zvala do kuchynû hned vedle ml˘nice
s obrovsk˘mi kachláky, a zatímco otec
nosil obilí na zásypku, my jsme si po-
chutnávali. Vedle ml˘na na náhonu
byla mûstská elektrárna z poãátku dva-
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cátého století. Zprvu na vodu, pozdûji
vypomáhal dieselov˘ motor. HoliãÛ bylo
pfies desítku, ale nebylo elektrick˘ch ho-
licích strojkÛ. Staãila komÛrka dvakrát
tfii metry a uÏ pan Svoboda, Knoflíãek
a dal‰í mûli Ïivnost. Do ulice vysívalo
znamení této profese – zlat˘ disk, jako
kdysi „vícha“ u ‰enkÛ, u fiezníkÛ pak
„flákota" na háku nebo pozdûji, kdy uÏ
se dbalo na hygienu, sádrové rÛÏo-
vouãké prase. V holiãské oficínû se v pá-
tek a sobotu  ãekávalo na Ïidliãkách
i vstoje, protoÏe mnozí se nechali oholit
jednou t˘dnû. Ale zase oholení bfiitvou
bylo pfiíjemné a dlouho vydrÏelo. A té
politiky u toho! A tûch drbÛ!! Krásnûj‰í
poloviãky fiíkaly, Ïe nikde není tolik po-
mluv jako u holiãe. (Jako by to neplatilo
i u dámského kadefiníka!!) Páni mistfii
holiãi vûdûli vÏdy v‰echno o kaÏdém
‰ustnutí – fieãi vedli pfiedev‰ím oni
a kdyÏ promluvil zákazník, stálo to nû-
kdy i trochu krve. Pohfiebnictví jako
sluÏba samozfiejmû trvá dosud, ale zmi-
zelo to, co b˘valo za pánÛ Slezáka
a pozdûji Okurky. „Funebráci“ nosili
stfiíbrnû pr˘mkované a lemované stej-
nokroje, hlavu pokrytou ozdobn˘mi klo-
bouky historického tvaru. Domy smutku
byly vyzdobeny ãern˘mi ãalouny kolem
vrat a v síních se stfiíbrn˘mi stfiapci,
protoÏe pohfiby se konaly zásadnû
z domu, skoro vÏdy odpoledne s prÛvo-
dem do kostela a po obfiadech z kostela
na hfibitov. Byly také rozdûleny do tfií
cenov˘ch tfiíd podle pfiání a zámoÏnosti
pozÛstal˘ch. Rakev se vezla ve zvlá‰t-
ním z boku i zezadu proskleném voze
s gravírovan˘m sklem a závûsy. Vozy
byly dva – stfiíbrn˘ pro mladé a svo-
bodné, ãern˘ pro dospûlé.

Sedláfii a fiemenáfii Kozelek,
Grünwald, Slanina (také ãalouník) byli
vÏdy pohotoví opravit mnohé na po-

ãkání. To byla chvíle pro mne, kdy jsem
u pana Slaniny ãekával v jeho dílnû
plné záhadn˘ch nástrojÛ, nápisÛ a pla-
kátÛ, aÏ na kozlici za‰ije fiemen ãi cho-
mout. Umûl maìarsky, byl pÛvodem
Maìar, jmenoval se Néméth, pfiíjmení
pfiijal po své paní a pro mne maìar‰tina
byla zvlá‰È záhadnou fieãí. Byl také v˘-
born˘ zpûvák a v dobách, kdy se
v Ti‰novû dávaly ochotnicky opery,
zpíval Jeníka v Prodané nevûstû, jak
dosvûdãovalo tablo v dílnû, a já jsem
vyslechl na lavici snad v‰echna známá
tenorová sóla Smetanova. Dal‰í tablo
ukazovalo zdobné pódium na námûstí,
kdyÏ Ti‰nov nav‰tívil president
Masaryk. Autorem a zhotovitelem byl
rovnûÏ pan Slanina, jakoÏ i rÛzn˘ch po-
uãn˘ch nápisÛ ve v˘loze, kde stálo:
„Uãte se dûti fiemeslu, svûtem vládne
v‰ivota!“ – s poznámkou, Ïe se pfiijme
uãeÀ. Inzertní sluÏby zaji‰Èovala tabule
na níÏ stálo: „ Koupû, prodej, v˘mûna
– oznámí vám Slanina!“ V̆ robu lyÏí za-
ji‰Èoval pan Hájek – na své dílnû mûl
kdysi nápis: „Pofiiìte si lyÏe!“ Tento
nov˘ sport nebyl v Ti‰novû moc roz‰í-
fien˘, ale nebyli by to Ti‰nováci, aby
z firemního sloganu zkrácením prvního
slova o první a poslední slabiku a v˘mû-
nou tvrdého y za dlouhé mûkké vytvo-
fiili zcela jinak znûjící úsloví o lízání.
TotéÏ se stalo i sodovkáfii Fetterovi
(sodovkárny byly dvû - je‰tû Chutn˘
v Jircháfiské), kdyÏ v˘teãné sodovce dal
v˘robce lákavé italsky znûjící jméno
„Sal Sanno“ a „San Tello“ a navíc je roz-
váÏel zamûstnanec v livreji pan Valíãek,
fiíkalo se mu „Santelák“. Limonády byly
v˘teãné, ale dvojnásobnû drahé neÏ nor-
mální sodovky, pfiestoÏe byly jen v dvou-
decov˘ch speciálních lahviãkách. A ne-
byli by to Ti‰nováci, aby z názvu Sal
Sanno vytvofiili nelibû znûjící „Zasr...“
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Brnûnsk˘ bûÏeck˘ pohár
za pÛlkou

Ani leto‰ní dlouhá zima nebrání
atletÛm zúãastnit se seriálu deseti zá-
vodÛ v okolí Brna zvaného Brnûnsk˘
bûÏeck˘ pohár. Po 6 závodech si ti‰nov-
‰tí nevedou ‰patnû. V mlad‰ích Ïácích
vede Martin Koneãn˘ a podle v˘voje uÏ
ho stupnû vítûzÛ nemohou minout. Málo
závodÛ zatím absolvoval Jan Zwiener,
ale i tak to má rozbûhnuto na celkové
5. místo. Ve star‰ích Ïákyních konãívá
Veronika Patzelová na 6. – 8. místû
a takové místo ji patfií i prÛbûÏnû. Hned
v jejich ‰lépûjích a vût‰inou místo za
ní patfií Jitce Zwienerové. Ve star‰ích
Ïácích se prÛbûÏnû drÏí na velmi dob-
rém 3. místû Petr Sobotka. Ostatní
ti‰nov‰tí bûÏci mají zabûhnuto málo
závodÛ. Dal‰í setkání bûÏcÛ v‰ech kate-
gorií nastane v sobotu 20. 2. v Rájeãku.
Zatím se leto‰ního seriálu zúãastnilo
cca 700 osob, coÏ je neuvûfiitelné ãíslo.

Halové Mistrovství Moravy
a Slezska

Na halovém Mistrovství Moravy
a Slezska 5. 2. 2010 v Bratislavû bojo-
vali star‰í Ïáci a dorost o leto‰ní halové
vavfiíny. Nejlep‰ího umístûní dosáhl

Petr Sobotka v bûhu na 3 km. V̆ sledky:
150 m, 14. Slab˘ 20,59 s.; 300 m,
18. Slab˘ 46,68 s; 3000 m, 8. Sobotka
12:14,36 s.; 800 m, 11. Zwienerová
2:52,37 s.; 400 m, 12. Kopeãn˘ 58,85 s.

a ponechali znûní druhé ãásti obchod-
ního jména. ·pr˘mafii ji pak s oblibou
pod tímto zlidovûl˘m názvem bez uza-
rdûní v hospodách objednávali. Také se
dostáváme ke kominíkÛm a k panu
Vladimíru Zenotti (jméno je jistû pozÛ-
statek napoleonsk˘ch válek), kterému
se pro jeho ‰patnou v˘slovnost a své-
rázné vyjadfiování fiíkalo „Ladyko“. Velel
hasiãÛm sv˘mi zvlá‰tními povely jako
„ruke na sekerke, zadkem k vot˘pkám
– fãil!“ Ale pro oznaãení h˘Ïdí pouÏil
lidovûj‰í v˘raz, laskav˘ ãtenáfi ho jistû

bude znát. Kominíka (Hlou‰ek, Zenotti)
dnes skoro nevidût, a tak si nemÛÏeme
podrÏet knoflík ãi si na nûj sáhnout
(moÏná proto se nám to ‰tûstíãko vy-
h˘bá!).

(Pokraãování v pfií‰tím ãísle TN.)
Jan Vrzal

Fotka zleva:
Zwienerová,

Kopeãn˘,
Sobotka,

Slab˘
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Ti‰novská vûÏ

·achov˘ klub Sokol Ti‰nov pofiádá
‰achov˘ turnaj v rapid ‰achu.

Termín: sobota 13. 3. 2010
Místo: Ti‰nov, sokolovna
Právo úãasti: Turnaj je pofiádán jako
uzavfien˘ okresní a Ïupní pfiebor v rapid
‰achu jednotlivcÛ. Hráãi musí b˘t zare-
gistrovaní v klubu na okrese Brno-ven-
kov a neregistrovaní.
Systém hry: ·v˘carsk˘ na 7 kol
Tempo hry: 2�20 minut na partii
Program: 8.30 – 9.00 prezence, losování

9.00 – 9.10 zahájení
9.10 – 16.10 vlastní prÛbûh

turnaje
16.15 vyhlá‰ení v˘sledkÛ

¤editel turnaje: Josef ·ilha
Dfiínová 1643, Ti‰nov 1, 666 01
tel.: 604 244 614
e-mail Josef.Silha@seznam.cz  

Rozhodãí: Ing. Jan Gubá‰
rozhodãí II. tfiídy

Startovné: 80,- Kã dospûlí
40,- Kã dÛchodci, Ïáci,
studenti a domácí hráãi

Ceny: 1. místo 33 % z vkladu
2. místo 22 % z vkladu
3. místo  11 % z vkladu

Dále bude ocenûn nejlep‰í Ïák a senior.
Okresní pfieborník navíc obdrÏí pohár
a finanãní cenu 200,- Kã. Nejlep‰í hráã
s elo do 1.800 dostane 200,- Kã. Nejlep‰í
hráã s elo do 1.600 dostane 200,- Kã.
Hrací materiál: Vysílající sloÏka zajis-
tí na kaÏdého lichého hráãe jednu ‰a-
chovou soupravu a jedny ‰achové hodi-
ny. PÛjãovné bude hodnû vysoké.
Obãerstvení: Restaurace Krãek otvírá
v 11.00 hodin a 150 metrÛ od sokolovny
je dopoledne otevfien˘ obchod
U ChroncÛ. Zajistíme také rychlé obãer-
stvení v hrací místnosti.

Srdeãnû zve ·K Ti‰nov

II. liga muÏÛ v házené
– jarní ãást sezóny

Utkání ve sportovní hale v Ti‰novû
28. 2., 17.00 hod., Ti‰nov – Juliánov A
14. 3., 17.00 hod., Ti‰nov – Ivanãice
21. 3., 17.00 hod., Ti‰nov – H.Brod
11. 4., 17.00 hod., Ti‰nov – Bohunice A
2. 5., 17.00 hod., Ti‰nov – Hustopeãe

Blahopfiání

Dne 26. 2. 2010 se doÏívá v˘znamného
Ïivotního jubilea 80. rokÛ paní MARIE
PET¤ÍKOVÁ. Pfiejeme jí do dal‰ích let
hodnû ‰tûstí, spokojenosti a hlavnû
pevné zdraví. Sestra Ludmila a ‰vagr
Jaroslav.

Podûkování

Poãátkem února na‰el fiidiã autobusu
p. Sotoláfi v autobuse mobil na‰í dcery,

kter˘ v pofiádku vrátil. Chtûla bych mu
tímto zpÛsobem za dceru velice podûko-
vat, protoÏe poctiv˘ch lidí je dnes jako
‰afránu a on patfií mezi nû. Dûkuji,
Pavlíãková Hana.

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit s na‰í
milovanou manÏelkou, maminkou, ba-
biãkou a prababiãkou paní VLASTOU
HAVLÍâKOVOU. Za projevy soustrasti
a kvûtinové dary dûkuje manÏel a dûti
s rodinami.
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Inzerce

Hledám pronájem bytu 2+1 v Ti‰novû.
Tel.: 776 374 015

Hledám dlouhodob˘ pronájem 1+1
v Ti‰novû. Tel.: 737 711 208

Pronajmu 1+KK vhodn˘ pro jednu osobu.
Zafiízen˘ pokoj s kuchyÀsk˘m koutem
a sociálním zafiízením.Tel.: 603 894 613

Prodám byt 2+1 v OV, sídl. Kvûtnice.
Tel.: 723 635 382

Prodám byt 1+1 na Kvûtnici, pûkn˘
stav, 950.000,- Kã. Tel.: 603 155 709

Koupím garáÏ. Prosím nabídnûte.
Tel.: 603 297 088

Pronajmu zdarma zahradu 500 m2 v Ti‰-
novû pod Klucaninou. Tel.: 724 328 966

Nabízím k prodeji, pfiíp. k uskladnûní
ofiech. sekr. 2,5 m z roku 1930, 2 skfiínû.
Cena dohodou. Tel.: 773 098 080

Prodám slivovici, 230,- Kã/1 litr, masáÏ-
ní kfieslo, dvoulÛÏkov˘ plet. stroj a daruji
pÛlroãního jezevãíka. Tel.: 605 086 817

Prodám trafiku N¤ prosperující, dobfie
zabezpeãenou, odcházím do dÛchodu
– brzy. Tel.: 732 764 561

Studentka GT se státnicí z AJ nabízí
douãování. Tel.: 733 158 185

Douãím 1. st. Z·. Tel.: 604 569 477

Vzpomínky

Dne 25. 2. uplyne první smutn˘ rok,
co nás opustil ná‰ drah˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek pan JIND¤ICH DOLNÍâEK.
Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka,
dûti a pfiátelé.

Dne 26. 2. uplynou dva roky od chvíle,
kdy nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek, dûdeãek, bratr, str˘c
a ‰vagr pan DRAHO· KOVÁ¤. Za ti-
chou vzpomínku dûkuje jménem celé
rodiny manÏelka.

Dne 23. února 2010 uplynulo 21 let,
co nám navÏdy ode‰el ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûdeãek pan ADOLF
POSNER .  S láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku dûkují manÏelka
a synové s rodinami.

Dne 2. bfiezna 2010 tomu
bude smutn˘ch 10 rokÛ,
co nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ syn
MAREK MÜHLHANSEL.
Kdo jste ho znali a mûli
rádi, vzpomeÀte s námi.

Za vzpomínku dûkují rodiãe.

Dne 7. 3. uplyne 10 smut-
n˘ch let, kdy nás navÏdy
opustil milovan˘ manÏel
a tatínek JOSEF
ANTONÍN. Za tichou
vzpomínku dûkuje man-
Ïelka a dûti.

Dne 26. 3. 2010 uplyne
20 let, co nás opustil ná‰
milovan˘ manÏel, tatí-
nek a dûdeãek pan
Ing. VLASTIMIL SEND-
LER. Stále vzpomínají
a za tichou vzpomínku

dûkují manÏelka a dûti s rodinami.

Dne 24. února jsme si
pfiipomnûli 3. smutné
v˘roãí, co nás navÏdy
opustil milovan˘ man-
Ïel, tatínek a dûdeãek
pan ZDENùK UHER.
Stále vzpomíná man-

Ïelka a dûti s rodinami.

Dne 23. 2. uplynuly
3 roky, co nás opustil
pan KVùTOSLAV
SUCHÁNEK. Vzpomíná
manÏelka a rodina
Jano‰cova.
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Nabízím tesafiství, pokr˘vaãství
a staveb. truhláfiství – Dostál Petr,
tel.: 737 315 175

Finanãnû zajímavá práce. Od 18 let
vûkovû neomezeno. PoÏadujeme praco-
vitost, spolehlivost, dobré vystupování.
Nabízíme rychlé za‰kolení, pfiíjemn˘
pracovní kolektiv, volnou pracovní dobu.
Tel.: 739 206 294

PROTECTION & CONSULTING, s.r.o.
Hledá brigádníky/spolupracovníky
pro práci v nabídce a distribuci so-
lárních panelÛ. Jsme spoleãnost zab˘-
vající se prodejem a montáÏí solárních
panelÛ. Zaji‰Èujeme kompletní montáÏ
a poradenství. Pro klienty zajistíme
státní dotace ve formû zeleného bonusu
za v˘robu ekologické elektrické energie.
Nástup moÏn˘ ihned, flexibilní pracovní
doba, zajímavé finanãní ohodnocení.
Zájemci pi‰te na email solarnienergie@
email.cz PfiiloÏte strukturovan˘ Ïivotopis
a region, kde jste schopni pracovat.

Instalace a údrÏba PC, NTB, PC sítû.
Kontakt: 605 481 251

www.pujckydinero.cz, tel.: 739 443 544

Cukrárna CHERRY s.r.o., Pfiedklá‰tefií
pfiijme do prac. pomûru zruãnou cukráfiku.
Info na tel.: 731 651 173

Klempífiství, Adamec Luká‰. Nabízím
ve‰keré klempífiské práce, opravy
stfiech, parapetÛ, svodÛ, okapÛ.
Tel.: 774 516 456
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