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máji nemá uschnout past˘fiova
hÛl“ – letos je tedy kvûten zatím
vzorn˘, nebylo dne, kdy alespoÀ
krátce nezapr‰elo. MÛÏeme se

tedy ve smyslu pranostik tû‰it, Ïe po stu-
deném máji bude ve stodole ráj – dobrá
zpráva pro zemûdûlce i nás v‰echny ostatní.

První májov˘ víkend pfiivítalo na‰e
rozkvetlé mûsto tisíce náv‰tûvníkÛ na jiÏ
68. mezinárodní expozici minerálÛ. Témûfi
tfii sta tradiãních vystavovatelÛ zaplnilo
do posledního místeãka pfiipravené pro-
story skvostn˘mi divy pfiírody a opût bylo
moÏno zhlédnout spoustu unikátních ne-
rostÛ z celého svûta. Dûkuji pofiadatelÛm
za dobrou organizaci této nejprestiÏnûj‰í
ti‰novské akce.

Moje podûkování patfií téÏ v‰em, ktefií
se v uplynulém období zapojili do jiÏ tra-
diãních úklidov˘ch akcí v okolí fiek a na
okraji mûsta. Je pfiíjemné zji‰Èovat, Ïe
dobrá my‰lenka je rok od roku stále Ïivá,
ba dokonce dostává dal‰í posily. Letos se
napfiíklad zásluhou ti‰novské Ekoporadny
podafiilo zapojit do oãi‰Èovací akce i dal‰í
obce z na‰eho obvodu, zejména ty, které
s na‰ím mûstem spojuje fieka Svratka
a její pfiítoky. Díky! Je‰tû lep‰í by samo-
zfiejmû bylo, kdyby podobné akce nebyly
potfieba a dne‰ní obûtaví „ãistiãi“ by se zde
setkávali pouze na pfiíjemné vycházce. Ale
to je zatím asi nesplniteln˘ sen. Pofiád je
je‰tû dost tûch, kter˘m na pofiádku a zdra-
vém Ïivotním prostfiedí pfiíli‰ nezáleÏí.

S Ïivotním prostfiedím nepochybnû
úzce souvisí i sledovan˘ zámûr zfiízení
„Energetického centra  na zpracování
bioodpadÛ Ti‰nov“ v prostorách b˘valé
cihelny za Trncem. Krajsk˘ úfiad Jihomo-
ravského kraje zvefiejnil dokumentaci
zámûru na pfiíslu‰n˘ch internetov˘ch
stránkách a zaãal tak proces posouzení
vlivu uvedeného zafiízení na Ïivotní pro-
stfiedí – tzv. EIA proces. V prodlouÏené
lhÛtû do 5. 6. 2010 je moÏno nalézt infor-
mace na úfiední (i elektronické úfiední)

desce na‰eho úfiadu. Celá dokumentace je
rovnûÏ zvefiejnûna na internetov˘ch strán-
kách na‰eho mûsta a v ti‰tûné podobû
je k nahlédnutí obãanÛm v pondûlí a ve
stfiedu na Odboru správy majetku mûsta
v pfiízemí budovy radnice. Zajímavé infor-
mace o celém projektu najdete rovnûÏ
na informaãním serveru www.ecentrum-
tisnov.cz.

V minulém úvodníku jsem vás pfied-
bûÏnû pozval na nûkolik v˘znamn˘ch kul-
turních a spoleãensk˘ch akcí. Hudební
jaro ZdeÀka Pololáníka vyvrcholí koncer-
tem Ti‰novského komorního orchestru ve
stfiedu 26. 5. a o tfii dny pozdûji v sobotu
29. 5. v Bazilice Porta coeli zahájíme slav-
nostním koncertem jubilejní 15. roãník
Festivalu 13 mûst Concentus Moraviae.
Vstupenky jsou jiÏ v pfiedprodeji v knih-
kupectví paní Ra‰kové. Pro v‰echny
– tedy i pro ty, ktefií se jiÏ do baziliky ne-
vejdou – bude na závûr veãera (po 22. ho-
dinû) pfiipraven v areálu klá‰tera slav-
nostní ohÀostroj s hudebním doprovodem
produkovan˘ firmou Theatrum Pyroboli
ti‰novského rodáka Ing. Ivana Martínka.
Nenechte si ujít tuto slavnost!

Va‰í pozornosti je‰tû pfiipomínám uÏ
tradiãní „Muzejní noc“ v areálu klá‰tera
v pátek 15. 5. Hned následující sobota
bude patfiit cyklistÛm. V prostoru u no-
vého hfibitova odstartuje jiÏ 4. roãník zá-
vodÛ horsk˘ch kol Memoriál Ivo Medka
s pestr˘m doprovodn˘m programem.

Z bohaté nabídky nejrÛznûj‰ích po-
fiadÛ bude jistû radost vybírat.
NezapomeÀte v‰ak prosím zaznamenat
do diáfie datum 28. a 29. 5, kdy v celé na‰í
zemi probûhnou volby do Poslanecké snû-
movny Parlamentu âR. Nejde jen o spl-
nûní „obãanské povinnosti“, jde o mnohem
víc – budoucnost na‰í zemû.

Tak ‰Èastnou ruku a na shledanou ve
volebních místnostech!

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

„V
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Informace k volbám
do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky
v roce 2010

Volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky (dále
jen „Poslanecká snûmovna“) se budou
konat v pátek 28. kvûtna 2010 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
29. kvûtna 2010 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.

Voliãem je státní obãan âeské repub-
liky, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb
dosáhl vûku nejménû 18 let. Na území
âeské republiky mÛÏe kaÏd˘ voliã
hlasovat ve volební místnosti v místû
svého trvalého bydli‰tû, kde je zapsán
ve stálém seznamu voliãÛ.

Hlasování mimo svÛj stál˘ volební
okrsek je moÏné na voliãsk˘ prÛkaz,
o nûjÏ 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 Odboru
správních a vnitfiních vûcí – evidenci
obyvatel u paní Zuzany ·imkové v pfií-
zemí budovy na nám. Míru 346
(tel. ã. 549 439 775).

Voliãsk˘ prÛkaz bude nejdfiíve 15 dnÛ
pfiede dnem voleb pfiedán osobnû voliãi
nebo osobû, která se prokáÏe plnou mocí
s ovûfien˘m podpisem voliãe Ïádajícího
o vydání voliãského prÛkazu, anebo bude
voliãi zaslán na jím uvedenou adresu.

O voliãsk˘ prÛkaz je moÏno poÏá-
dat i v pfiípadû krátkodobého pobytu
v zahraniãí, neboÈ na nûj lze volit v ja-
kémkoliv zvlá‰tním volebním okrsku
v zahraniãí (tj. na zastupitelsk˘ch
a konzulárních úfiadech âR).

Voliãi, ktefií budou ve dny voleb ve
zdravotnickém zafiízení, odborném
léãebném ústavu nebo v obdobném ústavu
nebo zafiízení a nepoÏádají o vydání vo-
liãského prÛkazu, mohou poÏádat pfiímo
v tomto zafiízení o zápis do zvlá‰tního
seznamu voliãÛ, a to ve lhÛtû do 7 dnÛ
pfiede dnem voleb, tj. do 21. kvûtna 2010.

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

Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, ze-
jména zdravotních, dÛvodÛ MûÚ Ti‰nov
(na tel. ã. 549 439 711) a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o umoÏnûní
hlasování mimo volební místnost – do
tzv. pfienosné volební schránky (pouze
v územním obvodu okrsku, pro kter˘
byla okrsková volební komise zfiízena).

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

Zde uvádíme pfiíslu‰nost voliãÛ
do volebních okrskÛ v Ti‰novû:
v okrsku ã. 1
je volební místnost v budovû
Matefiské ‰koly – Horova 960 pro
voliãe s adresou trvalého pobytu:

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

Brnûnská 429, 500, 711, 722, 764,
791, 897, 1513, 1533, 1688, 1689,
Erbenova – celá, Halasova – celá,
Hornická 950 – 953, 957, 1519 – 1530,
1698, Horova – celá;
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v okrsku ã. 3
je volební místnost v budovû
Základní ‰koly – Smí‰kova 840 pro
voliãe s adresou trvalého pobytu:

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

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

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

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

Dfiínová – celá, Králova – celá mimo
ã. p. 1742, Kvûtnická 1621 – 1640,
Osvobození – celá;
v okrsku ã. 7
je volební místnost v budovû b˘valé
‰koly – Jamné 28 pro voliãe s adre-
sou trvalého pobytu v místní ãásti
Jamné;
v okrsku ã. 8
je volební místnost v budovû
Kulturního domu – Hajánky 23 pro
voliãe s adresou trvalého pobytu
v místní ãásti Hajánky a Hájek;
v okrsku ã. 9
je volební místnost v budovû Domu
s peãovatelskou sluÏbou (penzion),
Králova 1742 pro voliãe s adresou
trvalého pobytu:

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

Bc. Jifií Dospí‰il, vedoucí odboru
správních a vnitfiních vûcí
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„Kafilérie“ v sousedství
národní památky?

VáÏení spoluobãané, vyuÏívám této
ojedinûlé moÏnosti vás informovat
o skuteãnostech vypl˘vajících z jiÏ zpra-
cované studie vlivu BPS na Ïivotní pro-
stfiedí (EIA), jejíÏ pfiílohou je kladné vy-
jádfiení stavebního úfiadu. Probûhne-li
schvalovací proces, v˘stavba zaãne na
jafie 2011. Zaãnu otázkou, kdo z vás chce
mít ve mûstû moderní zafiízení, které je
podle EIA zafiazeno do nejrizikovûj‰í ka-
tegorie staveb, jako jsou kafilérie a sa-
naãní ústavy? Navrhovaná BPS bude
zpracovávat nebezpeãné odpady z masné
v˘roby, krev, komunální odpad, v˘palky
atd. EIA zdÛrazÀuje, Ïe BPS bude v ne-
zastavûné a neobydlené oblasti, pfiitom
se zde nachází mnoho chat a nejbliÏ‰í
dÛm je 230 m. MÎP ve sv˘ch prezenta-
cích doporuãuje u tûchto BPS vytvofiení
ochranného pásma bez RD v okruhu
800 m a stavût BPS na závûtrn˘ch stra-
nách kopcÛ od OZ. Bioplyn je jedovat˘
a prudce v˘bu‰n˘, v EIA jsou nûkteré
ãástí BPS zafiazeny do zón s nebezpeãím
v˘buchu. Kombinace tûchto zón s pfií-
tomností obyvatel v chatové oblasti,
úzkého údolí a rizika zbloudilé stfiely
z pfiilehlé stfielnice je více neÏ odváÏná.
Podle krajsk˘ch úfiedníkÛ je sousedství
rekreaãní oblasti se zónou tûÏkého prÛ-
myslu v rozporu s pravidly územního
plánování. Toto nerespektuje souãasn˘
ani nov˘ navrhovan˘ územní plán. Na
Ïádost o zmûnu územního plánu více jak
600 obãanÛ mûsto nereaguje a starosta
byl poÏádán ombudsmanem o sjednání
nápravy. Na eliminaci zápachu budou
pouÏity biologické filtry obsahující ra‰e-
linu, smrkové vûtve, kÛru stromÛ apod.
Úãinnost filtrÛ je 80%, zbyl˘ch 20%
spolu s látkami uvolnûn˘mi z nekrytého
skladi‰tû pevného digestátu (hnojiva)
budeme v‰ichni d˘chat. Skladovan˘

pevn˘ a kapaln˘ digestát (15.000 t)
bude rozváÏen dvakrát roãnû na okolní
pole, coÏ z ãeské praxe b˘vá ãast˘ zdroj
zápachu. Tvrzení, Ïe nedojde k nárÛstu
dopravy, protoÏe jiÏ dnes zde auta s od-
padem jezdí, je sporné. V EIA se uvaÏuje
prÛmûrnû s 28-48 prÛjezdy nákladních
vozidel dennû. Ve dnech, kdy lze digestát
vyváÏet, bude ãetnost v˘raznû vût‰í.
Státní dotace mají mít pozitivní zpûtn˘
vliv na obyvatele, ne sniÏovat kvalitu Ïi-
vota a trÏní hodnotu jejich nemovitostí.
V pfiípadû této BPS se jedná o soukrom˘
projekt, kde obãanÛm není prokazatelná
ztráta kompenzována. Investor v sou-
ãasnosti nevlastní oprávnûní na likvi-
daci a nakládání s nebezpeãn˘m odpa-
dem. Jakou má tedy praxi? Naopak je
pfiedmûtem stíÏnosti na neekologické
jednání. Zpracovaná EIA placená inves-
torem s v˘stavbou souhlasí na základû
zku‰eností ze Zwenterdorfu. Proã autofii
neukáÏí pfiíkladnou ãeskou nezapácha-
jící BSP na Ïivoãi‰n˘ odpad, Ïe by ne-
existovala? Po zpracování prÛzkumu
v okolních obcích, po jednání s majiteli
pozemkÛ a nemovitostí, po konzultaci
v realitních kanceláfiích jsme pfiesvûd-
ãeni, Ïe vût‰ina obyvatel BPS nechce
a Ïe dojde nejen v Ti‰novû k znehodno-
cení majetkÛ a omezení práva uÏívat
své rekreaãní pozemky. Zpracovávají se
odborné posudky míry znehodnocení
majetku a pfiedbûÏné opatfiení poÏadu-
jící náhradu ‰kody. KaÏd˘ dotãen˘ vlast-
ník se mÛÏe pfiipojit. V˘stavba BPS
je vûcí vefiejnou a je tfieba o ní jednat.
Nic nezamlÏujeme, nic neskr˘váme
a obavy se stávají skuteãností.
Pfiedpokládám, Ïe tento ãlánek bude
nejprve pfiedán investorovi. Pfiidûlen˘
prostor je vyãerpán a záleÏí teì na
kaÏdém z nás.

Za Zahrádkáfie Trnec a nespokojené
obãany Radovan Klusák a kol.
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Bioplynová stanice
v Ti‰novû je bezpeãn˘
a moderní projekt

UÏ fiadu t˘dnÛ se skupina odpÛrcÛ
zvaÏované v˘stavby fermentaãní stanice
(BPS) v areálu staré cihelny v Ti‰novû-
-Trnci snaÏí pfiesvûdãit obyvatele mûsta
a okolních obcí, Ïe pfiípadná v˘stavba na
tomto místû bude znamenat pro Ti‰nov
a okolí uãinûnou pohromu. Nic proti od-
li‰n˘m názorÛm ani obavám, které k po-
dobn˘m zámûrÛm na zaãátku logicky
patfií. Co ov‰em odmítáme, je ‰ífiení
strachu na základû polopravd, lÏí a za-
vádûjících argumentÛ.

Podle odpÛrcÛ projektu je stará ci-
helna v Trnci pro v˘stavbu BPS místem
naprosto nevhodn˘m. Není to pravda.
Léta opu‰tûn˘ areál leÏí aÏ za prÛmy-
slovou zónou a je od obydlené ãásti
Trnec pfiirozenû stínûn˘ terénem.
Lokalita se nachází fakticky mimo
mûsto a jeho infrastrukturu, v prostoru
oznaãeném územním plánem jako místo
pro prÛmysl a v˘robu. NejbliÏ‰í domy
jsou vzdáleny zhruba ãtyfii stovky metrÛ.
Areál tûsnû sousedí s komunikací, odpa-
dají tedy dal‰í zásahy do okolí.

Podle odpÛrcÛ BPS  je hlavním rizi-
kem projektu hrozba zápachu v okolí
stanice. Investor ale od samého zaãátku
uvaÏovaného projektu hovofií o vyuÏití
vyzkou‰ené technologie, která po celou
dobu procesu se zpracovávan˘m mate-
riálem manipuluje v dÛslednû uzavfie-
ném prostfiedí. Tato ‰piãková technolo-
gie je urãena pro likvidaci rostlinn˘ch
i Ïivoãi‰n˘ch (!) odpadÛ a nehrozí tak
Ïádné nebezpeãí v dÛsledku zpracování
materiálu, na kter˘ není stanice techno-
logicky vybavena. Plánovaná technolo-
gie je zcela bezproblémová a bûÏná
napfiíklad v ekologicky vyspûlém
Rakousku. V na‰ich podmínkách zatím
nepracuje, moÏná i proto, Ïe náklady na

její pofiízení jsou dvojnásobné oproti
bûÏn˘m fie‰ením. V âeské republice uÏ
pfiesto pracuje více neÏ 100 bioplyno-
v˘ch stanic a problémy se zápachem
mûly pouze dvû nebo tfii. Ani v tûchto
pfiípadech by ov‰em Ïádné potíÏe nebyly,
pokud by jejich provozovatelé hrubû
neporu‰ovali provozní pfiedpisy a neli-
kvidovali odpady, na které jejich stanice
nemají povolení ani odpovídající techno-
logii. Aktivisté  v Ti‰novû ale i pfiesto dû-
lají rovnítko mezi jakoukoliv bioplyno-
vou stanicí a nesnesiteln˘mi problémy
a zápachem.

Pfiedev‰ím obyvatele Trnce odpÛrci
v souvislosti s BPS také dûsí dramatic-
k˘m nárÛstem dopravy. Kapacita pláno-
vané BPS ale jasnû urãuje, Ïe dennû
(pracovní dny) bude do stanice pfiijíÏdût
7-12 kryt˘ch nákladních vozidel s mate-
riálem. O dopravním nárÛstu proto nelze
v podstatû hovofiit, podle provedené
studie sãítání dopravy po komunikaci
uÏ dnes projíÏdí za jedin˘ den 400-500
vozÛ. Automobily s biologick˘m mate-
riálem pfiitom po Ti‰novû a okolí dávno
jezdí, aÈ uÏ na skládky, do kafilerií nebo
do klasick˘ch spaloven.

OdpÛrci BPS líãí katastrofické scé-
náfie, ale s námi jako investorem o zá-
mûru nediskutují. Za to na nás posílají
smy‰lená udání, která s projektem sta-
nice nijak nesouvisejí. Inspektofii ale
Ïádná pochybení neodhalili. Vûfiíme, Ïe
tyto zpÛsoby jsou dílem jednotlivcÛ,
ktefií chtûjí projekt BPS znedÛvûryhod-
nit a investora pfiedem diskvalifikovat.
Mrzí nás to, na‰e vztahy s ti‰novskou
vefiejností a konkrétnû se zahrádkáfii
v sousedství cihelny jsme vÏdy povaÏo-
vali, a povaÏujeme, za partnerské a ko-
rektní. Pro lep‰í informovanost o BPS
jsme pro vás zfiídili informaãní web
www.ecentrumtisnov.cz.

Ing. Milan Pangrác, pfiedseda
pfiedstavenstva House Property, a. s.
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Ti‰novsk˘ rok pro rodiny 2010

Mûsto Ti‰nov zís-
kalo v listopadu
2009 titul Obec
pfiátelská rodinû
roku 2009, origi-
nální sklenûnou
plastiku a pfiíslib

neinvestiãní dotace na projekt na pod-
poru rodiny ve v˘‰i 670 tis. Kã.
Podmínkou bylo, Ïe projekt musí b˘t
neinvestiãního charakteru a bude v prÛ-
bûhu roku 2010 realizovat aktivity na
úrovni obce vedoucí k podpofie rodin
(mimo ãinnosti a sluÏby dle zákona o so-
ciálních sluÏbách). Práci na projektu
pfiedcházela v lednu 2010 v˘zva v‰em
obãanÛm na‰eho mûsta, aby sami na-
vrhli, jak tuto finanãní ãástku vyuÏít.
Z 34 námûtÛ, které se t˘kaly úprav
nebo vytvofiení vefiejného prostranství,
akcí, sluÏeb nebo slev pro rodiny, bylo
vybráno:

– vytvofiení pfiírodní plochy pro rodiny
u Základní ‰koly nám. 28. fiíjna
inovací ‰kolního pozemku

– odpoãinková zóna u Z· Smí‰kova
– parãík Hornická
– akce Sportovní den pro rodiãe s dûtmi
– akce Ekologick˘ v˘let pro rodiny
– akce Módní pfiehlídka pro v‰echny

generace a Veselice pro celou rodinu.

Souãasnû byly na‰e návrhy, jak plá-
nujeme dotaci vyuÏít, konzultovány
s Ministerstvem práce a sociálních vûcí.
Po kontrole vypracované Ïádosti jsme
zaãátkem bfiezna pfiedloÏili oficiální Ïá-
dost, kterou posoudila v˘bûrová komise
a schválil ministr práce a sociálních vûcí.

Dal‰í podrobné informace k jednotli-
v˘m akcím jsme zvefiejnili na www.tis-

nov.cz a prÛbûÏnû vás budeme informo-
vat také v Ti‰novsk˘ch novinách.

Jan Schneider
místostarosta mûsta Ti‰nov

Oznámení o pfieru‰ení do-
dávky 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 17. 5. 2010 od 7.30 do 09.15 hod.
Obec: Ti‰nov
Vypnutá oblast: ãást mûsta napájená
z trafostanice s energetick˘m názvem
„Hfibitov“ – ulice âernohorská, Hynka
Bíma, ãást ulic Tyr‰ova, Jiráskova,
DruÏstevní, Na Honech.

Dne 17. 5. 2010 od 9.30 do 13.15 hod.
Vypnutá oblast: ãást mûsta napájená
z trafostanice s energetick˘m názvem
„Kuk˘rna“ – ulice Dlouhá, K âimperku,
Lomnická, Kuk˘rna, Polní, Formán-
kova a ãást ulic Drbalova, Na Honech,
DruÏstevní, Jiráskova, Tyr‰ova, Neru-
dova, Parolkova.

Dne 20. 5. 2010 od 7.30 do 15.00 hod.
Vypnutá oblast: celá obec Pej‰kov,
Nelepeã, ÎernÛvka, Závist, Úsu‰í,
âíÏky, Vohanãice.

Dne 26. 5. 2010 od 7.30 do 15.00 hod.
Vypnutá oblast: celá obec Pej‰kov,
Bfiezina, âíÏky, Heroltice, Nelepeã,
Úsu‰í, Vohanãice, Závist, ÎernÛvka.

Dûkujeme Vám za pochopení.
E.ON âeská republika, s. r. o.
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Vzdûlávání v eGON centru
ORP Ti‰nov

Ministerstvo vnitra âR vytváfií
v souãasné dobû technické, personální,
informaãní a finanãní podmínky pro
rychlé zavedení eGovernmentu do
praxe. Pfiijetím legislativního rámce
eGovernmentu a jeho postupnou reali-
zací dochází v historii vefiejné správy
k nejvût‰í zmûnû, která ovlivní kaÏdo-
denní Ïivot obãanÛ. V jejím dÛsledku
dojde k zjednodu‰ení sluÏeb vefiejné
správy pro obãana, vytvofií se moÏnost
vyfiídit rÛzné agendy z jednoho místa
a obãan bude moci vyuÏít elektronizace
pro komunikaci s úfiady. Ve své podstatû
znamená zavedení eGovernmentu mini-
malizaci byrokracie pro obãana. V sou-
vislosti s uvádûním eGovernmentu do
praxe vzniká pro úfiedníky povinnost
vzdûlávání v nov˘ch funkcionalitách. Za
tímto úãelem je zaji‰Èováno v budovû
Mûstského úfiadu v Ti‰novû z dotace
z Evropského sociálního fondu
z Operaãního programu Lidské zdroje
a zamûstnanost z projektu „Vzdûlávání
v eGON centru ORP Ti‰nov“ prostfied-
nictvím manaÏera vzdûlávání, pro‰kole-
n˘ch lektorÛ a tutorÛ  vzdûlávání za-
mûstnancÛ Mûstského úfiadu Ti‰nov,
zastupitelÛ mûsta Ti‰nov, úfiedníkÛ
a ãlenÛ zastupitelstev 58 obcí ve správ-
ním obvodu obce s roz‰ífienou pÛsob-
ností Ti‰nov a zamûstnancÛ jimi zfiizo-
van˘ch pfiíspûvkov˘ch organizací. Tyto
osoby s funkcionalitami eGovernmentu
pfiijdou do styku pfii v˘konu práce.

V první fázi do‰lo k technickému za-
ji‰tûní ‰kolení vybudováním poãítaãové
uãebny eGON centra. Uãebna je vyba-
vena 10 poãítaãi, barevnou laserovou
síÈovou tiskárnou, síÈov˘m scannerem,
magnetickou tabulí, dataprojektorem
a projekãním plátnem. Vzdûlávání pro-
bíhá dle harmonogramu ‰kolení, kter˘
je prÛbûÏnû aktualizován. V̆ ukov˘ ma-
teriál je pro kaÏdého úãastníka kurzÛ
k dispozici na flash-disku. Úspû‰ní
absolventi kurzÛ obdrÏí certifikáty.

V souãasné dobû probíhají následu-
jící ‰kolení: Elektronická spisová
sluÏba, agendy CzechPOINTu (Katastr
nemovitostí, Îivnostensk˘ rejstfiík
a podání Ïivnostenskému úfiadu,
Rejstfiík trestÛ, Obchodní rejstfiík,
Seznam kvalifikovan˘ch dodavatelÛ,
Agendy ISDS I.), Word a Excel pro zaãá-
teãníky. K 1. 5. 2010, tj. za dva mûsíce
realizace, máme 142 úspû‰n˘ch absol-
ventÛ.

Lenka Vlasáková
projektov˘ manaÏer
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MûKS Ti‰nov uvádí
na nové adrese www.mekstisnov.cz

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

ABSOLVENTSK¯ KONCERT
ÎÁKÒ ZU· TI·NOV

nedûle 16. kvûtna v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Koncert kfiesÈanské folkrockové
skupiny OBOROH

Oboroh je podle slovníku primitivní
pfiístfie‰í na ãtyfiech kÛlech, kde najde
zvûfi v zimû potravu a ãlovûk útoãi‰tû
v ãase nepohody. Je to ale také ãtyfi-
ãlenná skupi-
na v ãele se
Stanislavem
Klecandrem
( * 1 9 5 3 )
z Kostelce nad
Orlicí, která
se jiÏ více neÏ
dvacet let za-
b˘vá hudbou, fiazenou do ‰katulky kfies-
Èanského folkrocku.

Slávek Klecandr byl od roku 1975
ãlenem undergroundové kapely Bílé
svûtlo, poté pÛsobil v rockov˘ch skupi-
nách Andromeda, Neon ãi Prostor.
S touto sestavou se pfiedstavil v roce
1985 také v Ti‰novû, a to na dvojkon-
certu pofiádaném tehdej‰ím Jazzklubem
– pfiedkapelou jim tehdy byl Mikolá‰
Chadima se sv˘m MCH Bandem.
Prostor ov‰em mûl neustálé problémy
s tehdej‰ími stráÏci socialistické kultu-
ry, takÏe po jeho rozpadu vytvofiil
Slávek bezejmennou kapelu, která se
scházela na fafie v Tfiebechovicích pod
Orebem a tajnû vystupovala na evange-
lick˘ch farách po celé republice. Její re-
pertoár tvofiily Klecandrem zhudebnûné

biblické Ïalmy podle moderního
Ekumenického pfiekladu, které se po-
zdûji staly i základním repertoárem
Oborohu (vznikl v roce 1988) a náplní
jeho prvních dvou alb Îalmy (1991)
a Spatfiujeme svûtlo (1993). Dal‰í alba
Kámen (1996), Marah (1998) a Nocí
mofiem (2006) obsahovala jiÏ pfieváÏnû
Klecandrovy autorské písnû. V roce
2000 vydal Slávek Klecandr sólové
album Protûj‰í bfieh, následovalo je‰tû
v˘roãní DVD s názvem Noc v Oborohu
– 20 let (2008) a od 13. února 2010 na-
táãela skupina nové CD Ve vûci probu-
zení, v rámci jehoÏ kfitu zavítá i k nám
do Ti‰nova.

Dne‰ní sloÏení skupiny tvofií Slávek
Klecandr (ky-
tara, zpûv);
Roman Dostál
(klávesy, zpûv);
Libor JeÏek
(bicí, zpûv)
a Jaroslav
Jetensk˘ (ba-
sa, kytara,

zpûv), v minulosti kapelou pro‰lo dal-
‰ích deset hudebníkÛ vãetnû Slávkova
bratra Václava (dechové nástroje), kter˘
byl pfied 25 lety s Prostorem v Ti‰novû
také.

Oboroh zahajuje v MûKS dal‰í voln˘
cyklus „NÁVRATY“, ve kterém znovu
uvítáme soubory ãi umûlce, ktefií se
v Ti‰novû pfiedstavili uÏ v 80. létech
minulého století v dobách jiÏ vzpomína-
ného Jazzklubu.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022.

úter˘ 18. kvûtna v 15.30 hod.
velk˘ sál MûKS

VYSTOUPENÍ ÎÁKÒ
H· YAMAHA KU¤IM

Pofiadatelem akce je soukromá hudební
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‰kola Yamaha, MûKS poskytuje sál
k její prezentaci.

stfieda 19. kvûtna v 18.30 hod.
velk˘ sál MûKS

ABSOLVENTSK¯ KONCERT
ÎÁKÒ ZU· TI·NOV

sobota 22. kvûtna v 16.00 hod.
sál kina Svratka

Pfiedstavení pro dûti
MICHALOVA BRNKAâKA ANEB

KDYÎ SE MICHAL DOB¤E NALADÍ
Aby si mohl Michal
Nesvadba zabrnkat na
nov˘ hudební nástroj, po-
tfiebuje struny. KdyÏ mu
je nepÛjãí banjo, harfa
ani basa, rozhodne se, Ïe
si poradí sám. Pfieci
vym˘‰let „svûtové“ vyná-

lezy, to je pro Michala „brnkaãka“.
Stejnû tak i sloÏit z not písniãku bude
pro nûj nakonec hraãka!

V pfiedstavení se objevuje velké
mnoÏství rekvizit a inovací z Michalovy
lepící pásky. Dûti v‰ak Michala vÏdycky
pfiekvapí a tak v‰echny nápady a vyná-
lezy chytré hlaviãky brzy odhalí, nechy-
bí pfii tom legrace, soutûÏe ani dyna-
mické hudební skeãe. Michal je vÏdycky
dobfie NALADùN¯ a tak „hraní“ bude
jistû zábava, pouãení i potû‰ení, tû‰íme
se na vás! Délka pfiedstavení cca 55 mi-
nut.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022.

sobota 22. kvûtna ve 20.30 hod.
zahrádka Café U Palce

LADù – Neurval˘ ‰anson

Máte-li rádi tvorbu Toma Waitse
a vzru‰uje-li Vás zastfiené aÏ „vychla-
stané“ zabarvení muÏského vokálu, pak

si nenechte ujít vystoupení opavské
skupiny Ladû. Kapela sama sebe cha-
rakterizuje nálepkou „neurval˘ ‰anson“
a její název není podstatn˘m jménem
v 1. pádu mnoÏného ãísla, jak by se u po-
jmenování hudebního tûlesa dalo oãeká-
vat, n˘brÏ ve 3. pádu ãísla jednotného
(komu-ãemu a následuje dívãí jméno)...

Nezamûnitelné ponuré skladby s vy-
nikajícími instrumentálními v˘kony
hráãÛ na strunné nástroje mají na svû-
domí tito pánové: Michael Kubesa
– zpûv; Petr Uvíra – kytara; Patrik
Benek – bicí; VíÈa Hal‰ka – percussion;
Jifií Pater – baskytara nebo Jarda
Janek – kontrabas a obãasní hosté tfieba
i se saxofonem ãi trubkou. Vlastními
silami si skupina natoãila a vydala
nejprve v roce 2002 album âerven˘m
vrchem a o ãtyfii roky pozdûji CD
s názvem KUB 69.

Kapela kromû ‰tací na stfiední a se-
verní Moravû v poslední dobû ãasto vy-
stupuje v populárním brnûnském klubu
Stará pekárna, nedávno natoãila poví-
dání pro pofiad Jak se vám líbí rádia
Proglas. Koncert se neuskuteãní v Ïád-
ném ze sálÛ na Ml˘nské ulici. ProtoÏe
zpûvákovi se viditelnû lépe intonuje,
kdyÏ mÛÏe prokládat jednotlivé pasáÏe
písní mocn˘mi cigaretov˘mi ‰luky, je
koncert plánován na zahrádku hospody
U Palce. V pfiípadû ‰patného poãasí se
uskuteãní uvnitfi v hospÛdce, kde lze
‰lukovat rovnûÏ. Tato muzika se stejnû
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do podobného prostfiedí hodí mnohem
lépe neÏ do klasick˘ch prostor MûKS...

úter˘ 25. kvûtna v 17.00 hod.
sál kina Svratka

VYSTOUPENÍ TANEâNÍHO
ODDùLENÍ ZU· TI·NOV

Pofiadatelem akce je základní umû-
lecká ‰kola, MûKS poskytuje sál k její
prezentaci.

stfieda 26. kvûtna v 19.30 hod.
kostel sv. Václava

Závûreãn˘ koncert sezóny
KPH 2009/2010 – Hudební jaro

ZdeÀka Pololáníka
TI·NOVSK¯ KOMORNÍ ORCHESTR

Domácí hudební tûleso vedené
Jaroslavem Kolesou uzavfie nejen jarní
festival, ale i celou sezónu Kruhu pfiátel
hudby. V programu zazní dvû rozsáhlé
skladby ZdeÀka Pololáníka. Na kon-
certû budou také abonenti seznámeni
s termínov˘m kalendáfiem jednotliv˘ch
akcí KPH pro pfií‰tí období.

pátek 28. kvûtna ve 20.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Rockov˘ koncert
FRANK ZAPPA QUARTET

Skupina vznikla pfied více neÏ ‰esti
lety ve Vizovicích, první oficiální vystou-
pení se konalo tamtéÏ 7. 11. 2003. Je‰tû
koncem téhoÏ roku kapela zahrála ve
známém zlínském klubu Golem a pak
v praÏském rockovém klubu Vagon za

pfiítomnosti Petra DorÛÏky, autora kni-
hy ·uplík pln˘ Zappy. PÛvodní ãtyfi-
ãlenná sestava se v roce 2005 rozrostla
o druhého kytaristu. Kapela je zamû-
fiena na repertoár Franka Zappy, jed-
noho z nejvût‰ích velikánÛ historie
rockové hudby, a to v pokud moÏno
originálním revivalovém provedení.
V pfiípadû potfieby zvládá FZQ i pro-
dukci z jiného tûsta (Weather Report,
Jethro Tull, Béla Fleck, Tom Petty).
Tradiãní je kaÏdoroãní koncert u pfiíleÏi-
tosti v˘roãí Mistrova narození a úmrtí,
kter˘ se koná vÏdy zaãátkem prosince
v Brnû a koncem prosince ve Zlínû.
V roce 2007 vystoupili i na známém fes-
tivalu Colours Of Ostrava, trvale usilují
o úãast na nûkterém ze zahraniãních
„zappovsk˘ch“ festivalÛ (Bad Doberan,
Bordeaux, Ancona). Obsazení: Miroslav
Hála – kytara, zpûv; Martin Návrat
– kytara; Jifií Hála – baskytara, zpûv;
Miroslav Hromádka – klávesy, zpûv;
Jan Valendin – bicí. Tímto koncertem
zahajujeme nov˘ obãasn˘ seriál COVER
& TRIBUTE, v nûmÏ postupnû pfiedsta-
víme fiadu zajímav˘ch skupin.

COLLEGIUM 1704, COLLEGIUM
VOCALE 1704, VÁCLAV LUKS

Patnáct˘ roãník meziná-
rodního hudebního festi-
valu Concentus Moraviae
bude zahájen v sobotu
29. kvûtna v 19 hodin
v bazilice klá‰tera Porta
coeli v Pfiedklá‰tefií.
Renomované soubory
Collegium 1704 a Colle-

gium Vocale 1704 s dirigentem
Václavem Luksem, kter˘ je souãasnû
hlavním dramaturgem celého leto‰ního
festivalu, se pfiedstaví s Mariánsk˘mi
ne‰pory Claudia Monteverdiho.
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Collegium 1704,
zaloÏené v roce 1991,
si v posledních letech
získalo na meziná-
rodní scénû staré
hudby renomé v˘ji-
meãného souboru.
V roce 2005 inicio-
valo a realizovalo
ojedinûl˘ projekt
Bach-Praha-2005
v jehoÏ rámci byla v Praze provedena
nejv˘znamnûj‰í díla J. S. Bacha. Tento
projekt se stal impulsem k zaloÏení vo-
kálního souboru Collegium Vocale 1704
a základem pravidelné spolupráce s me-
zinárodním hudebním festivalem
PraÏské jaro. Následovala pozvání na
nejv˘znamnûj‰í evropská pódia, díky
kter˘m mohl francouzsk˘ tisk oslavovat
v roce 2007 koncerty Collegia 1704
& Collegia Vocale 1704 na festivalech
v Sablé a La Chaise-Dieu titulky jako
„Laudes à la joie“ (Chvála radosti). Oba
ansámbly jsou od roku 2007 rezidenã-
ními soubory Svatováclavského hudeb-
ního festivalu v Ostravû.

Collegium Vocale 1704 bylo zaloÏeno
pfii pfiíleÏitosti vzpomínaného projektu
Bach-Praha-2005. Jeho ãleny jsou
pfiední ãe‰tí a zahraniãní zpûváci specia-
lizující se na interpretaci staré hudby,
ktefií pravidelnû spolupracují s v˘znam-
n˘mi hudebními osobnostmi. Dle dobo-
vé praxe je sbor rozdûlen do dvou ãástí:
concertisté a ripienisté. ConcertistÛm
jsou svûfieny kromû tutti také sólové
party, ripienisté provádûjí sborové ãásti.

V˘znamn˘m mezníkem se pro
Collegium 1704 & Collegium Vocale
1704 stalo v roce 2007 provedení Missy
votivy Jana Dismase Zelenky spojené se
vznikem nahrávky pro francouzskou
spoleãnost Zig-Zag Territoires (ve spolu-
práci s festivalem v Sablé). Nahrávka se

stala základním ka-
menem jejich exklu-
zivní spolupráce.
Ihned po svém vydá-
ní (srpen 2008) se
CD ve Francii umís-
tilo mezi TOP 10
Classique (deset nej-
prodávanûj‰ích CD)
a získalo ocenûní
Coup de coeur

(Zásah do srdce) francouzské TV Mezzo.
Václav Luks se narodil roku 1970.

Absolvoval Akademii múzick˘ch umûní
v Praze a své hudební vzdûlání dovr‰il
na Schole Cantorum Basiliensis ve tfiídû
Jörga-Andrease Böttichera a Jespera
Christensena (obor historické klávesové
nástroje). Jako sólista nebo ãlen rÛz-
n˘ch komorních souborÛ vystoupil na
fiadû v˘znamn˘ch pódií v Evropû i v zá-
mofií – Salzburg, Curych, Davos, Berlín,
DráÏìany, Barcelona, PafiíÏ, Var‰ava,
Praha, Mexico City. Kromû koncertní
ãinnosti se intenzivnû vûnuje studiu hu-
debních historick˘ch pramenÛ âech,
Rakouska a Nûmecka, kulturních vazeb
ve stfiedoevropském regionu a studiu
pramenÛ hry generálbasu (basso conti-
nuo) na klávesové nástroje doby baroka.
Obsazení souborÛ:
Collegium 1704:
Lenka Torgersen, Helena Zemanová
– housle; L˘die Cillerová, Andreas
Torgersen – viola; Libor Ma‰ek – violon-
cello; Hana Fleková – viola da gamba;
Ondfiej ·tajnochr – kontrabas; Pablo
Kornfeld – varhany; Jan âiÏmáfi, Jan
Krejãa – theorby; Györgyi Farkas
– fagot; Pavel Novotn˘, Ondfiej Sokol,
Miroslav Kopta – trombóny; Judit
Pacquier, Richard ·eda, AlÏbûta
Pospí‰ilová – cinky.
Collegium Vocale 1704:
Hana BlaÏíková, Barbora Sojková,
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Renata Pu‰ová, Ivana Bilej Brouková
– soprán; Marta Fadljeviãová, Kamila
·evãíková, Jan Miku‰ek, Daniela
Toma‰tíková – alt; Daniel Issa, Hasan
El-Dunia, âenûk Svoboda, Stanislav
Pfiedota – tenor; Tomá‰ Král, Jaromír
Nosek, Martin Kotulan, Ale‰ Procházka
– bas.

Cel˘ koncert bude natáãet brnûnská
redakce âeské televize a bude odvysílán
v kompletní podobû v podzimních mûsí-
cích 2010.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel. 549 410 022. (Informace o pfiedpro-
deji vstupenek na festival Concentus
Moraviae byly zvefiejnûny v minulém
ãísle Ti‰novsk˘ch novin).

Muzejní noc 2010

Muzejní noc 2010 v Podhoráckém
muzeu letos pfiivítá náv‰tûvníky s pro-
gramem nazvan˘m Muzejní ‰kola.
V souvislosti s v˘stavou ·kolní kabinet,
která v té dobû bude v muzeu probíhat,
se prostranství klá‰terního areálu stane
prostranstvím ‰kolním, s rozvrhem,
zvonkem, vyuãovacími pfiedmûty
a ov‰em i s Ïáky a uãiteli.

Pódium a pfiilehlá místa obsadí
pûveck˘ sbor Black Uganda Choir, malé
husitské leÏení Lucius, taneãníci
s irsk˘mi tanci Éirihg, pfiedvedení fyzi-
kálních jevÛ, sedmimílové skákací boty,
Ïiv˘ pfiírodovûdn˘ exponát a jiné pouãné
zajímavosti, v‰e na matematickém
základû.

Pofiad obohatí v˘stava Extra kytice,
kterou Podhorácké muzeum pofiádá ve
spolupráci s kvûtináfistvím Florees
v Ti‰novû.

Pro náv‰tûvu jsou pfiipraveny také
stálé muzejní expozice, osvûtlen˘ portál
Porta coeli opût pozve na ãasové pro-
hlídky klá‰terního kostela.

Obãerstvení zaji‰tûno, k atmosféfie
pfiispûje i drobn˘ prodej.

Muzejní noc probûhne 15. 5. 2010,
ãas konání: jako obvykle 18.30 – 23.30
hodin a jako obvykle vstup voln˘.

Muzeum Brnûnska
Kvûtináfiství Florees Ti‰nov

Vás zvou na tradiãní,
jiÏ 18. v˘stavu kvûtin

EXTRA KYTICE
14. – 23. 5. 2010

DO PODHORÁCKÉHO MUZEA
V P¤EDKLÁ·TE¤Í

otevfieno dennû vãetnû pondûlí
9 – 16.30 hodin

tel.: 549 412 293
e-mail: predklasteri@muzeumbrnenska.cz

Hudbou pro UNICEF 2010
Pfiedstavujeme úãinkující
na hudebním festivalu

Jsme tu opût s dal‰ím dílem seriálu,
ve kterém postupnû pfiedstavujeme ú-
ãinkující na leto‰ním roãníku charitativ-
ního hudebního festivalu, kter˘ se koná
v areálu letního kina v Ti‰novû v sobotu
5. ãervna 2010. V provozu jsou jiÏ speci-
ální internetové stránky festivalu, kde
najdete ve‰keré informace: www.hud-
bouprounicef.cz
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Lidopop
Tato trojice vznikla víceménû náho-

dou na troskách brnûnsk˘ch kapel
Narvan a Ultrazvuk. Skupina, která si,
dle vlastních slov, vzala z obou tûchto
hudebních legend to nejlep‰í, hraje v se-
stavû: basa a zpûv Martin Kudliãka
(ex-Ultrazvuk), kytara a zpûv Libor
Miko‰ka (ex-Narvan) a bicí a rap Lubo‰
Ra‰ovsk˘ (ex-Ultrazvuk).

Kurtizány z 25. Avenue
V pozmûnûné sestavû a s nov˘m kon-

certním repertoárem se na pódia letních
festivalÛ po nûkolikaleté pauze vrací
dal‰í legendární klubová kapela.
Skupina, kterou pfied tfiemi lety opustil
zpûvák Simon, se nakonec rozhodla, Ïe
za nûj nebude hledat náhradu. Za mik-
rofon se postavil kytarista kapely
Tomá‰ Varteck˘, znám˘ také z Lucie
nebo Wanastov˘ch Vjecí. Kurtizány
z 25. Avenue vznikly uÏ v roce 1989
a bûhem pár let na sebe strhly pozornost
sv˘mi Ïiveln˘mi koncerty, díky nimÏ se
v devadesát˘ch letech staly kultovní
klubovou kapelou. Jako vÛbec první
skupina po sametové revoluci vyhrála
soutûÏ kapel Marlboro Rock-In.

Monika Bagárová
Tato ‰estnáctiletá brnûnská romská

zpûvaãka vystupuje pfied publikem jiÏ
od sv˘ch deseti let. Pochází ze známé

muzikantské rodiny, je jazzovou zpûvaã-
kou, cizí jí v‰ak není také cimbálová
hudba a cikánské lidové písnû. Moniku
znají lidé jako semifinalistku âesko-
-Slovenské SuperStar z roku 2009.
Z dÛvodu úãinkování v této soutûÏi také
musela zru‰it pÛvodnû plánované vy-
stoupení na prvním roãníku na‰eho fes-
tivalu.

Lenka Dusilová
Zaãala s hudební kariérou uÏ v 10 le-

tech, kdy se pfiedstavila na folkovém
festivalu s básní Jifiího Wolkera, kterou
sama zhudebnila. V roce 1988 se s rodi-
nou pfiestûhovala z Karlov˘ch VarÛ do
Prahy, kde nastoupila do legendárního
dûtského pûveckého sboru Bambini di
Praga. V letech 1991 aÏ 1995 byla front-
manka praÏské rockové skupiny
Sluníãko. V letech 1994 aÏ 1997 spolu-
pracovala s Davidem Kollerem a jeho
skupinou Lucie. Poté spoleãnû zaloÏili
skupinu Pusa. Po vydání se na sólovou
dráhu spolupracovala Lenka Dusilová
také s folk-rockovou skupinou âecho-
mor. Je drÏitelkou Ceny Akademie
populární hudby za objev roku (1996),
zpûvaãku roku (2000, 2006, 2008) a roc-
kové album roku (2006). 

Pfií‰tû: Petr Bende, MaÀana, Tereza
âernochová, JablkoÀ

Jan Schneider, SK HC Ti‰nov

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
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 18.30 Podhorácké

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

hfibitova



Kultura v Ti‰novû

16 TI·NOVSKÉ NOVINY 9/2010

RÛzné

Matefiské centrum Studánka
Vás srdeãnû zve:
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 511 132 827
www.studanka@webzdarma.cz

Semináfi radikálního
odpu‰tûní
Lektorka: RNDr. Jana
Koudelová

Ná‰ Ïivot je takov˘, jak˘ si jej vytvo-
fiíme a je na‰ím zrcadlem i hravou ‰ko-
lou, která vede k pochopení hlub‰ích
souvislostí. Radikální odpu‰tûní je me-
toda k rozpu‰tûní star˘ch vzorcÛ my‰-
lení a vzorcÛ chování, které nás blokují
v cestû za poznáním tajemství Ïivota.
V sobotu 15. 5. od 9.00 do 19.00 hod.
v MC Studánka
Cena: 1000,- Kã vãetnû dobrého obûda

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·
22. 5. Michalova brnaãka aneb kino Svratka 16.00 MûKS

kdyÏ se Michal dobfie naladí
22. 5. Ladû – koncert zahrádka U Palce 20.30 MûKS
25. 5. Vystoupení taneãního oddûlení kino Svratka 17.00 ZU·

ZU· Ti‰nov
26. 5. KPH – Ti‰novsk˘ komorní orchestr kostel sv. Václava 19.30 MûKS
27. 5. âeská republika a bioodpady knihovna 17.30 MûK a Eko-

– beseda poradna
28. 5. Frank Zappa Quartet sál MûKS 20.30 MûKS
29. 5. Concentus Moraviae: Monteverdi Porta coeli 19.00

– Mariánské ne‰pory

V˘stavy
Datum Akce Místo
2. 5. – 21. 5. Karel Îák – obrazy, plastiky JamborÛv dÛm

22. 5. – 13. 6. J. Lacina a A. Sikmund 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-Wünschová Domov sv. AlÏbûty

– obrazy a grafiky
15. 5. Hradãanské ‰ermování hfii‰tû Na Horce, Hradãany
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a svaãiny, pí-voda a teplé ãaje budou
zaji‰tûny.

Podmínkou úãasti je pfiihlá‰ka pfie-
dem na e-mail: jana@homeoporadna.com
nebo na tel. 774 023 959.

Tancem k sobû
Lektorka: Viktorie ·Èastná

Pfiipojte se k malém kruhu, kde si
prostfiednictvím tance a pohybu odpoãi-
nete, setfiesete starosti a dozvíte se sou-
vislosti mezi pohybem a va‰ím rozpolo-
Ïením. Okusíte prvky taneãní terapie,
která vede k harmonizaci tûlesné
a du‰evní stránky jedince s moÏností
hlub‰ího sebepoznání.
V nedûli 16. 5. v 17 hod. v MC Studánka
Cena: 100,- Kã. Pfiihlaste se prosím na
e-mail: viktorie.stastna@gmail.com,
nebo na telefon Lenka Kfiehlíková, 
603 918 524.

Zdravé vafiení s Lucií Entlerovou
Ve stfiedu 26. 5. v 16.30 hodin

Cyklus oblíbeného kurzu s moÏností
ochutnávky a získání chutn˘ch receptÛ.
Tentokrát na téma letní inspirace.

Je tfieba se pfiedem pfiihlásit na 
e-mail: lenka.krehlikova@centrum.cz
nebo tel. 603 918 524.

Svûtov˘ t˘den respektu k porodu
oslavujeme 17. – 21. 5. 2010

V t˘dnu od 17. do 23. kvûtna 2010
se v mnoha státech pfiipomíná Svûtov˘
t˘den respektu k porodu http://aktivni-
mama.cz/svetovy-tyden-respektu-k-po-
rodu. âeská republika se pfiipojuje po-
páté, mezi mnoh˘mi jin˘mi také
MC Studánka s následujícím programem:
V˘stava pomÛcek pro dne‰ní
porodnictví

V prostorách MC Studánka bûhem ce-
lého t˘dne od 17. – 21. 5. 2010

Hana Pinknerová – Jak hospodafiit
s talentem svého dítûte (pfiedná‰ka
a autorské ãtení)
V úter˘ 18. 5. v 17.00 hodin v MC
Studánka.

Najít své místo v Ïivotû, pfiedpoklady
pro celoÏivotní povolání, zpÛsob, jak
uplatnit tvofiivou energii, to chce a po-
tfiebuje kaÏd˘. Rodiãe mohou sv˘m
dûtem pfii tomto hledání úãinnû pomoci.
Pokusím se ukázat, jak na to.

Hana Pinknerová je brnûnská spiso-
vatelka a publicistka, která pí‰e feje-
tony hledající ‰tûstí v maliãkostech,
v matefiství, v denním Ïivotû. Kdo ãetl
tfieba „Brusinky“, „Hofiká ãokoláda“,
„Co BÛh ‰eptá maminkám“ ví, Ïe tyto
kníÏky vedou k zamy‰lení, povzbuzení
a duchovnímu posilnûní. Hana
Pinknerová má dvû dûti, které uãila
v domácí ‰kole.
Vstupné: 60,- Kã

Cesta k pfiirozené v˘chovû dûtí
Ve stfiedu 19. kvûtna od 16 hodin

I v dne‰ní dobû lze dûti vychovávat
pfiirozenû. Jaké jsou pfiirozené potfieby
dûtí a jak je naplnit? Jak jsou dÛleÏitá
pravidla a hranice? Jak s dûtmi efek-
tivnû komunikovat? Pojìme hledat
cestu laskavosti a dÛslednosti.

Pfiedná‰ku s diskusí povede Viktorie
·Èastná, bude prostor i pro sdílení
Va‰ich dosavadních zku‰eností. S pfií-
tomností dûtí se poãítá.
Vstupné: 60,- Kã

Cviãení v tûhotenství – lekce zdarma
Ve ãtvrtek 20. 5. od 17 hodin

Ukázka cviãení, které probíhá s o-
hledem na stupnû tûhotenství kaÏdé
maminky. Odbornû vede porodní asi-
stentka Bc. Radka MÀaãková
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Orgasmick˘ porod – promítání filmu
Ve ãtvrtek 20. 5. od 18 hodin

Îeny ve filmu rodí neru‰enû, volnû
se pohybují podle svého vnitfiního po-
rodního rytmu. Se sv˘mi partnery se
smûjí, líbají a pfii kontrakcích mruãí.
Protipólem jsou zábûry Ïen pfiipouta-
n˘ch k fetálním monitorÛm, obklope-
n˘ch cizími lidmi. Hovofií také porodní
asistentky, lékafii a lékafiky.
Orgasmick˘ porod zblízka osvûtluje pfií-
stup k porodu, kter˘ je nejen mnohem
pfiíjemnûj‰í, ale také bezpeãnûj‰í a zdra-
vûj‰í pro matku i dítû.

USA 2008, reÏie Debra Pascali
Bonaro, 85 min.
Vstupné dobrovolné

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

www.ddm-tisnov.cz

„Pod Africk˘m
Sluncem“
Velké zábavnû po-
znávací odpoledne
pro dûti, rodiny

s dûtmi, studenty, dospûlé i seniory
s vyhodnocením v˘tvarné soutûÏe a ver-
nisáÏí prací dûtí na téma Afrika.
Z bohatého programu vybíráme:
Dílny a workshopy: africká batika,
barvení korálkÛ, v˘roba hudebních
nástrojÛ, rytmodílna, sypání pískem,
afrotance a dal‰í.
VernisáÏ: skupinov˘ch v˘tvarn˘ch
prací dûtí ti‰novsk˘ch ‰kol a ‰kolek
Promítání a povídání o Africe: otev-
fiená beseda Jirky a Alenky (ãlenové
bubenické skupiny Tubabu), ktefií se
s vámi podûlí o své osobní záÏitky
z Afriky, promítnou fotky z projektÛ
i z cest a pfiiblíÏí problematiku financo-

vání ordinace v Africe.
Vystoupení: koncert brnûnské bube-
nické dívãí skupiny.
Pestr˘ doprovodn˘ program: pro-
dejní stánek - afro ‰perky, Karité, Ibi‰ek
aneb – v‰e pfiímo z Afriky, prodejní
místo Fair trade, v˘stava fotografií,
obãerstvení a posezení, spoleãné bube-
nické hraní – veãerní jam.
Sbírka na Afriku: na akci pfiímo pro-
bûhne sbírka Chceme pomoct Africe,
jejíÏ v˘tûÏek bude vûnován na vybudo-
vání lékafiské ordinace.
Kdy: nedûle 6. 6. 14.00 – 18.00 hod.
Kde: Mûstské kulturní stfiedisko Ti‰nov

(vnitfiní prostory a park)
Vstupné: dobrovolné

Jízda zruãnosti na kole
V rámci IV. roãníku závodu horsk˘ch

kol Memoriálu Ivo Medka pfiipravuje
Domeãek tradiãní Jízdu zruãnosti pro
dûti od 2 do 14 let.

Závodníci projedou na ãas trasu
s rÛzn˘mi  pfiekáÏkami – houpaãkou,
kuÏely, podjetím, pfievezení vody, zasta-
vení na pfiesnost a dal‰í. Jízdy zruã-
nosti se mohou zúãastnit jezdci na v‰ech
typech kol.

Podmínkou je dobr˘ technick˘ stav
kola a pfiilba.

Zjednodu‰ená traÈ bude pfiipravena
i pro nejmen‰í závodníky na kolobûÏ-
kách, tfiíkolkách a odráÏedlech. Po skon-
ãení závodÛ budou vyhlá‰eni vítûzové
v jednotliv˘ch vûkov˘ch kategoriích
s pfiedáním drobn˘ch cen.
Kdy: nedûle 16. 5. 13.30 – 16.30 hod.
Kde: parkovi‰tû u nového hfibitova
Vstupné: vstup voln˘

Pohádkov˘ les
Domeãek pro vás opût chystá oblíbe-

nou dobrodruÏnou cestu pohádkov˘m
lesem. Potkáte staré známé, ale i nové
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pohádkové bytosti, které se uÏ na vás
tû‰í a mají pro vás pfiipravené rÛzné
soutûÏe, úkoly i odmûny. Zveme v‰echny
dûti, rodiãe i babiãky a dûdeãky
z Ti‰nova i okolí. Zaãátek je u nemoc-
nice v sobotu 5. 6. 2010 prÛbûÏnû od
10 do 16 hodin a trasa vede k rozhlednû.
Vstupné 30,- Kã (pouze dûti).

RodiãÛm budoucích
prvÀáãkÛ

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

rok 2010/2011 se uskuteãní ve stfiedu
26. 5. 2010 v 16.00 hod. v jídelnû ‰koly.

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

PaedDr. Radmila Zhofiová
fieditelka ‰koly

Pfied‰koláci aneb tû‰íme
se do ‰koly…

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

JiÏ ãtvrté setkání s dûtmi a jejich ro-
diãi se uskuteãní ve stfiedu 19. 5. 2010
v 15.30 hod. ve tfiídû 2.B a 2.C. Toto
odpoledne bude jiÏ zamûfieno na ‰kolní
v˘uku. Dûti si vyzkou‰í, jak se uãí ve
„velké“ ‰kole.

Tû‰í se na vás paní uãitelky
Jana Chadimová a Jana Krejãí

Rozumíme obrazÛm?
Ano a nejen jim…

Malá slavnostní vernisáÏ v˘stavy
dûtsk˘ch prací pfiivedla tentokrát do
vestibulu na‰í ‰koly hosty nejen z na-
‰eho mûsta, ale i z nedalekého zahrani-
ãí. Zahájit spoleãnou v˘stavu dûtí ze
Základní ‰koly J. Fándlyho ve slovenské
Seredi a Z· nám. 28. fiíjna pfiijeli i uãi-
telé z na‰í spfiátelené ‰koly. Dûtské
práce s té-
m a t e m
„ T v o r b a
svûtov˘ch
u m û l c Û "
mûly velk˘
ú s p û c h
a nikdo ani
netu‰il, jak
úÏasné prá-
ce vytvofií
dûti ze zá-
k l a d n í c h
‰ k o l .
V ˘ s t a v u
jsme spoleãnû pfiipravovali více neÏ
2 roky a v˘sledek byl opravdu velko-
lep˘. Paní uãitelka SoÀa Kvíãalová
a dal‰í spolupracovníci vûnovali mnoho
volného ãasu pfiípravû, besedám s dûtmi
nad svûtov˘mi v˘tvarn˘mi díly a závû-
reãné instalaci v˘stavy. SoubûÏnû probí-
haly obdobné ãinnosti i ve ‰kole
v Seredi. Zde se tohoto úkolu ujala paní
uãitelka Eva Beskidová. Pedagogové ze
Seredi v‰ak nepfiijeli jen na v˘stavu.
Nav‰tívili pfiímo nûkolik vyuãovacích
hodin, prohlédli si ‰kolu a spoleãnû si
s na‰imi uãiteli vymûÀovali zku‰enosti,
ale i starosti provázející souãasné sloven-
ské i ãeské ‰kolství. Po náv‰tûvû ‰koly
odjela celá skupina slovensk˘ch uãitelÛ
do Moravského krasu, kde nav‰tívili
propast Macochu i Punkevní jeskyni.
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KdyÏ jsem pfied 7 lety  brala do ruky
telefonní sluchátko a poprvé vytáãela
neznámé ãíslo do jedné ze ‰kol v Seredi,
vÛbec jsem nepoãítala s tím, Ïe se bû-
hem následujících let na‰e spolupráce
rozvine ve vzájemné pfiátelství a nejen
„formální druÏbu“.  Nejen proto si zde
dovolím uvefiejnit ãást e-mailu, kter˘ mi
pfii‰el ze Slovenska hned druh˘ den
po náv‰tûvû od pane fieditele Jaroslava
âomaje:
„Ahoj Radka, pricestovali sme domov
v pohode, bez problémov. Vlastne tak ako
prebiehal cel˘ deÀ. Pani uãiteºky boli
nad‰ené z pobytu vo va‰ej ‰kole aj
z Macochy. Veºmi si v‰etci pochvalovali.
Mám vám odovzdaÈ veºké ëAKUJEME
za cel˘ ná‰ kolektív. Bol to naozaj pekne
preÏit˘ deÀ (keby tak˘ch v na‰om uãiteº-
skom Ïivote bolo ão najviac). UÏ teraz sa
te‰íme na stretnutie u nás. Tlmoã prosím
pozdravenie a poìakovanie v‰etk˘m ko-
legom.
V‰etk˘ch vás veºmi pekne pozdravujem.
Jaro.“

I my dûkujeme za náv‰tûvu a tû‰íme
se na pfií‰tû.

Radmila Zhofiová, fieditelka ‰koly

Den Zemû

Rok se se‰el s rokem a ná‰ ‰kolní
ekot˘m stál pfied nelehk˘m úkolem.
Vymyslet a zrealizovat náplÀ pro tfiídní
kolektivy na pfiipravovan˘ Den Zemû
tak, aby se akce neopakovaly. ·lo nám
o to, aby ná‰ pfiínos matiãce Zemi mûl
trvalej‰í charakter. ProtoÏe se na‰e
‰kola nachází v bezprostfiední blízkosti
Kvûtnice, mnoh˘m ÏákÛm neuniklo roz-
sáhlé ozdravné kácení v této lokalitû
– pfiírodní památce. S kácením porostÛ
je spojen˘ zmen‰en˘ prostor pro hníz-
dûní ptákÛ. Rozhodli jsme se vyrobit

a rozmístit do okolí ptaãí budky pro
zpûvné ptáky. Tohoto úkolu se ujali Ïáci
9. roãníkÛ. Ve ‰kolní dílnû zhotovili
17 ptaãích budek s rÛzn˘mi prÛmûry
vletov˘ch otvorÛ tak, aby vyhovovaly
ptákÛm typick˘m pro na‰i oblast.
Nákresy budek a potfiebné informace
jsme si zjistili na internetu v hodinách
Informatiky. Nyní jiÏ zb˘valo zamyslet
se a naplánovat rozmístûní budek po
okolí. Toho se ujal koordinátor Eko‰koly
pan uãitel Gregu‰. Pfiipravil velmi peã-
livû vycházkové trasy pro jednotlivé roã-
níky. Hlavním cílem bylo umístit ptaãí
budku na vhodnû vytipovan˘ strom.
NejdÛleÏitûj‰í bylo urãit správnû svû-
tové strany a podle toho zavûsit budku,
aby vletov˘ otvor smûfioval na jihov˘-
chod.

22. duben 2010 byl sice pomûrnû
chladn˘, ale sluneãn˘ den, proto tfiídy
na trasy vyrazily aÏ  úderem deváté
hodiny. Jejich úkolem bylo cestou je‰tû
likvidovat odhozené odpadky a ty potom
pfiinést do ‰koly k uloÏení do popelnic.
S tfiídou umísÈující ptaãí budky vyrazil
také kameraman Ti‰novské televize
p. Václav Kappel, kter˘ toto poãínání
zdokumentoval a pfiipravil reportáÏ do
Ti‰novské televize. Vzhledem k pûk-
nému poãasí a zájmu ÏákÛ se celá akce
vydafiila a její pfiínos bude námûtem pro
dal‰í postupnû z nûj vypl˘vající úkoly,
kter˘mi se mÛÏeme v rámci Eko‰koly
zab˘vat. A to sledováním zahnízdûní
ptákÛ a obsazeností budek jednotliv˘mi
druhy nebo moÏná také dokumento-
váním vandalismu a na‰eho vztahu
k pfiírodû.

Ekot˘m na Z· Ti‰nov
nám. 28. fiíjna
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Den Zemû na Smí‰kovû

JiÏ tradiãnû se svá-
tek Den Zemû slaví
na Z· Smí‰kova
rÛzn˘m zpÛsobem.
Letos se na rozdíl

od loÀského roku, kdy spolupracoval
první stupeÀ s druh˘m, program obou
stupÀÛ rozdûlil.

Tématem pro první stupeÀ bylo
Zemû a divadlo. PrvÀáãci si pfiipravili
písniãky o vodû. Jejich vystoupení v ná-
mofinick˘ch odûvech s br˘lemi, záchran-
n˘mi kruhy, pádly apod. bylo velmi roz-
tomilé a jejich podání písní „Pr‰í, pr‰í“
a „A cáká“ rozezpívalo celé publikum.

Îáci 3.A pfiedvedli zajímavé a vtipné
pantomimické vystoupení pfiedstavující
plavbu po mofii.

VÏdyÈ i na‰e ‰kola má ve svém
znaku loì, která se nûkdy ve vlnách
naklání, ale stále v‰ichni plujeme dál na
jedné palubû.

Nejstar‰í Ïáci, páÈáci, vymysleli
opravdu skvûlou pohádku s názvem
„Pohádka o de‰Èovém muÏíãkovi“.

HemÏí se to v ní brouãky, kytiãkami
a pfiírodními Ïivly. No a jako kaÏdá po-
hádka, i tato dobfie skonãí a pfiíroda v ní
je zachránûna.

Tuto krásnou pohádku velmi dobfie
zdramatizovali druháci, ktefií i pfies svÛj
nízk˘ vûk pfiedvedli pûkné herecké v˘-
kony. Kulisy a kost˘my k této pohádce
vyrobili Ïáci 4. tfiíd, ktefií se svého úkolu
zhostili také na v˘bornou.

Na závûr je‰tû 3. B pohádku o brouã-
cích pfiedvedla jako pantomimu a tento
tûÏk˘ úkol zvládli na jedniãku.

Toto nové pojetí oslavy Dne Zemû se
líbilo nejen dûtem, které cel˘ program
pfiipravovaly, ale i divákÛm.

V‰ichni se v tento proslunûn˘ den

skvûle bavili a uÏ se tû‰í, co nového vy-
myslí za rok.

Mgr. Petra KfiíÏová
Z· Smí‰kova

Den Zemû na 2. stupni

Leto‰ní Den Zemû mûli Ïáci 2. stupnû
ve znamení závodu druÏstev na
Klucaninû. Deset soutûÏních t˘mÛ bylo
namícháno ze ÏákÛ rÛzn˘ch tfiíd
a kaÏd˘ t˘m mûlo i svého rozhodãího
– doprovázejícího uãitele. Na 11 stano-
vi‰tích dûti plnily rÛzné úkoly, vyÏa-
dující kromû znalostí o pfiírodû také
schopnost vymyslet vhodnou strategii
spolupráce. JelikoÏ leto‰ní Den Zemû
byl u nás zamûfien na vodu, asi nepfie-
kvapí názvy nûkter˘ch stanovi‰È jako
napfi. „TÛÀka“, „BaÏina“, „Záplava
u trpaslíkÛ“, „Potopa u brtníkÛ“,
„Popletená kniha o vodû“ ãi „Sahel“.
KaÏdé soutûÏní druÏstvo si s sebou také
po celé trase neslo pytel na sbírání
odpadkÛ, takÏe nás rovnûÏ mÛÏe hfiát
pocit, Ïe jsme si nejen hezky zasoutûÏili,
ale zároveÀ i udûlali nûco uÏiteãného pro
pfiírodu. Vítûzná druÏstva (byla dvû
a v tûsném závûsu dal‰í ãtyfii) splnila
v‰echny úkoly a obdrÏela sladkou od-
mûnu. Jednomu  z druÏstev udûlila po-
rota 1 bod za odstranûní rezavého grilu
z prostor rozhledny na Klucaninû.

Vítûzem kaÏdoroãní sbûrové akce se
stala tfiída IV. B díky 826 kg starého
papíru.

Bronzové medaile
hned dvakrát

Bfiezen a duben byl na Z· Smí‰kova
pln˘ sportovních událostí.

O nûkter˘ch uÏ na‰e ‰kola informo-
vala. Dnes bychom rádi pfiipomnûli bas-
ketbalová klání, kter˘ch se úãastnilo
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hned 5 druÏstev na‰í ‰koly a celková bi-
lance je 1� 3. místo z okresního finále
a 1� 4. a 2� 3. místo z krajského finále.

Jako první zaãalo bojovat druÏstvo
ÏákÛ 8. a 9. tfiíd. Po jasné v˘hfie v okr-
skovém kole jsme odjeli bojovat do
Stfielic. Po dobrém vstupu a v˘hfie
v prvním zápase nám bohuÏel ode‰la
koncovka. DÛleÏit˘ zápas ve skupinû
jsme prohráli a tím si vzali ‰anci bojovat
o zlato. Poslední síly jsme vrhli do závû-
reãného zápasu a bronzové místo jsme si
nenechali vzít.

V‰ichni ãlenové druÏstva si zaslouÏí
pochvalu za bojovnost a snahu.

Stejnû staré dívky si taktéÏ ‰ly suve-
rénnû za vítûzstvím v okresním kole.

V Brnû, kde uÏ byla i trochu vût‰í
konkurence, uÏ to tak jasné nebylo.
Pfiesto se neztratily a nakonec dovezly
3. místo z krajského finále. I jim patfií
pochvala za reprezentaci a bojovnost.

Po úspû‰ném loÀském roce, kde se
dívky umístily na 4. místû v republice,
jsme byli povûfieni uspofiádat okresní
i krajská kola v Nestle basketbalu
6. a 7. tfiíd. Do bojÛ se jako první pus-
tily dívky. Jako pofiádající jsme mohli
postavit dvû druÏstva, aby se nám zjed-
nodu‰il herní systém. DruÏstvo tvofiené
z dívek 6. tfiíd sbíralo teprve své první
zku‰enosti, ale bojovalo velmi stateãnû.
DruÏstvo sedmaãek plnilo instrukce,
dafiilo se v zakonãování a okresní kolo
vyhrálo. Do krajského kola pfiijela velká
konkurence z Brna a Kyjova a tato druÏ-
stva ukázala, jak se má hrát basketbal.
Na‰e druÏstvo obsadilo 3. místo a na re-
publikovou kvalifikaci nás odjede repre-
zentovat druÏstvo Kyjova.

Do bojÛ zasáhlo i druÏstvo chlapcÛ,
stejnû jako dívky startovalo na okre-
sním i krajském kole. Basketbal se
stává celkem oblíben˘m sportem na
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na‰í ‰kole a tak koneãné 4. místo
v kraji bylo nakonec pûknou teãkou za
celou zimní pfiípravou na tento sport.

Snad  pomûrnû dobré v˘sledky bu-
dou motivací do pfií‰tího ‰kolního roku,
abychom se mohli je‰tû kvalitnûji pfii-
pravit, a k tomu uÏ je potfieba jen zájem
a nasazení hráãÛ. V‰em dûkujeme za
skvûlou reprezentaci ‰koly.

V. V.

Majáles

V rámci 90. v˘roãí zaloÏení
Gymnázia Ti‰nov se uskuteãní
v pátek 14. 5. 2010 ve 14 hod.
STUDENTSK¯ MAJÁLES na

námûstí pfied radnicí. PrÛvod projde
Brnûnskou ulicí. Srdeãnû zvou studenti
Gymnázia Ti‰nov.

Mezinárodní projektové
setkání Comenius

Jak byla ti‰novská vefiejnost jiÏ
dfiíve informována, probíhají na na‰em
gymnáziu druh˘ rok projektové práce
zaji‰tûné finanãnû z evropského fondu
NAEP Comenius. Projekt je také finanãnû
podpofien z dotace JMK „Do svûta“.
Jedná se o spoleãnou akci 5 ‰kol (koor-
dinátor: Gymnázium Sereì, Slovensko,
zúãastnûné ‰koly: Gymnázium Ti‰nov,
âeská republika, TKIKI Árpád

Fejedelem gimnázium Gazdasági és
Informatikai Szakközépiskola v Maìar-
sku, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri“
Iasi v Rumunsku a Zespó∏ Szkó∏
Ogólnokszta∏càcych Nr 1 im. Marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego w Rzeszowie
v Polsku). Komunikaãním jazykem je
nûmãina. Bylo zvoleno téma projektu:
„Lidová v˘roba, lidová fiemesla v Evropû
– historie a dne‰ek“.

V rámci tohoto projektu se uskuteã-
nilo v kaÏdé ze zúãastnûn˘ch zemí mezi-
národní projektové setkání. Bûhem
tûchto schÛzek byly prezentovány v˘-
sledky projektov˘ch prací, konaly se po-
rady o tvorbû spoleãného sborníku v nû-
meckém jazyce, uãitelé si vymûÀovali
zku‰enosti. SchÛzek se úãastnili také
Ïáci jednotliv˘ch ‰kol. VÏdy byl pfiipra-
ven bohat˘ program, jehoÏ cílem bylo
prezentovat hostitelskou ‰kolu, mûsto
a stát, ve kterém se setkání konalo.

Poslední v fiadû plánovan˘ch mezi-
národních setkání probûhlo od 11. 4. do
16. 4. 2010 na gymnáziu v Ti‰novû.
V nedûli 11. 4. 2010 postupnû pfiijeli
hosté z partnersk˘ch ‰kol do Ti‰nova,
byli pfiivítáni a ubytováni. Jednalo se
celkem o 8 uãitelÛ a 16 dûtí ze
Slovenska, Polska, Maìarska a Rumun-
ska. V pondûlí byl zahájen program pro-
jektového setkání v prostorách na‰í
‰koly, následovala procházka Ti‰novem
a zájezd do Brna. Studenti na‰eho gym-
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názia provázeli ve skupinkách své za-
hraniãní hosty s v˘kladem v nûmeckém
jazyce. Úterní dopoledne strávili úãast-
níci projektového setkání na hradû
Pern‰tejnû. Opût si pro nû ãe‰tí Ïáci pfii-
pravili nûmeck˘ v˘klad, tentokrát v do-
bov˘ch kost˘mech. Odpolední program
byl zahájen kulturním vystoupením
a následovaly prezentace na odborné
téma. Ve stfiedu bylo zorganizována
náv‰tûva Prahy, ve ãtvrtek se dûti úãast-
nily workshopÛ v DDM Ti‰nov a poté
na‰i zahraniãní hosté nav‰tívili
Podhorácké muzeum a klá‰ter Porta
coeli. Odpoledne se uskuteãnil zájezd do
Rudky, Kun‰tátu a Ole‰nice. Slavnostní
veãefie zakonãila bohat˘ program pro-
jektového setkání a v pátek uÏ na jedno-
tlivé zahraniãní projektové skupiny ãe-
kala cesta domÛ. Doufáme, Ïe si na‰i
partnefii odvezli z âR ty nejhezãí vzpo-
mínky. Dûkujeme také v‰em, ktefií po-
mohli realizovat tuto akci.

PhDr. Barbora Holubová

Gymnázium Ti‰nov obdrÏelo grantovou
podporu v rámci Programu celoÏivot-
ního uãení. Za obsah  publikace ruãí
v˘hradnû vydavatel. Evropská komise
neodpovídá za Ïádné pfiípadné uÏití
dotãen˘ch informací.

Den Zemû 2010 na
Ti‰novsku

Oslavy Dne Zemû (22. du-
ben) na Ti‰novsku zaãaly
v sobotu 10. dubna
v Nedvûdici, kde se místní
dobrovolníci v poãtu devíti

osob vydali ãistit bfiehy Chlébského
potoka. I pfies nepfiízeÀ poãasí se jim
podafiilo nasbírat rovn˘ch dvacet pytlÛ
odpadkÛ.

O t˘den pozdûji v sobotu 17. dubna
se poãasí vydafiilo a pokraãovalo se v ãi‰-
tûní bfiehÛ fieky Svratky v Doubravníku,
Boraãi a ·tûpánovicích. V Doubravníku
se se‰lo kolem dvaceti lidí a bylo nasbí-
ráno pfies tfiicet pytlÛ odpadkÛ. V Boraãi
se úãastnili akce ãtyfii dobrovolníci a po
dvou hodinách nasbírali celkem osm
pytlÛ odpadkÛ. Ve ·tûpánovicích se za-
pojilo dvacet jedna lidí a nasbírali dva-
cet ‰est pytlÛ odpadkÛ a dal‰í objem-
nûj‰í odpad.

âi‰tûní Svratky zakonãila v nedûli
18. dubna Ekoporadna Ti‰novsko spolu
s tfiiceti pûti dobrovolníky vãetnû dûtí
z Dûtského domova Ti‰nov a nasbíralo
se cca ãtyfiicet pytlÛ odpadkÛ.

Shrnuto podtrÏeno – akce „âi‰tûní
fieky Svratky a jejích pfiítokÛ“ ke Dni
Zemû na Ti‰novsku se opravdu vydafiila,
mÛÏete se o tom pfiesvûdãit i z fotografií
na webovém albu http://picasaweb.go-
ogle.cz/tisnovsko/DenZeme2010# .
Velice dûkujeme v‰em, ktefií se zapojili
a ukázali tak, Ïe jim není lhostejné na‰e
Ïivotní prostfiedí!

Ekoporadna Ti‰novsko

Vzácná zahraniãní náv‰tûva
v Ekoporadnû Ti‰novsko

Na obecnû prospû‰nou spoleãnost
CzechINVENT technologickou agen-
turu se obrátila Sorosova nadace Open
Society Fund s prosbou organizaãnû za-
jistit t˘denní studijní cestu pro skupinu
zástupcÛ bulharsk˘ch organizací z regi-
onu Ha‰kovo/Dimitrovgrad, ktefií chtûjí
studovat, jak nevládní organizace v âR
pÛsobí v oblasti ekonomického rozvoje,
trvale udrÏitelného rozvoje a zaãleÀo-
vání znev˘hodnûn˘ch skupin obyvatel-
stva do ekonomického Ïivota. Mezi
dal‰ími se jednalo o zástupkyni
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Informaãního centra pro rozvoj ze stati-
sícového mûsta Dimitrovgrad, dfiívûj‰í
hejtmanku regionu Haskovo, dále fiedi-
telku poboãky Bulharského gendrového
studijního centra, prezidenta Regio-
nální obchodní a prÛmyslové komory
Haskovo ãi místostarostku jednoho
z tamních mûst.

Tato dvanáctiãlenná skupinka nav-
‰tívila ve ãtvrtek 15. dubna
i Ekoporadnu Ti‰novsko, kterou spoleã-
nost CzechINVENT vybrala jako pfií-
klad lokální neziskové organizace, která
se angaÏuje v místním udrÏitelném roz-
voji. Zde jsme jim pfiedstavili sdruÏení
Za sebevûdomé Ti‰novsko a jeho akti-
vity: Ekoporadnu Ti‰novsko, Ti‰novské
trhy, lesní klub Pej‰kov, boj proti super-
marketÛm, ãi‰tûní Svratky a jejích pfií-
tokÛ, v˘sadbu stromÛ, obnovu sadu
Sychrák apod.

Bulharské skupinû se v âeské re-
publice velice líbilo a neustále si ze
v‰eho nejvíc pochvalovali ti‰novskou
krajinu. Na studijní cestu bude navazo-
vat konference v Bulharsku, která se
uskuteãní zaãátkem ãervna a na níÏ se
budou prezentovat organizace, které
skupina v âR nav‰tívila a jejichÏ
ãinnost je nejrelevantnûj‰í pro jejich
region.

Ekoporadna Ti‰novsko

STREET FLAVA slaví
velké úspûchy 

Taneãní skupina Street Flava fun-
guje jiÏ osm˘m rokem pod DDM Ti‰nov
(dfiíve pod názvem Stagger). Její taneã-
níci se vûnují stylÛm street dance, které
pocházejí z afroamerické kultury z po-
ãátku 70. let. K tûmto stylÛm se fiadí
napfiíklad hip hop, house dance, funk
(lockin’, poppin’a wackin’), krump,
R’N’B, MTV/LA style, dancehall ãi bre-
akdance. Street Flava má v souãasné
dobû 6 taneãních sloÏek, z nichÏ kaÏdá
má své samostatné tréninky (dûtskou
sloÏku, juniorskou a dospûláckou sloÏku
rozdûlenou je‰tû na zaãáteãníky a pokro-
ãilé a breakdance). Celkem je zde pfies
100 ãlenÛ od 5 do 22 let, kter˘m se
vûnuje 5 trenérÛ (K. Jamborová,
E. Bauerová, B. Koláfiová, R. Vránová,
A. Sperátová a T. Jambor).
Leto‰ní úspûchy

Bûhem leto‰ní soutûÏní sezóny jsme
slavili obrovské úspûchy, urãitû nejvût‰í,
jaké se nám za 8 let na‰í existence po-
vedly. Ráda bych upozornila, Ïe na vût-
‰inû taneãních soutûÏích v âR je street
dance dnes jednoznaãnû nejroz‰ífienûj‰í
kategorií, takÏe zatímco v disku a show
dance soutûÏí vût‰inou tak okolo 5 cho-
reografií, ve street dance to b˘vá od
15 do 20 vystoupení. Tento fakt je pro
nás velice motivující a o to více si vybo-
jovan˘ch umístûní váÏíme. Nejvût‰í pfií-
nos na na‰ich leto‰ních v˘hrách mají
dvû choreografie na‰ich pokroãil˘ch slo-
Ïek. První je juniorská taneãní formace
s názvem Milionáfi z chatrãe inspiro-
vaná námûtem známého stejnojmen-
ného filmu. Hlavní choreografkou byla
Katka Jamborová, podíleli se na ní ale
v‰ichni taneãníci.

Úspûchy: 3. místo Let’s Dance
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Together Ti‰nov, 3. místo O pohár
mûsta Kun‰tátu, 3. místo Effect Dance
Cup Zlín a 4. místo EMCO Dance Life
Tour – Regionální kolo v Brnû.

Druhou leto‰ní úspû‰nou choreo-
grafií byla Mafia (dospûlá vûková kate-
gorie – pokroãilí). Jak uÏ její název na-
povídá, zahráli jsme si v ní na mafiány.
Choreografii dûlaly Katka Jamborová
a Eli‰ka Bauerová.

Úspûchy: 1. místo Let’s Dance
Together Ti‰nov, 1. místo O pohár
mûsta Kun‰tátu, 4. – 5. místo Effect
dance Cup Zlín (z 28 choreografiií!)
a nejcennûj‰í umístûní – 2. místo na
EMCO Dance Life Tour na Regionech
v Brnû a 4. místo na postupové soutûÏi
EDLT – Mistrovství Moravy v Pfierovû.

Urãitû nám pomohl fakt, Ïe na‰e
choreografie mají nûjak˘ nápad (kte-
rému jsou pfiizpÛsobeny i kost˘my),
díky kterému vynikáme mezi ostatními
streetov˘mi skupinami, které se snaÏí
dûlat „jen" hip-hopové vystoupení.
Myslím, Ïe nebudu pfiehánût, kdyÏ fieknu,
Ïe si Street Flava Ti‰nov letos udûlala
jméno ve streetov˘ch taneãních kruzích
na celé Moravû a leto‰ním rokem se ne-
vratnû rozlouãila s nálepkou neznámé
a amatérské streetové taneãní skupiny.

Na závûr bych ráda mockrát ze
srdce podûkovala v‰em tûmto taneãní-
kÛm, díky kter˘m se mÛÏeme v˘‰e uve-
den˘mi trofejemi py‰nit:

Milionáfi z chatrãe (JVK-A): Julãa
Sikorová, Angelika Pelc, Kája
Menclerová, Kája Fojtíková, Markétka
Bednáfiová, MarÈa Nekou‰ová, Terka
Nahodilová, Zuzka Ka‰parcová, Lucka
Misafiová, Barãa Dvofiáková, PeÈa
Kfiivánková, Verãa Svobodová, Monãa
Juránková, Lucka KfiíÏová, PeÈa
Sedláková a Gabãa Klusáková.

Mafia (HVK-A): Verãa ·evãíková,
Alãa Navrátilová, Ludûk Daniel, Tom

Jambor, Radek Mião, Kika ·ohajová,
Evãa StodÛlková, Renãa Vránová, Anet
Sperátová, Barãa Vokálková, Domãa
Esterkesová, Barãa Dimitrovová
a Lucka Volná, a speciální podûkování
skvûlé choreografce Eli‰ce Bauerové.

Velké podûkování patfií také v‰em
rodiãÛm – za podporu psychickou
i finanãní, a také DDM Ti‰nov a mûstu
Ti‰nov, bez jejichÏ vstfiícnosti a podpory
bychom se takhle daleko nikdy nedo-
staly.

Katka Jamborová, Street Flava 

„Ti‰novsk˘ vozíãkáfi“
informuje

Dne 19. 4. 2010 v 16 hodin pofiádalo
Obãanské sdruÏení Liga vozíãkáfiÛ,
mûsto Ti‰nov a Ti‰nov‰tí vozíãkáfii
„Informaãní besedu pro osoby se zdra-
votním postiÏením". Beseda se konala
v jídelnû Centra sociálních sluÏeb
v Ti‰novû.

Na besedu pfiijely dvû zástupkynû
Ligy vozíãkáfiÛ. Bc. Veronika Folt˘nová
Dis., která pfiítomné seznámila s proble-
matikou invalidních dÛchodÛ, druhy ID,
dávkách nemocenského poji‰tûní, pfiís-
pûvkÛ na Ïivobytí, doplatkÛ na bydlení,
dávkách státní sociální podpory aj.

Mgr. Katefiina Bulantová nás po-
drobnû seznamovala s tím, na jaké v˘-
hody a pfiíspûvky mají nárok osoby se
zdravotním postiÏením. T˘ká se to pfiís-
pûvku na péãi, podmínek nároku na
tento pfiíspûvek, dále jaké jsou prÛkazy
mimofiádn˘ch v˘hod a co se vlastnû pod
tímto názvem skr˘vá. Na jaké  v˘hody
mají zdravotnû postiÏení nárok, napfi.
pfiíspûvek na provoz motorového vo-
zidla, pfiíspûvek na úpravu bytu, pfiíspû-
vek na opatfiení zvlá‰tních pomÛcek,
sleva na telefon, plyn atp.
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Beseda byla zajímavá, zástupkynû
odpovídaly na mnoÏství dotazÛ. Po
ukonãení programu je‰tû odpovídaly na
individuální dotazy.

KaÏd˘ pfiítomn˘ obdrÏel zdarma
publikaci „NÁPADNÍK 2010 – sborník
informací a rad pro Ïivot s postiÏením“.
Zde jsou velice dobfie a podrobnû po-
psány v‰echny problémy zdravotnû
postiÏen˘ch a zároveÀ rady, jak a kde
hledat pomoc. TéÏ jsme si mohli objed-
nat ãasopis „Vozíãkáfi“, v kterém je plno
pro nás zajímav˘ch ãlánkÛ. Vydává se
ãtyfiikrát do roka a to bezplatnû.

MÛÏete se téÏ pfiímo obrátit na bez-
platnou poradenskou linku 800 100 250,
na poradensk˘ e-mail: poradna@ligavo-
zic.cz, na internetovou poradnu: http://
www.ligavozic.cz/poradna a nebo tele-
fon: 537 021 490.

V neposlední fiadû se mÛÏete obrátit
i na nás, Ti‰novské vozíãkáfie, protoÏe
jsme s touto organizací navázali spolu-
práci a jsme v kontaktu.

Vûfiíme, Ïe kaÏd˘, kdo se besedy zú-
ãastnil si odnesl nûjakou tu radu, která
mu pomÛÏe udûlat Ïivot se zdravotním
postiÏením snesitelnûj‰í.

„Ti‰nov‰tí vozíãkáfii“
Pozvánka

VáÏení ãlenové a pfiíznivci na‰eho
sdruÏení, chceme Vám oznámit, Ïe
vzhledem k tomu, Ïe se koneãnû na nás
usmívá sluníãko a i my mÛÏeme vyjet do
ulic, rádi bychom navázali na tradici
z loÀského roku a to na „D¯CHÁNKY
O DRUHÉ“.

První z tûchto schÛzek se bude konat
20. 5. 2010 ve 14 hodin v kavárnû DIANA
v Ti‰novû u nádraÏí.

Budeme rádi, kdyÏ se nás opût sejde
co nejvíce, abychom si popovídali o na-
‰ich starostech i radostech.

Tû‰íme se na setkání s Vámi.
V̆ bor „Ti‰novsk˘ch vozíãkáfiÛ“

Spoluobãané Ti‰nova,

Va‰e krásné mûsteãko Ti‰nov, tvofiící
bránu Vysoãiny, má kromû malebnosti
je‰tû jednu dÛleÏitou valutu a to ãist˘
zdrav˘ a voÀav˘ vzduch.

Vût‰inû z Vás, ktefií zde bydlíte, je
tato skuteãnost kaÏdodenní samozfiej-
mostí, ale jakmile bydlíte ve velkém
mûstû, zaãnete si ãistého vzduchu ne-
smírnû váÏit.

Proto je Ti‰novsko u „BrÀákÛ“ tak
oblíben˘m a cenûn˘m místem v˘letÛ
a rekreace a Va‰e pozemky, domy ãi za-
hrádky mají vysokou trÏní cenu.

Z Va‰eho ãasopisu jsem se dovûdûl,
Ïe Vy a Va‰i zastupitelé stojíte na kfiiÏo-
vatce zásadního rozhodnutí.

MÛÏete si zajistit pro Vá‰ malebn˘
Ti‰nov finanãní pfiíjmy, mÛÏete napo-
moci Va‰emu hejtmanovi uplatnit napl-
nûní smûrnice Evropské unie o obnovi-
teln˘ch zdrojích energie a mÛÏe Vás
i potû‰it získání nemal˘ch investiãních
a dotaãních prostfiedkÛ pro soukromého
investora.

MÛÏe Vás také naplnit hrdost z vyfie-
‰ení nerudovského „Kam s ním“ pro
fiadu podnikatelsk˘ch subjektÛ ze ‰iro-
kého Va‰eho okolí.

Na druhé stranû Vás také mÛÏe po-
tû‰it Ïivot v ãistém voÀavém vzduchu
a tfieba i zájem turistÛ o Va‰e krásné
mûsteãko.

MoÏná mohou b˘t pro Vás dÛleÏité
pfiíjmy z turismu, zachování vysoké
trÏní hodnoty Va‰ich domovÛ, pozemkÛ
a zahrádek a tfieba i pocit, Ïe Vámi zvo-
lení zástupci mûsta správnû a ve pro-
spûch Vás v‰ech rozhodli.

MoÏná, Ïe by bylo dobré Va‰im za-
stupitelÛm rozhodování ulehãit vyjádfie-
ním toho, co je pro Vás, pro Va‰e nej-
bliÏ‰í a pfiedev‰ím pro Va‰e dûti srdci
nejbliÏ‰í.
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Pfieji Vám tímto, aÈ touto nelehkou
kfiiÏovatkou ‰Èastnû a moudfie projdete.

Ing. Neterder Karel

Kavárna u kina

Dnes je to zhruba rok, co jsme vysly-
‰eli hofiekování mnoh˘ch Ti‰novákÛ
o absenci netradiãní stylové kavárny.
Jejich nespokojenost konvenovala s na‰í
tajnou vizí filmové, divadelní nebo lite-
rární kavárniãky, kterou by ãas od ãasu
nav‰tûvovaly známé osobnosti kulturní-
ho svûta a hovofiily by o sv˘ch záÏitcích
a Ïivotních zku‰enostech.

Uvolnûn˘ prostor vedle kina (b˘val˘
bar Mery) se jevil pro naplnûní kavá-
renského snu jako ideální a navíc ja-
koby shÛry byla vyselektována my‰-
lenka kavárniãky s filmovou tématikou.

Tímto smûrem jsme napfieli své síly
a právû teì pfietváfiíme historické pro-
story do podoby, která, jak doufáme
a vûfiíme, sv˘m prostfiedím zaujme a po-
tû‰í v‰echny hosty, a to nejen Ti‰nováky.

Pokud v‰e dobfie pÛjde a nenastanou
neãekané problémy, hodláme slavnostnû
otevfiít a do renovovan˘ch prostor po-
zvat první hosty jiÏ v mûsíci ãervnu.
Jsme také v jednání s mnoha osob-
nostmi a uÏ teì nám pfiedbûÏnû pfiislí-
bili úãast akustiãtí rockefii KRONEK
ALBAND z Brna a hereãka Veronika
Îilková.

Vûfiíme, Ïe se Ti‰novákÛm bude
u nás líbit, Ïe k nám rádi zavítají
a stráví tak ãas v pûkném a pfiíjemném
prostfiedí a budou se k nám rádi vracet.

Dan Dvofiák
Vladimír Adámek

Národní rada osob
se zdravotním
postiÏením âR

Regionální pracovi‰tû
pro Jihomoravsk˘ kraj
Poradna pro uÏivatele
sociálních sluÏeb

BEZPLATNù Vám poradíme ohlednû:
– pfiíspûvku na péãi
– dávek státní sociální podpory
– dávek a v˘hod pro zdravotnû postiÏené
– dÛchodÛ
– zbavení právní zpÛsobilosti
– uzavírání a kontrola smluv o poskyto-

vání soc. sluÏby
– vûcí souvisejících se sociálním zabez-

peãením

Kontakt:
Cejl 32, 602 00 Brno
SKYPE: poradnabrno
Tel.: 542 214 110, 542 214 111,

736 751 211
brno@poradnaprouzivatele.cz
www.poradnaprouzivatele.cz

Klientské hodiny:
Po, St: 8.30 – 12.00

12.30 – 17.00
Út, ât: 9.00 – 12.00
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Jedno zapomenuté v˘roãí

Tento rok v kvûtnu 2010 bude 65. v˘-
roãí, co se na‰e tfiída XIX. Septima „B“
a její sesterská „A“ ‰Èastnû navrátila
z totálního nasazení.

Toto pracovní nasazení studentÛ roã-
níku 1927 – septimánÛ v‰ech gymnázií
v tehdej‰ím Protektorátu âechy
a Morava na pomoc krvácející a hroutící
se Velkonûmecké fií‰i byl dar tehdej‰ího
ministra ‰kolství Emanuela Moravce.
Bylo to „TN“ – „Technische Nothilfe“,
spadající do kompetence Todtovy orga-
nizace a sloÏek „SS“. Rád bych zde
popsal svÛj osobní záÏitek, kter˘ snad
bude zajímat i ‰ir‰í ‰kolskou vefiejnost,
protoÏe nikdo se doposud nepokusil
publikovat tuto tmavou epizodu na‰eho
‰kolství ve ‰kolsk˘ch listech.

Ale od poãátku. Hlavní ‰kolní prázd-
niny roku 1944 nebyly odpoãinkové, jak
jsme pfiedpokládali, ale byli jsme nále-
Ïitû vyuÏiti ku prospûchu ¤í‰e. Já na-
pfiíklad jsem byl nasazen na nûkolik
t˘dnÛ na Ïeleznici âMD v Ti‰novû
v traÈové distanci Kufiim, kde jsem
s ostatními opravoval spojeneck˘m
bombardováním po‰kozenou traÈ
„Ti‰novku“.

Na konci prázdnin byl v‰em spoluÏá-
kÛm doruãen povolávací rozkaz k ná-
stupu 1. záfií 1944 do „TN“ do Brna, Cejl
10 s poznámkou, Ïe neuposlechnutí má
za následek pfiísné trestní sankce za sa-
botáÏ. Bylo to místo ‰kolního vyuãování,
v na‰í tfiídû zÛstala jen dûvãata a Olda
Kroulík.

V brnûnském shromaÏdi‰ti jsme
se se‰li studenti z celé jiÏní Moravy
a okolí, zde jsme byli zdravotnû prohléd-
nuti MUDr. Mannsbartem a shledáni
„arbeitsfähig“, tedy schopní práce. Po
vystrojení pracovní plátûnou béÏovou

kombinézou, zvanou „drillich“, a holín-
kami „pulitráky“ nás pfievezli náklad-
ními auty Opel Blitz do dfievûn˘ch ba-
rákÛ pracovního ubytovacího prostoru
„HAMBURG“ na svahu u lesa za
Kufiimí v blízkosti polozniãeného zá-
vodu „Klöckner Werke-Flugzeugmoto-
renbau Hamburg“.

Oddychli jsme si, Ïe nás tentokráte
neposlali transportem pfiímo do stále
bombardovaného Nûmecka. Ihned nás
upozornili na pfiísné tresty za sabotáÏe,
vyh˘bání se práci, svévolné opu‰tûní
prostoru atd. Druh˘ den jsme jiÏ pilnû
a pod stál˘m dozorem odklízeli v závodu
trosky, zasypávali krátery, uvolÀovali
komunikace, tfiídili je‰tû pouÏitelné sou-
ãástky, pozdûji i montovali ãtrnáctivál-
cové hvûzdicové letecké motory do stíha-
ãek „Fokke-Wulf“.

Pracovali jsme na slunci, v de‰ti,
v zimû, mrazu, bez moÏnosti se schovat
ãi usu‰it si promáãené ‰aty. Nedostatek
paliva jsme si doplÀovali tajnû z míst-
ních zdrojÛ a pfiená‰eli v chlebnících i jí-
delních miskách (e‰usech) na ubytovnu.
Dokonce jsme zlikvidovali vnitfiní zafií-
zení jednoho prázdného baráku. Pfii pfii-
stiÏení následovala „basa“ – po veãefii
spát jen pod jednou dekou v hlídané
a nevytopené místnosti a ráno zase ná-
stup do práce. Jiné tresty byly: pochod
v podfiepu s pfiedpaÏením s tûÏkou sto-
liãkou v ruce zvan˘ „stoliãken-cviãken“
– v˘mysl to Nûmce Wachmeistra
Schlitze nebo podstoupení fackovací
orgie v zelen˘ch rukavicích obrovitého
Scharfführera Blohma.

Jednou v‰ak byli kluci pfiistiÏeni
bleskovou namátkovou kontrolou na
dnû kráteru pfii hraní karet. Hned
druh˘ den ráno byl ná‰ lágr obstoupen
vojenskou policií a dalo hodnû práce
na‰emu Zugsführerovi, brnûnskému
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Nûmci Schenkovi, aby odvrátil ka-
tastrofu (musel by ihned na frontu).
Hodnû pomohla domácí slivovice, uzené,
slanina apod. od rodiãÛ hochÛ z jiÏní
Moravy.

Pak nás zaãali rozesílat na nutnûj‰í
práce, na kopání zákopÛ na jiÏní
Moravû, do Ostravy a jinde. Já jsem byl
odvelen s dal‰ími do Prostûjova jako
„Einsatz Prossnitz“ spolu se spoluÏá-
kem Ivo Losem z Bfieziny, celkem nás
bylo 25 s vedoucím ‰tudákem
KadaÀkou. Ubytovali nás v pfiízemí
sokolovny v jedné místnosti, s vlastním
zásobováním, coÏ byla pro nás v˘hra.
Odtud jsme dennû pochodovali v troj-
stupu za zpûvu ãesk˘ch písniãek, aby-
chom anulovali na‰e nûmecké uniformy,
do blízk˘ch Vrahovic do sladovny, kde
se obrábûly motorové skfiínû leteck˘ch
motorÛ. Zde jsme stavûli protipoÏární
stûny kolem kaÏdého obrábûcího stroje.
Pozdûji do‰lo i na kopání zákopÛ kolem
prostûjovského leti‰tû.

Po úrazu – zlomeninû nohy – jsem
byl o‰etfien ve zdej‰í nemocnici a uloÏen
na nosítkách na pfieplnûné chodbû
v sousedství  právû sestfielen˘ch americ-
k˘ch pilotÛ (ty si v noci odvezli party-
záni pfied nosem NûmcÛ). Zdravotní do-
volenou jsem pak strávil doma
v Ti‰novû.

Po uznání zase práce schopn˘m
i s obvazem na noze jsem byl pfieloÏen
na leti‰tû v Brnû-Slatinû – „Fliegerhorst
Brünn“, kde se budovaly zákopy
kolem leti‰tní plochy zvané
„Splittergraben“. Pfii jednom náletu za-
ãátkem dubna 1945 dostal ná‰ dfievûn˘
barák pfiím˘ zásah a zbyl po nûm jen
hlubok˘ kráter. VyuÏil jsem této pfiíleÏi-
tosti a rychle opustil leti‰tû a pak
se oklikami vrátil domÛ do Ti‰nova,
kde jsem pak setrval aÏ do konce války.

Tím jsem ukonãil svou pomoc v „TN“
Velkonûmecké fií‰i a jen jsem se zadosti-
uãinûním sledoval oknem nûmecké vo-
jáky, jak kolem na‰eho domku na
Kuk˘rnû s kfiikem „Russen sind schon
da" prchají houfnû z Ti‰nova smûrem na
Lomnici.

Po návratu do ‰koly jsem zachytil
na karikaturním tablu „Septima B se
vrací z TN“ snahu nás ‰tudákÛ „vydat-
nû“ pomáhat na‰í „ochránkyni ¤í‰i“
a zlehãit na‰e útrapy v totálním nasa-
zení.

Ing. Ladislav Zahofiansk˘
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Blahopfiání

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

Vzpomínky

Pfied 15. lety dne 28. kvûtna 1995 ode‰el
náhle pracovit˘ ãlovûk pan JI¤Í KUPKA
z Ti‰nova. Vzpomíná rodina.

Svûtlo jedné du‰e uhaslo,
v‰ak její teplo hfieje na‰e srdce dál…
Ode‰el ãlovûk, jehoÏ jsme milovali,
v na‰ich vzpomínkách v‰ak bude Ïíti dál.

Dne 16. kvûtna uplyne
první smutn˘ rok, kdy
nás navÏdy opustil
milující manÏel, tatínek,
bratr, dûdeãek pan 
STANISLAV SVOBODA.
S láskou vzpomínají

manÏelka Vûra, dûti Hana, Vûra s rodi-
nami, maminka, bratr a tchán.

Dne 9. kvûtna 2010 by
oslavila své 65. naroze-
niny na‰e milovaná
manÏelka, maminka,
babiãka, sestra paní
JARKA HANÁKOVÁ.
Stále vzpomíná rodina.

Dne 10. 2. uplynuly 
3 roky, co nás navÏdy
opustila na‰e maminka
ZDENA KOVÁ¤ÍKOVÁ.
Dne 20. 5. by oslavila
80. narozeniny. Dûkujeme
v‰em, kdo vzpomenou

s námi. Syn Zdenûk a dcera Lída 
s rodinou.

Dne 21. kvûtna uplyne
10 rokÛ, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûde-
ãek pan FRANTI·EK
MAREK. Stále vzpo-
míná manÏelka a dûti
s rodinami.

Dne 5. 5. jsme vzpome-
nuli tfietí smutné v˘roãí,
co nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ str˘c,
‰vagr a kamarád pan
JIND¤ICH MORAVEC.
Kdo jste ho znali, vzpo-

meÀte s námi. Netefi a ‰vagrová.

Dne 17. kvûtna uplyne
6 rokÛ, kdy nás opustila
na‰e milovaná maminka,
babiãka a prababiãka paní
VILMA PTÁâKOVÁ.
Za tichou vzpomínku dû-
kují dcera a vnuãky 
s rodinami.

Dne 29. 4. uplynulo 20 let od úmrtí na‰eho tatínka
a dûdeãka pana JUDr. ALOISE SOCHORA
a 13. 5. to bude 16 let, co nás navÏdy opustila jeho
milovaná Ïena, na‰e maminka a babiãka paní 
ERIKA SOCHOROVÁ. S láskou vzpomínají dcery
a syn s rodinami.
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Inzerce

Pronajmu prostory k podnikání
v Ti‰novû, celk. plocha 400 m2, zast. plocha
200 m2, stfied mûsta. Tel.: 602 751 755

Pronajmu 2+1, cena vãetnû inkasa
7.000,- Kã. Tel.: 605 805 958

Prodám byt 4+kk, OV, novostavba,
75 m2, ul. Formánkova. Tel.: 606 272 708

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

Vykupuji knihy. Odvoz zdarma,
platím hotovû. Tel.: 603 300 338.
E-mail: antikvariat.tisnov@seznam.cz

Nabízím Vám pravdûpodobnû nejlep‰í
v˘dûlkovou pfiíleÏitost Va‰eho Ïivota.
Tato pfiíleÏitost je vhodná pro zamûst-
nance, podnikatele, maminky na ma-
tefiské a dÛchodce. Pro více informací
mû kontaktujte ve veãerních hodinách
na tel.: 739 101 109.

Prodám patrovou postel dfievûnou,
masiv, moÏnost rozdûlení na dvû samo-
statné, Ïdímaãku Perlu. Cena dohodou.
Tel.: 739 093 323

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

Letní dovolená, www.summittour.cz
Tel.: 608 621 855

Kadefinice do domu, tel.: 773 135 041

Pedikúra do domu, tel.: 775 061 401

Hledám kadefinici na ÎL do salonu
Nefertiti na sídl. Hony za Kuk˘rnou.
Info na tel.: 777 982 436

Kadefinictví, dámské, pánské, dûtské.
Petra Zvûfiinová, Koráb 131, prÛchod 
RELAX CENTRA, Ti‰nov. Tel.: 728 237 983.
Na objednání
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