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„·kolka plná dûtí“.
(více uvnitfi tohoto ãísla).  
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Stanovisko vedení mûsta
k aktivitám odpÛrcÛ BPS

Uplynuly dva roky a Ti‰novem se
opût ‰ífií petice proti údajnému zámûru
radnice povolit na Trnci v˘stavbu bio-
plynové stanice (BPS). OdpÛrci, zá-
stupci místních obãansk˘ch sdruÏení,
s neuvûfiitelnou lehkostí vr‰í desítky ne-
pravdiv˘ch informací. Osobní uráÏky,
v˘zvy k odstoupení, v˘hrÛÏky protestní-
mi akcemi, agresivní komentáfie a stra-
‰ení vefiejnosti. V palebném arzenálu
odpÛrcÛ také nechybí návod, jak se cho-
vat v leto‰ních nûkoliker˘ch volbách,
mimo jiné i v podobû zavádûjících
ãlánkÛ o BPS v pfiedvolebních materiá-
lech jedné z politick˘ch stran (!). Vedení
radnice bylo v této vûci odpÛrci posta-
veno do pozice uliãníka, kter˘ nemá
ãisté svûdomí a svoje nekalé plány
spfiádá za bezpeãn˘mi hradbami mlãení
a informaãního embarga. Intenzita
osobních v˘padÛ proti ãlenÛm rady v‰ak
v nûkter˘ch pfiípadech pfiesáhla únos-
nou mez a Rada mûsta tak byla nucena
podniknout nutné právní kroky ke své
obranû. Jaká je tedy skuteãnost?

V roce 2008 mûsto reflektovalo ob-
ãanskou petici a od zámûru postavit
BPS ve vlastní reÏii v lokalitû Trnec
– u vleãky ustoupilo. Radnice tak hned
v zaãátku ukonãila pfiípravu zámûru,
kter˘ mûl mûstu umoÏnit moderní eko-
logickou likvidaci vlastních odpadÛ, ale
také pfiiná‰et do mûstské pokladny ne-
malé zisky. Od té doby radnice jako in-
vestor Ïádnou náhradní verzi tohoto
plánu nemûla a nemá.

Letos v lednu Rada mûsta vydala
souhlas se zámûrem investora, spoleã-
ností House Property, kter˘ poÏádal firmu
E.ON Distribuce o rezervaci pfiipojení
plánovaného energetického zdroje v loka-
litû Trnec – stará cihelna k distribuãní

soustavû. Právû toto rozhodnutí je nyní
aktivisty líãeno jako jasn˘ a definitivní
souhlas mûsta s v˘stavbou BPS. Mûsto
ale tímto rozhodnutím pouze potvrdilo,
Ïe v dané lokalitû nejsou vzhledem
k charakteru zvaÏované investice Ïádné
technické, právní nebo administrativní
pfiekáÏky. Jin˘mi slovy, mûsto v tomto
pfiípadû nemûlo objektivní vûcn˘ ani
právní dÛvod tento konkrétní typ sou-
hlasu nevydat. Z praxe mûst a obcí je
pfiitom zfiejmé, Ïe ani odmítavé stano-
visko radnice v této fázi není dÛvodem
k tomu, aby distribuãní spoleãnost Ïá-
dost o pfiipojení v˘robny elektfiiny k pfie-
nosové soustavû neprojednala (viz vy-
hlá‰ka ã. 51/2006 Sb. o podmínkách pfii-
pojení k elektrizaãní soustavû).

Na‰e lednové rozhodnutí tedy není
v Ïádném pfiípadû souhlas s v˘stavbou
BPS, jak tvrdí odpÛrci, není to souhlas
mûsta k územnímu a stavebnímu fiízení,
ani jak˘koliv souhlas jin˘. V tuto chvíli
totiÏ mûsto nemá od investora Ïádné
podklady ani Ïádosti a není se tedy k ãe-
mu vyjadfiovat. Pokud investor projeví
skuteãn˘ zájem, budeme trvat na pfied-
loÏení v‰ech potfiebn˘ch dokumentÛ dle
zákona a to v maximálním rozsahu.
Tûmi se budeme zab˘vat a v pfiípadû ja-
k˘chkoliv pochyb pak dÛslednû vyuÏijeme
v‰ech zákonn˘ch moÏností, jak zámûr
v˘stavby ovlivnit. Také samotné zapojení
vefiejnosti do procesu hodnocení vlivÛ
projektu na Ïivotní prostfiedí (tzv. EIA)
bude nedílnou souãástí úfiedního povolo-
vání. Celou záleÏitost povaÏujeme za
dÛleÏitou a chceme, aby si lidé mohli na
vûc vytvofiit vlastní názor. Rozhodli
jsme se proto oslovit investora i odpÛrce
BPS a mimofiádnû jim poskytnout pro-
stor ke zvefiejnûní sv˘ch argumentÛ
v pfií‰tím vydání Ti‰novsk˘ch novin.

Rada mûsta Ti‰nova
14. 4. 2010
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Informace k volbám
do Poslanecké snûmovny

Volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky (dále
jen „Poslanecká snûmovna“) se budou
konat v pátek 28. kvûtna a v sobotu
29. kvûtna 2010.

Hlasování mimo svÛj stál˘ volební
okrsek je moÏné na voliãsk˘ prÛkaz,
o nûj mÛÏe voliã poÏádat písemn˘m
podáním opatfien˘m jeho ovûfien˘m
podpisem doruãen˘m do 21. kvûtna
2010 nebo osobnû do 26. kvûtna
2010, 16.00 hodin.

Na Mûstském úfiadû v Ti‰novû je
moÏné obdrÏet ãi pfiímo vyplnit Ïádost
o vydání voliãského prÛkazu na praco-
vi‰ti evidence obyvatel u paní Zuzany
·imkové v pfiízemí budovy na nám.
Míru 346 (tel. ã. 549 439 775).

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních

prací – bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie:

Dne 4. 5. 2010 od 7.30 do 16.45 hod.
Obec: Ti‰nov
Vypnutá oblast: ulice Brnûnská od
ã. p. 727 po ã.p. 320.

Dne 12. 5. 2010 od 7.30 do 9.15 hod.
Vypnutá oblast: ulice Wágnerova,
oblast napájená z trafostanice s energe-
tick˘m názvem „Titex“.

Dne 12. 5. 2010 od 9.15 do 11.15 hod.
Vypnutá oblast: ulice Havlíãkova,
Majorova, Na Mlékárnû, ãást ulic
Wágnerova, Na Rybníãku, Dvofiákova
a Brnûnská. Oblast napájená z trafosta-
nice s energetick˘m názvem „Obnova“.

Dne 12. 5. 2010 od 11.15 do 13.15 hod.
Vypnutá oblast: ulice Za Ml˘nem, âer-
ven˘ Ml˘n, Karasova, U Stfielnice, Za
Krétou a ãást ulice Cáhlovská, Ostrovec.
Oblast napájená z trafostanice s energe-
tick˘m názvem „Za Ml˘nem“.

Kultura v Ti‰novû

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

stfieda 28. dubna v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Divadlo Naboso Boskovice
GAZDINA ROBA – LEP·Í

JE SHO¤ET NEÎ VYHASNOUT
Více neÏ 100 let star˘ pfiíbûh morav-

ské vesnice se prolíná s tragick˘m osu-
dem zpûváka skupiny Nirvana Kurta

Cobaina a ukazuje, jak málo se nûkteré
dÛleÏité hodnoty za století zmûnily...

Pfiedstavení pofiádá firma Servis po-
ãítaãÛ PC, MûKS poskytuje sál k její
prezentaci.

pátek aÏ nedûle 30. dubna – 2. kvûtna
prostory kina Svratka

V˘stava a filmy na téma
politick˘ch vûzÀÛ 50. let

P¤EKONEJ STùNU SMRTI
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V pátek od 18 hodin bude po pro-
hlídce v˘stavních panelÛ promítnut film
Dopisy z cely smrti, po nûmÏ bude ná-
sledovat beseda s autory Miroslavem
Kasáãkem a Luìkem Navarou za úãasti
místního pamûtníka a politického vûznû
Rudolfa Mrázka. V̆ stava bude otevfiena
v sobotu od 9 do 18 hodin a v nedûli
od 9 do 15 hodin.

Akci pofiádá obãanské sdruÏení
PamûÈ, MûKS poskytuje sál k její pre-
zentaci.

stfieda 5. kvûtna v 19.30 hod.
kostel sv. Václava

10. koncert sezóny KPH 2009/2010
Hudební jaro ZdeÀka Pololáníka

NEJKRÁSNùJ·Í AVE MARIA
Druhá ãást festivalu spojeného se

jménem ti‰novského rodáka, hudebního
skladatele ZdeÀka Pololáníka, o nûmÏ si
mÛÏete pfieãíst na jiném místû v tomto
ãísle. Kromû jeho tvorby zazní i Ave
Maria W. A. Mozarta, L. van Beethovena,
F. Schuberta a fiady dal‰ích.

Hlavní aktérkou veãera bude sopra-
nistka Olga Procházková, sólistka opery
Slezského divadla v Opavû. Studovala
zpûv na brnûnské konzervatofii, dále po-
kraãovala na JAMU a jiÏ bûhem studia
se stala laureátkou Mezinárodní pû-
vecké soutûÏe A. Dvofiáka v Karlov˘ch
Varech. Je pûvkyní ‰irok˘ch interpre-
taãních moÏností, od koloraturních pfies
lyrické aÏ ke stûÏejním rolím ãeského
i svûtového repertoáru. Hostovala ve
Státní opefie Praha a na operních scé-
nách v Brnû, Ostravû a Olomouci.
Vytvofiila na ‰edesát operních a pfies tfii-
cet operetních rolí. Koncertní repertoár
zahrnuje díla od hudby barokní, klasi-
cistní aÏ po hudbu souãasnou. Vystupuje
i v zahraniãí, napfi. Francie, Polsko,
Slovensko, Rakousko, ·v˘carsko,
Chorvatsko. V roce 2003 získala pres-

tiÏní cenu Petra Bezruãe za mnohaleté
zásluhy o kulturní tváfi mûsta Opavy
a od primátora mûsta Opavy obdrÏela
ocenûní za osobní pfiínos pro rozvoj
ãesko-polsk˘ch vztahÛ. Od února 2009
je zastupitelkou mûsta Opavy. Natoãila
nûkolik CD (Dolce Ave Maria 1, Bell
Amore, O. Procházková a F. ·míd live 1, 2,
Dolce Ave Maria 2).

Varhanní doprovod zpûvaãky obstará
Franti‰ek ·míd, kter˘ je souãasnû
manaÏerem festivalu. Svoje umûlecká
studia zaãal jiÏ na ZU· v rodném
Krnovû a pokraãoval na konzervatofii
v Brnû. Prvním nástrojem byla tuba,
pozdûji si soubûÏnû jako dal‰í hlavní ná-
stroj zvolil varhany. PÛsobil jako peda-
gog a hrál v orchestru opery Janáãkova
divadla v Brnû. V poslední dobû pfiipra-
vuje a interpretuje nûkolik koncertních
programÛ jak na varhany, tak i na kla-
vír v oblasti barokní a klasické tvorby.
V roce 1995 vytvofiili spoleãnû s Olgou
Procházkovou koncertní duo, aby inten-
zivnûji zuÏitkovali ve‰keré své schop-
nosti a zku‰enosti a obohatili tak ‰iroké
publikum o umûlecké záÏitky.

pátek 7. kvûtna ve 21.00 hod.
mal˘ sál MûKS

Jazzov˘ klub HM
RADIM HANOUSEK & NEW QUARTET

Radim Hanousek – tenor
a soprán saxofon, Jan
Pfiibil – trubka, Marián
Friedl – kontrabas, Kamil
Slezák – bicí.
V projektu New Quartet se
scházejí ãtyfii vynikající

jazzoví hudebníci hledající svÛj osobit˘
pfiístup k jazzu. Sestava bez harmonic-
kého nástroje poskytuje dostatek impro-
vizaãní volnosti a velké dynamické
rozpûtí od jemn˘ch a tich˘ch ploch aÏ po
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boufilivou expresivitu pfii zachování do-
stateãné posluchaãské sdûlnosti i laické
srozumitelnosti. DÛleÏit˘mi poznáva-
cími znameními souboru jsou aÏ telepa-
tická vzájemná hudební komunikace na
pódiu a hledání prostoru pro kolektivní
improvizaci. V repertoáru jsou skladby
skvûlého norského trumpetisty evrop-
ského formátu Didrika Ingvaldsena
a dnes jiÏ neménû slavn˘ch klasick˘ch
polsk˘ch autorÛ Krzysztofa Komedy
a Tomasze Stanka.
Jazzov˘ klub bude otevfien od 19 hodin.

pondûlí 10. kvûtna v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Divadlo Antonína Dvofiáka Pfiíbram
IRENA DOUSKOVÁ: HRD¯ BUDÎES

Dramatizace
úspû‰né stejno-
jmenné prózy.
Hrdinka pfií-
bûhu, Ïákynû
druhé tfiídy
základní deví-

tileté ‰koly Helenka Souãková, nás
zkoumav˘m i naivním pohledem osmile-
tého dítûte sugestivnû provází tragiko-
mick˘mi roky husákovské normalizace,
tak jak se na poãátku 70. let promítala
do svûta dûtí i dospûl˘ch. Na pozadí pro-
stfiedí ‰koly a divadla v jednom „nejme-
novaném“ okresním mûstû se odvíjí sled
komick˘ch pfiíhod, trapn˘ch záÏitkÛ,
drobn˘ch i vût‰ích ne‰tûstí, které malá
Helenka nejen proÏívá, ale zároveÀ je
s bezprostfiedností svému vûku vlastní
hodnotí a komentuje.

Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila
Vlãková / Marcela ·iková, Libor Jeník.
Vstupenky jsou od 12. 4. v pfiedprodeji
v knihkupectví paní Ra‰kové,
tel.: 549 410 022.

stfieda 12. kvûtna v 18.30 hod.
velk˘ sál MûKS

ABSOLVENTSK¯ KONCERT
ÎÁKÒ ZU· TI·NOV

Zdenûk Pololáník

(*25. 10. 1935) je absolventem kon-
zervatofie v Brnû (obor varhany v tfiídû
prof. Josefa âernockého, 1952 – 57)
a JAMU (skladba u Viléma PetrÏelky
a Theodora Schaefera, 1957 – 61)
a patfií k nejv˘znamnûj‰ím soudob˘m
skladatelÛm.

Obdivuhodn˘ je nejen ‰irok˘ zábûr
jeho skladatelské ãinnosti, ale i invence,
která je patrná v kaÏdé jeho skladbû.
Komponuje rychle a lehce. Navázal kon-
takt s divadlem, filmem, televizí a roz-
hlasem a aÏ dosud sloÏil stovky partitur
pro divadelní a televizní inscenace
i hudbu k mnoha filmÛm. V 60. letech
byl ãlenem avantgardní brnûnské skla-
datelské „skupiny A“, vytvofiil jednu
z prvních elektronick˘ch skladeb v teh-
dej‰ím âeskoslovensku, ale pfiitom se
nenechal omezovat Ïádn˘mi konven-
cemi. JiÏ v pomûrnû mladém vûku se do-
ãkal provedení sv˘ch skladeb v mnoha
zemích svûta (prakticky v celé Evropû,
v USA, Kanadû, Japonsku, Austrálii,
Jihoafrické republice, na Novém
Zélandû aj.), rozhlasov˘ch a gramofono-
v˘ch nahrávek i ti‰tûn˘ch vydání sv˘ch
dûl u domácích i zahraniãních vydava-
telÛ. Ve v˘ãtu interpretÛ Pololáníkov˘ch
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skladeb figuruje celá plejáda jmen vyni-
kajících dirigentÛ a sólistÛ.

PololáníkÛv skladatelsk˘ zábûr není
v‰ak zdaleka vyplnûn jen skladbami „na
zakázku“. V dlouhé fiadû jeho opusÛ jsou
skladby komorní, ale na druhé stranû
díla rozmûrná, aÈ uÏ urãená pro kon-
certní pódium ãi divadelní jevi‰tû,
napfi. Oratorium „PíseÀ písní“ v hebrej-
ském originále nebo balet „Pierot“,
kter˘ dosáhl velkého úspûchu.

Duchovní hudba je oblast, které
vûnuje v prÛbûhu celého umûleckého
Ïivota pozornost, a to v nej‰ir‰ím zábûru
– od prosté, kaÏdodenní „chrámové
hudby“ aÏ po velká díla. âetné skladby
pro varhany jsou dokladem skladate-
lovy invence, ale i dÛkazem dÛvûrné
znalosti tohoto nástroje, kter˘ sám
mistrovsky ovládá.

V Pololáníkovû tvorbû se uplatÀuje
nejen pestrá rozmanitost ÏánrÛ, záliba
v nev‰edních nástrojov˘ch seskupeních
i neobvykl˘ch umûleck˘ch koncepcích,
ale také pozoruhodná vzájemná stylová
kontrastnost jednotliv˘ch dûl, byÈ nesou-
cích urãité spoleãné konstantní znaky
individuálního skladatelova projevu.
Aã v ‰edesát˘ch letech stál jako autor
v popfiedí hudebnû novátorsk˘ch snah
u nás, instinktivnû se distancoval od do-
bového hyperkonstruktivismu, od samo-
úãelnû drastického zvuku, chronického
tíhnutí k depresivním náladám a jin˘ch
módních nectností. Základní poselství
nadûje a jasu je nepochybnû pfiíãinou ob-
liby Pololáníkov˘ch skladeb.

Zdenûk Pololáník Ïije se svou man-
Ïelkou Jarmilou, roz. Linkovou
v Ostrovaãicích u Brna, kde pÛsobí jako
fieditel kÛru a varhaník. V letech 1990
– 1994 byl téÏ varhaníkem brnûnské
katedrály sv. Petra a Pavla. Za svou
umûleckou práci byl odmûnûn nûkolika
cenami v soutûÏích liturgické hudby,

udûlením ãestného obãanství mûstyse
Ostrovaãice (1998), ¤ádem sv. Cyrila
a Metodûje âeské biskupské konference
(2001) a Cenou Jihomoravského kraje
(2005). V âeské Tfiebové se od roku 2005
koná kaÏdoroãnû Mezinárodní varhanní
festival ZdeÀka Pololáníka.
Pokraãovateli hudební tradice v rodinû
ZdeÀka Pololáníka jsou jeho dcera, var-
hanice Jana Kubová-Pololáníková
a syn, dirigent, aranÏér a skladatel Petr
Pololáník.

V. S.

K festivalu CONCENTUS
MORAVIAE 2010

JiÏ v minulém ãísle
Ti‰novsk˘ch novin byly
zvefiejnûny základní in-
formace z pera Václava
Lukse, hlavního drama-
turga XV. roãníku tohoto
mezinárodního hudeb-
ního festivalu 13 mûst.
Dnes si pov‰imnûme akcí,

které probûhnou v Ti‰novû a nejbliÏ‰ím
okolí, vãetnû moÏností, jak pofiídit vstu-
penky na festivalové koncerty.

V sobotu 29. kvûtna v 19 hodin se
v bazilice klá‰tera Porta coeli uskuteãní
slavnostní zahajovací koncert celého
festivalu. V podání souborÛ Collegium
1704 a Collegium Vocale 1704 zazní
Mariánské ne‰pory Claudia
Monteverdiho. Zahajovacímu koncertu
vÏdy pfiedchází vlajkosláva zúãastnû-
n˘ch mûst a po jeho skonãení pak místo
konání ozáfií úvodní ohÀostroj, jehoÏ
tvÛrcem je Ivan Martinek.

Druhou ti‰novskou akcí bude vy-
stoupení jazzového kvarteta Points ve
velkém sále Mûstského kulturního stfie-
diska v pátek 18. ãervna v 19.30 hodin.
Se soubory vystupujícími na tûchto
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koncertech Vás je‰tû na stránkách
Ti‰novsk˘ch novin blíÏe seznámíme.

Vstupenky na jmenované festivalové
koncerty budou v dostateãném ãasovém
pfiedstihu k dostání v obvyklém pfied-
prodeji – tj. v knihkupectví paní
Ra‰kové na Brnûnské ulici. Kromû toho
se zde budou prodávat i vstupenky na
vystoupení, které se uskuteãní v pon-
dûlí 7. 6. v 19.30 hodin v Rytífiském sále
hradu Pern‰tejna, kde se pfiedstaví trio
ve sloÏení Tomá‰ Li‰ka (kontrabas)
– David DorÛÏka (kytara) – Daniele
di Bonaventura (bandoneon).

Pokud si zájemce zakoupí vstupenku
v pfiedprodeji pfiíslu‰ného festivalového
mûsta do 24. kvûtna, obdrÏí slevu 50,- Kã
oproti oficiálnû stanovené cenû – v na-
‰ich konkrétních pfiípadech tedy získá
moÏnost nav‰tívit zahajovací koncert za
250,- Kã, vystoupení kapely Points za
150,- Kã a akci na hradû Pern‰tejnû za
200,- Kã. Zcela speciální taxu pak mají
dÛchodci, studenti a drÏitelé prÛkazek
ZTP a ZTP-P (vãetnû doprovodu) po
pfiedloÏení pfiíslu‰ného dokladu. V pfií-
padû zájmu o úãast na pûti a více kon-
certech existuje moÏnost zakoupit per-
manentku dle vlastního v˘bûru, ãímÏ
náv‰tûvník u‰etfií 40% z pÛvodní ceny.
Prodej permanentek ov‰em probíhá
pouze ve festivalové kanceláfii. BliÏ‰í in-
formace získáte na webov˘ch stránkách
www.concentus-moraviae.cz.

Úplnou specialitou je akce „Îidle pro
Pern‰tejn“. Na kaÏd˘ koncert festivalu
si budete moci zakoupit vstupenku
naopak za zv˘‰enou cenu 550,- Kã a tím
pfiispûjete na pofiízení stálého mobiliáfie
250 Ïidlí pouÏiteln˘ch pro hudební i spo-
leãenské události konané v Rytífiském
sále hradu nebo v rekonstruované
hradní S˘pce, kam je zatím nutno ve‰-
keré zafiízení dovézt a vynést v rukou aÏ
do hradních prostor.

Festivalu Concentus Moraviae se na
stránkách Ti‰novsk˘ch novin budeme
vûnovat i v pfií‰tích ãíslech.

V. S.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci kvûtnu 2010

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

11. 5. a 25. 5. 2010 v 17.00 pfied-
ná‰ky letního semestru UVâ – âeské
‰lechtické rody (první skupina)

12. 5. a 26. 5. 2010 v 17.00 pfied-
ná‰ky letního semestru UVâ – âeské
‰lechtické rody (druhá skupina)

5. 5. a 19. 5. 2010 v 17.00 pfiedná‰-
ky letního semestru UVâ – Jazz
– historie a souãasnost

Besedy

4. 5. 2010 v 17.00
MÛj dÛm, mÛj hrad?

Obãanské sdruÏení Persefona ve
spolupráci s Mûstskou knihovnou a MC
Studánka Vás zvou na pfiedná‰ku na té-
ma domácí násilí a jeho podoby.
Souãástí pfiedná‰ky bude promítání fil-
mu, kter˘ vypráví pfiíbûhy dûtí, jeÏ se
staly svûdky domácího násilí. Dozvíte
se, jak Vy sami mÛÏete pomoci a kde
hledat odbornou radu. Bûhem pfiedná‰-
ky Vám rádi zodpovíme Va‰e dotazy.

Podpofieno grantem z Islandu,
Lichten‰tejnska a Norska v rámci
Finanãního mechanismu EHP
a Norského finanãního mechanismu
prostfiednictvím Nadace rozvoje obãan-
ské spoleãnosti.
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Salonky

13. 5. 2010
Za medvûdím ãesnekem na Jahodnou

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
v rámci 5. roãníku projektu „Salonky“ jiÏ
ãtvrtou vycházku po lesích Ti‰novska
v doprovodu pana Jaroslava ·paãka,
tentokrát za medvûdím ãesnekem na
Jahodnou.

Zájemci se sejdou v 9.00 u ti‰novského
nádraÏí, autobus si platí kaÏd˘ sám
(Ti‰nov-Brusná).
Upozornûní: v˘let je urãen pro zdatné
chodce, délka trasy asi 10 km
V pfiípadû de‰tivého poãasí se akce ru‰í.

Cestopisné besedy

13. 5. 2010 v 17.00
Dáln˘ v˘chod

JiÏ poãtvrté se vypravíme
s Ing. Radovanem JirkÛ a Alenou
Kantorovou za krásami svûta, tentokrát
na Dáln˘ v˘chod. Spolu s nad‰en˘mi
milovníky cestování nav‰tívíte Mon-
golsko, pohofií Altaj i jezero Bajkal.
Nebude chybût dobrodruÏná v˘prava
pfies pou‰È Gobi nebo náv‰tûva hlavního
mûsta Ulánbátaru. Nelze se nepodívat
do hlavního mûsta Republiky Burjatia,
kde si prohlédnete nejvût‰í hlavu
Lenina na svûtû.

15. 5. 2010
KromûfiíÏ

Mûstská knihovna Ti‰nov pofiádá
celodenní zájezd do KromûfiíÏe.
Program: náv‰tûva Kvûtné zahrady,
Arcibiskupského zámku, Podzámecké
zahrady. Odjezd od Elektry na nám.
Míru v 7.30 hod (se zastávkou na sídl.
Pod Klucaninou). Cena zájezdu je 400,- Kã
(autobus a vstupy). Zájemci se mohou
pfiihlásit osobnû v knihovnû nebo na
tel. ãísle 549 121 001-5. Záloha 200,- Kã
se platí pfii pfiihlá‰ení.

27. 5. 2010 v 17.30
âeská republika a (bio)odpady
ve 21. století

Ekoporadna Ti‰novsko a Mûstská
knihovna Ti‰nov zvou v‰echny zájemce
na pfiedná‰ku Ing. Martina
Doãkala, Ph.D. z Fakulty stavební,
âVUT v Praze, kter˘ se mimo jiné spe-
cializuje na problematiku odpadÛ, sklá-
dek a vlivu star˘ch ekologick˘ch zátûÏí
na Ïivotní prostfiedí.
Obsah pfiedná‰ky:
– (bio)odpady v minulosti a dnes; mnoÏ-

ství, sloÏení odpadÛ v na‰í „popelnici“,
zdroje odpadu

– moÏné nakládání s odpady, jak˘ je po-
tenciál odpadÛ, zpÛsoby zpracování
(postupy, v˘hody i nev˘hody)

– kam s nimi – jaké je fie‰ení, co s odpady
dûláme dnes a co bychom dûlat mûli

Akce se uskuteãní v pfiedná‰kovém sále
knihovny.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Kulturnû v˘chovné akce

6. 5. 2010 v 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
pro ‰koly v 17.00 pro vefiejnost
V˘voj hudebních nástrojÛ od pravûku
pfies stfiedovûk aÏ po souãasnost

Pfiedná‰ka o historii v˘voje hudeb-
ních nástrojÛ. Posluchaãi se prakticky
seznámí s témûfi kompletní v˘vojovou
fiadou v‰ech druhÛ dechov˘ch a strunn˘ch
nástrojÛ, pfiiãemÏ mají unikátní moÏ-
nost vidût a sly‰et kromû jin˘ch také nû-
které stfiedovûké ãi renesanãní nástroje,
jako napfi. zvífiecí rohy, loutnu, cink,
stfiedovûkou harfu. V‰e je provázeno
praktick˘mi ukázkami témûfi padesáti
rÛzn˘ch nástrojÛ v‰ech dob. Pfiedná‰ka
také seznamuje s technologií nûkter˘ch
hudebních nástrojÛ a s hudbou v dûji-
nách a to díky hudebním ukázkám od-
povídajícím dobû kaÏdého nástroje.
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19. 5. 2010 ve 13.30
Dívãí válka

Malé divadelní pfiedstavení sehrají
Ïáci ze Základní ‰koly nám. 28. fiíjna
pod vedením uãitelky Marie Musilové.
Nad‰ení malí herci pilnû nacviãili text,
namalovali kulisy, u‰ili kost˘my, aby
netradiãní formou ztvárnili star˘ pfií-
bûh. Nenechte si ujít jejich vystoupení.

28. 5. 2010 od 13.30
Nad knihou spoleãnû se seniory

Na‰e setkání uvedou Ïáci ze tfiídy
uãitelky Dagmar Ma‰kové ze Z· nám.
28. fiíjna, která s dûtmi pfiipravila dra-
matizaci povûstí O Horymírovi a Dívãí
válka. Tématu ãesk˘ch povûstí se bu-
deme vûnovat i nadále pfii spoleãném
ãtení, které probíhá v rámci projektu
Celé âesko ãte dûtem. Náv‰tûvníci
mohou zhlédnout také v˘stavku ruãnû
vyroben˘ch knih, které dûti vytváfiely
bûhem mûsíce bfiezna ve stfiedeãních díl-
niãkách. ZároveÀ vyhodnotíme a odmû-
níme nejpovedenûj‰í práce.

Z proutûného ko‰íku

5., 12., 19. a 26. 5. 2010
13.00 – 16.00

V rámci projektu tvofiiv˘ch dílen
„Z proutûného ko‰íku“ budeme s dûtmi
spoleãnû vyrábût pfiáníãka ke Dni matek
a obrázky s kvûtinov˘mi motivy.
Poslední stfiedu se mÛÏete tû‰it na hravé
odpoledne.

kvûten – ãerven
Thovt na‰im dûtem – prodejní v˘stava

Nakladatelství Thovt je v˘hradnû
zamûfiené na literaturu pro dûti. I pfies
relativnû krátkou dobu na ãeském trhu
mají na‰i ãtenáfii v podvûdomí knihy
z edice Zloãinu na stopû, které jsou vû-
nované detektivkám a odehrávají se na

pozadí antického svûta. Také edice
První ãtení pro zábavu a pouãení má své
pfiíznivce ve vûkové kategorii 8 – 10 let.
Knihy jsou pfiizpÛsobené zaãínajícím
ãtenáfiÛm hned v nûkolika ohledech
– velikostí písma, délkou jednotliv˘ch
pfiíbûhÛ i v˘bûrem témat. Oblíbené jsou
i cizojazyãné knihy a fiada Na stopû pra-
vûk˘m záhadám.

Prodejní v˘stavou chceme pfiispût
k pozitivnímu vztahu ãtenáfiÛ ke knize.
Rodiãe mohou vyuÏít na‰í nabídky
a knihy zakoupit s v˘razn˘mi slevami
v mûsíci kvûtnu a ãervnu bûhem pÛj-
ãovní doby dûtského oddûlení.

Od 14. 5. 2010
Pohádky oãima dûtí

Celou dûtskou knihovnu budou
zdobit obrázky i v˘tvarná dílka ÏákÛ
z prvního a druhého stupnû Z· nám.
28. fiíjna. Pfiijìte si prohlédnout jejich
zdafiilé práce, které dûti pfiipravovaly
pod vedením sv˘ch uãitelÛ.

Pozvánka do synagogy

Kvûten se rychle blíÏí a tím i zahá-
jení nové v˘stavní sezóny v lomnické
synagoze. Galerie V-ATELIER ve spolu-
práci s Úfiadem mûstyse Lomnice pfied-
staví v‰em zájemcÛm o umûní malífie
a sochafie Jana Svobodu.

Pro tvorbu Jana Svobody jsou cha-
rakteristické dva pfiístupy, které ve vzá-
jemné syntéze vytváfií nezastupitelnou
jedineãnost autorské v˘povûdi.
Pfiedmûty a postavy maximálnû zjedno-
du‰uje do formy znakÛ a symbolÛ, kte-
r˘m nechybí nadsázka, hravost a jemn˘
humor.

Obrazy ale díky tlumené barevné
‰kále, jemn˘m pfiechodÛm v kontrastu
se zv˘raznûnou linií a celkovou náladou
nesou v sobû také nepfiehlédnutelné
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silné du‰evní a meditativní poselství.
Obrazy budou doplnûny prezentací
autorsk˘ch objektÛ a instalací.

Slavnostní vernisáÏ s kulturním pro-
gramem, ve kterém vystoupí pûveck˘
sbor Studánka z Bystfiice nad
Pern‰tejnem, probûhne v sobotu
1. kvûtna 2010 ve 14.00 hodin, v˘-
stava potrvá do 30. kvûtna. Otevfieno je
soboty a nedûle od 13.00 do 17.00
hodin.

Náv‰tûvy mimo tuto dobu jsou moÏné
po domluvû na Úfiadu mûstyse Lomnice,
telefon 549 450 315 nebo 549 450 314.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.

Mgr. Jan Va‰ãák
www.v-atelier.cz

V˘stava obrazÛ a grafik
Jany Ondru‰ové-Wınchové
v Domovû sv. AlÏbûty
na ÎernÛvce

Srdeãnû zveme v‰echny pfiíznivce
umûní na  v˘stavu obrazÛ a grafik Jany
Ondru‰ové-Wınchové, která zaãíná
v úter˘ 4. kvûtna 2010 a potrvá do
konce mûsíce ãervna.

Jana Ondru‰ová-Wınchová – vystu-
dovala malbu na SUP· v Brnû 
(E. Rann˘, O. Zemina). Tehdej‰í pomûry
ji neumoÏnily dal‰í studium, pokraão-
vala tedy soukromû u prof. J. Îelib-
ského na V·VU v Bratislavû.
Zájem o psychologii ji dovedl aÏ
k ãinnosti v˘tvarníka – terapeuta na
Psychiatrické klinice v Brnû
– Bohunicích. Práce s klienty se pro ni
stala tou nejvût‰í ‰kolou Ïivota. Nyní
vyuãuje kresbu na soukromém gymná-
ziu v Brnû.

Ke grafice se dostává koncem sedm-
desát˘ch let. NejbliÏ‰í jí je technika
litografie, zpoãátku kfiídová, pozdûji

tzv. ‰krábaná litografie. Osmdesátá léta
znamenala pro autorku období úspû‰né
a mezi sbûrateli oblíbené grafické
tvorby. Následovaly ohlasy v zahraniãí,
v˘stavy   Ex libris v Itálii, Nûmecku,
Belgii, Francii, ãi Holandsku, ale také
na mnoha místech v na‰í republice.
V roce 1990 získala Cenu poroty na
Mezinárodní v˘stavû Ex libris v Polsku.  

Rodinné dÛvody zabránily autorce
v devadesát˘ch letech více tvofiit, ale
s nástupem nového tisíciletí pfiichází
dal‰í plodné období s ãetn˘mi ilustra-
cemi kniÏních prací, namátkou kniha
pro dûti  od TaÈány Eichlerové
– Pohádky z nebe. Jako ãlenka SdruÏení
kfiesÈansk˘ch umûlcÛ Sursum Corda
pfievádí do grafické fieãi téÏ cestu víry,
zniternûní a nalézání vy‰‰ího a skuteã-
ného smyslu lidského Ïivota.

Autorka se realizovala i v architek-
tufie, napfi.: nástûnná malba a intarzie
v Kulturním domû v Adamovû a ve spo-
leãenském sále Tepláren Brno, BoÏí
muka ve Stfielicích. Její díla jsou zastou-
pena i ve sbírkách Národní galerie
Praha, v Galerii mûsta Prahy, ve
Slovenské národní galerii Bratislava,
v Mûstském muzeu a galerii v Poliãce
a v Mûstské galerii v Bfieclavi.

Není mnoho takov˘ch umûlcÛ, ktefií
mají tak blízko k lidské du‰i. Proto si
nenechte ujít pfiíleÏitost shlédnout prÛ-
fiez tvorbou  této umûlkynû u nás na
ÎernÛvce.

Jitka Pafiízková

Hudbou pro UNICEF 2010
Pfiedstavujeme úãinkující
na hudebním festivalu

V tomto ãísle Vám pfiiná‰íme dal‰í
díl na‰eho krátkého seriálu, ve kterém
postupnû pfiedstavujeme úãinkující
na leto‰ním roãníku charitativního
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hudebního festivalu, kter˘ se koná
v areálu letního kina v Ti‰novû v sobotu
5. ãervna 2010. Celodenní vstupenky
v hodnotû 250,- Kã jsou jiÏ v pfiedpro-
deji na www.ticketportal.cz nebo v knih-
kupectví paní Ra‰kové. Dûti do 12 let
v doprovodu rodiãÛ a drÏitelé ZTP/ZTP-
P mají vstup zdarma.

All X
Tato skupina vystoupila jiÏ v loÀ-

ském roãníku festivalu a stala se jedním
z nejvût‰ích pfiekvapení. Proto na pfiání
fanou‰kÛ opût vystoupí. All X je origi-
nální typ vokální skupiny, která svá vy-
stoupení prokládá scénick˘m humorem,
pantomimou, tancem, poezií, beatboxem
a rozvernou drzostí. Stylovû rozpt˘lená
a tûÏko zafiaditelná formace interpre-
tuje zejména pÛvodní aranÏe v kombi-
naci znám˘ch i ménû znám˘ch písní
a hudebních motivÛ nejrÛznûj‰ích
ÏánrÛ. Od váÏné hudby, pfies jazz, swing
ãi folk aÏ k souãasné taneãní scénû.
Skupinu tvofií herci brnûnsk˘ch divadel
Jakub Uliãník, Alan Novotn˘, Luká‰
Kantor, Ján Jackuliak, Petr Doãkal
a Oldfiich Smysl. Mnozí je budete znát
také z úspû‰ného úãinkování v soutûÏi
X Factor.

Ready Kirken
Na poãátku této formace stál Michal

HrÛza, kter˘ spoleãnû s ZdeÀkem
Ceralem, Petrem Pleskotem a Petrem
Lichtenbergem tuto skupinu v roce 1996
zaloÏil. Pfielomov˘m byl pro skupinu rok
2001, kdy byl do rádií nasazen popu-
lární singl Zejtra mám a následnû pak

rok 2002, ve kterém vznikly âern˘
brejle. V roce 2006 se stala píseÀ 1+1
z alba âekal jsem víc nejhranûj‰í písní
v ãeském éteru a dostala cenu Andûl
2006. V roce 2007 kapela vydává u spo-
leãnosti EMI album Svûty ReadyKirken
a natáãí dva videoklipy Îivot je v˘let
a Není to tak zlé. PíseÀ Není to tak zlé
se nûkolik t˘dnÛ drÏí v první pûtce hit-
parády Evropy 2 a televize Óãko.
Kapela v souãasné dobû hraje ve sloÏení
Zdenûk Ceral, Ondfiej Herold, Roman
Sklenáfi a Michal Mráz.

Jaroslav Uhlífi
Skladba René, já a Rudolf v podání

Jifiího Schelingera se stala na poãátku
sedmdesát˘ch let 20. století hitem
a z dosud neznámého autora Jaroslava
Uhlífie uãinila rázem Ïádaného sklada-
tele. ZároveÀ jej ale nekompromisnû
a navÏdy zafiadila do kategorie autorÛ
komediálnû ladûn˘ch písní a skladeb.
Nejprve ãlen skupiny Faraon, pozdûji
zamûstnán jako skladatel v âeskoslo-
venském rozhlase, kde se seznamuje se
ZdeÀkem Svûrákem. Vystupoval v pra-
videlném televizním pofiadu Hit‰aráda,
kter˘ úspû‰nû moderoval spoleãnû s tex-
tafiem a moderátorem Karlem ·ípem.
Od roku 1986 komponuje Jaroslav Uhlífi
filmovou hudbu napfi. ke snímkÛm
AÈ Ïijí duchové, Bloudûní orientaãního
bûÏce, S ãerty nejsou Ïerty, Tfii veteráni,
Vrchní, prchni, Královna KolobûÏka,
Princové jsou na draka atd. Je také
podepsán pod písnûmi k pfiedstavení di-
vadla Semafor Závi‰ kontra Bfiezinová.
Se ZdeÀkem Svûrákem uÏ léta spolu-
pracuje na hudební tvorbû pro dûti
v televizním seriálu Hodina zpûvu.
Jaroslav Uhlífi je díky své tvorbû dobfie
znám v‰em generacím, proto jeho vy-
stoupení na na‰em festivalu slibuje
skvûlou zábavu.
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Pfií‰tû: MaÀana, Monika Bagárová,
Kurtizány z 25. Avenue, Lenka Dusilová  

Informace o festivalu najdete také na
http://hazena.tisnov.cz

Jan Schneider, SK HC Ti‰nov

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
1. 5. Petunie 2010 – turnaj dvojic hfii‰tû 13.00

v petanque pod Kvûtnicí
4. 5. Komorní koncert ke Svátku matek jídelna DPS 14.00 CSS
5. 5. KPH – Nejkrásnûj‰í Ave Maria kostel sv. Václava 19.30 MûKS
7. 5. Radim Hanousek & New Quartet mal˘ sál MûKS 21.00 MûKS

– Jazzov˘ klub
8. 5. Volejbalov˘ turnaj hfii‰tû 9.00 sportovní

profesních druÏstev u gymnázia komise
6. 5. V̆ voj hudebních nástrojÛ knihovna 17.00 MûK

od pravûku pfies stfiedovûk
aÏ po souãasnost

10. 5. Hrd˘ BudÏes kino Svratka 19.30 MûKS
12. 5. Absolventsk˘ koncert ÏákÛ ZU· sál MûKS 18.30 ZU·
13. 5. Salonky – Za medvûdím 9.00 MûK

ãesnekem na Jahodnou
13. 5. Dáln˘ v˘chod – beseda knihovna 17.00 MûK
15. 5. Muzejní noc Podhorácké Podhorácké

muzeum muzeum
16. 5. Memoriál Ivo Medka plocha u nového 11.30

hfibitova
16. 5. Oboroh – koncert sál MûKS 19.30 MûKS
18. 5. Vystoupení hudební ‰koly Yamaha sál MûKS 15.30
19. 5. Absolventsk˘ koncert ÏákÛ ZU· sál MûKS 18.30 ZU·

V˘stavy
Datum Akce Místo
30. 4. – 2. 5. Pfiekonej zeì smrti kino Svratka
2. 5. – 21. 5. Karel Îák – obrazy, plastiky JamborÛv dÛm

25. 4. – 17. 10. ·kolní kabinet Podhorácké muzeum
14. 5. – 23. 5. Extra kytice Podhorácké muzeum
23. 5. – 28. 9. DobrodruÏství vertikál Podhorácké muzeum

Jinde
Datum Akce Místo
1. 5. – 30. 5. Jan Svoboda synagoga Lomnice
4. 5. – 30. 6. Jana Ondru‰ová – Wünchová Domov sv. AlÏbûty

– obrazy a grafiky
15. 5. Hradãanské ‰ermování hfii‰tû Na Horce
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Matefiské centrum Studánka
Vás srdeãnû zve:
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 511 132 827
www.studanka@webzdarma.cz

Maminky na matefiské
dovolené pozor!!!
Chcete mít pamûÈ
jako slon?

Obáváte se, Ïe ve stresu zapomenete
na vûci dÛleÏité pro Va‰e dítû nebo 
rodinu?

Cítíte, Ïe mÛÏete pro budoucnost
Va‰eho dítûte udûlat více, ale nevíte jak?

Pak právû Vám je urãen 90minutov˘
blok o trénování pamûti, kter˘ probûhne
ve ãtvrtek 6. 5. 2010 v 10.30 v MC
Studánka S PAMùTÍ NEJDÁL
DOJDE·…

Bûhem 90 minut Vás seznámím se
základními pojmy o mozku a pamûti, vy-
svûtlím Vám jednoduché tipy a triky, jak
si trénovat pamûÈ, nauãím Vás po-
mÛcku, podle níÏ si mÛÏete zapamato-
vat témûfi cokoliv.

Podle poãtu zájemcÛ pak bude otev-
fien kurz, kde se úãastníci seznámí s dal-
‰ími metodami trénování pamûti.

Absolvováním kurzu myslíte nejen
na svou budoucnost, ale téÏ na budouc-
nost Va‰ich dûtí, neboÈ techniky, které si
zde osvojíte, bohatû uplatníte v období
‰kolní docházky Va‰ich potomkÛ.

Pfiijìte si zdarma vyzkou‰et nové
techniky uãení a my‰lení, tû‰ím se na
Vás. Certifikovaná trenérka pamûti
II. stupnû Martina âíÏková.

Pfiihlásit se mÛÏete na e-mailu:
m.cizkova@email.cz nebo na telefonním
ãísle 732 685 422.

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

www.ddm-tisnov.cz

Nabídka táborÛ
a letních pobytÛ
DDM Ti‰nov

Tábor pro rodiãe (prarodiãe) s dûtmi
– Mach a ·ebestová na Podmitrovû

Na tábofie se letos setkáme
s Machem a ·ebestovou, psem
Jonatánem a hlavnû s kouzeln˘m slu-
chátkem, které nás bude pfiená‰et na-
pfiíã pohádkov˘mi pfiíbûhy. Pro rodiny
s dûtmi od 0 let.
Termín: 20. 6. – 26. 6.
Ubytování v penzionu, v chatkách.
Vedoucí tábora: Markéta Leifrová.
Info a rezervace: tel.: 731 507 219,

776 735 304
e-mail: lazarova@ddm-tisnov.cz
Cena: budova: do 3 let – 700,-

od 3 do 6 let – 2.350,-
od 6 do 12 let – 2.750,-
dospûlí – 3.150,-

chatka: do 3 let – 700,-
od 3 do 6 let – 2.200,-
od 6 do 12 let – 2.550,-
dospûlí – 2.950,-

Letní stanov˘ tábor – Vranice
INDIGOV¯ LABYRINT

Tradiãní tábor pro dûti 7 – 15 let.
Léto, prázdniny, slunce, kamarádi, hry,
táborák, kytara, dobrodruÏství, pohoda.

Nabízíme dûtem proÏití prázdnin
v krásné pfiírodní rezervaci Toulovcovy
Ma‰tale na pokraji âeskomoravské
vrchoviny s napínavou celotáborovou
hrou a v‰ím co ke správnému táboru
patfií.
Termín: 17. 7 – 31. 7.
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Ubytování: stany s podsadou (pro dva).
Cena: 3 600,- Kã (100,- Kã sleva pro

staré známé z Vranic nebo
na‰ich krouÏkÛ).

Info a pfiihlá‰ky: Dá‰a Lazarová
tel.: 731 507 220, lazarova@ddm-tisnov.cz

Tábor u koní
Vítejte ve svûtû koní. Tábor je zamû-

fien˘ nejenom na jeÏdûní, ale také na po-
znání a pfiirozenou komunikaci s koÀmi
pod citliv˘m vedením lektorÛ.

V‰echny ãinnosti jsou pfiipraveny
s cílem dorozumût se s koÀmi, citlivû
vnímat signály, jejich potfieby a moÏnosti.

V̆ uka bude probíhat ve tfiech skupi-
nách: jeÏdûní (2 hod dennû), práce s ko-
nûm ze zemû a doprovodn˘ program
(hry, koupání, lanové lávky, atd.). Pfii
jízdách budou dûti rozdûleny do mal˘ch
skupin na zaãáteãníky a pokroãilé a kaÏd˘
bude mít svého konû.
I. turnus: 9. 7. – 16. 7.
II. turnus: 15. 8. – 22. 8.
Cena: 4.500,- Kã.
Místo: Podmitrov, ubytování: chatky,

penzion.
Info a rezervace: Veronika Jufiíková
tel.: 777 809 263, jurikova@ddm-tisnov.cz

Tábor s PC
Speciální tábor s poãítaãem – akãní

a strategické hry a zábava na PC i v te-
rénu pro kluky a holky od 8 let.
Program motivovan˘ virtuálním svûtem
– paintball, geocaching, bojovky v lese…
ale také sport, relaxace, koupání.
Termín: 15 .8. – 26. 8.
Místo: Podmitrov, ubytování: chatky.
Info a rezervace: tel.: 549 410 118, 
domecek@ddm-tisnov.cz
Cena: 4 200,- Kã

Istrie – Mys Kamenjak – Premantura
Pobyt u mofie pro rodiny s celot˘den-

ním programem + rukodûlná dílna pro

dûti i dospûlé. Cel˘ program najdete na
na‰em webu.
Termín: 27. 8. – 5. 9.
Ubytování: zafiízené stany a karavany.
Cena: dítû a student do 21 let

stan – 3 290,- Kã
karavan – 3 590,- Kã
dospûlí
stan – 3 490,- Kã
karavan – 3 790,- Kã

Info a rezervace: Dá‰a Lazarová
tel.: 731 507 220, lazarova@ddm-tisnov.cz

Letní pfiímûstsk˘ tábor
Pfiímûstsk˘ tábor se uskuteãní

v Domû dûtí v Ti‰novû, pondûlí – pátek,
od 8 do 16 hodin, pak dûti odcházejí
domÛ. Dûtem nabídneme: hry, v˘lety,
koupání, sport, rÛzné dílny, video apod.
VyuÏijeme v‰echny prostory a moÏnosti
v DDM – tûlocviãna, keramická dílna,
fotbálek, deskové hry, poãítaãe, hfii‰tû,
park i moÏnosti v okolí – v˘lety do pfií-
rody, koupali‰tû apod. Rodiãe mohou
pfiihlásit dítû na cel˘ t˘den nebo na jed-
notlivé dny.
I. turnus: 2. 8. – 6. 8
II. turnus: 9. 8. – 13. 8.
Vûk dûtí: 6 – 10 let
Cena: 800,- Kã / cel˘ t˘den

200,- Kã / jednotlivé dny
Rezervaci je potfieba provést do
16. ãervna!
Informace na tel. 549 410 118,
domecek@ddm-tisnov.cz
Více informací o v‰ech táborech:
www.ddm-tisnov.cz

Oznámení

Základní ‰kola
Ti‰nov, Smí‰kova
840 oznamuje, Ïe
ve ‰kolním roce
2010/2011 opût
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otevfie VI. tfiídu  s vy‰‰í hodinovou do-
tací anglického jazyka a od 7. roãníku
s moÏností volby druhého cizího jazyka.

Podmínkou pfiijetí je úspû‰né zvlád-
nutí písemného testu z anglického ja-
zyka a prÛmûrn˘ prospûch ve 4. a 5. roã-
níku do 1,6.
Informace na telefonním ã. 549 415 163.

Pfiijímací zkou‰ka se uskuteãní dne
3. 5. 2010 ve 13.00 v budovû na ulici
Smí‰kova.

OranÏová uãebna

Koncem bfiezna se na‰e ‰kola zapo-
jila do projektu Nadace âEZ OranÏová
uãebna na získání finanãního grantu ve
v˘‰i 200 000,- Kã. Tyto finanãní pro-
stfiedky budou vyuÏity na vybudování
multimediální poãítaãové uãebny pro
Ïáky ‰koly, ktefií nav‰tûvují budovu na
Riegrovû ulici. Cílem projektu je umoÏ-
nit kvalitní vzdûlávání v oblasti infor-
maãních technologií ÏákÛm I. stupnû,
ktefií mají o tuto oblast stále vût‰í zájem
a pro nûÏ je z technick˘ch a organi-
zaãních dÛvodÛ spojen˘ch s v˘ukou
ve dvou budovách toto vzdûlávání
problematické.

Jedním z vodítek v˘bûru z celé fiady
obdobn˘ch projektÛ je i názor vefiej-
nosti. Proto mÛÏete aÏ do 15. kvûtna
tento projekt podpofiit, a to na webov˘ch
stránkách www.cezregionum.cz nebo
na na‰ich internetov˘ch stránkách
www.zssmiskova.cz, kde naleznete
odkaz. Na uveden˘ch stránkách nalez-
nete také podrobná pravidla hlasování
a prÛbûÏné v˘sledky. Tfii z hlasujících
mohou získat od spoleãnosti âEZ atrak-
tivní ceny.

Dûkujeme za podporu.
Mgr.Michal Komprs

fieditel ‰koly

Okrskové kolo v házené
v Kufiimi

Z· Smí‰kova se zúãastnila 10. 3.
2010 okrskového kola házené v Kufiimi.
Na‰i hráãi se umístili na tfietím místû.

Sestava t˘mu: A. Jake‰, L. Pulgret,
J. Madûránek, L. Dvofiáãek, J. Toman,
L. ·ipka, V. Suchomel, T. Jufiíãek
a V. Jufiíãek.

Ve sportu se nám dafií

Ve dnech 14. 4. a 15. 4. jsme se zú-
ãastnili jiÏ 18. roãníku „Mokerské laÈky“
ve skoku do v˘‰ky. Dosáhli jsme v˘bor-
ného umístûní ve druÏstvech, kdy mlad‰í
Ïáci obsadili druhé a star‰í Ïáci první
místo. Letos poprvé se tûchto závodÛ
zúãastnili na‰i nejmen‰í, tj. Ïáci 4. – 5. roã.
a vedli si v˘bornû. V kategorii dívek ob-
sadila A. Vrzalová 2. a A. Pavelková
3. místo, M. BlaÈák byl 4. s v˘konem
110 cm a o hor‰ím umístûní R. Cvrkala
a J. Kavalce rozhodl poãet oprav.

V mlad‰ích kategoriích nás repre-
zentovala T. Kovafiíková, která v˘ko-
nem 115 cm skonãila na 6. místû.
·. ·paãek v posledním pokusu lehce
shodil patou tyã na v˘‰ce 125 cm a tím
se pfiipravil o jisté tfietí místo. SvÛj
osobní rekord skoãil i L. Odehnal, kter˘
mûl v‰ak více oprav a tím i hor‰í umís-
tûní.
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Ve star‰ích Ïákyních nejlep‰ího
umístûní dosáhla M. Rosická 145 cm
a obsadila 2. místo, na 3. místû skonãila
M.Tesafiová s v˘konem 135 cm. SvÛj
osobní rekord si vytvofiili L. Jan‰ta
a V. Jufiíãek shodn˘m v˘konem 155 cm.
Na ty nejlep‰í to sice nestaãilo, ale
v‰ichni si zaslouÏí pochvalu za snahu.

H. S.

Pfiijímací zkou‰ky

Základní ‰kola
Ti‰nov, nám.
28. fiíjna 1708
oznamuje, Ïe ve

‰kolním roce 2010/2011 opût otevfie
VI. tfiídu s roz‰ífienou v˘ukou matema-
tiky a pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ.
Termíny zkou‰ek: 5. 5. 2010 v 8 hodin
Náhradní termín: 12. 5. 2010 v 8 hodin
Kritéria pro pfiijetí:
a) úspû‰né zvládnutí písemné práce

z matematiky a ãeského jazyka v roz-
sahu uãiva 5. roãníku

b) dobr˘ prospûch z M a âj ve 4. a 5. roã-
níku

Pfiihlá‰ky lze vyzvednout v kanceláfii
‰koly nebo stáhnout na webov˘ch strán-
kách ‰koly www.tisnov-zs28.cz.
Pfiihlá‰ky odevzdejte do 30. 4. 2010
do 15 hod.

Mgr. Marie Bártová

OranÏová uãebna

Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna 1708 má
moÏnost získat dotaci z grantového pro-
gramu OranÏová uãebna. Jedná se
o ãástku cca 200.000,- Kã, která by byla
vyuÏita na nákup uãebních pomÛcek,
konkrétnû se jedná o inovaci vybavení
uãebny fyziky. Jednou z podpÛrn˘ch
aktivit úspû‰ného získání finanãní
podpory je, aby ‰kola získala co nejvíce

respondentÛ, ktefií budou v její prospûch
hlasovat pfies webové stránky na‰í
‰koly www.tisnov-zs28.cz, odkaz Oran-
Ïová uãebna.

Tím, Ïe se hlasování zúãastníte, pfii-
spûjete ke zlep‰ení v˘uky dûtí nav‰tûvu-
jících na‰i ‰kolu.

Dûkujeme za podporu
R. Zhofiová, fieditelka ‰koly

Projekt z fondÛ EU
na Z· nám. 28. fiíjna Ti‰nov

V tûchto dnech se na Z· Ti‰nov,
nám. 28. fiíjna, rozbíhá projekt s názvem
Podpora a zlep‰ování podmínek v˘uky
informaãních technologií na na‰í 
‰kole. Finanãní prostfiedky ve v˘‰i
1 799 824,- Kã se podafiilo na‰í ‰kole
získat v rámci Operaãního programu
Vzdûlávání pro konkurenceschopnost
z Evropského sociálního fondu. Projekt
bude realizován v prÛbûhu následují-
cích dvou a pÛl let.

V rámci projektu se zamûfiíme na
tvorbu v˘ukového materiálu Informa-
tiky pro Ïáky 1. stupnû, kter˘ by mûl
usnadnit práci pfii v˘uce nejen jim, ale
i uãitelÛm. Dal‰ím cílem je zv˘‰ení in-
formaãní gramotnosti pedagogÛ, zavá-
dûní moderních vyuãovacích metod do
v˘uky a vytvofiení elektronického
zásobníku uãebních materiálÛ, kter˘
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zefektivní pfiípravu na v˘uku. Souãástí
projektu je také vybudování nového
kvalitního technického zázemí a pofiíze-
ní moderní informaãní a prezentaãní
techniky.

Realizace projektu nám umoÏní zv˘-
‰ení efektivnosti vzdûlávacího procesu,
pro Ïáky se stane v˘uka zajímavûj‰í, zá-
bavnûj‰í, více tvÛrãí.

Více informací naleznete na webo-
v˘ch stránkách na‰í ‰koly www.tisnov-
zs28.cz.

Za realizaãní t˘m projektu
Mgr. Jana KfiíÏová

koordinátor publicity

Bfieclavská Kinderiáda

JiÏ 12. roãník krajského kola lehko-
atletické soutûÏe Kinderiáda – probíhá
ve 14 regionálních kolech – se konal
13. 4. 2010 v Bfieclavi. Nad tímto roãní-
kem drÏí patronát mistrynû svûta
v bûhu na 800 m Ludmila Formanová
a trojnásobn˘ mistr svûta v desetiboji
Tomá‰ Dvofiák. Na závodech dûti po-
vzbuzoval a moderoval opût herec Filip
Janãík. Na‰i ‰kolu reprezentovalo dese-
tiãlenné druÏstvo I. stupnû a v konku-
renci 33 ‰kol se umístili Ïáci takto:

2. roãník – skok z místa + 60 m – Iveta
Chromá 148 cm, 12. místo, 11.16 s,
4. místo
Jaroslav Oplu‰til 152 cm, 14. místo,
11.82 s, 27. místo
3. roãník – hod medicimbalem – Klára
Havlátová 6,5 m, 4. místo
René Albrecht 8 m, 3. místo – 60 m
Markéta Klíãová 11.2 s, 16. místo
Petr Doãekal 10.99 s, 18. místo
4. roãník – hod kriketov˘m míãkem
+ 60 m – Lucie Lahodová 16,3 m,
25. místo, 10.92 s , 15. místo

Dominik Pofiízek 35 m, 6. místo, 10.58
s, 23. místo
5. roãník – skok dalek˘ + 60 m – Marie
VyslouÏilová 321 cm, 20. místo,
10.49 s, 18. místo
Kvûtoslav Tesafi 330 cm, 29. místo,
10.39 s, 25. místo
·tafeta ve sloÏení Lahodová, Pofiízek,
VyslouÏilová, Tesafi obsadila 22. místo.

V celkovém pofiadí druÏstev obsadilo
na‰e druÏstvo ze 34 pfiihlá‰en˘ch ‰kol
pûkné 13. místo.

Îáci se zde setkali i s mimosoutûÏ-
ními disciplínami Kid’s Atletics a hrami
Kinder, které jim zkrátily ãas mezi jed-
notliv˘mi disciplínami.

Celé sportovní dopoledne provázel
sportovce drobn˘ dé‰È. V‰em úãastní-
kÛm patfií ocenûní, které si Ïáci odnesli
v podobû upomínkov˘ch pfiedmûtÛ
s logem Kinderiády. I pfies nepfiízeÀ
poãasí se dûtem akce velmi líbila a uÏ
se tû‰í na pfií‰tí roãník.

Mgr. Ludmila Opltová

Majáles

V pátek 14. kvûtna 2010 se
uskuteãní v Ti‰novû jako souãást
90. v˘roãí vzniku gymnázia tra-
diãní studentsk˘ majáles.

V dopoledních hodinách probûhne
kulturní program v prostorách ‰koly, za-
hrnující pfiedstavení jednotliv˘ch tfiíd
a volbu krále majálesu. Ve 14.00 zamífií
slavnostní prÛvod po Brnûnské ulici
k ti‰novské radnici. Tam slavnost vyvr-
cholí volbou královny majálesu a pro-
jevem novû zvoleného krále, kterému
fieditel ‰koly pfiedá symbolickou vládu
nad ‰kolou. Vefiejnost se mÛÏe tû‰it
na pestrou a nepochybnû zajímavou
podívanou. V‰ichni obãané jsou srdeãnû
zváni.
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Putovní pohár hejtmana
JmK ve florbalu

Dne 8. dubna 2010 se uskuteãnil
v rámci  90. v˘roãí zaloÏení gymnázia
v Ti‰novû turnaj ve florbalu, v kategorii
chlapcÛ vy‰‰ího gymnázia (16 – 19 let).

SoutûÏe se zúãastnilo 8 druÏstev
z celého regionu. Po celodenním zápo-
lení se vítûzem stalo Gymnázium, tfiída
Kapitána Jaro‰e, Brno, které si také
odvezlo putovní pohár hejtmana
Jihomoravského kraje, Mgr. Michala
Ha‰ka. V‰echna druÏstva obdrÏela di-
plomy s pamûtním listem hejtmana
a ceny. Cel˘ turnaj byl zdokumentován
a kaÏdé gymnázium dostalo videona-
hrávku s jednotliv˘mi zápasy a soubor
400 fotografií.

Velmi hezké vstupy do soutûÏe mûly
místní roztleskávaãky a na slavnostní
zakonãení turnaje i maÏoretky.

Slavnostní zahájení provedli
Ing. Franti‰ek Svoboda, starosta mûsta
Ti‰nova a Mgr. Karel ·vábensk˘, fie-
ditel ‰koly. Ukonãení turnaje se zúãast-
nili v zastoupení hejtmana JmK
Ing. Mgr. Zdenûk Dufek, pfiedseda fi-
nanãního v˘boru Zastupitelstva JmK,
Jan Schneider, místostarosta mûsta
Ti‰nova a poradce hejtmana
a Mgr. Karel ·vábensk˘, fieditel pofiá-
dající ‰koly.

Pozvánka

Stfiední odborné uãili‰tû Ti‰nov,
námûstí Míru 22 si Vás dovoluje pozvat
dne 15. kvûtna 2010 na oslavu 50. v˘-
roãí zaloÏení ‰koly.
Program:
– od 12.00 prohlídka ‰koly a areálu

odborného v˘cviku
– 14.00 – 16.00 – Ti‰novská sokolovna

– program „Jak ‰el ãas“

– 16.00 – 22.00 – Ti‰novská sokolovna
– posezení s hudbou

Dal‰í informace na tel.ã. 549 410 076,
e-mailu: jasek@soutisnov.cz, www.sou-
tisnov.cz

Za pohádkami na lomnick˘
zámek

SOU a SO· SâMSD, Lomnice
u Ti‰nova, s. r. o. si v‰echny dovoluje po-
zvat na tradiãní pfiehlídku odborn˘ch
dovedností ÏákÛ, která se opût koná
pfiímo v prostorách zámku. Po loÀské
barokní slavnosti, jeÏ se setkala s vel-
k˘m úspûchem, nás letos ãeká cesta do
fií‰e pohádek. Lomnick˘ zámek se
14. kvûtna promûní v místo plné kouzel,
princezen, stra‰idel a dal‰ích nadpfiiro-
zen˘ch bytostí. Na nádvofií a zámeck˘ch
chodbách tak budete moci potkat postavy
ze sv˘ch oblíben˘ch pohádek. Do pfií-
prav se jiÏ nyní zapojují takfika v‰ichni
Ïáci a zamûstnanci ‰koly, aby náv‰tûv-
níkÛm pfiichystali opravdu nev‰ední zá-
Ïitek. Na co se tedy mÛÏete tû‰it?

Îáci oboru kuchafi-ãí‰ník vystrojí
krásné slavnostní tabule s pohádkovou
tematikou a pfiedstaví se i se zajímav˘mi
gastronomick˘mi dovednostmi. Na‰e
kadefinice uãe‰ou a nalíãí své modely
jako známé pohádkové postavy, Ïáci ma-
turitního oboru sociální péãe vás potû‰í
napfi. pûveck˘mi vystoupeními v gotické
kapli, prezentací ‰kolních projektÛ a po-
starají se i o stylovou v˘zdobu zámku.
V budovû ‰koly budete mít moÏnost po-
sedût si v pohádkové ãítárnû a nav‰tívit
rÛzné pohádkové expozice – perníkovou
chaloupku, hladomornu, babku kofie-
náfiku, dûda V‰evûda a dal‰í. Pfiipraveni
budou i prÛvodci, ktefií s vámi projdou
budovu zámku a seznámí vás s její his-
torií. Na nádvofií pak budou probíhat
pódiová vystoupení ÏákÛ, jistû rádi
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ochutnáte i pohádkové speciality zá-
mecké kuchynû, své ‰tûstí mÛÏete vy-
zkou‰et v bohaté tombole. Nutno dodat,
Ïe nad celou akcí pfievzal zá‰titu pan
Michal Ha‰ek, hejtman Jihomoravského
kraje.

Srdeãnû tedy zveme malé i velké,
celé rodiny, ‰koly i ‰kolky, aby si k nám
na‰li cestu a okusili pravou pohádkovou
atmosféru. MoÏná se objeví i pravá zá-
mecká stra‰idla! Zámek je v‰em zájem-
cÛm otevfien 14. kvûtna v ãase od deseti
do sedmnácti hodin.

Tû‰íme se na Vás!

Za Ïáky a zamûstnance
Ing. Libu‰e Procházková, fieditelka ‰koly

·kolka plná dûtí

Krajsk˘ úfiad Královéhradeckého
kraje, Magistrát mûsta Hradec Králové
a katedra v˘tvarné kultury UHK uspo-
fiádali jiÏ VIII. roãník v˘tvarné soutûÏe
pro pfied‰kolní dûti s názvem „·kolka
plná dûtí“. Odborná komise obdrÏela
pfies 3000 v˘tvarn˘ch prací z 260 ma-
tefisk˘ch ‰kol z celé âeské republiky.
Nemûla tedy svÛj v˘bûr jednoduch˘,
pfiestoÏe byly dûtské práce hodnoceny
v nûkolika vûkov˘ch kategoriích.

O to víc nás v‰echny potû‰il úspûch
malé Kristinky Havlátové z 2. tfiídy
Îabky M· Sluníãko pod vedením p. uãi-
telek ZdeÀky a Romany Bene‰ov˘ch,
která velmi ráda kreslí a do soutûÏe na-
malovala obrázek s názvem „âertík“.
Komise ocenila obrázek 3. místem ve
své kategorii.

Pfiedání diplomÛ a cen probûhlo
slavnostnû dne 8. 4. 2010  v aule
Pedagogické fakulty UHK, kde bylo
také vystaveno v‰ech 60 nejlep‰ích
kreseb. Gratulujeme!

M· Sluníãko

DD Ti‰nov fandí Kometû

Jak to vlastnû v‰echno zaãalo? Na
podzim loÀského roku se teta Mí‰a do-
zvûdûla, Ïe na hokejové zápasy A t˘mu
HC Kometa Brno jsou nûkdy zvány dûti
z dûtsk˘ch domovÛ. A protoÏe
i v Dûtském domovû Ti‰nov jsou fa-
nou‰ci Komety Brno, oslovila manager
team  tohoto klubu a první kontakt byl
navázán.

Dûti byly pozvány na zápas A-teamu
HC Kometa Brno a po utkání do ‰aten
hokejistÛ. Toto setkání ve vût‰inû zane-
chalo hlubok˘ záÏitek. Komu se po‰tûstí
si potfiást rukou, prohodit pár slov, vyfo-
tit se nebo získat podpis extraligov˘ch
hokejistÛ? Pfiijetí dûtí od hokejistÛ bylo
pfiíjemné, kamarádské a srdeãné. Holky
i kluci si z tohoto setkání odnesli podo-
bu svého vzoru do dal‰ích dní.

Dal‰í spolupráce na sebe nenechala
dlouho ãekat. Dûti vyrobily dáreãky pro
hokejisty k VánocÛm, vyrobily vánoãní
ozdoby na stromeãek, kter˘ mûli hokeji-
sté po dobu Vánoc v ‰atnû. Fandûní
v závûreãn˘ch zápasech roku bylo samo-
zfiejmostí. KdyÏ nebyly dûti pfiímo na
zápase, sledovaly s napûtím jeho prÛbûh
spoleãnû s tetami v televizi nebo u poãí-
taãe.

V lednu zavítala do dûtského do-
mova náv‰tûva, zástupkynû manager
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teamu spoleãnû s brankáfiem Sasu Hovi
pfiedali dûtem sponzorské dárky. Dûti
mûly dal‰í moÏnost dozvûdût se více
o Ïivotû hokejistÛ a fungování klubu.

V únoru byly dûti pozvány na akci
Dortiáda s Kometou. Zástupci z fiad pro-
fesionálÛ, amatérÛ a partnerÛ klubu se
mohli zúãastnit soutûÏe s dortem s ho-
kejovou nebo komeÈáckou tématikou.
Odborná porota i laici hodnotili jednot-
livé dorty. Dûti z Dûtského domova
Ti‰nov se také hlasování zúãastnily, dá-
valy svÛj hlas zdafiil˘m a nápadit˘m
dortÛm. Souãástí této akce bylo i to, Ïe
dûti mohly sledovat trénink A teamu
HC Kometa Brno. Po tréninku do‰lo
k dal‰ímu setkání dûtí a hokejistÛ,
které se opût neobe‰lo bez focení a pode-
pisování.

Po vyhodnocení a vyhlá‰ení
Dortiády byly dûti pozvány na ochut-
návku dortÛ.

V souãasné dobû probíhají poslední
zápasy O2 extraligy ledního hokeje
2009/2010.

Fandíme A t˘mu HC Kometa Brno
i v závûreãn˘ch zápasech, drÏíme palce
v pfií‰tí sezónû, toãíme ‰álami a v‰ichni
spoleãnû voláme: VzhÛru modrobílé
‰ály! VzhÛru, Brno, Kometa !!!!

RP

Hradãanské ‰ermování

Srdeãnû vás zveme dne 15. 5. 2010
do Hradãan, hfii‰tû Na Horce od 12 do
19 hod. na zábavné odpoledne: ‰erm,
dobová hudba a tanec, hry  pro dûti
i dospûlé.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Obãerstvení zaji‰tûno.
Na setkání se tû‰í S. H. ·. VICTORIUS

Tradiãní Gastrotour-
-akademie Fortiky

Jako kaÏdoroãnû i letos pofiádá SO·
Fortika Lomnice 11. roãník Gastrotour-
-akademie v ti‰novské sokolovnû. Jedná
se o akci ‰koly celoroãnû pfiipravovanou.
Letos je program koncipován pod hes-
lem „Hudbou k srdci“.

Gastrotour-akademie bude otevfiena
pro vefiejnost ve stfiedu 12. kvûtna od 10
do 17 hodin.

Na tuto pfiehlídku gastronomie a do-
vedností na‰ich studentÛ srdeãnû zveme
v‰echny Ti‰nováky a zájemce
z Ti‰novska, Blanenska a Brnûnska. Na
zahájení, které probûhne od 10 hodin
a na které jsou pozvaní vefiejní ãinitelé
z Ti‰nova a z okolních regionÛ i v˘-
znamní hosté,  budou také formou inter-
view pfiedstaveni nejúspû‰nûj‰í absol-
venti na‰í ‰koly. Na zaãátku programu
vystoupí kvintet „Ti‰novské Ïestû“
(J.+ A. Cecava – trubka, I. Michalík
– horna, P. Neckáfi – trombon, M. Falta
– tuba).

V sále sokolovny pfiipraví maturanti
na‰í ‰koly pfiehlídku slavnostních ta-
bulí a moderní rautové a cukráfiské po-
krmy, rovnûÏ motivaãnû zamûfiené
k hudbû. Studenti pfiedvedou ukázky
flambování, servisu vína, míchání ná-
pojÛ a barmanskou show. Náv‰tûvníci si
mohou sami vyzkou‰et míchání nápojÛ
v ‰ejkru. Zájemci mohou zhlédnout
malou expozici o historii barmanství.
Na na‰í Gastrotour-akademii mÛÏete
ochutnat pokrmy z thajské, mexické,
irské a ‰v˘carské kuchynû (fondue).

Na místû studenti zprovozní dvû ka-
várny: muzikálovou kavárnu Kleopatra
a kavárnu Symfonie. Dále mÛÏete nav-
‰tívit moravsk˘ vinn˘ sklípek, italskou
restauraci „I due accordi“ a asijskou ãa-



RÛzné

22 TI·NOVSKÉ NOVINY 8/2010

jovnu, podbarvenou hudbou rÛzn˘ch
etnik. Jistû vás zaujme bar „Bora-Bora“,
orientovan˘ k hudbû a tanci tohoto poly-
néského ostrova. Ochutnat budete moci
nejen typické ukázky kuchynû tûchto 
zemí, ale pro gurmány budou pfiipraveny
i netradiãní ochutnávky jedlého hmyzu.

Celodenní program Gastrotour-aka-
demie je vytváfien v duchu hudby a tance.
Kromû „Ti‰novsk˘ch ÏesÈÛ“ bude hrát
‰kolní trio a osmiãlenná jazzová kapela. 

Pod vedením paní Pavlíãkové vy-
stoupí „malé kuchafiinky“ ti‰novského
dûtského taneãního souboru „Tygfiíci“
v krátkém hudebnû-taneãním programu.
Domov mládeÏe pfii SO· Fortika pfii-
pravil ve spolupráci se studentkami
celodenní hudební a taneãní program
zamûfien˘ na ‰est rÛzn˘ch stylÛ
20. a 21. století a pûvecké vystoupení
dvou studentek niÏ‰ích roãníkÛ.

V‰ichni náv‰tûvníci jsou srdeãnû
zváni studenty, pedagogy a vedením
SO· Fortika.

PhDr. Lubomíra Kalábová

Centrum sociálních sluÏeb
Ti‰nov – kvûten
CSS Ti‰nov, pfiíspûvková organizace
(dfiíve „Penzion“), Králova 1742
tel.: 549 410 301, info@css.tisnov.cz

4. 5. – úter˘
Komorní koncert
ke Svátku matek

Od 14.00 hod. v jídelnû DPS
Králova. Vystoupí umûlci Franti‰ek
Kratochvíl (klavír) a Vûra Bakalová
(zpûv a recitace).

5. 5. a 19. 5. – stfieda
Plavání a relaxace v Mûstsk˘ch
lázních v Boskovicích

Odjezd od Podhorácké restaurace jiÏ
ve 12.50 hodin. Autobus dále zastavuje

u po‰ty, na Humpolce a na sídli‰ti
Pod Klucaninou. Cena zájezdu 140,- Kã
– zahrnuje dopravu i vstupné. V̆ hradnû
pro úãastníky zájezdu je na hodinu a pÛl
zamluven plaveck˘ bazén, relaxaãní
bazén, vífiivá vana, infrasauna.

12. 5. – stfieda
v˘let Moravsk˘ Krumlov
Slovanská epopej

Odjezd od DPS Králova ve
12.30 hod. Cena zájezdu 150,- Kã.
Hlaste se do 7. 5. 2010 na tel. 773 590
274 nebo 549 410 312 nebo osobnû na
CSS Ti‰nov, Králova.

28. 5. – pátek od 13.30 hod.
Spoleãné ãtení seniorÛ s dûtmi
z ti‰novsk˘ch ‰kol v Mûstské
knihovnû Ti‰nov.

25. 5. úter˘
Zdarma na mamografické vy‰etfiení

Moravská asociace podnikatelek
a manaÏerek – MAPM pofiádá akci:
Zdarma autobusem na mamografické
vy‰etfiení. Îeny star‰í 45 let s platnou
Ïádankou na screeningové mamogra-
fické vy‰etfiení, kterou obdrÏí od svého
praktického lékafie ãi gynekologa, mo-
hou vyuÏít nabídky odvozu autobusem
zdarma na pracovi‰tû pro mamograf.
screening: Viniãní 235, 615 00 BRNO.
Na vy‰etfiení prsou zdarma mají nárok
1x za 25 mûsícÛ Ïeny od 45 let, od 1. 2.
2010 je toto vy‰etfiení zdarma i pro Ïeny
nad 70 let. Autobus pojede z autobuso-
vého nádraÏí v Ti‰novû stanovi‰tû ã. 8
v 7.30 hod. V pfiípadû, kdy Ïeny naplní
cel˘ autobus (57 míst), bude autobus
vypraven samostatnû. Trasa autobusu:
·tûpánovice, Ti‰nov, Hradãany.

Îeny, hlaste se do pondûlí 10. 5. na
peãovatelské sluÏbû CSS Ti‰nov osobnû
nebo telefonicky na tel. 773 590 274
nebo 549 410 312.
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Máte diabetes?

Pak neváhejte a staÀte se ãlenem
územní organizace Svazu diabetikÛ
Ti‰nov. Nabízíme pravidelné vycházky,
v˘lety, rekondiãní pobyty, pfiedná‰ky,
prodej sladidel.

NejbliÏ‰í schÛzka, na kterou jste
upfiímnû zváni se koná 28. 4. 2010 ve
14.30 hod. v MûKS Ml˘nská  ul. (malá
místnost). Pravidelnû se scházíme kaÏ-
dou poslední stfiedu v mûsíci.
Program diabetikÛ – první pololetí:
9. 3. 2010 – vycházka do Hradãan
16. 3. 2010 – plavání Boskovice 
31. 3. 2010 – pfiedná‰ka MUDr. Pozdûnové

20. 4. 2010 – v˘let na Pern‰tejn
20. 5. 2010 – v˘let do Lednice na Moravû

Sraz v 6.15 hod. u nádraÏí, odjezd
z Ti‰nova vlakem 6.32 hod., pfiíjezd
do Bfieclavi 8.21 hod., pfiesun 3 min. na
autobus, v Lednici budeme v 9.30 hod.
(náv‰tûva skleníku, procházka
k Minaretu). Návrat asi kolem 18.00
– 19.00 hod.
19. 6.2010 – t˘denní rekondiãní pobyt
v hotelu Pavla ve Vlachovicích u Nového
Mûsta na Moravû. Jsou volná je‰tû
4 místa – mÛÏete se nahlásit v diabeto-
logické ordinaci u sestry Sloukové.

Srdeãnû zve v˘bor ÚO diabetikÛ
Ti‰nov.

KVùTEN ve sportovní hale SSK Ti‰nov
Nedûle 2. 5. 17.00 házená – muÏi A Hustopeãe

Akce ve spoleãenském sále sokolovny
Pátek 30. 4. 11.00 – 19.00 Mezinárodní expozice minerálÛ
Sobota 1. 5. 9.00 – 19.00 Mezinárodní expozice minerálÛ
Nedûle 2. 5. 9.00 – 16.00 Mezinárodní expozice minerálÛ
Úter˘ 4. 5. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
Stfieda 5. 5. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom potfieb
âtvrtek 6. 5. 9.00 – 17.00 Prodej obuvi
Pondûlí 10. 5. 9.30 – 17.00 BELLITEX – SECOND HAND
Stfieda 12. 5. 10.00 – 17.00 FORTIKA – GASTROTOUR
Stfieda 19. 5. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 22. 5. 9.00 – 14.00 Prodej obuvi
Pondûlí 24. 5. 9.30 – 17.00 BELLITEX – SECOND HAND

Hledání zmizelé studánky

V‰echno to zaãalo shánûním pod-
kladÛ pro v˘stavu k 10. v˘roãí zaloÏení
Mikroregionu Porta. Náv‰tûvníky mûly
upoutat zejména zajímavosti z jednotli-
v˘ch obcí, a proto jsem zaãala pátrat po

nûjaké té perliãce z Lomniãky. Jako
kronikáfika jsem znovu proãítala staré
ãlánky a nejstar‰í obecní kroniku.
V jednom ãlánku jsem na‰la informace
o pramenu vyvûrajícím v polích za
Lomniãkou, o kterém se dochovalo nûko-
lik zpráv.
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PfieváÏnû ‰lo o korespondenci z konce
roku 1811, kdy se jednalo o vy‰etfiení vody
z pramene za obcí Lomniãka. Ti‰novské
panství tehdy patfiilo prÛmyslnické tex-
tilní rodinû baronÛ z Mundy, stejnû tak jim
tehdy patfiilo i panství Vevefií.

Z dochovan˘ch písemností lze vzít
v úvahu tfii, první je dopis z Veverské
Bít˘‰ky adresovan˘ správci panství
v Ti‰novû – Pfiedklá‰tefií, kde P. Penninger
odpovídá na ústní dotaz, tlumoãen˘ mu
ranhojiãem z Veverské
Bít˘‰ky. Z dopisu se doví-
dáme, Ïe autor vûdûl
o pramenu od mládí
a v dobû, kdy byl lokalis-
tou v Pfiedklá‰tefií, bylo to
jiÏ po zru‰ení klá‰tera
Porta coeli za Josefa II.,
pamatoval dochovanou
po‰kozenou knihu (snad
zpûvník), v níÏ byly ruko-
pisné záznamy o pramenu
za Lomniãkou a o uÏívání
této zajímavé vody je‰tû
pfied zru‰ením klá‰tera
k léãení. V dobû napsání
dopisu se ov‰em jiÏ
o staré a po‰kozené knize
nic nevûdûlo, zmizela ãi doslouÏila. Autor
dopisu sám ale dosvûdãuje vlastní pfiípad,
kdy dva roky trpûl horeãkou a ta po Ïád-
ném léku nepfiestávala a suÏovala ho neu-
stále. AÏ na radu vesniãana z Jamného
uÏil vody ze studánky za Lomniãkou a po-
tíÏe pak pfiestaly.

Druh˘ zajímav˘ elaborát je písemnû
vypracovan˘ popis studny, kter˘ byl se-
psán na vrchnostenském úfiadû a podává
pfiesné údaje. Pramen se nacházel u cesty,
která vedla od Lomniãky k Jamnému, byl
mezi dvûma luãinami, z nichÏ jedna tehdy
patfiila Jakubu Barákovi z Lomniãky
ã. p. 19, druhá patfiila k panskému dvoru
v Lomniãce, kter˘ mûl v nájmu ãlen rodiny
znám˘ch podnikatelÛ z Novomûstska

HomoláãÛ. Pramen mûl stálou vodu, velmi
ãistou a pfiíjemnou. Od pramene vedly jiÏ
tehdy roury do pÛlhodiny cesty vzdálené
Lomniãky a rozvádûly vodu pro potfiebu
vesniãanÛ a jejich dobytka a pro potfiebu
zmínûného dvora. O pÛvodu a objevení
pramene autofii popisu nic nevûdûli, není
známa ani povûst, která by pravdûpodobnû
alespoÀ o pÛvodu pramene vyprávûla.
Okolní lid od pradávna uÏíval vody z pra-
mene k léãení.

Dal‰í elaborát je o nûco
star‰í, je z 20. listopadu
1811. Je to jak˘si volnû
podan˘ protokol o úfied-
ním chemickém rozboru
vody a zeminy z pramene
a okolí. Chemické a lé-
kafiské zkoumání vykonal
Jan Jifií Grau, tehdej‰í
ti‰novsk˘ lékárník, spolu
byli pfiítomni ranhojiã
z Ti‰nova Václav Mako-
vec a ranhojiã z panství
Vevefií Ondfiej Kaãovsk˘,
úfiední jednání zaruãoval
pfiítomn˘ vrchní ti‰nov-
ského panství Antonín
Bakaláfi v zastoupení
vrchnosti. K vy‰etfiení

byly vzaty vzorky pfiímo ze studny i z jejího
okolí. V osmi bodech se lékárník rozepisu-
je o proveden˘ch chemick˘ch zkou‰kách
a jejich v˘sledku. Chemick˘m rozborem
nebyly zji‰tûny nápadné látky, takÏe zji‰-
tûné látky nikterak neovlivÀovaly chuÈ vo-
dy. Uveden˘ v˘sledek tehdej‰ího úfiedního
zkoumání je velmi stfiízliv˘ a nedovede vy-
svûtlit vodû pfiisuzované léãivé vlastnosti,
minerálních látek bylo ve vodû na základû
tehdy dostupn˘ch moÏností zji‰tûno velmi
málo. Lékárník naznává, Ïe jeho moÏnosti
jsou vyãerpány, Ïe by bylo tfieba nûjaké
univerzitní laboratofie. O pramenu zvaném
„Svatá stud˘nka“ jsou i prastaré zprávy
v odborné literatufie, která popisuje morav-
ské léãivé prameny jiÏ od konce 16. století.
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Svatá stud˘nka byla velmi známa jak
mezi odborníky své doby, tak i ze zku‰e-
ností místních vesniãanÛ. Av‰ak je otáz-
kou, zda voda nemohla mít i jiné vlast-
nosti, tehdy neznámé a nepostihnutelné…

A jelikoÏ mám mezi sv˘mi pfiáteli hodnû
podnikavcÛ, zaãala jsem se s nimi o stu-
dánce bavit. Netrvalo dlouho a pátrání po
zmizelé vodû od kfiíÏku nabralo smûr.
Znovu jsem proãetla popis lokality a za‰la
za babiãkou, která z Lomniãky pochází.
Pr˘ od pramene ãasto pomáhala nosit vodu
ve vûdrech do hájovny, a pfiestoÏe cestu
proklábosila s dûvãetem z hájenky, dobfie si
pamatovala tfii vzrostlé lípy. Místo, kde
pramen vyvûral, mi pomohl najít Pavel
Va‰ík, jeskyÀáfi a proutkafi. O tom, Ïe jsme
na správném místû, nás ujistily tfii pafiezy
ve vysoké trávû a kamenn˘ kfiíÏ s motivem
kalichu.

O pár dní pozdûji mi Pavel zavolal, Ïe
má pro mû pfiekvapení. Spolu se sv˘m ko-
legou udûlali zkusm˘ vrt do hloubky tfií
metrÛ. Vyrazili jsme ke kfiíÏku, spustili
sterilní lahviãku a ãekali na ‰plouchnutí
o hladinu. Byla jsem sice zklamaná, Ïe se
vrtání obe‰lo beze mû, ale na druhou
stranu ne Ïe bych nemûla dost jiné práce.
·plouchnutí se ale nekonalo. Pavel mû
uji‰Èoval, Ïe voda je blízko, svûdãila o tom
i zem, kterou s posledním vrtem vytáhl
s kolegou. Byl to ztvrdl˘ jíl, podobn˘ dnu
z kaluÏe. Je‰tûÏe je Pavel podnikavec,
hned mi bylo jasné, Ïe budeme vrtat dál,
a tentokrát jsem si to nemohla nechat ujít.
Pavel vyrobil dal‰í nástavec, obûtav˘
manÏel pohlídal syna a my s Pavlem jsme
vyrazili za zázraãnou vodou. Po necelé ho-
dince jsme zaãali vytahovat zmáãenou
zem. Bylo jasné, Ïe tentokráte jsme u cíle.
Bude voda zázraãná? Bude alespoÀ nûãím
zajímavá a v˘jimeãná?

Nad‰ení jsme se vrátili domÛ, fiada byla
pro zmûnu na mû – najít nûkoho, kdo nám
udûlá rozbor. Ten byl nakonec proveden
v laboratofii TUV NORD v Brnû. Koncem

záfií jsme z hloubky 4,80 m vytáhli tolik
oãekávané vzorky a druh˘ den je poslali na
smluvenou anal˘zu. Je‰tû téhoÏ dne pfii‰ly
v˘sledky (v tabulce je  pro srovnání uve-
deno mnoÏství tûchto prvkÛ obsaÏené v ko-
jenecké vodû znaãky Horsk˘ pramen):
Hlavní prvky (mg/l):
1. Pfiefiltrovaná voda: Ca – 141,52;
Mg – 14,89; Na – 15,01; K – 0,96; Al – 0,01;
SiO2 – 22; SO4 – 86,94; 
Cl- – 54,97
2. PÛvodní voda, kalná: Ca – 151,66;
Mg – 15,65; Na – 15,01; K – 1,06;
Al – 0,52; SiO2 – 24,78; SO4 – 86,945,14;
Cl- – 54,972,0
3. Kojenecká voda: Ca – 29,4; Mg – 3,5;
Na – 6,19; K – 0,4; SO4 – 5,14; Cl- – <2,0
Stopové prvky (mg/l):
1. Pfiefiltrovaná voda: Ba – 148,1; 
Cu – 1,5; Fe – 4,8; Li – 7,8; Mn – 9,6; 
Sr – 169,8
2. PÛvodní voda, kalná: Ba – 153,6 
(jedovaté); Cu – 1,7; Fe – 377,7; Li – 7,8;
Mn – 11,4; Sr – 169,8
3. Kojenecká voda: Fe – 0,003; Mn – 0,002

Kromû v˘‰e zmínûn˘ch stopov˘ch prvkÛ
se ve vzorku je‰tû objevil v minimálním
mnoÏství fosfor a titan. Dusiãnany a dusi-
tany nebyly stanovovány. Zajímav˘ je
vy‰‰í obsah barya (asi 0,15mg/l), kter˘
v‰ak ãiní vodu nevhodnou pro dlouhodobé
uÏívání. Zfiejmû jde o rozpou‰tûní barytu,
hojného v ti‰novském okolí. Zákal vody je
tvofien zejména hydratovan˘mi oxidy Ïeleza.

Aã voda ze Svaté stud˘nky nevykazuje
Ïádné v˘jimeãné charakteristiky z hle-
diska vody minerální a léãivé, navázat na
práci lékárníkÛ, témûfi 200 let starou, bylo
velmi zajímavé. Závûrem bych proto chtûla
podûkovat v‰em tûm, ktefií pfii hledání zmi-
zelého pramene pomáhali.
PouÏitá literatura:
Trmaã M.: Vodovod v Lomniãce jiÏ od roku
1811. Ti‰novsko, 21, 1990, ã. 1, s. 12-14

R.K.
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Futsalisté 1.FC Kvûtnice
postoupili do 2. ligy

Futsalisté 1. FC Kvûtnice Ti‰nov
vstoupili v záfií 2009 do své druhé se-
zóny v soutûÏi Divize E (3. nejvy‰‰í
soutûÏ v âR). Po loÀském druhém místû
a postupu vítûzného Tanga Brno „B“
se Kvûtnice zafiadila na pozici jednoho
z favoritÛ soutûÏe.

Start do soutûÏe se ale na‰im hrá-
ãÛm nevyvedl. Hned v prvním utkání
pfii‰la poráÏka na pÛdû nepfiíjemného
soupefie Arsenalu Brtnice. Domácí
zvítûzili v samém závûru 4:3, kdyÏ
v utkání
d o k á z a l i
tfiikrát do-
t á h n o u t
nepfiízniv˘
stav. Ani
d r u h é
stfietnutí,
které se jiÏ
o d e h r á l o
na domácí
pÛdû, ne-
d o p a d l o
pro na‰e
hráãe podle
pfiedstav. Nováãek soutûÏe Senior Brno
se chtûl v Ti‰novû pfiedvést v co nejlep-
‰ím svûtle, a to se mu bezesporu po-
vedlo. Po prvním poloãase se ujal vedení
2:1 a domácí stihli i pfies v˘raznou pfie-
vahu ve druhé ãásti pouze vyrovnat.

V̆ konnostní i v˘sledkov˘ zlom pfii-
neslo 3. kolo, kdy Kvûtnice nastoupila
v Bohunicích proti dosud vedoucímu
t˘mu tabulky a jednomu z favoritÛ
soutûÏe Helasu Brno „B“. Na‰i hráãi
pfiedvedli perfektní v˘kon s témûfi bez-
chybnou defenzívou a 10 minut pfied
koncem utkání vedli jiÏ 5:0. Poté trochu
polevili v koncentraci a soupefi sníÏil pfii

power-play na tfiíbrankov˘ rozdíl.
Pfiesto na‰i hráãi dotáhli zápas k jas-
nému vítûzství v pomûru 6:2.

Toto dÛleÏité vítûzství Kvûtnici do-
slova nakoplo a následovala ãtyfii vítûz-
ství v fiadû. V domácím prostfiedí proti
Pivovaru Vy‰kov a Nasanu Brno v po-
mûrech 6:0 a 5:1. Na hfii‰tích soupefie
proti Kalábku Brno a Boss Linu Brno
8:1 a 4:2.

Dal‰í zaváhání pfii‰lo aÏ v 9. kole. Na
palubovce v Bohunicích proti druÏstvu
Bosonoh nastoupila Kvûtnice do utkání
v neosvûdãené sestavû a neÏ se staãila
dostat do tempa, tfiikrát inkasovala po

h r u b ˘ c h
c h y b á c h .
Marné do-
t a h o v á n í
skóre v zá-
vûru zápa-
su zname-
nalo jen
s n í Ï e n í
z 0:4 na
koneãn˘ch
3:4 ve pro-
spûch do-
m á c í c h
Bosonoh.

Poslední tfii utkání podzimní ãásti
ale jiÏ Kvûtnice opût zvládla. Nejdfiíve se
sice protrápila k hubenému vítûzství 2:0
na hfii‰ti posledního Slovanu Brno. Poté
ale v domácí hale nedala ‰anci soupefii
Agromeli Brno „B“ – 6:0 a v posledním
zápase pfiehrála i druÏstvo Jantaru
Ivanãice v pomûru 3:1. Po polovinû sou-
tûÏe se tak Kvûtnice usadila ve vyrov-
nané tabulce na první pozici, ale pouze
o skóre pfied Helasem Brno „B“.

I do druhé poloviny soutûÏe vstou-
pili na‰i hráãi vítûznû. TûÏké domácí
stfietnutí s Arsenalem Brtnice zvládli
a brankami Fice a Chlupa zvítûzili 2:0.

foto na‰eho t˘mu
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Následnû odehráli Ti‰nováci doslova
bláznivé utkání v pohofielické hale
proti silnému druÏstvu Senior Brno.
Bûhem závûreãn˘ch deseti minut se ko-
palo celkem sedm pokutov˘ch kopÛ
a byly udûleny dvû ãervené karty.
Kvûtnice dokázala v samém závûru nû-
kolikrát potrestat nedisciplinovanost
soupefie a zvítûzila nakonec vysoko 7:2.

Nejsledovanûj‰í zápas Divize E v le-
to‰ní sezónû, tak by se dal nazvat zápas
14. kola proti Helasu Brno „B“, a to ne-
jen proto, Ïe do ti‰novské haly zamífiilo
témûfi 300 fanou‰kÛ. V samotném ner-
vydrásajícím stfietnutí proti posílené re-
zervû soupefie dokázala Kvûtnice odolat
závûreãné (témûfi dvanáctiminutové)
power-play soupefie a zvítûzila po bran-
kách Panovského a Chlupa nejtûsnûj‰ím
rozdílem 2:1. Nutno rovnûÏ vyzvednout
v˘kon brankáfie HlavoÀka, kter˘ t˘m
v závûru zápasu znaãnû podrÏel a v˘raz-
nou mûrou tak pfiispûl k ‰estému vítûz-
ství na‰eho t˘mu v fiadû.

Svoji vynikající formu potvrdili na‰i
hráãi i v dal‰ích kolech, kdy jedno-
znaãnû pfiehráli druÏstva Pivovar Vy‰kov
a Kalábek Brno v pomûrech 7:0 a 12:1.

Ztráta bodÛ pfii‰la aÏ v 17. kole. Na
palubovku Nasanu Brno pfiijeli na‰i
hráãi oslabeni o nejlep‰ího stfielce
Chlupa. Kvûtnice se sice ujala vedení,
ale právû po první vstfielené brance se
zaãala pfiizpÛsobovat volnûj‰ímu stylu
hry soupefie a díky hrub˘m chybám
v defenzívû nakonec podlehla b˘valému
druholigovému t˘mu 3:4.

V dal‰ím zápase proti Boss Linu
Brno ãekala na‰e hráãe tvrdá defenzíva
a hra v pûti hráãích bez brankáfie ze
strany soupefie. Na‰i hráãi potvrdili ne-
psané pravidlo, Ïe po prohraném zápase
pfiichází protrápená hra. Pfiesto se
Kvûtnice dopracovala k nejtûsnûj‰ímu

vítûzství 1:0, kdyÏ jedinou branku vstfie-
lil Pavlíãek po pfiipravené akci z rohové-
ho kopu.

V samém závûru soutûÏe uÏ ale
Kvûtnice doslova kralovala.
V Ivanãicích svého soupefie smetla 9:3
a s tfiíkolov˘m pfiedstihem si jiÏ zajistila
jasné prvenství v divizi. V dal‰ích
kolech je‰tû pfii‰la domácí vítûzství nad
t˘my Bosonoh a Slovanu Brno, obû v po-
mûru 4:0 a poslední zápas v brnûnské
hale proti Agromeli Brno „B“ 5:1.

V koneãné tabulce zvítûzila Kvûtnice
se suverénním náskokem 13 bodÛ pfied
druh˘m Arsenalem Brtnice. DÛleÏit˘m
faktorem v cestû za vítûzstvím v soutûÏi
byla vyrovnanost celého t˘mu, propra-
covaná hra pfiedev‰ím v defenzívû
(druÏstvo obdrÏeno pouh˘ch 29 branek,
druhá Brtnice obdrÏela 99 branek)
a disciplína (t˘m skonãil na 2. místû
v tabulce fair-play). ·tûstím bylo, Ïe aÏ
na drobné krátkodobé v˘jimky zÛstal
t˘m pohromadû bez zranûní.

Bezesporu velk˘m dílem je potfieba
podûkovat i fanou‰kÛm, kter˘ch chodilo
na domácí zápasy v prÛmûru cca 180
– 200 na zápas a ktefií vytváfieli boufili-
vou atmosféru. Nûkter˘m soupefiÛm to
i v˘raznû svazovalo nohy, coÏ je vidût
v tabulce domácích zápasÛ, kde
Kvûtnice zaváhala jen jednou pfii úvodní
remíze se Seniorem. Za zb˘vajících
10 zápasÛ si pfiipsala pln˘ poãet 30 bodÛ
s fantastick˘m skóre 45:4.

Díky prvenství v soutûÏi si na‰i
hráãi vyslouÏili moÏnost úãasti ve 2. ce-
lostátní lize pro roãník 2010/2011.
S tímto postupem jsou spojeny ale ne-
malé finance, a tak druÏstvo hledá
v‰echny zájemce, jednotlivce a sponzor-
ské partnery, ktefií by mûli zájem ná‰
t˘m finanãnû podpofiit a spolupracovat
s na‰ím klubem.
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Na závûr dûkujeme v‰em sponzorÛm
a fanou‰kÛm za pfiízeÀ v leto‰ní
úspû‰né sezónû a vûfiíme, Ïe se i v pfií‰tí
sezónû opût potkáme na zápasech na‰e-
ho t˘mu.

www.kvetnice.tisnov.cz
1fckvetnice@seznam.cz

V. S.

Stolní tenisté Koralu Ti‰nov
si zahráli play-off o 1. ligu

Sobota, 10. 4. 2010
KORAL TI·NOV : SIKO ORLOVÁ, 8 : 9
Body: Cvrkal 4,5; Svoboda 2,5;

Smejkal 1; Vesel˘ 0
Sobota, 17. 4. 2010
SIKO ORLOVÁ : KORAL TI·NOV, 9 : 5
Body: Cvrkal 2,5; Svoboda 1,5;

Vesel˘ 1; Pfiikryl 0 
Celkov˘ stav: 0:2 na zápasy, do finále

postupuje Orlová
Ti‰novsk˘m stolním tenistÛm se

jako nováãkovi soutûÏe podafiilo v leto‰-
ním roãníku 2. ligy obsadit vynikající
4. místo z 12 úãastníkÛ. Tím si zajistili
úãast v play-off o 1. ligu, kde zmûfiili sí-
ly s vítûzem základní ãásti – t˘mem
Siko Orlová. A ostudu rozhodnû neudû-
lali, kdyÏ favorita notnû potrápili pfiede-
v‰ím v úvodním semifinálovém utkání
na ti‰novsk˘ch stolech. Nepfiízniv˘ stav
3:7 se jim po heroickém v˘konu poda-
fiilo srovnat na 8:8 a v rozhodujícím
utkání byl domácí t˘m krÛãek od sen-
zace – vedení 2:0 na sety se v‰ak v cel-
kovou v˘hru pfietavit nepodafiilo….
Jaká ‰koda! Odveta v Orlové pfiinesla
rovnûÏ dramatick˘ boj. Ti‰nov vedl 2:1,
ale tfii prohrané zápasy v koncovkách
pátého setu nakonec znamenaly rozho-
dující zlom v boji o postup.

Nicménû – celou sezónu je tfieba hod-
notit vysoce pozitivnû, vÏdyÈ úãast

v play-off o 1. ligu je pro ti‰novsk˘ pin-
-pong historická událost!

TTC KORAL Ti‰nov dûkuje
za podporu pfiedev‰ím:
Firma KORAL TI·NOV, s. r. o. – pan
Jan Vlach
MùSTO TI·NOV – starosta Ing.
Franti‰ek Svoboda
Dal‰ími podûkování patfií:
Lékárna Arnica – PharmDr. M. Sítora,
AV Centrum – Lubo‰ Brejcha, Pískovna
Hru‰ovany – Franti‰ek âtverák,
Restaurace Krãek – Tomá‰ Plavec, âes-
komoravská stavební spofiitelna – Jifií
Hulák, Steinhauser Ti‰nov,
Klenotnictví – Mikulá‰ Brdíãko, Náfiadí
a nástroje – Pavel Dospí‰il, Ycnega
technologies – RNDr. Petr Pe‰ka.

Atletick˘ klub Ti‰nov

3. dubna skonãil 10díln˘ seriál
Brnûnského bûÏeckého poháru, kterého
se zúãastnilo celkem neuvûfiiteln˘ch 962
bûÏcÛ! Z toho bylo 8 ti‰novsk˘ch bûÏcÛ,
pfieváÏnû v Ïákovsk˘ch kategoriích.
Velmi dobrého v˘konu dosáhl mlad‰í
Ïák Martin Koneãn˘, kter˘ obsadil
celkové tfietí místo. Za velmi dobr˘
v˘kon téÏ povaÏujeme umístûní do
10. místa. Ostatní závodníci absolvovali
mal˘ poãet závodÛ...

V celkov˘ch v˘sledcích Brnûnského
bûÏeckého poháru se dal‰í ti‰nov‰tí
bûÏci umístili: mlad‰í Ïáci: 5. Jan
Zwiener; star‰í Ïáci: 7. Petr Sobotka, 16.
Milo‰ Slab˘, 20. Jakub Du‰ek; mlad‰í
Ïákynû: 27. Pavlína Mánková; star‰í
Ïákynû: 6. Veronika Patzelová, 9. Jitka
Zwienerová.

20. 3. 2010 Mistrovství âeské repub-
liky v pfiespolním bûhu – Temelín

Na vrcholné akci republikového cha-
rakteru se ukázali i bûÏci Atletického
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klubu Ti‰nov. Pro zranûní
se nemohl zúãastnit
Martin Koneãn˘, kter˘
v kategorii mlad‰ích ÏákÛ
nemusel b˘t bez ‰ancí.
Na startu se tak objevila
dvojice Jan Zwiener
(mlad‰í Ïák) a Veronika
Patzelová (star‰í Ïákynû).
V nároãném kopcovitém te-
rénu obsadil Jan 24. místo
a Veronika 30. místo.

(s)

Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit
s na‰ím tatínkem, dûdeãkem a man-
Ïelem panem JANEM âEPE·EM.
Dûkujeme za kvûtinové dary a slova
útûchy. Zarmoucená rodina.

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰ly naposledy rozlouãit
s na‰í milovanou maminkou, babiã-
kou, prababiãkou, tetou paní MARIÍ
KOSOVOU. Za slova útûchy a kvûti-
nové dary dûkují dcery Libu‰e, SoÀa,
Milada, Marie a Hana s rodinami.

Vzpomínky

Dne 2. kvûtna 2010 to
bude 8 let, co nás navÏdy
opustila na‰e milovaná
manÏelka, maminka
a babiãka paní EVA
PILNÁ. Stále vzpomíná
manÏel, synové s rodi-
nami a pfiátelé.

Dne 22. dubna 2010 jsme
vzpomnûli 2. v˘roãí, kdy
nás opustil ná‰ mil˘
manÏel, tatínek, dûde-
ãek, pradûdeãek pan
VÍTùZSLAV ·UP
z Unína. S láskou vzpo-

míná manÏelka a dcery Eva a Jana s ro-
dinami.

Dne 1. 5. uplyne 6 smut-
n˘ch rokÛ, kdy nás na-
vÏdy opustil ná‰ milova-
n˘ syn a bratr pan 
MICHAL ÎÍLA. Za tichou
vzpomínku tûch co ho
znali a mûli rádi dûkují
rodiãe a sestra.

Zcela vpravo Martin Koneãn˘
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Inzerce

Pronajmu 3+1 v Ti‰novû, nov˘, ãást.
zafiízen˘, se sklepem a balkonem.
Nájem 8.000 Kã/ mûs. + inkaso.
Tel.: 602 558 234

Pronajmu byt 1+kk v Ti‰novû, 
ul. Dlouhá. Tel.: 774 347 106

Pronajmu byt 2+1, Pod Klucaninou.
Jen solidnímu zájemci. Tel.: 736 777 074

Pronajmu byt 2+1 cihlov˘ v Kufiimi.
Více na tel. 603 198 605

Koupím byt 3+1 v Ti‰novû, na sídl. 
Pod Kvûtnicí. Tel.: 777 707 576

Prodám byt 3+1 OV, cihlov˘,
v Lomnici. Tel.: 776 151 089

Hledám volnou, suchou místnost i bez
topení cca 12 m2. Pro doãasné uskladnûní
nábytku na dobu max. do konce roku
v Ti‰novû nebo v okolí. Cena dohodou.
Tel.: 774 821 709

Hledáme v Ti‰novû a okolí zahradu
k pronajmutí. Tel.: 775 631 535

Milá a upfiímná nekufiaãka by se ráda
seznámila s muÏem kolem 60 let.
Spoleãensk˘ a sportovní typ. Okolí
Ti‰nova. Tel.: 736 622 446

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

Studio FREE pfiijme pracovnici na mo-
delaci nehtÛ, masáÏe, popfi. jiné sluÏby.
Prodám solárium za v˘hodnou cenu, in-
fo na tel. ã. 777 676 629. SPùCHÁ!

Dne 13. dubna uplynulo
15. v˘roãí úmrtí na‰í
milované maminky, ba-
biãky paní MARIE
DVO¤ÁKOVÉ. A dne
4. kvûtna uplyne
2. smutn˘ rok od úmrtí
na‰eho tatínka a dû-
deãka pana JANA
DVO¤ÁKA. Za tichou
vzpomínku dûkují dcery
s rodinami.

Dne 27. dubna 2010 uplynulo jiÏ 5 let od
chvíle, kdy nás navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek a dûdeãek pan
FRANTI·EK OPLU·TIL. Stále vzpo-
mínají manÏelka, syn Franti‰ek a syn
Petr s rodinou.

Dne 22. 4. 2010 uplynulo
5 let, kdy nás navÏdy
opustila na‰e manÏelka,
maminka a babiãka paní
EMÍLIE DRÁBÍKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
dûkují manÏel a dcery
s rodinami.
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e-mail: reakcesro@reakcesro.cz. 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. 9/2010) vyjde 12. kvûtna 2010 (uzávûrka textÛ i inzerce je 3. 5. 2010).


