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V sobotu 15. kvûtna se konala
v Podhoráckém muzeu jiÏ pátá

Muzejní noc. Program, inspirovan˘
v˘stavou „·kolní kabinet“,

vidûlo 1673 náv‰tûvníkÛ.
Foto: Milan Holzapfel
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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 konají
v pátek 28. kvûtna 2010 od 14.00 ho-
din 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 do-
sáhl vûku nejménû 18 let. Na území
âeské republiky mÛÏe kaÏd˘ voliã hla-
sovat ve volební místnosti v místû svého
trvalého bydli‰tû, kde je zapsán ve stá-
lém seznamu voliãÛ.

Hlasovat mimo svÛj stál˘ volební
okrsek lze na voliãsk˘ prÛkaz,
o nûjÏ bylo moÏné poÏádat do
26. kvûtna 2010, 16:00 hodin.

Hlasovací lístky byly doruãeny
voliãÛm do místa jejich trvalého
pobytu, a to nejménû 3 dny pfied
volbami (rovnûÏ budou k dispozici ve
volební místnosti).

Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch,
zejména 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;
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:
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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

Upozornûní

Mûsto Ti‰nov ve druhé polovinû
kvûtna 2010 zahájí práce na opravû
fasády budovy radnice a to strany do ná-
mûstí Míru a do ulice Radniãní. Kolem
stûn budovy bude postaveno le‰ení po
dobu cca 4 mûsícÛ. Z tûchto dÛvodÛ
nebude prÛjezdná ãást ulice Radniãní
v úseku od parkovi‰tû aÏ na konec
budovy radnice. RovnûÏ bude omezen
poãet parkovacích míst pfied radnicí.
Dûkujeme obãanÛm mûsta za pochopení.

Ing. ·anca Franti‰ek, MûÚ Ti‰nov

Oznámení k místním
poplatkÛm

Finanãní odbor Mûstského úfiadu
Ti‰nov jako správce níÏe uveden˘ch po-
platkÛ oznamuje, Ïe jiÏ uplynul termín
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splatnosti místního poplatku ze psÛ
a místního poplatku za komunální odpad.

Podle obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta
ã. 3/2008, kterou se mûní obecnû závazná
vyhlá‰ka ã. 15/2003 k místnímu poplatku
ze psÛ, se s úãinností od 1. 1. 2009 sta-
noví termín splatnosti takto: „Poplatek
je splatn˘ bez vymûfiení do 30. dubna
kalendáfiního roku“. Sazby poplatku zÛ-
staly stejné jako v minul˘ch letech.
V souãasné dobû jsou jiÏ rozeslány v˘zvy
k souãinnosti tûm drÏitelÛm psÛ, ktefií
vãas neuhradili stanoven˘ poplatek.
Tato v˘zva je nezbytn˘m krokem pfied
vymûfiením poplatku platebním v˘mû-
rem, kter˘ jiÏ bude obsahovat 50 %
sankãní zv˘‰ení za nedodrÏení termínu
splatnosti podle ustanovení § 11 zákona
ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
v platném znûní.

Místní poplatek za komunální odpad
byl od leto‰ního roku nav˘‰en na horní
hranici danou v˘‰e uveden˘m zákonem
o místních poplatcích – tedy na 500,- Kã.
Pro místní ãásti Hájek, Hajánky, Jamné
a Pej‰kov zÛstává stejná úleva jako
v minul˘ch letech – tj. poplatek je
o 100,- Kã niÏ‰í. I tak mûsto ze svého
rozpoãtu na kaÏdého poplatníka doplácí
nemalou ãástku k vyrovnání skuteãn˘ch
v˘dajÛ na sbûr a svoz netfiídûného ko-
munálního odpadu. Termín splatnosti
tohoto poplatku je stanoven obecnû zá-
vaznou vyhlá‰kou mûsta ã. 1/2009
shodnû s termínem pro poplatek ze psÛ
– tedy rovnûÏ do 30. dubna kalendáfi-
ního roku. Vãas neuhrazené poplatky
budou i v tomto pfiípadû vymûfiovány
platebním v˘mûrem s uplatnûním
sankãního zv˘‰ení o 50 % za nedodrÏení
termínu splatnosti – stejnû jako v minu-
l˘ch letech.

Platební v˘mûry jsou zasílány dluÏ-
níkÛm na doruãenku a je v nich stano-
ven náhradní termín splatnosti do

30 dnÛ od doruãení a souãasnû 30 dnÛ
pro pfiípadné odvolání. Odvolání v‰ak
nemá odkladn˘ úãinek. Po marném
uplynutí tohoto náhradního termínu
splatnosti je jiÏ zahájeno vymáhání ne-
doplatkÛ dle ustanovení § 73 zákona
ã. 337/1992 Sb., o správû daní a po-
platkÛ, v platném znûní, formou pfied-
exekuãní v˘zvy. Pokud ani po této pfied-
exekuãní v˘zvû nedojde do patnácti dnÛ
od doruãení k vyrovnání dluÏné ãástky,
následuje vlastní exekuce na majetek
povinného.

Rádi bychom vyjádfiili pfiesvûdãení,
Ïe poãet dluÏníkÛ a ãástka jejich neu-
hrazen˘ch poplatkÛ se bude v pfií‰tích
letech jen sniÏovat.

Ing. Jiljí Sedláãek,
vedoucí finanãního odboru

Jak se v Ti‰novû tfiídí
(netfiídí) odpad?

Pfii platbû místního poplatku za od-
pad se mnozí z obãanÛ pozastavovali
nad jeho v˘‰í. Z ãeho se poplatek sklá-
dá? Jaké mnoÏství odpadu jsme
v Ti‰novû vyprodukovali? Jak jsme tfií-
dili? Jak mÛÏe kaÏd˘ v˘‰i poplatku
ovlivnit? Na tyto otázky najdete odpo-
vûdi v tomto ãlánku.

âástka, z které se vypoãítává popla-
tek za odpad, je závislá pouze na nákla-
dech spojen˘ch s produkcí smûsného
domovního odpadu od obãanÛ! âím více
se vytfiídí (papír, plasty, sklo, bioodpad,
aj.), tím ménû bude smûsného (zbytko-
vého) domovního odpadu, tím niÏ‰í
budou náklady a tím niÏ‰í mÛÏe b˘t po-
platek za odpad. V pfiepoãtu na obãana
ãinily náklady pro v˘poãet poplatku pro
leto‰ní rok 636,- Kã/osobu/rok. Pfii v˘‰i
poplatku 500,- Kã/osobu/rok je‰tû mûsto
doplácí za smûsn˘ domovní odpad
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vyprodukovan˘ obãany! V r. 2009 ãinil
tento doplatek 1,5 mil. Kã, coÏ odpovídá
pfiibliÏnû rekonstrukci jedné men‰í ko-
munikace ve mûstû. V Ti‰novû obãané
vyprodukovali 2.214 t smûsného domov-
ního odpadu, tedy kaÏd˘ z nás pfiibliÏnû
264 kg. PfiibliÏnû stejné mnoÏství bylo
vyprodukováno i v r. 2008, coÏ znamená
s ohledem na nárÛst poãtu obãanÛ v zá-
stavbû „Hony za Kuk˘rnou“ mal˘ úspûch.

Musím tedy zmínit i pfiíjemnûj‰í
ãísla. V Ti‰novû se tfiídí a dobfie! V roce
2009 probûhla v Jihomoravském kraji
soutûÏ „My tfiídíme nejlépe“ a to mezi
v‰emi obcemi kraje. V kategorii od 2000
do 10000 obyvatel obsadil Ti‰nov 6. místo,
ale s 3. nejlep‰í v˘tûÏností tfiídûní.
Kdyby existovala kategorie nad 8000
obyvatel, byl by Ti‰nov tûsnû 3., ale
s nejlep‰í v˘tûÏností tfiídûní! Více na
www.tridime-jihomoravsky.cz.

V r. 2009 bylo vytfiídûno 494 t sepa-
rovaného odpadu (plasty, papír, sklo,
nápojové kartony), coÏ je o 26 t více neÏ
v r. 2008. KaÏd˘ obãan tedy vytfiídil prÛ-
mûrnû 59 t.

Spoleãnost Eko-kom a. s. vyplatila
mûstu za rok 2009 odmûnu
792.592,50 Kã za vykázané mnoÏství
tfiídûného odpadu, coÏ je o 185.419,- Kã
více neÏ v roce pfiede‰lém. NárÛst je za-
pfiíãinûn pfiedev‰ím nárÛstem mnoÏství
plastÛ a zv˘‰ením sazeb odmûn spoleã-
ností Eko-kom.

Na svoz tfiídûného odpadu bylo vyna-
loÏeno v r. 2009 „jen“ 726.695,- Kã, coÏ je
o 37% ménû neÏ v roce pfiede‰lém. Pro
rok 2009 – 2010 byla totiÏ vysoutûÏena
velmi pfiíznivá cena za svoz a vyuÏití tfií-
dûn˘ch sloÏek komunálního odpadu.
Tfiídit se tedy skuteãnû vyplatí! Odpady,
které mÛÏete vytfiídit a nevhodíte do ná-
doby na smûsn˘ domovní odpad, mûsto
ani obãany ve formû poplatku finanãnû
nezatíÏí!

V Ti‰novû je celkem 148 kontejnerÛ
na tfiídûn˘ odpad, v mûsíci ãervnu bude
tento poãet nav˘‰en o dal‰ích 13 ks kon-
tejnerÛ pfiedev‰ím na papír a plasty.

V r. 2009 bylo také vytfiídûno a vyu-
Ïito na kompostárnû v Boskovicích 137 t
bioodpadu. Dal‰ích nûkolik desítek tun
bioodpadu si zpracovali obãané v kom-
post sami v zapÛjãen˘ch kompostérech.
Kompostéry (390 litrÛ), nádoby na bio-
odpad (120 nebo 240 litrÛ), ale i ko‰e na
bioodpad do domácnosti si mÛÏete stále
zapÛjãit bezplatnû na sbûrném dvofie
(Wágnerova 1543). Tato v˘zva se t˘ká
obãanÛ ze zástavby rodinn˘ch domÛ
mûsta proto, aby bioodpad z domácností
ãi ze zahrad nekonãil v nádobû na smûs-
n˘ odpad. Kompostér nelze takto získat
do zahrádkáfisk˘ch kolonií! Tam je mys-
lím pro kaÏdého správného zahrádkáfie
kompostování jiÏ rutinou.

Kromû v˘‰e uveden˘ch tfiíditeln˘ch
sloÏek odpadu je moÏné na sbûrném
dvofie uloÏit i dal‰í sloÏky komunálního
odpadu jako je dfievo, kovy, velkoobje-
mov˘ odpad, nebezpeãn˘ odpad, elektro-
zafiízení podléhající zpûtnému odbûru
a jiné sloÏky. V˘kopek zeminy, suÈ
a dal‰í materiál ze stavební ãinnosti
není povahou komunální odpad a za
tento je nutné na sbûrném dvofie zapla-
tit za jeho likvidaci.

Tfiídit se opravdu vyplatí, zkuste to
i vy, kdo netfiídíte!

Ing. Václav Drhlík
OSMI

Ti‰nov pfiátelsk˘ celé
rodinû – rok 2010

První akcí finanãnû podpofienou
z neinvestiãní dotace Ministerstva práce
a sociálních vûcí, kterou mûsto Ti‰nov
získalo vítûzstvím v soutûÏi Obec pfiátel-
ská rodinû, jsou Ekologické v˘lety pro
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rodiny. âasto je od ob-
ãanÛ na‰eho mûsta
sly‰et povzdech nad
ãástkou 500,- Kã, kte-
rou v leto‰ním roce

platíme za komunální
odpad. Na jednu stranu

jsou dva tisíce korun pro ãtyfiãlennou ro-
dinu velké peníze. Na stranu druhou vy-
braná ãástka od obãanÛ v roce 2009 ãi-
nila 4.064.498,- Kã a mûsto Ti‰nov z na-
‰eho mûstského rozpoãtu vydalo na svoz
smûsného odpadu vãetnû uloÏení
5.571.200,- Kã, coÏ odpovídá ãástce 636,-
Kã/rok za jednoho obãana mûsta.
Pfiedcházením vzniku odpadÛ a hlavnû
tfiídûním je moÏné v˘‰i poplatku sníÏit.
Kromû propagaãních akcí k tfiídûní od-
padÛ, informaãních akcí mûsta a pod-
pory práce Ekoporadny se nám podafiilo
zajistit vstup do Logistického centra od-
padového hospodáfiství v Brnû na tfiídiã-
ku separovaného odpadu a do kompo-
stárny Boskovice. Má to jedinou chybu,
tato zafiízení pracují pouze v t˘dnu, o ví-
kendu nelze jejich provoz nav‰tívit.
Pfiesto vûfiíme, Ïe vás v˘let zaujme, ne-
boÈ se bude jednat o velmi netradiãní zá-
Ïitek.
Termíny: 28. ãervna 2010

8. ãervence 2010
Zájemce evidujeme na telefonním

ãísle 604 871 943 nebo na e-mailu
lenka.vlasakova@tisnov-mesto.cz do
20. ãervna 2010.

Odjezd autobusu od budovy ti‰nov-
ské radnice (nám. Míru 111) v 9 hodin,
pfiedpokládan˘ návrat ve 14 hodin.
Nabízíme moÏnost domluvit i jiná ná-
stupní místa.

V̆ let se koná za kaÏdého poãasí a je
pro vás plnû hrazen z dotace (autobus,
odborn˘ prÛvodce, vstup do provozu tfií-
diãky a kompostárny).

Je vhodné, aby úãastníci mûli trval˘
pobyt v Ti‰novû. V pfiípadû malého
zájmu bude vybrán náhradní termín na
podzim roku 2010.
S sebou: nûco k jídlu (z dotace není hra-
zeno obãerstvení úãastníkÛ) a zvídavého
ducha.

Tû‰íme se, Ïe vás pfiesvûdãíme, Ïe
se nám tfiídit odpad vyplatí a to nejen
finanãnû.
Dal‰í akce, které probûhnou v rámci
Ti‰novského roku pro rodiny 2010:
5. 6. Hudbou pro Unicef (SKHC Ti‰nov,
mûsto Ti‰nov)
Pohádkov˘ les (DDM)
12. 6. Léto za vrátky – zahájení pravi-
deln˘ch sobotních trhÛ (Za sebevûdomé
Ti‰novsko o. s., mûsto Ti‰nov,
Podhorácké muzeum)
20. 6. – 26. 6. Tábor pro rodiãe s dûtmi
na Podmitrovû (DDM)
27. 6. Letní slavnost pro rodiny s dûtmi
s Klubem v Pej‰kovû inspirovan˘m
lesní matefiskou ‰kolou (sál a zahrada
MûKS)

Lenka Vlasáková
projektová manaÏerka

Pietní akt ke Dni vítûzství

V rámci oslav Dne vítûzství se dne
7. 5. se‰li ãlenové âeského svazu bojov-
níkÛ za svobodu s pfiedstaviteli mûsta
u pomníku Legionáfie, aby vzdali ãest
váleãn˘m obûtem. Spoleãnû vzpomnûli
na stateãné vlastence, ktefií v boji za
pfieÏití na‰eho národa neváhali obûtovat
i to nejcennûj‰í – vlastní Ïivoty. Od ne-
pamûti války rozvracejí Ïivoty lidí, zba-
vují je svobody a znehodnocují jejich
svût. Po válce doufají, Ïe se tyto hrÛzy
jiÏ nikdy nebudou opakovat. Ub˘vá
tûch, ktefií váleãné hrÛzy proÏili. Îijeme
jiÏ 65 let bez ozbrojen˘ch konfliktÛ
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a mnozí nedoceÀují, co pro ãlovûka, ro-
dinu, národ i na‰i vlast znamená slovo
mír.

Po 65 letech jsou váleãné stopy za-
hlazeny, rány jsou zhojeny, jizvy v mys-
lích pamûtníkÛ v‰ak zÛstávají. Krutosti
války nesmí b˘t zapomenuty. Zapome-
nuti nesmí b˘t ani ti, kdo bojovali za to,
abychom si mohli uÏívat svobodného Ïi-
vota v míru. Pro pamûtníky byla zvlá‰È
pfiíjemná pfiítomnost ‰kolní mládeÏe na
této vzpomínkové akci. Pfiejme si, aby
období mírového Ïivota v na‰í zemi ni-
kdy neskonãilo.

Ing. Milan Fryãka
âSBS

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 27. 5. 2010 od 7.15 do 13.00 hod.
Obec: Ti‰nov
Vypnutá oblast: bez napûtí budou
ulice Pod Kvûtnicí, Jungmannova,
Halouzkova. Vypnuta bude ãást napá-
jená z trafostanice s energetick˘m
názvem „V̆ kup“.

Dne 7. 6. 2010 od 7.30 do 15.00 hod.
Vypnutá oblast: celá obec Pej‰kov,
Bfiezina, âíÏky, Heroltice, Nelepeã,
Úsu‰í, Vohanãice, Závist, ÎernÛvka,
obec Hradãany mimo trafostanice
u „DruÏstva“.

Dûkujeme Vám za pochopení.
E.ON âeská republika, s. r. o.

Ohlédnutí za 4. roãníkem
závodu horsk˘ch kol

V nedûli 16. 5. se za mûstem ve
smûru na Îelezné uskuteãnil 4. roãník
ti‰novské „cykloakce“. Leto‰ní rozmary
poãasí nejprve provûfiily pofiadatele, ktefií
museli narychlo zmûnit traÈ pro závody
dûtí, a následnû i v‰echny závodníky.

Spí‰e neÏ kvûten pfiipomínalo poãasí
nízkou teplotou, vûtrem a také pozdûj-
‰ím de‰tûm typicky podzimní klima,
pfiesto se na startu závodÛ horsk˘ch kol
se‰la celkem ãtyfiicítka dûtí (kluci a holky
byli rozdûleni do kategorií podle vûku
– 9-10, 11-12, 13-14 a 15-16 let) a témûfi
‰edesátka úãastníkÛ hlavního závodu,
v nûmÏ pfii spoleãném startu zmûfiily sí-
ly kategorie juniorÛ, muÏÛ a Ïen Elite,
nad 40 let a nad 50 let. Zajímavé spor-
tovní v˘kony se, neÏ zaãalo pr‰et, pfied-
vádûly rovnûÏ v sektoru Domu dûtí
a mládeÏe, kde se jezdilo jako o Ïivot pfii
jízdû zruãnosti.

BohuÏel s ohledem na dé‰È a nedobr˘
stav trati v lese byli organizátofii nuceni
zru‰it nezávodní vyjíÏìku na 1 kolo,
a tak los do slosování o horské kolo
dostal kaÏd˘ z pfiítomn˘ch závodníkÛ
a divákÛ.

V rámci doprovodného programu
sklidil nejvût‰í úspûch Martin Zehnal
se sv˘mi dvaceti speciálnû konstruova-
n˘mi koly. Jízdu na kolech s názvy
napfi. „Harley“, „Veãerníãek“, „Baletka“
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ãi „Lehokolo“ vyzkou‰elo bezpoãet do-
spûl˘ch i dûtí.

Michal Matys, trojnásobn˘ mistr âR
v biketrialu a svûtov˘ rekordman v high
jumpu, pfiedvedl v de‰ti alespoÀ ãást ze
svého umûní a uspofiádal atraktivní
soutûÏ pro diváky v drÏení rovnováhy na
kole. Teãku za doprovodn˘m progra-
mem letos kvÛli vûtru bohuÏel nemohl
udûlat horkovzdu‰n˘ balón firmy
Madair.

O pofiádání celé akce se postarali po-
fiadatelé z Mûstského úfiadu Ti‰nov,
Domu dûtí a mládeÏe Ti‰nov, firmy
Ycnega technologies a Ti‰nov Bikers.
Podûkování za pomoc patfií rovnûÏ ti‰-
novsk˘m hasiãÛm a policistÛm.

Velk˘ dík patfií sponzorÛm, jejichÏ
zásluhou se mimo jiné podafiilo mezi
nejlep‰í závodníky rozdûlit ceny a ‰Èast-
n˘m v˘hercÛm pfiedat vûcné ceny z tom-
boly v celkové hodnotû 15.000,- Kã
a horské kolo. Hlavní sponzofii:
Cyklosport âeská u Brna – Ale‰
Balabán, Merida Czech – Petr Vanûk,
Ycnega technologies – Jifií Vejrosta,
Steinhauser Ti‰nov, âeskomoravská
stavební spofiitelna – Jifií Hulák,
MADAIR – Dan Mader. Dal‰í sponzofii:

JABARA, s. r. o. – manÏ. Dvofiákovi,
Style sport Ti‰nov – manÏ.
Zámeãníkovi, GastrosluÏby – Tomá‰
Plavec, ELVEKO CZ – manÏ. Válkovi,
TEPOS-HJ – Jindfiich Bauer,
Cyklosport Ti‰nov – Pavel Klepárník.

Kompletní v˘sledky, fotky a dal‰í in-
formace jsou uvedeny na internetov˘ch
stránkách akce: www.mim.tisnov.cz.
Postfiehy, námûty a pfiipomínky uvítáme
na e-mailu urad@tisnov-mesto.cz.

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

Mûsto Ti‰nov
a ZU· Ti‰nov

Vás zve
20. 6. 2010

na nádvofií domu Na Per‰t˘nû
na tradiãní Svátek hudby

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

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

Závûreãn˘ koncert sezóny
KPH 2009/2010

Hudební jaro ZdeÀka Pololáníka
OZVùNY VELIKONOC

Jarní festival a souãasnû i celou se-
zónu Kruhu pfiátel hudby uzavfie kon-

cert, na nûmÏ zazní dvû rozsáhlé
skladby ZdeÀka Pololáníka – Velikonoãní
cesta a Cantus psalmorum. V první
z nich se pfiedstaví Ti‰novsk˘ komorní
orchestr fiízen˘ Jaroslavem Kolesou
spoleãnû se sopranistkou Olgou
Procházkovou, známou jiÏ z nedávné
prezentace Ave Marií. Druhá skladba
zazní v podání barytonisty Národního
divadla v Praze i Brnû Romana Janála
za klavírního doprovodu Karla Ko‰árka.
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Roman Janál je pfiedním ãesk˘m
sólistou, kter˘ má na kontû úãast na
mnoha domácích i zahraniãních festiva-
lech (PraÏsk˘ podzim, PraÏské jaro,
Smetanova Litomy‰l, Europalia Brusel,
Festival B. MartinÛ v Amsterdamu aj.).
Je absolventem pûveckého oddûlení
Hudební akademie v Sofii (1990), abso-
lutním vítûzem mezinárodní pûvecké
soutûÏe Antonína Dvofiáka v Karlov˘ch
Varech (1995) a také drÏitelem Ceny
Thálie za roli Polluxe v inscenaci
Rameauovy opery „Castor a Pollux“
v Národním divadle (1999). Vydává CD
u nahrávacích firem Multisonic,
Radioservis a Supraphon.

Karel Ko‰árek vystudoval konzerva-
tofi v KromûfiíÏi a Akademii múzick˘ch
umûní v Praze. Svá studia zakonãil
v USA (Dallas), kde získal diplom Artist
Certificate a titul Master in Music.
Pravidelnû spolupracuje s mezzosopra-
nistkou Magdalenou KoÏenou, nahrává
pro v˘znamné nahrávací spoleãnosti,
mj. Supraphon a Naxos. Spolupracoval
s pfiedními orchestry, mezi které patfií
âeská filharmonie, PraÏská komorní fil-
harmonie, Nagoya Philharmonic
Orchestra ãi St. Petersburg Chamber
Orchestra. S Romanem Janálem nahrál
v roce 2005 album Cigánské melodie.

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

Rockov˘ koncert
FRANK ZAPPA QUARTET

Vizovicko-brnûnská kapela je zamû-
fiena na repertoár Franka Zappy, jedno-
ho z nejvût‰ích velikánÛ historie rocko-
vé hudby, a to v originálním revivalo-
vém provedení. Podrobnosti byly uvede-
ny v minulém ãísle.

sobota 29. kvûtna v 19.00 hod.
bazilika klá‰tera Porta coeli

Concentus Moraviae
slavnostní zahajovací koncert

COLLEGIUM 1704,
COLLEGIUM VOCALE 1704,
DIRIGENT VÁCLAV LUKS

Vydejte se pfii slavnost-
ním zahajovacím kon-
certu festivalu Concentus
Moraviae aÏ k Nebeské
bránû za Mariánsk˘mi
ne‰porami, vrcholn˘m dí-
lem italského barokního
velikána Claudia Monte-
verdiho. âlánek o inter-

pretech byl zvefiejnûn v minulém ãísle
Ti‰novsk˘ch novin.

pondûlí 31. kvûtna v 18.00 hod.
sál kina Svratka

Vystoupení ÏákÛ literárnû
dramatického oboru ZU· Ti‰nov

Na vystoupení bude moÏno shléd-
nout pfiedstavení Monology, hororovou
inscenaci Jízdenky prosím a Zelenou
zemi na motivy grónsk˘ch m˘tÛ a po-
vûstí. Akci pofiádá Základní umûlecká
‰kola Ti‰nov, MûKS poskytuje sál k její
prezentaci.

ãtvrtek 3. ãervna v 17.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Vystoupení ÏákÛ literárnû
dramatického oboru ZU· Ti‰nov

Druh˘ veãer nabídne inscenaci
Kouzelná baterka, dramatizaci pfiíbûhÛ
z knihy Mikulá‰ovy lapálie a pásmo
·rutovy poezie Pfií‰erky a pfií‰efii.

Akci pofiádá Základní umûlecká
‰kola Ti‰nov, MûKS poskytuje sál k její
prezentaci.

pátek 4. ãervna v 17.30 hod.
sál kina Svratka a velk˘ sál MûKS
V˘roãní koncert – Jazzov˘ klub HM

HAVLÍK’S DAY
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Ti‰novská jazzová kapela slaví svoje
v˘roãí dvojkoncertem – po odpoledním
vystoupení Ha-kapely (II) v sále kina
Svratka se bude veãer hrát je‰tû v rámci
Jazzového klubu HM, kde se leader sou-
boru Ladislav Havlík pfiedstaví se sv˘m
kvartetem. V obou ãástech akce se ob-
jeví i hosté: ãlenové skupiny MaÀana,
ktefií kdysi tvofiili Ha-kapelu I.

nedûle 6. ãervna po cel˘ den
v prostorách MûKS
V˘tvarná akce DDM

POD AFRICK¯M SLUNCEM
Akci pofiádá DÛm dûtí a mládeÏe

Ti‰nov, MûKS poskytuje prostory k její
prezentaci.

stfieda 9. ãervna ve 20.30 hod.
mal˘ nebo velk˘ sál MûKS
Veãer fyzického básnictví

PETR VÁ·A
Populární br-
nûnsk˘ perfor-
mer a hudebník
se pfiedstaví po-
fiadem, kter˘
bude prÛfiezem
historií origi-
nálního umû-
leckého Ïánru,
s p o j u j í c í h o
poezii, hudbu,
divadlo a prvky

v˘tvarného umûní v neobvyklou syntézu.
Pfiedstavení je souãástí cyklu
„NÁVRAT“, neboÈ Petr Vá‰a byl
v 80. letech vÛbec nejãastûj‰ím
umûlcem hostujícím na akcích tehdej-
‰ího ti‰novského Jazzklubu.

Petr Vá‰a se narodil v roce 1965
v Brnû, vystudoval dûjiny umûní na br-
nûnské univerzitû. Od sv˘ch 15 let pÛ-
sobil v rÛzn˘ch hudebních kapelách.
ZaloÏil skupiny alternativního rocku
Z kopce a O‰klid, s nimiÏ také navzdory
ústrkÛm pozdnû komunistického re-
Ïimu nahrával a publikoval své skladby.
V roce 1990 zaloÏil „multi-revival“
A-Beat, kter˘ bûhem jednoho roku na
fiadû koncertÛ postupnû interpretoval
dûjiny rockové hudby. Po skonãení to-
hoto projektu se uÏ cele vûnoval vynalé-
zání tzv. fyzického básnictví, Ïánru spo-
jujícího literární, hudební, pohybové
a v˘tvarné inspirace ve v˘razu pouhého
hlasu a tûla sólového performera nebo
zvlá‰tního druhu kresby. Po fiadû sólo-
v˘ch projektÛ, kniÏních i audiovizuál-
ních publikací, prezentací v rozhlase,
televizi a na v˘stavách, spoluprací
s rÛzn˘mi umûlci a studenty umûlec-
k˘ch ‰kol, stovkách vystoupení v âeské
republice a v zahraniãí (Slovensko,
Polsko, Rakousko, Nûmecko, Dánsko,
Francie, ·v˘carsko, USA), se v roce
2000 alespoÀ ãásteãnû vrátil i k hudbû
– sestavil dodnes existující hudební
skupinu Ty Syãáci a pro zpestfiení
vystupuje i jako pûveck˘ leader v obno-
vené kapele Jasná páka.

V roce 2004 zahájil projekt „fyzic-
k˘ch básní v trans-latinû“ Tomvansong,
svéráznû fie‰ící otázky osobní a jazykové
identity. Základní my‰lenkou fyzického
básnictví je vytváfiení komplexního ja-
zyka, osobního a univerzálního zároveÀ,
originálního sv˘m propojením s tradicí. 
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Na poãátku to vypadalo jako hlasovû-po-
hybová „animace“ textÛ v ãe‰tinû, pak
jako akãní poezie vytváfiená z trosek
ãe‰tiny, latiny, svûtov˘ch jazykÛ a umûlé
fieãi, je‰tû pozdûji jako „ozvuãená panto-
mima“ a bezprostfiední reagování na
zvuky a situaci v terénu („fieã svûta“),
nyní jako smûs toho v‰eho. Hlavními
inspiracemi fyzického básnictví jsou
– kromû kaÏdodenního Ïivota – dûjiny
rÛzn˘ch umûleck˘ch oborÛ, religionis-
tika, psychologie a biologie. Jeho úpl-
n˘m prvopoãátkem byly pfiíleÏitostné
Ïertovné recitace básnû Lokomotivám
se motají kola, hlasovû a pohybovû dra-
matické parodie na rusk˘ futurismus,
kter˘mi Petr Vá‰a bavil své publikum
od roku 1985.

pátek 11. ãervna ve 21.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Druh˘ veãer regionálních
rockov˘ch skupin

TUMPACH KVOâ A HOST
Po nadupaném prvním
veãeru bude druh˘ koncert
regionálních rockov˘ch
kapel pojat ponûkud jinak
– dalo by se fiíci, Ïe alter-

nativnûji, ale moÏná je pfiesnûj‰í v˘raz
recesnûji.

Tumpach Kvoã je tajemn˘ génius
bez talentu, kter˘ se záhadnû vydestilo-
val na obfií kedlubnû neznámo kde.
Skupina je de facto brnûnská, má ov‰em
jednoho ryze ti‰novského ãlena. Vloni se
zúãastnila kultovního festivalu Krákor,
v dubnu pfiijala pozvání na Koncert
proti chudobû v Ïidenickém Dûlnickém
domû a hned t˘den po ti‰novském vy-
stoupení se vydává na hrad Cimburk,
kde se koná setkání mal˘ch pivovarÛ
s doprovodn˘m programem. Abyste
mûli kompletní informace, doplÀme, Ïe
skupinu tvofií Peewosch, Jedd, Lulu

Bigpig, Old Acorn a Shidla a Ïe Ïánrovû
patfií do kategorie kvoã-rock. TakÏe ne-
víte zase nic a to je nejlep‰í dÛvod, proã
pfiijít a seznámit se...

Druh˘m úãinkujícím veãera mûla
b˘t skupina Baãaraãiãevapãiãi z âeské
a Lelekovic, ov‰em tûsnû pfied uzávûr-
kou tohoto vydání svoji úãast pro stu-
dijní povinnosti zpûvaãky zru‰ila.
Vûfime, Ïe jednání o náhradní kapele
bude úspû‰né – nechcete-li se nechat
pfiekvapit aÏ na místû, kdo vlastnû jako
druh˘ vystoupí, sledujte prÛbûÏnû
webové stránky www.mekstisnov.cz.

Uveden˘ ãas zahájení znamená
dobu, kdy kapely opravdu zaãnou hrát
– otevfieno bude zhruba o hodinu dfiíve.

pondûlí 14. ãervna v 17.00 hod.
galerie JamborÛv dÛm

VernisáÏ v˘stavy ilustrátorÛ
dûtsk˘ch knih

JOSEF KREMLÁâEK
A VLASTA ·VEJDOVÁ

V̆ stavu uvede Ing. Karel Odehnal,
potrvá do 24. ãervna a bude doplnûna
pfiehlídkou dfievûn˘ch hraãek pana
Bukáãka z Krouny. Souãástí vernisáÏe
bude vyhlá‰ení a odmûnûní nejlep‰ích
kreseb ti‰novsk˘ch dûtí na téma „Moje
prázdniny“ – nejzdafiilej‰í v˘tvory
budou rovnûÏ vystaveny. V hudebním
doprovodu se pfiedstaví Ïáci ZU·
v Ti‰novû.

pátek 18. ãervna v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Concentus Moraviae
Inner Odyssey

POINTS – JAZZOV¯ KVARTET
Upfiete svou pozornost k propraco-

vané, rafinované podobû jazzu v podání
kvarteta, které v zajímavém sloÏení pre-
zentuje svoji hudební odvahu a fantazii.
Podrobnosti o skupinû zvefiejníme
v pfií‰tím ãísle.
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nedûle 20. ãervna ve 20.30 hod.
velk˘ sál MûKS

nebo zahrádka Café U palce
Jen já a kytara

XAVIER BAUMAXA
Po Vladimíru Mertovi se v kytaro-

vém cyklu pfiedstaví osobnost diamet-
rálnû odli‰ná – punk-folker Xavier
Baumaxa, jeden z fenoménÛ ãeské scény
posledních let. Pfiesné místo konání
a bliÏ‰í pfiedstavení umûlce nabídneme
za 14 dní.

IVAN MARTINEK – OHNùSTRÒJCE
Zahajovací kon-
cert Concentus
Moraviae bude
nejen událostí
hudební, ale
pfiinese atrak-
tivní záÏitky
i po doznûní
p o s l e d n í c h
tónÛ Marián-
sk˘ch ne‰porÛ.
Ve venkovních

prostorách pfied vstupem do baziliky bu-
de totiÏ centrum slavnostního ohÀostro-
je, kter˘ nebude urãen pouze náv‰tûvní-
kÛm vlastního koncertu, ale i ostatním
pfiítomn˘m obãanÛm Ti‰nova ãi
Pfiedklá‰tefií, které na tuto atrakci sr-
deãnû zveme. Autorem podívané bude
ti‰novsk˘ rodák Ivan Martinek, kter˘
pofiadatelÛm festivalu poskytl zajímavé
interview.

Vá‰ pfiínos leto‰nímu roãníku fes-
tivalu Concentus Moraviae budou
moci spatfiit náv‰tûvníci mimo jiné
po skonãení zahajovacího koncertu
v Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova. Oã pÛjde?

Po loÀské první zku‰enosti s reali-
zací festivalového umûleckého ohÀo-
stroje v Rájci jsme pro leto‰ek pfiipravili
akci vût‰ího rozsahu, která bude

k vidûní v první i v poslední den
Concentu, kdy jsou na programu v˘ji-
meãné barokní koncerty.

Ve své kariéfie se s barokem ãasto
potkávám, celá moje práce z nûj vy-
chází. VyuÏívám zku‰eností ohnûstrÛjce
Josefa Furtenbacha pÛsobícího
v Nûmecku na pfielomu 17. a 18. století.
Byl to v˘jimeãn˘ ãlovûk s obrovsk˘m
umûleck˘m zábûrem, kter˘ mûl velmi
blízko k divadlu a k hudbû.

Napadlo nás, Ïe by bylo zajímavé orá-
movat hudební festival audiovizuální
show, v níÏ budou pouÏity prvky barok-
ního ohÀostroje. Budeme se tak snaÏit
v Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova i ve Slavkovû
u Brna ukázat multimediální pfiedsta-
vení, jaké v tûchto místech je‰tû nebylo.

Máte k Ti‰novu nûjak˘ bliÏ‰í
vztah?

Narodil jsem se na Vysoãinû kousek
nad Ti‰novem. KdyÏ mi bylo jedenáct,
celá na‰e rodina se do Ti‰nova pfiestûho-
vala. Tam jsem proÏil jednu z dÛleÏit˘ch
etap svého Ïivota. Mám k mûstu srdeãn˘
vztah, absolvoval jsem tam gymnázium,
znám dobfie mnohá místa v okolí,
Pfiedklá‰tefií, Pern‰tejn, Lysice. Práce
v blízkosti místa mého mládí pro mû
znamená návrat domÛ, velice se na ni
tû‰ím. V Ti‰novû i v Pfiedklá‰tefií uÏ
jsme pfied ãasem ohÀostroje pofiádali,
ale v pfiipravovaném rozsahu a v kon-
krétní lokaci pÛjde o premiéru.

Co konkrétního mohou diváci
oãekávat?

Barokní ohÀostroj je zajímav˘ speci-
fick˘mi v˘razov˘mi prostfiedky a spous-
tou dekorativních prvkÛ – ohÀostrojn˘-
mi kvûtinami, pomal˘mi ml˘ny, pyrami-
dami, klasy, ohnûpády, pûtiprvkov˘mi
vûjífii, toãiv˘mi sluníãky, drobn˘mi fiím-
sk˘mi svícemi a rÛzn˘mi typy rotaãních
fontán. Dekorativní ãelo ohÀostroje bude
doplnûno v˘‰kov˘mi efekty a samo-
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zfiejmû zmiÀovan˘m hudebním doprovo-
dem.

OhÀostroj vÏdy vypráví svÛj pfiíbûh.
Zaãíná ouverturou, v níÏ se pfiedstaví
prostor noãního exteriéru. Od drobn˘ch
efektÛ se potom pfiechází k v˘raznûj‰ím
ornamentÛm a konãí ãarováním na ne-
bi. Jde vlastnû o hudební báseÀ o tfiech
obrazech, po úvodu pfiichází hlavní ãást
a v‰e graduje ve finále.

Budou ohÀostroje urãeny pouze
pro úãastníky koncertu?

Rozhodnû ne, projekt je koncipován
jako událost pro ‰iroké publikum.
V Pfiedklá‰tefií bude leccos z kompletní
kompozice vãetnû dobré sly‰itelnosti hu-
debního doprovodu a viditelnosti pfií-
zemních i vzdu‰n˘ch efektÛ urãeno i pro
pfiihlíÏející v okolí, v je‰tû vût‰í vzdále-
nosti budou dostateãnû vidût zejména
v˘‰kové efekty.

Jak nároãná je pfiíprava ohÀo-
strojÛ pro Concentus Moraviae?

OhÀostroje pro tento úãel jsou rela-
tivnû malé, komorní. Asi ‰est t˘dnÛ
dopfiedu se pfiipravuje hudba ve spolu-
práci s dramaturgií festivalu, probíhají
vzájemné konzultace. Následují ob-
hlídky, vyfiízení nezbytn˘ch formalit
a potom se t˘den aÏ deset dní pfiipra-
vují konstrukce ve skladu. Samotná
instalace se provádí v den ohÀostroje na
místû. Musí b˘t dÛkladná s ohledem na
pevnost podloÏky, stabilitu konstrukcí
a bezpeãnost. V‰echny prvky je tfieba
ochránit proti vodû a navzájem od sebe
izolovat.

Na místû nás ãeká mravenãí práce.
DÛleÏité je pfiipravit se i na pfiípadn˘
dé‰È, máme vypracovan˘ systém, kter˘
umoÏÀuje uskuteãnit pfiedstavení
i za nepfiíznivého poãasí. Na‰tûstí je to
vût‰inou tak, Ïe kdyÏ jsme opravdu
dobfie pfiipraveni, ‰patné poãasí se nám
vyhne.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci kvûtnu 2010

Oznámení
V pátek 11. 6. 2010 bude knihovna uza-
vfiena.
Oznámení – pÛjãovní doba
o prázdninách:
7. 7. – 30. 7. 2010 zavfieno z dÛvodÛ

revize.
Z knihovního zákona vypl˘vá pro

knihovny povinnost provádût revizi kni-
hovního fondu, a to jednou za 5 let.
Poslední revize probûhla pfii stûhování
knihovny v roce 2005 do souãasn˘ch
prostor.

2. 8. – 27. 8. 2010 otevfieno:
Po 8 – 11    12 – 17 dûtské oddûlení
Út 8 – 11    13 – 18 dospûlé oddûlení
St 8 – 11    13 – 18 dospûlé oddûlení

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

2. 6. 2010 v 17.00 pfiedná‰ka let-
ního semestru UVâ – Jazz – historie
a souãasnost

7. 6. 2010 v 17.00 Slavnostní
ukonãení UVâ

Slavnostní ukonãení kurzÛ letního
semestru Univerzity volného ãasu s pfie-
dáním osvûdãení o absolvování probûhne
v obfiadní síni ti‰novské radnice.

Srdeãnû zveme v‰echny frekven-
tanty kurzÛ i jejich rodinné pfiíslu‰níky,
pfiátele a známé.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ
Kulturnû v˘chovné akce



Kultura v Ti‰novû

14 TI·NOVSKÉ NOVINY 10/2010

17. 6. 2010 v 9.00 a v 10.30
Pohádkov˘ list malého ãtenáfie

Slavnostní den, ve kterém pfiivítáme
prvÀáãky ze Z· nám. 28. fiíjna,
Z· Smí‰kova a Z· Pfiedklá‰tefií pro-
bûhne v pohádkové atmosféfie.
Nedvûdick˘ pûveck˘ sbor Petry Glosr
Cvrkalové – Cvrãci pfiedstaví muzikál
Snûhurka a sedm trpaslíkÛ. Pohádkov˘
pfiíbûh bratfií GrimmÛ je opfieden˘ pís-
nûmi znám˘mi z filmové podoby a dílny
Walta Disneye. Snûhurka, princ i trpas-
líci se tû‰í, Ïe dûtem pfiedvedou svoje
premiérové pfiedstavení. Tyto pohád-
kové bytosti pfiedají ÏáãkÛm i upomín-
kové listy s pohádkov˘m stromem
Libora Baláka, do kterého si mohou na
památku zapsat svoji první pfieãtenou
kníÏku. V‰em prvÀáãkÛm pfiejeme, aby
na své cestû za knihou neztráceli na-
d‰ení a dlouho zÛstávali v pohádkovém
kraji, kde se dûjí divy a zázraky.

Ha-kapela slaví 10 let
své existence

Na poãátku vzniku souãasné Ha-ka-
pely byl po pûtiletém pÛsobení
(1995 – 2000) zánik pÛvodní sestavy.
Pro pfiipomenutí v 1. formaci hráli:
J. Halouzka – trubka, R. Krejãí – tenor-
saxofon, M. StodÛlka – klavír, M. Kubát
– kytara,
M. Stfieleck˘ (po
jeho odchodu na
vojnu ho vystfií-
dal A. Havelka)
– baskytara,
M. Smolka
– bicí nástroje
a kape ln ík ,
a r a n g e r
L. Havlík – klá-
vesy. Tato velice
úspû‰ná kapela

se vypracovala aÏ na vítûze celostátního
kola jazzov˘ch souborÛ a jejich úroveÀ
mÛÏeme i dnes posoudit díky natoãení
historicky prvního CD s názvem Bingo.
Kdyby byl nûkdo zvûdav˘, jak hrají dnes
nûktefií ãlenové, není nic jednodu‰‰ího,
neÏ nav‰tívit koncert známé ti‰novské
kapely MaÀana, popfiípadû skupinu
s názvem SCA, a tam si je poslechnout.
KdyÏ to shrnu, mohli bychom letos pfii-
pomenout 15. v˘roãí od zaloÏení a 10. od
zániku 1. Ha-kapely.

Zakládajícími ãleny nové sestavy
Ha-kapely v roce 2000 byli:
M. Havlíková – klavír, N. BartoÀková
a T. Hnátová – klávesy, R. Havlík
a R. Veãefia – zobcové flétny, M. ·ikula
– baskytara, T. Kadlec – bicí nástroje
a nehrající kapelník -  L. Havlík. V prÛ-
bûhu 10 let nastaly v˘mûny na postu
baskytary – J. Jaro‰ a bicích nástrojÛ
– J. Byte‰ník. Pfii‰ly i nové posily
J. Lukas – trubka, J. Pafiízek – altsaxo-
fon a s instrumentální sestavou zaãali
spolupracovat zpûváci A. Ochrym-
ãuková (téÏ klavír) a J. Brdíãko. Tato se-
stava si v prvních pûti letech fiíkala
zdrobnûle Ha-kapelka (vzhledem
k úrovni a nízkému vûku ãlenÛ, kter˘ se
pohyboval mezi 10 aÏ 15 roky) a pak
teprve pfievzala „dospûláck˘“ název
Ha-kapela s pofiadov˘m ãíslem dvû.

Bûhem tûchto
10 let se pravi-
delnû zúãastÀo-
vala kompono-
van˘ch pofiadÛ
Jana Beránka
vûnovan˘ch  v˘-
roãí v˘znam-
n˘ch skladatelÛ
(R. Rodgerse,
J. JeÏka a dal-
‰ích) nebo obec-
nû muzikálov˘m
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a filmov˘m melodiím, které pofiádala
Základní umûlecká ‰kola v Ti‰novû
a Ha-kapela coby ‰kolní orchestr mûla
tak moÏnost se seznamovat s kvalitní
muzikou a vefiejnû ji prezentovat.
KaÏdoroãnû téÏ pofiádala svoje vlastní
koncerty, na kter˘ch mohli pravidelní
posluchaãi sledovat její v˘voj. Úspû‰nû
reprezentovala ZU· Ti‰nov na soutûÏích
Základních umûleck˘ch ‰kol, kde zís-
kala 1. místa v krajsk˘ch kolech (2004,
2007) a 3. místo v Ústfiedním kole jazzo-
v˘ch orchestrÛ (2007).

Za uplynulé desetiletí se stala Ha-
kapela znám˘m pojmem a je nedílnou
souãástí ti‰novského hudebního Ïivota.
Slavnostní koncert k tomuto v˘roãí pro-
bûhne v pátek 4. 6. 2010 v 17.30 v kino-
sále Svratka. Na Va‰i úãast se tû‰í celá
Ha-kapela v ãele s „hakapelníkem“
Ladislavem Havlíkem, uãitelem ZU·
Ti‰nov.

L.H.

Festiválek „U Palce“

První roãník open air multiÏánro-
vého festivalu v Ti‰novû probûhne dne
26. 6. 2010 na zahrádce „U Palce“ od
13.00 do 2.00 hodin.

Ve stylu reggae, balkan, ethno, jazz,
rap, blues vystoupí  skupiny ·vihadlo,
Mário Bihári a Bachale, Apsa, âoko-
voko, Propaganja, Tokamak, Zuzana
Suchánková /sk/ a Jim âert.

Robert Rohlínek
pofiadatel

Pozvánka na v˘stavu

Galerie Na Bahnech ve Víru a au-
torka v˘stavy Eva Londinová si vás do-
volují pozvat na v˘stavu obrazÛ, ‰perkÛ
z korálkÛ paní Vedralové a kamenÛ
pana Vedrala, která se bude konat
v dobû od 23. 5. do 20. 6. 2010.

Od Vevefií k Pern‰tejnu

Slavnostním kfitem 24. dubna 2010
v Îelezném byla uvedena dal‰í kniha
ti‰novského rodáka, nedávného sedm-
desátníka, pedagoga, autora kresleného
humoru Mgr. Miroslava Pavlíka. Kniha
má název Od Vevefií k Pern‰tejnu s pod-
titulem Slovník v˘tvarníkÛ. Obsahuje
191 medailonkÛ. „Spoleãn˘m jmenova-
telem pro v‰echny uvedené v publikaci“,
pí‰e autor knihy v úvodu, „byl jejich
vztah k regionu, kter˘ v‰ak v publikaci
má trochu jiné neÏ administrativní hra-
nice. V̆ chodiskem se stalo Ti‰novsko,
které se roz‰ífiilo aÏ po Kufiim,
Veverskou Bít˘‰ku, Lomnici, Nedvûdici
a Velkou Bíte‰.“

KaÏd˘ medailonek v˘tvarníka obsa-
huje jeho fotografii, reprodukce jeho
díla, údaje o Ïivotû a tvorbû, v˘stavní
ãinnost, prameny a pouÏitou literaturu.
Kniha má 344 stran, je barevná, vydalo
nakladatelství Albert. Na vydání knihy
se sponzorsky podílejí mûsto Ti‰nov,
Kufiim, mûstys Lomnice, Deblín, obce
Dolní Louãky, Pfiedklá‰tefií, Skaliãka,
·erkovice, ·tûpánovice, Îelezné a dal-
‰ích 21 v knize uveden˘ch sponzorÛ.
V‰em patfií upfiímné a vfielé podûkování.
Pfiátelé v˘tvarného umûní, milovníci re-
gionální literatury faktu v publikaci na-
jdou mnoho zajímav˘ch informací, pod-
nûtÛ, údajÛ znám˘ch i ménû znám˘ch ãi
znovu pfiipomenut˘ch o Ïijících a neÏijí-
cích v˘tvarnících regionu, ale téÏ i o nû-
kolika dal‰ích, které autor knihy zafiadil
do Okénka hostÛ a pfiátel.

Kniha je ti‰tûna na pûkném papíru,
graficky hezky vypravena, je psána ãti-
vû, typografickou úpravu provedla
Ludmila Rybková, obálku navrhl
Miroslav Pavlík. ProtoÏe vy‰la v pomûr-
nû malém nákladu, je prodávána pfiede-
v‰ím v regionu. V Ti‰novû v galerii
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JamborÛv dÛm, galerie Art Periscope,
na Jungmannovû ulici ve V-Ateliéru,
v Malhostovicích v Libu‰inû galerii,
v Bfiezinû Galerie Sklenûnka,
v KfiíÏovicích Galerie z ruky. Nebo ji lze
objednat na adrese KPVU, Îelezné 101,
666 01 Ti‰nov.

Pfiejme knize, aby na‰la cestu do
soukrom˘ch, obecních, mûstsk˘ch, ‰kol-
sk˘ch knihoven, k pfiátelÛm v˘tvarné
historie a pfiítomnosti, regionální litera-
tury a v‰em, ktefií mají hezk˘ vztah
k tomuto kraji.

Josef Pavlík

Hudbou pro UNICEF 2010
Pfiedstavujeme úãinkující
na hudebním festivalu

Dnes Vám pfiedstavujeme poslední
ãtvefiici vystupujících umûlcÛ na leto‰-
ním roãníku charitativního hudebního
festivalu, kter˘ se koná v areálu letního
kina v Ti‰novû jiÏ v sobotu 5. ãervna
2010! Celodenní vstupenky za zv˘hod-
nûnou cenu 250,- Kã jsou v pfiedprodeji
na www.ticketportal.cz nebo v knihku-
pectví paní Ra‰kové. Na místû pak bude
vstupenka k dostání v omezeném mnoÏ-
ství za cenu 300,- Kã. Dûti do 12 let v do-
provodu rodiãÛ a drÏitelé ZTP/ZTP-
P mají vstup zdarma. Ve‰keré informa-
ce: www.hudbouprounicef.cz

Petr Bende
Petr pochází z malé moravské ves-

niãky Újezd u Rosic. Absolvoval na ZU·
ve Velké Bíte‰i v oboru klavír, hudební
teorie a orchestrální hra. Nav‰tûvoval
také soukromé hodiny hry na bicí ná-
stroje u profesora Pavla ·umpíka
v Brnû. Svoji profesní dráhu zaãal ve tfii-
nácti letech úspûchem v konkurzu na
místo bubeníka ve skupinû Svûrák 3.
S touto kapelou a pozdûji také se skupi-

nami Extáze a Carmen absolvoval
mnoho koncertÛ.  Z mladého muzikanta
se ãasem stal skladatel, textafi a multi-
instrumentalista. V roce 1996 zvítûzil
v soutûÏi Zlín talent v kategorii zpûvák.
Byl také finalistou Mladé písnû Jihlava
2000, finalistou Porty, úãastníkem
Zahrady 1999 – 2000 a v roce 2002 zví-
tûzil v soutûÏi hudebních skupin
Mohelnice. Známostí a skuteãn˘m prÛ-
lomem Petra Bende do ãeského hudeb-
ního dûní je v ãervnu 2005 stfiíbrná po-
zice v soutûÏi âesko hledá SuperStar!
V roce 2006 obsadil 5. místo v anketû
Zlat˘ slavík. Petr Bende má za sebou
mnoÏství koncertÛ na hudebních festi-
valech (mimo jiné také na prvním roã-
níku Hudbou pro UNICEF) a také
v rámci svého turné.

MaÀana
Tato ti‰novská skupina vznikla kon-

cem minulého milenia jako jazz-jazzroc-
kov˘ kvartet s pianem a kytarou, jejíÏ
repertoár byl sloÏen jak z jazzov˘ch
standardÛ, tak i ze skladeb jin˘ch ÏánrÛ
(F. Zappa, M. Varga) a vyskytly se
i úspû‰né pokusy o vlastní tvorbu.
V prÛbûhu dal‰ích let se v kapele vystfií-
dala spousta muzikantÛ a kapela pro‰la
spoustou promûn. Souãasná MaÀana
hraje pfieváÏnû latinsko americk˘ jazz,
ale i jazzové standardy a vlastní skladby.
Kapelu tvofií zakládající ãlenové Marek
StodÛlka (piano) a Adam Havelka (bas-
kytara) a rytmická sekce sestává ze
dvou baterií bicích: Radek Vesel˘ (per-
kuse) a Petr Mik‰oviã (bicí). Souãasnou
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frontmenkou je zpûvaãka Alena
Ochrymãuková.

Tereza âernochová
Vefiejnû známou se stala díky svému

úãinkování ve skupinû Black Milk. Po
rozpadu tohoto dívãího tria se stáhla do
ústraní. Po ãase zaãala na svém pûvec-
kém znovuzrození spolupracovat s pro-
ducentem Romanem Hol˘m z J.A.R.
a Monkey Business. S ním a také
s Matûjem Ruppertem nyní spolupracu-
je v rámci projektu G-Point Hunters.
Sama o sobû tvrdí, Ïe rozhodnû nepatfií
mezi „kamuflované takyzpûvaãky bar-
bie-popu“, n˘brÏ je „funky divou par ex-
cellence a zcela jistû nejlep‰í inseminá-
torkou v kravínû ãeského ‰oubyznysu.“
Její vystoupení spoleãnû s kapelou
Skupina tak jistû slibuje jedno z moÏ-
n˘ch pfiekvapení celého festivalového
programu.

JablkoÀ
Dal‰í z hlavních hvûzd festivalu je

JablkoÀ, ãeská folk-alternativní hu-
dební skupina. V souãasnosti ji tvofií
Michal Nûmec (zpûv, kytara), Martin
Carvan (kytara), Johnny JÛdl (basky-
tara, fagot), Petr Chlouba (bicí, perkuse)
a Anna DuchaÀová (zpûv, saxofon).
JablkoÀ zaloÏili v roce 1977 Michal
Nûmec, Ingo Bellmann a Ivan
Podobsk˘.  V 80. letech se úãastnila
spousty festivalÛ a pfiehlídek rÛzn˘ch
hudebních ÏánrÛ vãetnû folkov˘ch
(napfi. Porta) nebo jazzov˘ch. Po same-
tové revoluci skupina spolupracovala
s houslistou Jaroslavem Svûcen˘m
a hrála na festivalech po Evropû, napfi.
v Nûmecku, Nizozemsku nebo Belgii,
ov‰em na úkor hraní v âesku, které
bylo minimální. V polovinû 90. let
JablkoÀ spolu s J. Svûcen˘m spolupra-
covala s Filmov˘m symfonick˘m
orchestrem, z ãehoÏ vzniklo album

Symfonick˘ JablkoÀ. V roce 1994 na-
hradil odcházejícího Ingo Bellmanna
ëusi Burmeã, v roce 1999 ale místo
nûho pfiichází Johnny JÛdl a na zároveÀ
uprázdnûné místo po Ivanu Podobském
pfiichází Petr Chlouba. âtvefiici dopl-
Àuje v roce 2005 Anna DuchaÀová. âle-
nové kapely v ãele s Michalem Nûmcem
sloÏili hudbu k filmu Smradi (2002)
a k televiznímu filmu ·ejdrem (2009).

Jan Schneider, SK HC Ti‰nov

Noãní prohlídka lomnického
zámku aneb, kdyÏ panstvo
není doma

Okra‰lovací spolek pro Lomnici
a okolí ve spolupráci se SOU a SO·,
SâMSD s. r. o. a mûstysem Lomnice
srdeãnû zvou 11. ãervna 2010 od
21.00 hod. v‰echny náv‰tûvníky na
„Noãní prohlídku zámku“ za svitu
louãí.

MÛÏete vidût co tropí sluÏebnictvo,
kdyÏ panstvo není doma. Zda Ïaláfiník
bedlivû stfieÏí vûzení, rytífi hlídá vstup
do zámku a pan kaplan v kapli pfiipra-
vuje kázání. I trubaã nacviãuje fanfáry
pro pfiíjezd panstva, chasa zkou‰í diva-
delní pfiedstavení pro dûti a Bílá paní na
v‰e dohlíÏí.

Pfiijìte a zaÏijete nevídané, usly‰íte
nesl˘chané.

OSLO

Pavel Bobek po pûti letech
opût v Lomnici

V pátek 4. ãervna 2010 v 19 hod. se
v parku Îidovského námûstí v Lomnici
uskuteãní koncert v duchu rock-and-rollu
a country populárního zpûváka Pavla
Bobka s Pavlínou Jí‰ovou a pfiáteli.

V prÛbûhu vystoupení zazní nejen
skladby z posledního alba „Víc nehle-
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dám“, ale samozfiejmû také v‰echny nej-
populárnûj‰í písnû z jeho celoÏivotní ka-
riéry.
Vstupné: v pfiedprodeji Kã 130,-

na místû Kã 150,-
Pfiedprodej vstupenek:
Úfiad mûstyse Lomnice
nám. Palackého 32, tel.: 549 450 106
Knihkupectví paní Ra‰kové, Ti‰nov,
Brnûnská 475, tel. 549 410 022 

Pozvánka

Ti‰nov‰tí vozíãkáfii si dovolují pozvat
své ãleny a také pfiíznivce na dal‰í
setkání, a to na spoleãné POSEZENÍ
U OHNù, spojené s opékáním ‰pe-
káãkÛ, které se bude konat 10. 6. 2010
ve 14 hodin v areálu zahrádky
U PALCE, Jungmannova ulice.

Pfiineste si, kromû dobré nálady,
i pár korunek, abychom si mohli doplnit
tekutiny. O ostatní se postaráme my.

Doufáme, Ïe nám bude pfiát poãasí
a tû‰íme se na shledanou.

„Ti‰nov‰tí vozíãkáfii“
Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
26. 5. KPH – Ti‰novsk˘ komorní orchestr kostel 19.30 MûKS

sv. Václava
27. 5. âeská republika a bioodpady knihovna 17.30 MûK

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

– Mariánské ne‰pory
3. 6. Vystoupení ÏákÛ literárnû sál MûKS 17.00 ZU·

dramatického oboru ZU·
4. 6. Havlík’s day kino Svratka, 17.30

jazzov˘ klub
5. 6. Hudbou pro UNICEF 12.00 SK HC Ti‰nov
6. 6. Pod africk˘m sluncem – v˘tvarná akce prostory MûKS DDM
9. 6. Petr Vá‰a – veãer fyzického básnictví mal˘ sál MûKS 20.30 MûKS

10. 6. Posezení u ohnû zahrádka 14.00 Ti‰novsk˘
U Palce vozíãkáfi

11. 6. 2. veãer regionálních rockov˘ch skupin sál MûKS 21.00 MûKS
12. 6. Slavnostní zahájení pravideln˘ch námûstí Míru 8.00 Ekoporadna

sobotních trhÛ +mûsto
18. 6. Concentus Moraviae – POINTS sál MûKS 19.30 MûKS

V˘stavy
Datum Akce Místo
22. 5. – 13. 6. J. Lacina + A. Sigmund JamborÛv dÛm
14. 6. – 24. 6. J. Kremláãek, V. ·vejdová JamborÛv dÛm

– ilustrace dûtsk˘ch knih
25. 4. – 17. 10. ·kolní kabinet Podhorácké muzeum
23. 5. – 28. 9. DobrodruÏství vertikál Podhorácké muzeum

Jinde
Datum Akce Místo
6. 6. – 27. 6. Marek âejka synagoga Lomnice
4. 5. – 30. 6. Jana Ondru‰ová-Wünschová Domov sv. AlÏbûty

– obrazy a grafiky



RÛzné

19TI·NOVSKÉ NOVINY 10/2010

Pozvánky z Matefiského
centra Studánka
Kvûtnická 821, Ti‰nov
tel.: 511 132 827
www.studanka@webzdarma.cz

Dûti jsou na‰e zrcadlo
– pfiedná‰ka nejen pro
rodiãe
Pfiedná‰ející: Hana
Ufiídilová

V úter˘ 1. 6. v 18.00 hodin
Pfiedná‰ka je urãena pro ty, ktefií se

zam˘‰lí nad pfiíãinou toho, proã se na‰e
dûti nûkdy chovají tak, jak se chovají,
proã jsou nemocné, proã to obãas ve
vztazích nejen s dûtmi skfiípe a co s tím
udûlat, abychom se ve svém Ïivotû a se
sv˘mi dûtmi cítili líp.
Cena: 60,- Kã

Poãet míst omezen, nahlásit se mÛ-
Ïete na e-mail: lenka.krehlikova@cent-
rum.cz, pfiípadnû telefonicky Lenka
Kfiehlíková, 603 918 524.

Zájezd do Bonga
V rámci celostátní kampanû „Táta

dneska frãí“ zveme tatínky a dûdeãky
s jejich rodinami do zábavního parku
Bongo v Brnû (www.bongobrno.cz).
Odjezd: v nedûli 13. 6. v 9.00 hod. od

sokolovny
Pfiíjezd: cca. v 13.30 hodin k sokolovnû
Cena i s autobusem:
Tatínkové a dÛchodci: 120,- Kã
Maminky: 180,- Kã
Dûti od dvou let: 230,- Kã
Rodinné vstupné (cena bez autobusu):
530,- Kã + 60,- Kã/osobu vãetnû dítûte od
dvou let za autobus.
Zájemci nahlaste se pfiedem na kon-
takt: Lenka Kfiehlíková, e-mail: len-
ka.krehlikova@centrum.cz nebo tel.: 603
918 524

Jak dopadla Jízda zruãnosti?

V nedûli 17. 5. se
uskuteãnila v rámci
„velk˘ch“ závodÛ
horsk˘ch kol
i Jízda zruãnosti

pro závodníky od 6 do 14 let, ktefií mohli
pfiedvést svou ‰ikovnost na dráze s pfie-
káÏkami v rÛzn˘ch stupních obtíÏnosti.
UÏ tradiãnû se setkali se slalomem mezi
kuÏely, prÛjezdy a podjezdy brankami,
houpaãkou i spletitou osmiãkou. Jen
vodu letos závodníci místo v kelímku
pfieváÏeli díky stálému de‰ti spí‰e ve
sv˘ch triãkách. O v˘sledcích závodu
v jízdû zruãnosti od ‰esti let rozhodl cel-
kov˘ ãas, ve kterém projeli trasu i s pfii-
ãtením trestn˘ch bodÛ za pfiípadné chyby.
Na traÈ vyjelo celkem 52 dûtí, které
byly rozdûleny na holky a kluky a ná-
slednû hodnoceny ve tfiech kategoriích.
V˘sledky:
I. kategorie 6 – 8 let, holky
1. místo Kristina Popová
I. kategorie 6 – 8 let, kluci
1. místo Daniel Jakub
II. katagorie 9 – 11 let, holky
1. místo Sa‰a Florianová
II. katagorie 9 – 11 let, kluci
1. místo Tomá‰ Jurneãka
III. kategorie 11 – 14 let, holky
1. místo Anna Kurucová
III. kategorie 11 – 14 let, kluci
1. místo Matûj Kotouãek

NepfiízeÀ poãasí v‰ak neodradila ani
ty nejmlad‰í úãastníky od dvou let, kte-
r˘ch se u „Baby“ trati se‰lo na dvacítku
a na sv˘ch kaãenkách s odhodlan˘m v˘-
razem krosili jeden slalomov˘ kuÏel za
druh˘m. Ti‰nov moÏná ani netu‰í, jak˘
má i ve sv˘ch nemlad‰ích závodnick˘ch
fiadách potenciál. Tito závodníci, aã
je‰tû dûti, ukázali, Ïe je hned tak nûco
nezastaví.
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Blahopfiejeme v‰em umístûn˘m
i tûm, kter˘m stupínky vítûzÛ unikly jen
o kousek. MÛÏeme rozhodnû fiíct, Ïe
v‰ichni závodníci podali skvûlé v˘kony
v podmínkách, ve kter˘ch vût‰ina lidí
radûji sedí doma za pecí a kdyÏ vylezou
ven, tak od hlavy k patám zabaleni ve
sv˘ch goretexov˘ch outfitech.

Chtûli bychom podûkovat aspoÀ
touto formou v‰em na‰im pomocníkÛm,
ktefií byli ochotni se na organizaci ja-
koukoli formou podílet, pfiidat ruku
k dílu,  protoÏe bez nich by akce tako-
vého rozsahu zÛstaly jen vzdálen˘m
pfiáním v hlavách ti‰novsk˘ch holek,
klukÛ, rodiãÛ i milovníkÛ sportÛ.

Tû‰íme na vidûnou se v‰emi pfií‰tí
rok na Jízdû zruãnosti nebo na 5. roãní-
ku ZávodÛ horsk˘ch kol pro dûti, které
se jedou uÏ „naostro“ na upravené trati
v terénu Klucaniny…. A opalovací
krémy s sebou!

Veronika Jufiíková DDM Ti‰nov

Dary pro Domeãek formou
odráÏedel, tfiíkolek a kolobûÏek:

V souvislosti s leto‰ními cyklozávody
máme prosbu na v‰echny, kter˘m se
doma moÏná  potuluje postar‰í kolo-
bûÏka, odráÏelo ãi tfiíkolka. Na‰e odrá-
Ïedla, která pÛjãujeme dûtem na Baby
trati, uÏ pomalu dosluhují, tak bychom
uvítali dary ve formû tûchto, pro nûkoho
moÏná uÏ nepotfiebn˘ch, pfiedmûtÛ.

Pfiedem dûkujeme
DDM akce:
Pohádkov˘ les aneb ZachraÀte
s námi princeznu

Ke dni dûtí Domeãek opût pfiipravil
oblíbenou dobrodruÏnou cestu pohádko-
v˘m lesem. Po cestû potkáte staré
známé, ale i nové pohádkové bytosti
a zvífiátka, ti v‰ichni uÏ se na vás tû‰í
a mají pro vás pfiipravené rÛzné há-

danky, soutûÏe, úkoly i odmûny. Zveme
v‰echny dûti, rodiãe i babiãky a dûdeãky
z Ti‰nova i okolí na sobotní vycházku.
Vstupné 30,- Kã (pouze dûti)
Kdy: v sobotu 5. 6. 2010 prÛbûÏnû od

10 do 16 hodin 
Kde: na Klucaninû – zaãátek je u ti‰-

novské nemocnice a trasa vede
tentokrát aÏ nahoru na rozhlednu.

„Pod Africk˘m Sluncem“
Kdy: nedûle 6. 6. 14.00 – 18.00 hod.
Kde: Mûstské kulturní stfiedisko Ti‰nov

(vnitfiní prostory a park)
Vstupné: dobrovolné

PRÁZDNINOVÁ ZUMBA
pro Ïeny a dívky 
ZUMBA je taneãní párty v latinském
stylu!
ZUMBA je zábavná a jiná!
ZUMBA je efektivní!
Pfiipojte se k letní zumba fitness párty,
bliÏ‰í informace v pfií‰tím ãísle TN.

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

1. 6. – úter˘
TAEKWON-DO pro
seniory – relaxaãní
cviãení pro zdraví

Od 9.00 v tûlocviãnû domu s peãova-
telskou sluÏbou Králova. Mohou se
zúãastnit nejen obyvatelé DPS, ale
i seniofii z mûsta Ti‰nova. V úter˘ 1. 6.
probûhne první informaãní schÛzka se
cviãením.  S sebou: cviãební úbor, ãistou,
lehkou, neklouzavou obuv a chuÈ udûlat
nûco pro své zdraví.

2. 6. – stfieda
Plavání a relaxace v Mûstsk˘ch
lázních v Boskovicích
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Odjezd od Podhorácké restaurace ve
12.50 hodin. Autobus dále zastavuje
u po‰ty, u PENNY  a na sídli‰ti Pod
Klucaninou. Pfiedpokládan˘ návrat
v 17 hodin. Cena zájezdu 140,- Kã – za-
hrnuje dopravu i vstupné. V˘hradnû
pro úãastníky zájezdu je na hodinu za-
mluven plaveck˘ bazén, relaxaãní bazén
s perliãkov˘mi lÛÏky a sedátky, vífiivá
vana, infrasauna, finská sauna, parní
sauna.

8. 6. – úter˘
Odpoledne s úsmûvem – vystoupení
dûtí ze Z· âebín – od 14.00 v jídelnû
DPS Králova

Na programu je divadelní hra „Tfii
citronky“, country tanec, hra na flétnu
a recitace. Vstupné dobrovolné.

9. 6. – stfieda
Odpolední zájezd – Tfiebíã

Cena – 170,- Kã. V cenû je autobus
i vstupné. Odjezd od Podhorácké restau-
race ve 12.00 hod. Dal‰í zastávky auto-
busu: u po‰ty, u PENNY, na sídli‰ti pod
Klucaninou. Program: bazilika
sv. Prokopa, Îidovská ãtvrÈ (synagoga).
V cenû je zahrnuta doprava autobusem
i vstupné. Zájemci se mohou pfiihlásit
na tel. ã. 549 410 312 nebo 773 590 274
– CSS Ti‰nov, Králova 1742 do ãtvrtku
3. 6. Pfiedpokládan˘ návrat kolem
19. hod.

16. 6. – stfieda
Poslední plavání a relaxace
v Mûstsk˘ch lázních v Boskovicích
– bude spojeno s veãefií. Pfiedpokládan˘
návrat kolem 19. hod. (Dal‰í plavání
bude aÏ v záfií.)

17. 6. – ãtvrtek
Zájezd na Pustevny, Radho‰È
a RoÏnov pod Radho‰tûm 

Zájezd pofiádá Svaz tûlesnû posti-
Ïen˘ch spolu s CSS Ti‰nov. Odjezd

v 7.00 hod. od PENNY. Dal‰í zastávky
autobusu: Kuk˘rna (u ·ÈávÛ), DPS
– penzion, ulice Riegrova – u ‰koly
(autobus. zastávka), ulice Husova
– Rybníãek, Pod Klucaninou (autobus.
zastávka).
Pfiedpokládan˘ návrat mezi
18. a 19. hod.
Cena: ãlen STP 200,- Kã, neãlen 250,-
Kã. V cenû je zahrnuta doprava autobu-
sem i vstupné.
Zájemci se mohou pfiihlásit na tel. ã. 549
410 312, 773 590 274 - CSS Ti‰nov,
Králova 1742 do 31. 5. Poãet míst je o-
mezen.

22. 6. – úter˘
Vystoupení dûtí ZU· Kufiim
– od 14.00 hod. v jídelnû DPS
Program bude zamûfien na moderní, dis-
kotékov˘ a hip-hopov˘ tanec. Vstupné
dobrovolné.

NA V·ECHNY AKCE SRDEâNù
ZVEME SENIORY Z TI·NOVA

12. 6. Slavnostní zahájení
pravideln˘ch sobotních trhÛ

V dobû prvních sklizní
zeleniny a ovoce v na‰em
regionu budou 12. ãervna
zahájeny pravidelné trhy.
Od poloviny ãervna aÏ do
6. listopadu, kaÏdou so-

botu od 8 do 11 hodin, tak najdete na
ti‰novském námûstí pestrou nabídku
místních potravin a v˘robkÛ. Zahájení
12. 6. doprovází slavnost Léto za vrátky.

Na programu:
– od 8 hodin: bioochutnávky Lucie

Entlerové 
– 9 – 11 hodin: dílna DDM s vázáním

letního kvítí a hry pro dûti Klubu
v Pej‰kovû inspirovaného lesní M·
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a Matefiského centra Studánka
– 10 hodin: zahájení pravideln˘ch so-

botních trhÛ Ing. Franti‰kem
Svobodou, starostou mûsta Ti‰nova
a pofiadateli

– 10.05 hodin: Tfii prasátka – pohádka
Divadla Prkno 

Dal‰í body programu jsou v jednání.
Podrobn˘ popis slavnosti a kon-

krétní nabídku místních potravin a v˘-
robkÛ sledujte ve videotextovém vysílá-
ní Ti‰novské televize, na stránkách
http://trhy.tisnovsko.eu, na nástûnce
Ekoporadny Ti‰novsko vedle lékárny
Arnica a na v˘vûsce v horní ãásti ná-
mûstí pod po‰tou, u mapy Ti‰novska.

V pfiípadû trvalého a vydatného
de‰tû se program nekoná, ale prodávat
se bude.

Letní trhovou slavnost pofiádá ob-
ãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko o. s., mûsto Ti‰nov,
Podhorácké muzeum (poboãka Muzea
Brnûnska) v Pfiedklá‰tefií, DÛm dûtí
a mládeÏe Ti‰nov, Matefiské centrum
Studánka, Lesní ‰kolka a zahradnictví
Ing. Karla ¤íhy.

KK

Dance Open Drásov 2010

Z· a M· T. G. Masaryka Drásov po-
fiádá v sobotu 5. ãervna od 10.00 hod.
v tûlocviãnû Z· Drásov celostátní sou-
tûÏní pfiehlídku taneãních skupin
– Dance Open Drásov 2010. Je to jiÏ
4. roãník. SoutûÏe se mohou zúãastnit
‰kolní krouÏky, amatérské taneãní sku-
piny, t˘my, studia, kluby, domy dûtí
a mládeÏe, které nacviãily pódiovou
skladbu se zamûfiením na tanec a aero-
bic. SoutûÏit se bude ve 4 vûkov˘ch (od
pfied‰kolních dûtí aÏ po dospûlé) a 4 sou-
tûÏních kategoriích (aerobic, show cho-
reografie, moderní tanec, parketové

kompozice). Vstupné do 6 let zdarma,
6 – 15 let – 20 Kã, nad 15 let – 30 Kã.
Pfiímo v místû konání bude zaji‰tûno ry-
chlé i teplé obãerstvení. BliÏ‰í informace
na www.danceopen.wbs.cz  Pfiijìte se
podívat a podpofiit soutûÏící. Tû‰íme se
na v‰echny a doufáme, Ïe strávíme spo-
leãnû krásn˘ den.

V dobû konání soutûÏe Dance Open
Drásov – sobota 5. 6. 2010 – Vás zveme
k náv‰tûvû Zahradní Ïeleznice
v Drásovû, která bude v provozu od
10.00 do 16.00 hodin.

Pro soutûÏící 1 jízda zdarma! Pro ve-
fiejnost ceny dle platného ceníku. Více
informací na www.feldbahn.ic.cz.

Za cel˘ organizaãní t˘m:
Romana Koneãná

Ti‰nov‰tí „dobráci“ ãistili
les na Kvûtnici 

V polovinû dubna provedla jednotka
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Ti‰nov
(JSDH Ti‰nov) ãi‰tûní lesa na Kvûtnici.

Tato ãinnost byla realizována na zá-
kladû v˘cviku pro získání osvûdãení
„Obsluha motorov˘ch pil“ vybran˘ch
ãlenÛ JSDH Ti‰nov. âást kvûtnického
lesa pro v˘cvik poskytlo mûsto Ti‰nov.
âlenové jednotky pod vedením velitele
smûny ti‰novsk˘ch profesionálních ha-
siãÛ – instruktora Petra Hanáka prová-
dûli kácení nebezpeãnû naklonûn˘ch
stromÛ nad cestou a následné rozfiezání
tûchto stromÛ. V rámci v˘cviku tak byla
zpfiístupnûna cesta od penzionu aÏ po
Velkou skálu.

Ti‰nov‰tí hasiãi
(HZS i JSDH) varují

Jarní a teplé mûsíce pfiímo vybízejí
k zahrádkáfisk˘m a polním ãinnostem,
mezi které bohuÏel patfií i vypalování
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trávy a pálení klestí. Touto ãinností
v‰ak osoby poru‰ují § 17 odst. 3 zákona
ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû,
v nûmÏ je uvedeno co fyzická osoba ne-
smí. Písmeno f) tohoto odstavce jedno-
znaãnû zakazuje fyzické osobû provádût
vypalování porostÛ.

Poru‰ení tohoto zákona je hodnoceno
dle § 78 odst. 1 písm. s) v˘‰e uvedeného
zákona jako pfiestupek, kter˘ je fie‰en
pokutou ve v˘‰i aÏ do 25.000,- Kã.

Pálení klestí lze hlásit na stránkách
Hasiãského záchranného sboru
Jihomoravského kraje, na adrese
http://www.firebrno.cz/paleni-klesti.

Jan Hrdliãka
JSDH Ti‰nov

PouÈ v Pfiedklá‰tefií

V nedûli 30. kvûtna 2010 se bude ko-
nat v Pfiedklá‰tefií tradiãní pouÈ na svá-
tek Nejsvûtûj‰í Trojice. V kostelíku
Nejsvûtûj‰í Trojice na místním hfibitovû,
kter˘ nechala postavit pro zdej‰í vûfiící
abaty‰e klá‰tera Porta coeli Barbora
Konická jiÏ v roce 1555, bude slouÏena
m‰e svatá v 8.00 hod., dal‰í nedûlní bo-
hosluÏba bude v 9.30 hod. ve farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie
v areálu klá‰tera Porta coeli.

Vedení obce Pfiedklá‰tefií pofiádá pfii
této pfiíleÏitosti pro v‰echny obãany
a hosty v nedûli v dobû od 15 hod. do
17 hod. tradiãní pouÈov˘ koncert de-
chové hudby na nám. 5. kvûtna pfied bu-
dovou obecního úfiadu. Letos si mÛÏete
poslechnout a zazpívat si se známou
kapelou Bor‰iãanka. Nebudou chybût
obvyklé pouÈové atrakce pro radost dûtí
i dospûl˘ch – kolotoãe a stánky (tzv.
„boudy“) s dobrotami a drobn˘m zboÏím.
Jako vÏdy je najdete na Trávníkách.
Koho unaví pouÈové atrakce, mÛÏe se

projít tfieba kolem blízkého rybníka,
k areálu Porta coeli, nav‰tívit
Podhorácké muzeum a obãerstvit se
v nûkteré místní restauraci nebo cuk-
rárnû.

Restaurace Na Hfii‰ti pana
V. Krause pofiádá pfii pfiíleÏitosti poutû
v pátek 28. kvûtna ve 20 hod. tradiãní
pouÈovou taneãní zábavu v areálu
TJ Sokol Pfiedklá‰tefií za místní ‰kolou.

Doufáme, Ïe se letos doãkáme i pûk-
ného poãasí. Pfiijìte k nám na pouÈ, jste
srdeãnû zváni. 

M. K.

I. interaktivní pfiímûstsk˘
tábor v Ti‰novû
pod zá‰titou TJ SOKOL Ti‰nov

Taneãní studio Together Sokol
Ti‰nov pofiádá pfiímûstsk˘ tábor pro
dûti od 4 do 15 let. Pfiímûstsk˘ tábor je
nápadité fie‰ení hlídání dûtí hravou for-
mou.
Co mÛÏete oãekávat?

Spoustu zábavy, pohybu, her a skvûlé
nálady. Cel˘ program je v duchu dût-
ského muzikálu AÈ Ïijí duchové.
Termín: 26. 7. – 31. 7. 2010
Kde: TJ Sokol Ti‰nov, Drbalova 274,

sokolovna Ti‰nov
Program:
Do 8 hodin pfiíchod
dopolední pohybov˘
– taneãní program provázan˘ hrami

a soutûÏemi, obûd, odpoãinutí v krea-
tivní dílniãce

odpolední pohybov˘
– taneãní program, v 16 hodin oãekáva-

n˘ pfiíchod rodiãÛ
Pfii pfiízni poãasí se podíváme ven, na
nové hfii‰tû za sokolovnou a cel˘ pobyt si
1x nebo 2x zpestfiíme pfiespáním v soko-
lovnû s veãerním programem.
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Obãerstvení ve formû svaãinek, obûd,
pitn˘ reÏim na cel˘ den.
Cena: ãlenové TJ Sokol Ti‰nov 600,- Kã

neãlenové TJ Sokol Ti‰nov 750,- Kã
Poãet dûtí je omezen, proto je potfieba
dûti pfiihlásit pfiedem a vyplnit pfiihlá‰ku,
kterou najdete na www.ts-together.cz.
Vedoucí:
Lenka Pavlíãková, tel.: 737 701 245
Gabriela Slováková, tel.: 605 931 761
Pfiihlá‰ky zasílejte na: pavlickova-len-
ka@centrum.cz

Zahradní slavnost

ZAHRADNÍ SLAV-
NOST pro Ïáãky
na‰í ‰koly a jejich
kamarády – pfied-
‰koláky se koná

tradiãnû na na‰í ‰kolní zahradû dne
10. ãervna 2010 od 14 hod. do 15.30 hod.
v duchu ma‰karního veselení a hraní.
Srdeãnû zvou uãitelky I. st., ‰kolní
parlament a v‰echny dûti Z· Ti‰nov,
Smí‰kova.

První krok k úspûchu

Zaãátkem kvûtna probûhla okrsková
kola v lehké atletice.

Po pfiípravû, která byla ztíÏena dlou-
hou zimou, jsme museli trénovat i mimo
rámec hodin TV. Na‰e úsilí se nám vy-

platilo, sportovcÛm se dafiilo podávat
v˘kony na hranici sv˘ch moÏností a dÛ-
slednû plnili pokyny vedoucích druÏstev.

Na‰e ‰kola Z· Smí‰kova postavila
ãtyfii druÏstva (mlad‰í Ïáci
a Ïákynû,star‰í Ïáci a Ïákynû) a v‰em se
podafiilo postoupit do okresního kola,
které se uskuteãní v Blansku. Mlad‰í
Ïáci, star‰í Ïáci a star‰í Ïákynû svou ka-
tegorii vyhráli a mlad‰í dívky obsadily
druhé místo a díky velkému poãtu dosa-
Ïen˘ch bodÛ také postoupily.

Dûkujeme v‰em sportovcÛm za v˘-
bornou reprezentaci ‰koly a doufáme, Ïe
se v‰em bude dafiit i v dal‰ích kolech.

VV
Stfiípky z majálesu

V pátek 14. kvûtna bylo na ti‰-
novském gymnáziu více pohybu
neÏ obvykle. Zatímco jindy se
pfied prvním zvonûním v sedm

hodin po chodbách sotva plouÏí hrstka
rozespal˘ch studentÛ, co mají tu smÛlu
a zaãínají uÏ nultou hodinu, tentokrát
tu byli skoro v‰ichni a s v˘razem ra-
dostného oãekávání pobíhali sem a tam.

Dopolední program zaãal v 10 hodin.
BohuÏel, agenti na poãasí zklamali,
takÏe se celá ‰kola pfiemístila do spor-
tovní haly. Pfiedstavovaly se jednotlivé
tfiídy. Jejich vystoupení, ãasto taneãní,
korespondovala s vybran˘mi kost˘my.
A tak jste tu mohli vidût cirkus, ‰ílenû
‰ílenou pohádku, kovboje (ty dokonce
dvakrát), extravagantní módní pfiehlídku,
zprávy z 80. let, mafiány milující jogurty,
hippies, bfii‰ní taneãnice, zájezd dÛ-
chodcÛ na Havaj, prvÀáãky, olympio-
niky, chovance ústavu, Rozmarné léto,
Thriller Michaela Jacksona, doktory
a odváÏné ‰kolaãky z fiad profesorek.

Bûhem dopoledne také probûhly sou-
tûÏe kandidátÛ na prince a princeznu
(z niÏ‰ího gymnázia) a na krále majálesu.
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SoutûÏilo se mimo jiné v jízdû na odráÏed-
le, zdobení dortu poslepu ãi v pohotov˘ch
reakcích na neobvyklé situace. Princem
majálesu se stal Matûj Hlaváã ze se-
kundy, princeznou Veronika Mácová
z tercie a králem Filip Hájek z 2. A.

O pÛl druhé se jiÏ natû‰ení studenti
vcelku spofiádanû shromáÏdili na ulici
Na Hrádku a vyrazilo se na námûstí.
Cestou prÛvod ob‰ÈastÀoval pfiihlíÏející
skandovan˘mi hesly, troubením, píská-
ním apod. Pfii pfiíchodu pfied radnici se
kaÏdá tfiída pfiedstavila vût‰inou ver‰o-
vanou charakteristikou. Následn˘
program si v niãem nezadal s tím dopo-
ledním. Opût se zpívalo, tanãilo, pfiedvá-
dûlo se dramatické umûní ti‰novsk˘ch
studentÛ, dokonce se i hol˘ma rukama
lámaly itongy. Král majálesu si vybíral
z 12 kandidátek z vy‰‰ího gymnázia
svou královnu. Po dlouhém rozhodování
a po poradû s nejvy‰‰ím komofiím se
nakonec rozhodl pro Krist˘nu
Peringerovou z 1. B.

Za tuto bájeãnou zábavu mÛÏeme po-
dûkovat Mgr. Marcele Va‰íãkové, která
skvûle zvládla organizaci celého majá-
lesu, vynikajícím moderátorÛm Eli‰ce
Bauerové z 2. A, Filipu Tellerovi ze
4. A a Karlu Kozumplíkovi ze septimy,
pfiíjemnému hudebnímu doprovodu sku-
piny Hakapela a samozfiejmû v‰em stu-
dentÛm, bez nichÏ by to nebylo ono.

Mgr. Zuzana Synáková

Atletick˘ pfiebor ãarodûjnice
Agáty

V pátek 30. 4. se
konal atletick˘
pfiebor ãarodûjnice
Agáty. V 7.45 hod

jsme se se‰li na hfii‰ti a sefiadili jsme se
podle tfiíd od 1. aÏ po 5. tfiídu. Vítala nás
ãarodûjnice paní uãitelka KfiíÏová.
Pozdravila nás a fiekla, jak se v‰echno

bude konat, nakonec jsme volali ãaro-
dûjnici Agátu, ale ona nepfii‰la.

Tak jsme se dali do soutûÏení. První
byl na fiadû bûh na 60 metrÛ, potom
skok a hod míãkem. Pfiedposlední byl
bûh na 200 metrÛ pro 1. a 2. tfiídu a 600
metrÛ pro 3. aÏ  5. tfiídu. Pro dûti, co ãe-
kaly na svoji disciplínu, byly pfiipraveny
mimosoutûÏní aktivity, napfiíklad sla-
lom s pingpongovou pálkou, házení
krouÏky, skákání v pytlích, trefování se
míãkem do kbelíku a dal‰í. Nakonec
byla ‰tafeta tfiíd, která zakonãovala
sportovní klání.

Znovu jsme se sefiadili do fiad a vo-
lali ãarodûjnici Agátu. Pfii‰la a rozdá-
vala ceny. Fruko, perníky a hlavnû
diplom ãekaly na v˘herce.

Byl to úÏasn˘ den a pfiilep‰ilo tomu
i poãasí. UÏ se tû‰ím na dal‰í Agátu 2011.

Anna Vrzalová, Z· Smí‰kova, 4.B

Anglicky na vlastní kÛÏi

Ve dnech 9. – 16. 5. 2010 se Ïáci
na‰í ‰koly zúãastnili v˘ukového pobytu
v Anglii. KaÏdé dopoledne nav‰tûvovali
v˘uku ve ‰kole v Hastings – Majors
School of English.

Tato ‰kola nabízí v˘ukové pobyty
pro studenty od 12 let. Zku‰enosti,
které angliãtí lektofii vkládají do organi-
zování jazykov˘ch pobytÛ, se setkávají
s velk˘m úspûchem. Proto jsme vyuÏili
nabídky firmy Student Agency a do
Anglie jsme letos poprvé vyjeli. Cesta
probûhla bez obtíÏí a nejvíce si v‰ichni
uÏili pfiejezd trajektem z francouzského
Calais do anglického Doveru pfies kanál
La Manche.

Budova ‰koly stojí na West Escent
poblíÏ pláÏe, asi 15 minut chÛze od centra.
StudentÛm jsou k dispozici upravené
prostory stylové budovy. V̆ uka probíhá
pod vedením kvalifikovan˘ch lektorÛ
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V sobotu 12. ãervna 2010 vyvrcholí oslavy
k 90. v˘roãí vzniku gymnázia v Ti‰novû.

V tento den se uskuteãní:

9.00 – 17.00 Den otevfien˘ch dvefií ve v‰ech prostorách ‰koly

9.00 Setkání ãestn˘ch hostÛ oslav, spojené s prohlídkou ‰koly

10.00 Akademie ÏákÛ ‰koly v sokolovnû pro ti‰novskou vefiejnost

13.15 Setkání b˘val˘ch profesorÛ ‰koly a pedagogického sboru

14.00 Akademie ÏákÛ ‰koly v sokolovnû pro abiturienty ‰koly

18.00 Slavnostní zahájení oslav ve velkém sálu sokolovny

18.30 Veãer s hudbou pro absolventy ‰koly

Pfiejeme v‰em úãastníkÛm oslav i náv‰tûvníkÛm ‰koly
a Ïákovské akademie pfiíjemn˘ den v prostfiedí Gymnázia Ti‰nov.

s akreditací Britské rady. Dûti i uãitelé
byli ubytováni v hostitelsk˘ch rodinách,
coÏ je nutilo ke kaÏdodenní bûÏné komu-
nikaci v cizím jazyce. Po ukonãení ‰koly
v‰ichni získali certifikáty o absolvování
‰koly a slevov˘ kupón pro úãast na nû-
kterém z individuálních jazykov˘ch
kurzÛ. Po ukonãení v˘uky se kaÏd˘ den
vydávali na v˘let po sussexském hrab-
ství a poznávali nejen historické pa-
mátky, ale i bûÏn˘ Ïivot souãasn˘ch
AngliãanÛ. Velk˘m záÏitkem byla cesta
kolem sídla b˘valého ãlena skupiny
Beatles Paula McCartneyho. Celá
skupina postupnû nav‰tívila mûs-
teãka a hrady Hastings Castle,
Smuggler’s Caves, pa‰erácké mûsteãko
Rye, Bodiam Castle, Battle,
Eastbourne, kfiídové útesy Seven
Sisters, Brighton. Vyvrcholením celého
zájezdu byla celodenní náv‰tûva hlavní-
ho mûsta Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska – Lond˘na.

Zde témûfi ve v‰ech zvítûzila odvaha
a podnikli „let“ na vyhlá‰ené atrakci

London Eye. Z nûj je v dobû pfiízniv˘ch
povûtrnostních podmínek vidût Lond˘n
jako na dlani. Pfii procházce mûstem
jsme se zastavili u v‰ech v˘znamn˘ch
staveb starobylého Lond˘na
– Westminster Abbey, Houses of
Parliament, Big Ben, Downing
Street 10, Pall Mall, Buckingham
Palace, St. James’s Park, Trafalgar
Square, Piccadilly Circus. S velk˘m zá-
jmem se také setkávaly náv‰tûvy ob-
chodních center a obchÛdkÛ se suven˘ry.

Byli jsme rádi, Ïe se nám kaÏd˘ den
v Anglii vydafiil na jedniãku a také po-
ãasí nám bylo pfiíznivû naklonûno.

KaÏd˘ den mohli rodiãe a spoluÏáci
ãíst aktuální zpravodajství a ãerstvé zá-
Ïitky, které se nám v dne‰ní technicky
vybavené dobû podafiilo zasílat a spolu
s fotografiemi z cest velmi aktuálnû
umísÈovat na webové stránky ‰koly
www.tisnov-zs28.cz. Pfiedpokládáme, Ïe
tato cesta nebyla poslední.

We’ll come back, dear London!

Radmila Zhofiová, fi. ‰.
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Relaxace pod vysokou sítí

Tradiãní kvûtnov˘ volejbalov˘ turnaj
profesních druÏstev fie‰il je‰tû pfied
úvodním hvizdem rozhodãích dilema,
zda se de‰tivé poãasí umoudfií, ãi niko-
liv. Úderem deváté hodiny v‰ak do‰lo
v povûtrnostních podmínkách k pfiízni-
vému obratu. Sedm zúãastnûn˘ch druÏ-
stev tak mohlo rozehrát boje, které

zásadnû kontrastovaly se sedav˘m
zamûstnáním vût‰iny hráãÛ.

Pfiekvapivû úspû‰nû procházelo tur-
najem druÏstvo Koralu s tfiemi Ïenami
v základní sestavû, i kdyÏ na nû v zá-
vûru zÛstala nepopulární bramborová
medaile. O poháry pro nejlep‰í se na
konec podûlili:

Na 1. místû INFORMATICI 2, na
2. místû INFORMATICI 1 a na tfietí
pfiíãce skonãili BANKÉ¤I.

Propocené dresy po skonãení hry
upozorÀovaly jejich majitele na akutní
potfiebu doplnûní tekutin a dofie‰ení nû-
kter˘ch interpersonálních záleÏitostí,
které tak byly definitivní teãkou za svá-
teãním volejbalem.

MB

Petunie 2010

Sedm˘ roãník turnaje dvojic v petan-
que nemûl rekordní úãast, ale jak uÏ
u této hry b˘vá zvykem, nechybûla mu
pfiíjemná a pfiátelská atmosféra. Po noã-
ním a ranním vydatném de‰ti staãilo
hfii‰tû pod Kvûtnicí do odpoledního za-
ãátku vyschnout a rozkvetlé hlohy s tfie-
petalkami z májov˘ch prÛvodÛ vytvofiily
malebnou kulisu celému turnaji.

Ze ãtyfi kol rozlosovan˘ch duelÛ vze-
‰ly koneãné v˘sledky. I pfies nevydafie-
nou první hru podafiilo se domácím
manÏelÛm Randuchov˘m v následují-
cích hrách pfiehrát i kvalitní brnûnské
páry a zaslouÏenû zvítûzit.

Koneãné pofiadí:
1. Randuchovi
2. Gargulák, Horáková
3. Urbánkovi
4. Janík, Krãek
5. V̆ leta, Buãková
Komu nevyhovoval termín ti‰nov-

ského turnaje, má dal‰í herní pfiíleÏitost
20. ãervna od 13.00 hod. v ·erkovicích.

(MB)

Prodejní akce ve spoleãenském sále sokolovny – âERVEN
Úter˘ 22. 6. 9.30 – 17.00 Second  hand  BELLITEX
Stfieda 23. 6. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a dom. potfieb
Sobota 26. 6. 9.00 – 14.00 Prodej obuv
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Inzerce

Pronajmu byt 2+1 v rodinném domku
v ·ebrovû. Nájem 4.500,- Kã + inkaso.
Tel.: 732 489 326

Pronajmu byt 2+1 (cihlov˘) v Kufiimi.
Tel.: 603 198 605

Pronajmu byt 2+1 Pod Klucaninou.
Více informací na tel.: 732 567 085.

Pronajmu zafiízen˘ 3+kk, Ti‰nov-
-Hony, 8.000,- Kã vãetnû inkasa. 
Tel.: 603 857 101

1+KK voln˘ v prÛbûhu ãervna. Cena
5.900,- Kã vãetnû sluÏeb. Tel.: 603 894 613

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

Prodám 2+kk novostavba Kufiim, cena
dohodou, bez RK. Tel.: 603 799 790

Prodám levnû star‰í plastová okna
rÛzn˘ch velikostí a star‰í dfievûná garáÏo-
vá vrata. Nutno vidût. Tel.: 549 410 454,
mob.: 723 791 424

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

Dûkujeme v‰em, ktefií ve dnech 28. 5. a 10. 6. vûnují
tichou vzpomínku RADKOVI a MARII
GALÁ¤OV¯M. Aã ode‰li – v na‰ich srdcích zÛstali.

Podûkování

V pondûlí 26. dubna jsem ztratila SPZ.
Na Odboru dopravy MûÚ v Ti‰novû mi
byla pfiedána. Tímto DùKUJI nálezci za
její odevzdání! E. K.

Vzpomínky

Dne 6. ãervna bude ãtvrté
smutné v˘roãí úmrtí na‰í
maminky a babiãky, paní
K V ù T O S L A V Y
BARTO≈KOVÉ. Stále
vzpomínají manÏel a dûti
s rodinami.

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

Hvûzdy Ti nesvítí, sluníãko nehfieje,
uÏ se k nám nevrátí‰, uÏ není nadûje.
Prázdn˘ je domov, smutno je v nûm,
chybí‰ nám v‰em.

Dne 18. 5. 2010 uplynulo
5 smutn˘ch let, co nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel a tatínek
pan JOSEF JURÁNEK
ze Sentic. Stále vzpomí-
nají manÏelka Kvûto-

slava a dcera Hana s manÏelem Jifiím.

Dne 21. kvûtna uplynulo
jiÏ 7 let od chvíle, kdy
nás opustila na‰e milo-
vaná maminka a ba-
biãka paní MILADA
HOBLOVÁ. S láskou
a úctou stále vzpomíná
rodina.



29TI·NOVSKÉ NOVINY 10/2010

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

V˘uka ital‰tiny, pfieklady, tlumoãení.
Tel.: 731 337 381

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

Provádíme ve‰keré stavební práce,
rekonstrukce RD, zateplení fasád, ná-

tûry omítky, zdûní, okrasné ploty, ztra-
cené bednûní atd. Tel.: 773 573 820

Zaji‰Èujeme kompletní realizaci
stfiech. Klempífiství, pokr˘vaãství, tesafi-
ské práce. Záruãní doba na ve‰keré
práce 100 mûsícÛ. Tel.: 604 643 502

Provádím tesafiské, pokr˘vaãské
a truhláfiské práce. Zahradní altánky
a pergoly, dfievûné obklady a plovoucí
podlahy. Tel.: 737 315 175 Dostál Petr.
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