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eto‰ní zaãátek ãervna tvofií velmi v˘-
razn˘ pfiedûl. Jakoby zázrakem s pfií-
chodem ãervna koneãnû zazáfiilo

dlouho touÏebnû oãekávané sluníãko a rázem
ukonãilo období neãekanû siln˘ch a vytrval˘ch
de‰ÈÛ, které promûnily velkou ãást Moravy,
Slovenska a Polska v povodÀovou apokalypsu.
Rázem je tu letní poãasí, senoseã, vzduch voní
rozkvetl˘mi akáty, jasmíny, rÛÏemi...

Zaãátek ãervna pfiinesl také uklidnûní po
vyãerpávající pfiedvolební kampani a po zají-
mavém v˘sledku spí‰e s napûtím oãekáváme,
jak s novû rozdan˘mi kartami zahrají leto‰ní
vítûzové voleb do PS PâR.

Je‰tû jednou se ve vzpomínkách vrátím
k leto‰nímu zahajovacímu koncertu festivalu
Concentus Moraviae v bazilice klá‰tera Porta
coeli. Skvûlé nastudování Monteverdiho
Mariánsk˘ch ne‰por v dÛstojné akustice nád-
hernû nasvícené baziliky bylo jistû nezapome-
nuteln˘m záÏitkem pro v‰echny náv‰tûvníky,
ale i úãinkující. Koncert byl peãlivû zazname-
nán v HD kvalitû âeskou televizí, která jej
hodlá odvysílat v sobotu 18. záfií 2010. Ke sle-
dování zvu vás v‰echny, ktefií jste se koncertu
nemohli zúãastnit tfieba i proto, Ïe uÏ jste se do
baziliky prostû neve‰li, abyste alespoÀ pro-
stfiednictvím televizního záznamu byli pfií-
tomni této vrcholné prestiÏní události, kterou
zahajovací koncert jubilejního 15. roãníku fes-
tivalu byl pro na‰e mûsto.

Rok 2010 je jubilejním rokem pro obû na‰e
stfiední ‰koly. SOU Ti‰nov oslavilo 50 let svého
trvání uÏ v pÛlce kvûtna, nyní je na fiadû
oslava jiÏ 90 let trvání Gymnázia Ti‰nov.
Správnû bych mûl uvést, Ïe 12. ãervna vyvr-
cholily oslavy gymnaziálního jubilea, protoÏe
celodenním oslavám za úãasti abiturientÛ,
které dominovala slavnostní akademie stu-
dentÛ a veãerní setkání v‰ech hostÛ, pfiedchá-
zela fiada kulturních a sportovních akcí.
Pfiejeme obûma ‰kolám, které tvofií pátefi stfied-
ního ‰kolství v na‰em mûstû, aby i v pfií‰tích
letech byly místem, kde se v‰ichni studenti
i jejich pedagogové rádi setkávají, aby byly
místem dobré pfiípravy studentÛ na budoucí
povolání i pro plnohodnotn˘ Ïivot.

Pochvalu zaslouÏí pofiadatelé úspû‰ného
druhého roãníku festivalu „Hudbou pro
UNICEF 2010“. Krásné poãasí a prostfiedí pfií-
rodního amfiteátru v areálu letního kina pfii-
spûly k pohodovému prÛbûhu i pfiíjemn˘m zá-
ÏitkÛm z charitativní akce, která se v Ti‰novû
zaãíná zabydlovat a stává se pfiíjemn˘m zpest-
fiením kulturního dûní v na‰em mûstû.

Gratulace v uplynul˘ch dnech pfiijímala
i desetiletá HA-kapela. Ono je to s tím jubileem
trochu „zamotanûj‰í", ale „rozmotáno“ to bylo
dostateãnû v medailonu, kter˘ jsme uvefiejnili
v minulém ãísle TN. Bezpochyby velk˘ dík za
radost, kterou po léta tento soubor sv˘m po-
sluchaãÛm dává spontánním nasazením a zau-
jetím pro jazzovou hudbu. Nejvût‰í podûkování
patfií hlavnímu tahounovi a zakladateli, jehoÏ
zkratka pfiíjmení – HA – tvofií prost˘ název ka-
pely. Ano, Ladislavu Havlíkovi chci za nás za
v‰echny podûkovat a popfiát jemu, jeho muzi-
kantské partû i nám v‰em hodnû radosti z dob-
rého kum‰tu v budoucích letech.

Minul˘ t˘den jsme na internetov˘ch
stránkách Státního fondu Ïivotního prostfiedí
zachytili dlouho oãekávanou zprávu. Koneãnû
dobrá zpráva pro na‰e mûsto v kategorii
„evropské dotace“: projekt zateplení obvodo-
vého plá‰tû budov vãetnû kompletní v˘mûny
oken s názvem „Revitalizace Z· nám. 28. fiíjna,
Ti‰nov“ získal podporu z evropsk˘ch fondÛ ve
v˘‰i témûfi 13 mil. Kã. V prÛbûhu pfií‰tích dvou
let tedy mÛÏeme zrealizovat dÛleÏitou rekon-
strukci areálu Z·, na kterou bychom bez pod-
pory nemohli ani pomyslet. Celkové náklady
projektu jsou odhadovány pfies 25 mil. Kã
a na‰e mûsto mÛÏe reálnû o této investici uva-
Ïovat díky solidnímu stavu mûstsk˘ch financí.
Znovu pfiipomínám, Ïe nemáme k dne‰nímu
datu ani korunu dluhu, navíc pfii rozumném
hospodafiení mûsta v tomto roce jsme schopni
pfievést v rezervním fondu dostatek pro-
stfiedkÛ pro zahájení této investice.

Na závûr zb˘vá dodat – hodnû zdaru ma-
turantÛm, studentÛm i v‰em ÏákÛm do závûru
‰kolního roku – a pak hurá na prázdniny!

Vá‰ Ing. Franti‰ek Svoboda

L
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Hudební festival pfiispûl
na oãkovací programy
i dûtsk˘ domov

V sobotu 5. ãervna se v ti‰novském
letním kinû konal jiÏ druh˘ roãník cha-
ritativního hudebního festivalu Hudbou
pro UNICEF 2010. Po necelém roce tak
do Ti‰nova zavítalo mnoho hudebních
hvûzd a bûhem celého dne nabídlo ná-
v‰tûvníkÛm v˘born˘ hudební záÏitek
v‰ech druhÛ ÏánrÛ. Hvûzdou veãera
byla samozfiejmû nestárnoucí hvûzda

ãeskoslovenské hudby, zpûvák Miro
Îbirka. Ve skoro hodinovém pfiedstavení
zazpíval své nejznámûj‰í hity, vãetnû
písniãky Co bolí to pfiebolí, pfii které
jako mimofiádn˘ host vystoupila také
zpûvaãka Martha. Pfied Mekym Îbirkou
pak ti‰novské letní kino bavili Lenka
Dusilová, Tereza âernochová, kapely
Kurtizány z 25. Avenue, Psí vojáci nebo
All X. Zfiejmû nejvût‰í úspûch v‰ak mûl
král ãeské filmové a pohádkové hudby,
Jaroslav Uhlífi. Malé i velké diváky do-
nutil ke spoleãnému zpûvu notoricky
znám˘ch hitÛ jako je Severní vítr nebo
Pramen zdraví z Posázaví. „Opût ne-
zklamal také Petr Bende, kter˘ tento-
krát pfiijel s doprovodnou skupinou,“
fiekl k programu jeden z pofiadatelÛ
akce Jan Schneider. „Myslím si, Ïe jsme
opût dokázali, Ïe areál letního kina

by mûl b˘t pro podobné akce více vyuÏí-
van˘, zázemí tu je dobré, prostfiedí
krásné. V‰ichni úãinkující si ho velmi
pochvalovali, zvlá‰È kdyÏ nám pfiálo
poãasí,“ dodal Schneider. Mírnou vadou
na kráse celé akce tak byla jen men‰í
náv‰tûvnost, neÏ organizátofii akce oãe-
kávali. „Myslím, Ïe je to velká ‰koda.
Pfiíprava akce stojí nemalé úsilí, ãasové
i finanãní. A nestává se opravdu ãasto,
Ïe by do Ti‰nova jezdili hrát taková
jména, jako je napfiíklad pan Îbirka.
Vûfiím v‰ak, Ïe v‰e je dáno tím, Ïe akce
je stále je‰tû nová. Tradici hudebních
festivalÛ sice Ti‰nov má, ale ta velká
ãasová prodleva, která v pofiádání ob-
dobn˘ch akcí nastala, pravdûpodobnû
stále dÛvûru lidí v podobné akce ovliv-
Àuje,“ zhodnotil zájem lidí o festival
Schneider. „I tak byla atmosféra v kinû
skvûlá a v‰em náv‰tûvníkÛm tak patfií
velk˘ dík. Sice je‰tû musíme v‰e podrob-
nû vyhodnotit, nicménû uÏ teì si váÏnû
pohráváme s my‰lenkou, Ïe i v roce
2011 festival uspofiádáme.“ Celá akce
v‰ak mûla pfiedev‰ím rozmûr charita-
tivní. A z tohoto pohledu byla také 
úspû‰ná. Na oãkovací programy UNICEF
pofiadatelé vûnovali 25.000,- Kã
a Dûtskému domovu Ti‰nov rovnûÏ
25.000,- Kã. Tomu tato ãástka poslouÏí
k nákupu protialergick˘ch lÛÏkovin
a také na rÛzné aktivity pro dûti.

(red)

Ekologick˘ v˘let
pro Ti‰nováky

V rámci projektu Ti‰nov pfiátelsk˘
celé rodinû nabízíme v‰em obãanÛm
Ti‰nova moÏnost zúãastnit se v˘letu do
Logistického centra odpadového hospo-
dáfiství v Brnû na tfiídiãku separovaného
odpadu a do kompostárny Boskovice.

Miro Îbirka
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Termíny: 28. ãervna 2010 nebo
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 z nám. Míru 111
v 9 hodin, pfiedpokládan˘ návrat 14 ho-
din. Nabízíme moÏnost domluvit i jiná
nástupní 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).

Lenka Vlasáková, projektová manaÏerka

Svátek hudby

14.00 – M· Sluníãko
Veselé flétniãky ze Sluníãka

14.15 – ZU· Lomnice

14.40 – M· U Humpolky
Zpíváme si pro radost

14.55 – M· U Humpolky,
pracovi‰tû Kvûtnická

Na mravenãí pasece oznamuje se ...

15.10 – Vystoupení sboru
Z· Smí‰kova

15.30 – Pûveck˘ sbor HLÁSEK
Z· nám. 28. fiíjna

15.50 – Taneãní soubor KVJ
Irské tance

16.00 – Ti‰novsk˘ sbor
Filmové a muzikálové melodie

16.10 – ZU· Ti‰nov

Ti‰nov, 20. 6. 2010
nádvofií domu Na Pern‰tejnû

(Restaurace U Palce)

V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
probûhne program v sále kina Svratka

Nemilé pfiekvapení

Dne 5. 6. t. r. jsem se se sv˘mi dûtmi
vydala na cestu Pohádkov˘m lesem,
kterou pro rodiãe a prarodiãe s dûtmi
z Ti‰nova a okolí pfiipravil po cestû na
rozhlednu na Klucaninû DDM Ti‰nov.
V‰ichni jsme se krásnû bavili. Dûti
absolvovaly zajímavé úkoly s pohádko-
v˘mi bytostmi, za jejichÏ splnûní vÏdy
dostaly odmûnu. Jako pokaÏdé, kdyÏ
tudy jdeme, jsme se tû‰ili na interak-
tivní tabule, které zde jako pfiírodní
nauãnou stezku instalovalo ve spolu-
práci s mûstem Ti‰nov Matefiské cent-
rum Studánka. Jde o velké dfievûné
tabule s pohybliv˘mi deskami a hra-
noly, na kter˘ch si dûti procviãí své zna-
losti a zábavnou formou se nauãí více
o pfiírodû a jejích obyvatelích. Jaké nás
v‰ak tentokrát ãekalo nemilé pfiekva-
pení! UÏ u první tabule na rozcestí jsme
zjistili, Ïe dvû desky jsou pfie‰típnuté
a uraÏené a válejí se na zemi. RovnûÏ na
dal‰í tabuli byly desky zniãené, tento-
krát v‰echny a ze tfií zde zÛstala na
zemi pouze jedna, dal‰í zmizely ne-
známo kam. Tabule a ostatní prvky
stezky, na jejichÏ v˘robu a osazení
MC Studánka shánûlo peníze témûfi rok
a nebylo to zrovna snadné a levné, jsou
poniãené, desky u‰típané, zlámané
a poãmárané. Nevím, komu tahle práce
„stála za to“, ale kaÏdopádnû mohu fiíct
za v‰echny ãleny o. s. MC Studánka, za
na‰i v˘tvarnici, která tabule i desky
ruãnû malovala i za zástupce sponzorÛ,
Ïe nás pfiístup nûkter˘ch lidí k vefiej-
nému majetku a k vûcem urãen˘m pro



Radnice informuje

Kultura v Ti‰novû

5TI·NOVSKÉ NOVINY 11/2010

rozvoj na‰ich dûtí velmi zaráÏí a mrzí.
Netu‰ím, kolik oprava tabulí bude stát
a kde na ni budeme shánût peníze, ale
levná záleÏitost to urãitû nebude.
Apeluji na ty, kter˘m jejich zniãení udû-
lalo radost, aby si sáhli do svûdomí.
Tohle opravdu není ten správn˘ vzor
chování pro na‰e nejmen‰í, které se sna-
Ïíme vést ke slu‰nosti, k úctû k pfiírodû
a svému okolí, k práci ostatních. A ape-
luji také na ostatní obãany, aby byli více
v‰ímaví. Do‰la mi totiÏ slova, kdyÏ se
mne má 6 letá dcera zeptala: „Maminko
kdo to zniãil a proã?“ Nevím… vy ano?

Pokud máte podobné pocity, mÛÏete
na‰im nejmen‰ím pfiispût na opravu je-
jich stezky. Jakoukoliv finanãní ãástku
po‰lete na ã. ú.: 230304608/0300, âSOB
Ti‰nov, do zprávy pro pfiíjemce uveìte:
„Oprava stezky“. V pfiípadnû zájmu vysta-
víme darovací smlouvu (koordinátorka
Lenka Kfiehlíková, tel. 603 918 524).

V kaÏdém pfiípadû budeme fie‰it tuto
situaci rovnûÏ s mûstsk˘m úfiadem a ti‰-
novskou policií.

Kamila Marková ·evãíková

Koupali‰tû Ti‰nov

Provoz koupali‰tû Ti‰nov bude zahá-
jen v sobotu 12. 6. 2010 pouze o víken-
dech a od soboty 26. 6. 2010 nepfietrÏitû
s ohledem na pfiízeÀ poãasí.
Provozní doba: pondûlí – nedûle

od 9.00 do 19.00 hod.
Cena vstupného bude zachována ve

stejné v˘‰i jako v pfiedchozích sezónách.
Slevu na vstupném budeme poskytovat
pouze drÏitelÛm Rodinn˘ch pasÛ ve
v˘‰i: dospûlí 33% a dûti 50% dle smlouvy
o spolupráci na projektu „Rodinné pasy“
uzavfiené s Jihomoravsk˘m krajem.

Dospûlí: 40,- Kã (po slevû 30,- Kã)
Dûti do 12 let: 20,- Kã (po slevû 10,- Kã)
V‰ichni po 17.00 hod.: 20,- Kã

Pro náv‰tûvníky bude mimo velkého
bazénu a malého brouzdali‰tû se sklu-
zavkou pfiipraveno také „petangové“
a pískové hfii‰tû pro volejbal, ruské
kuÏelky, ping pong a obãerstvení.

OSMI

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

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

Concentus Moraviae – Inner Odyssey
POINTS – JAZZOV¯

KVARTET
Druhou akcí, kterou zavítá do

Ti‰nova mezinárodní hudební festival
13 mûst, je jazzov˘ koncert mladé praÏ-
ské skupiny Points. Kapela vznikla na
jafie r. 2007. Jejími ãleny jsou absolventi

VO· pfii Konzervatofii
J. JeÏka. Aãkoliv je to
kvartet sloÏen˘ z mlad˘ch
hudebníkÛ, kaÏd˘ z jeho
ãlenÛ je individualitou,
která pfiiná‰í do spoleã-
ného hraní osobitost
a entuziasmus pro hle-
dání hudebního jazyka.

V‰ichni pí‰í vlastní skladby, které
zaujmou dramatiãností, dynamick˘mi
zmûnami nálad a také sv˘m charakte-
ristick˘m zvukem. Ten je urãen uÏ
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nástrojov˘m obsazením – Points hrají
ve sloÏení trubka, saxofon, kontrabas,
bicí, tedy bez harmonického nástroje.
Tím vzniká ‰iroké pole pro hudební ko-
munikaci mezi muzikanty. Ve zcela stej-
ném nástrojovém obsazení se nedávno
pfiedstavil v Jazzovém klubu HM New
Quartet Radima Hanouska a bude jistû
velmi zajímavé oba soubory v krátkém
ãasovém rozmezí porovnat.

Points dostali cenu na SoutûÏi stan-
dardÛ v polském mûstû Siedlce, vyhráli
(jako první kapela z âR) prestiÏní mezi-
národní jazzovou soutûÏ ve ‰panûlském
Getxu a získali 2. cenu na belgické sou-
tûÏi Jazz Hoeillart. Firma Animal Music
jim letos vydala debutové album,
o nûmÏ se v recenzi mj. pí‰e: „·iroké
spektrum nálad, beztíÏn˘ch stavÛ,
chvíle uklidnûní, dal‰í v˘buch emocí,
zrychlen˘ puls, pocit letu prostorem
a v‰e se h˘be. Ne, to není úãinek Ïádné
psychotropní látky, ale první dojem
z poslechu debutového CD Points.
SloÏitá rytmicko-harmonická schémata,
disonance, neãekané souzvuky, v˘buchy
energie a uklidÀující aÏ meditativní plo-
chy, zmatek stfiídající soulad, prvky
kontrapunktu atd. Pod tím v‰ím tepe
neomylná rytmika s bicími a kontraba-
sem a uzemÀuje v‰echny v˘boje decho-
v˘ch (kudr)linek.“

Skupina hraje v obsazení: Lubo‰
Soukup – saxofon, klarinet; Miroslav
Hloucal – trubka; Tomá‰ Li‰ka – kon-
trabas; Tomá‰ Hobzek – bicí.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022.

sobota 19. ãervna od 10,00 hod.
letní kino Ti‰nov

Den národnostních men‰in
Akci pofiádá Jihomoravsk˘ kraj,

MûKS poskytuje prostor pro její pre-
zentaci. PÛvodnû se mûla konat jiÏ
15. kvûtna, ale byla odloÏena pro ‰patné
poãasí.

sobota 19. ãervna v 18,00 hod.
velk˘ sál MûKS

Charity Dance Show
Veãer pln˘ zábavy, hudby a tance.

Akce je pofiádána soukromou osobou
jako maturitní projekt, MûKS poskytuje
prostor pro její prezentaci.

nedûle 20. ãervna ve 20,30 hod.
zahrádka Café U palce

Jen já a kytara
XAVIER BAUMAXA

Po Vladimíru Mertovi se v kytaro-
vém cyklu pfiedstaví osobnost diamet-
rálnû odli‰ná – litvínovsk˘ punk-folker
Xavier Baumaxa, jeden z fenoménÛ

ãeské scény
posledních let.
Lubomír Tich˘,
jak zní jeho
obãanské jmé-
no, se narodil
6. prosince
1973 v Mostû.
Jeho projev je
zaloÏen na
slovních hfiíã-
kách, parodiích
na rÛzné hu-
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dební styly ãi zpûváky a na popkultur-
ních odkazech. Je to písniãkáfi, show-
man, performer, provokatér a bard
úchylÛ. Je v˘jimeãn˘m hráãem na ky-
taru a skvûl˘m nástrojem je i jeho
krásn˘ hlas. Chytlavé melodie se brzy
zaryjí do pamûti, texty pobaví a ‰okují.
Zajímá ho v‰e, co je proti svobodû je-
dince. Je úkazem poetického magora,
kterému je svaté máloco.

UÏ ve 14 letech spoluzaloÏil folkroc-
kovou skupinu Prach, pozdûji pÛsobil
v severoãeské punkové legendû V.M.H.,
krátce v „arytmické“ kapele Tluin
a poté ve formaci Faulnamusic. Je‰tû
pfied sólovou dráhou vystupoval v bás-
nické dvojici s nonkonformním ukrajin-
sk˘m poetou Em Rudenkem a byli
povûstní ãast˘mi problémy s publikem.

Baumaxa má na kontû jiÏ pomûrnû
bohatou diskografii: první CD Fenkám
vy‰lo v roce 2003, po nûm následovaly
Buranissimo forte (2005), Retrofutro
(2007), Desperanto (2009), ...a ten
Clintn, on mi h˘kal (EP-2009)
a Coveranto (2010) s doprovodem sou-
boru Hnûddé smyãce.
Pfiedprodej v knihkupectví pí Ra‰kové,
tel.: 549 410 022.

sobota 26. ãervna ve 14,00 hod.
galerie JamborÛv dÛm

VernisáÏ v˘stavy
KAREL „CARA“ NOVOTN¯

OBRAZY Z PÒDY – asambláÏe
Originální pfielouãsk˘ v˘tvarník,

znám˘ z 80. let i jako folkov˘ zpûvák,
nabízí ke zhlédnutí, jak lze vdechnout
nov˘ Ïivot star˘m relikviím po praba-
biãce. V hudebním programu se pfied-
staví slovenská kytaristka a zpûvaãka
Zuzana Suchánková, úvodní slovo
Jaroslav For‰t.

Karel Novotn˘, v‰emi v okolí pfiezdí-
van˘ Cara, patfiil mezi v˘razné postavy

nejen pfielouãského, ale potaÏmo
i v˘chodoãeského undergroundu.
Pravidelnû pfiispíval do samizdatového
ãasopisu NH 929, psal básnû, texty a za-
b˘val se ãásteãnû grafickou tvorbou
(hlavnû technikou monotypu). Pfiipravil
a spoluorganizoval velkou v˘stavu
„Anatomického psychosymbolismu“
v lovãickém Chlévû, která ve své dobû
mûla velik˘ ohlas a stala se témûfi
legendou.

V druhé polovinû 80. let pak nechal
Karel Novotn˘ plnû rozvinout svoje lite-
rární ambice, kdyÏ napsal spolu
s Tomá‰em Mazalem (pod pseudony-
mem Josef Vadn˘) kultovní knihu
„Pfielouãsk˘ román“. Kniha poprvé
vy‰la je‰tû jako samizdat na konci mi-
nulého reÏimu a pro znaãn˘ ohlas se na-
konec doãkala jiÏ svého v pofiadí tfietího
vydání v roce 2003 péãí nakladatelství
MaÈa.

V 90. létech Karel Cara Novotn˘
postupnû v˘raznû omezil v‰echny své
dfiívûj‰í umûlecké aktivity, aby se záhy
pfiedstavil s nov˘m a originálním
nápadem: realizací osobit˘ch velk˘ch
asambláÏí. Úplnû prvním jeho objektem
v tomto zatím stále pokraãujícím cyklu
tvorby byly „Hodinky“, které vznikly
hned z kraje 90. let. Od té doby po-
stupnû realizoval témûfi dvû stovky
tûchto v˘tvarn˘ch objektÛ, které reflek-
tují jak autorovy pohledy na vûci kolem
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sebe, tak pohledy hloubûji do historie
– jak nás samotn˘ch, tak i pfiedmûtÛ
a vûcí, které pro svoji tvorbu vyuÏívá.

První velkou souhrnnou v˘stavou,
tehdy nazvanou „Vzpomínky na minu-
lost“, se Karel Novotn˘ pfiedstavil
v mûstské galerii v Tfiemo‰nici v roce
2005. Symbolicky tak jeho debut pro-
bûhl v regionu, kde sám víceménû zaãí-
nal – poblíÏ zmiÀovan˘ch Lovãic.
Následovala brzy dal‰í velká v˘stava na
zámku Kinsk˘ch v Chlumci nad
Cidlinou a poté men‰í v knihkupectví
v Novém BydÏovû (2007).

Na ti‰novské v˘stavû, z jistého
pohledu v˘stiÏnû nazvané „Obrazy
z pÛdy“, se pfiedstaví vedle jiÏ provûfie-
n˘ch a vystavovan˘ch dûl hned nûkolik
prací z poslední doby, které zde budou
mít svoji premiéru. Jak skromnû fiíká
sám autor: „Moje práce a mé v˘tvory
nejsou zase taková vûda. Staãí mít
v˘tvarn˘ cit, nápady a musí‰ b˘t dobr˘
vete‰ník! A mít to ‰tûstí, Ïe tû nûkdo
vezme na pÛdu po své prababiãce.“

Pfii pohledu na novûj‰í asambláÏe,
hlavnû pak brutálnû a neãekanû rozfie-
zané gramofony, drah˘ to symbol na-
‰eho mládí, znovu sloÏené a neãekanû
tvofiící nové a novû pÛsobící celky, si ãlo-
vûk uvûdomí mnohé paralely s kubistic-
k˘mi obrazy. Nûkdy na první pohled
snad aÏ nesmyslné deformace známé
z pláten, jsou pfied námi neãekanû
zhmotnûny v podobû nového, témûfi reál-
ného trojrozmûrného pfiedmûtu, kter˘
sice dávno ztratil svoji pÛvodní funkci,
ale kterému vdechl Novotn˘ dal‰í Ïivot.
Spojením nespojitelného tak vzniká nová,
hlavnû pak v˘razná estetická hodnota.

V̆ stava potrvá do 30. ãervence.

nedûle 27. ãervna odpoledne
velk˘ sál MûKS vãetnû zahrady
Spoleãenská akce na podporu Klubu

v Pej‰kovû.

Akci pofiádá obãanské sdruÏení Za
sebevûdomé Ti‰novsko, MûKS poskytuje
prostor pro její prezentaci.

Mûstská knihovna

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

Jifií Ondra

K ãervnov˘m kulturním v˘roãím
patfií také ‰edesátiny v˘znamného
ti‰novského v˘tvarníka Jifiího Ondry.
Je sice rodákem z Lomnice, ale cel˘ jeho
Ïivot je spjat s Ti‰novem. JiÏ na studiích
na stfiední ‰kole se zaãal vûnovat kres-
lení a malování. Pozdûji nav‰tûvoval
v˘tvarné kurzy pod vedením Karla
Formánka, ve kter˘ch dostal odborné
v˘tvarné pouãení. âasem ho oslovuje
práce se dfievem, které se vûnuje dosud,
i kdyÏ po roce 1989 se naãas vûnuje také
propagaãní ãinnosti.

TûÏi‰tû jeho práce spoãívá ve dfievo-
fiezbû. Zaãíná nejdfiíve tvorbou ‰perkÛ
a drobn˘ch plastik jak do interiérÛ, tak
exteriérÛ. Forma zpracování prozrazuje
velkou invenci autora. Dovede ze dfieva
vykouzlit takfika neskuteãnost reálného
vidûní. Vefiejnosti se sv˘mi pracemi
pfiedstavil na celé fiadû spoleãn˘ch
i autorsk˘ch v˘stav. Napfi. v Blansku,
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Drásovû, Lomnici a pochopitelnû také
v Ti‰novû. Z jeho realizací uveìme ales-
poÀ monumentální zahradní plastiku
„Koãka“, kterou lze vidût v Ti‰novû pfied
Frankeovou vilkou na Riegrovû ulici.
PfiipomeÀme je‰tû, Ïe Jifií Ondra je také
dlouholet˘m aktivním ãlenem Klubu
pfiátel v˘tvarného umûní v Ti‰novû.

(pav)

V˘stava k jubileu
akad. sochafie Petra Bortlíka

V̆ stava, kterou pofiádá KPVU a OÚ
v Îelezném, se koná v Kulturním domû
v Îelezném od 13. ãervna do 6. ãervence
2010.

Petr Bortlík patfií k nejv˘znamnûj-
‰ím osobnostem tohoto regionu. I kdyÏ
vût‰ina lidí ho zná osobnû, jakoÏ i jeho
tvorbu, pfiipomeÀme alespoÀ krátce nû-
kolik Ïivotopisn˘ch dat.

Narodil se ve Starém Poddvorovû na
Hodonínsku, po zákl. vzdûlání nastoupil
do Lidové ‰koly umûní v Hroznové
Lhotû na oddûl. keramiky.  V letech
1945-47 studuje v Brnû na ·U¤ na ke-
ramickém oddûlení u prof. J. Lichtága.
V roce 1947 byl pfiijat na Vysokou
‰kolu umûleckoprÛmyslovou v Praze.
Po ukonãení studia v roce 1952 nastu-
puje na prezenãní vojenskou sluÏbu.
Koncem roku 1954 se usadil natrvalo se
svou Ïenou Vûrou (roz. Le‰ãenkovou),
talentovanou v˘tvarnicí, ve ·tûpáno-
vicích, kde pracuje jako samostatn˘
v˘tvarník aÏ do roku 1963. V tomto
roce nastupuje do zamûstnání v Ústfiedí
umûleck˘ch fiemesel v Brnû jako „‰tu-
katér“, kde pracuje aÏ do roku 1975.
Od tohoto roku pracuje opût jako samo-
statn˘ v˘tvarník, sochafi a restaurátor.
Z jeho sochafisk˘ch realizací uveìme
alespoÀ sochafiskou v˘zdobu fasády

hotelu v Havífiovû, bustu Josefa Uhra
v Boraãi, pomník RA v âebínû, bustu
Josefa Lieberzeita v Pfiedklá‰tefií nebo
pamûtní desku s reliéfní podobou
prof. Trávníãka na jeho rodném domû.

Jako restaurátor pracoval na por-
tálu v Porta coeli v Pfiedklá‰tefií,
Mariánském sloupu v Ti‰novû,
v Bluãinû, na kfiíÏové cestû v Rosicích aj.
V na‰em regionu zrestauroval desítky
barokních kamenn˘ch soch.

Petr Bortlík je také vynikající me-
dailér. Je autorem celé fiady pamûtních
plaket. Uveìme alespoÀ plaketu Josefa
Jambora, Franti‰ka Halase, sochafie
Martinka nebo plaketu s portrétem jeho
Ïeny Vûry Bortlíkové.

Sv˘mi pracemi se pfiedstavil na celé
fiadû v˘stav. Napfi. v Brnû, Kufiimi,
Bystfiici n. Pern., Pfiedklá‰tefií a také
v Ti‰novû (1998). Pravidelnû vystavuje
od roku 2001 v Îelezném na v˘stavách
KPVU.

V˘stava v Îelezném je prÛfiezem
jeho Ïivotní tvorby a je doplnûna
o ukázky z keramické tvorby jeho Ïeny
a také pohledem do umûlecké dílny
jeho syna Petra, mistra restaurátora
– pozlacovaãe.

V̆ stava je otevfiena dennû od 14 do
18 hod. aÏ do pondûlí 6. ãervence 2010.

Miroslav Pavlík

(Informace ãerpány ze slovníku v˘tvar-
níkÛ „Od Vevefií k Pern‰tejnu“, kter˘
právû vy‰el.)

Ilustrátofii dûtsk˘ch knih
v Jamborovû domû

Spoleãnost Art Periscope ve spolu-
práci s MûKS a mûst. knihovnou pfiipra-
vila v galerii Jamborova domu dal‰í
zajímavou akci. A to v˘stavu na‰ich
dvou pfiedních ilustrátorÛ dûtsk˘ch
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knih. Své ilustrace zde vystaví brnûn-
ská v˘tvarnice Vlasta ·vejdová a tfiebíã-
sk˘ malífi Josef Kremláãek.

Vlasta ·vejdová ilustrovala sv˘mi
pÛvabn˘mi kresbami nûkolik desítek
dûtsk˘ch kníÏek, pohádek i fiíkadel. Její
nezamûnitelné dûtské postaviãky prová-
zejí malé ãtenáfie jiÏ fiádku let.

Josef Kremláãek, absolvent Vysoké
‰koly umûleckoprÛmyslové v Praze
(atelier Ad. Hofmeistra), ilustroval jiÏ
více neÏ 70 kníÏek. Jeho pohádkové by-
tosti, aÈ jiÏ ãerti ãi vodníci, jsou laskaví
prÛvodci dûtsk˘ch kníÏek.

V̆ stava, která je otevfiena od 14. 6.
do 24. 6., bude doplnûna o prodej dût-
sk˘ch kníÏek i dal‰ích ilustrátorÛ a také
o kolekci dfievûn˘ch hraãek Zdenka
Bukáãka z Krouny.

(PAV)

Rekapitulace ãinnosti
spoleãnosti Art Periscope

Po 15 mûsících
bych chtûl zhodno-
tit pÛsobení spoleã-
nosti Art Periscope

v galerii Jamborova domu v Ti‰novû.
10 mûsícÛ jsme mûli pronajmuty celé
tyto prostory, vãetnû úhrady v‰ech
provozních nákladÛ a energií. Po pfie-
hodnocení smlouvy od 1. 1. 2010 pro-
vozní náklady hradí MûKS a Art
Periscope zaji‰Èuje a financuje verni-
sáÏe a poÏadavky vystupujících.

V dosavadní ãinnosti se nám poda-
fiilo zv˘‰it náv‰tûvnost a zatraktivnit
v˘stavy i vernisáÏe: od bombastického
nástupu (fotografie Svato‰, Neff,
Krbová), pfies osobnosti, jako jsou
A. Vojtek, J. Velãovsk˘ nebo VráÈ a Ebr
aÏ po místní nûkdy i jubilující malífie
(J. Vala, L. Malec nebo Sonny Halas).

Nejvût‰í náv‰tûvnost mûla vánoãní
v˘stava betlémÛ, kterou zhlédlo pfies
950 náv‰tûvníkÛ. Chci proto vyuÏít této
pfiíleÏitosti k oslovení v‰ech obãanÛ
o ev. zapÛjãení betlémÛ na leto‰ní v˘-
stavu, která se uskuteãní od 11. 12. do
31. 12. 2010.

Nejenom dvû poslední vernisáÏe
v‰ak ukázaly (zvlá‰tû ta poslední
s Marthou a Tenou Elefteriadu), Ïe
prostory Jamborovy galerie nejsou
vhodné pro tak velk˘ poãet náv‰tûvníkÛ
(aÏ 150). V místnosti je ned˘chatelno, je
zde ‰patné ozvuãení, a tak nûktefií
– vzadu stojící – jsou oprávnûnû nespo-
kojeni. Stojíme tak pfied rozhodnutím:
zda se v této galerii radûji nevrátit k do-
bám, kdy dfiívûj‰í vedení MûKS v˘bûrem
vystavujících „sniÏoval“ poãet náv‰tûv-
níkÛ na vernisáÏích (30 – 50) nebo
s ohledem na pfiedjednané autory
(Kanyza, âech, Svato‰) hledat pro Art
Periscope vût‰í v˘stavní prostory anebo
investicí MÚ Ti‰nov zlep‰it prostfiedí
Jamborovy galerie tfieba klimatizací,
protoÏe ani samotn˘m Jamborov˘m
skvostÛm letní teplota kolem 40°C moc
neprospívá. Pfiíjemn˘m doplÀkem
vernisáÏí je sice posezení na terase
Jamborova domu, ale to je pouze se-
zónní pfiíleÏitost závislá na poãasí.

¤e‰ení má v rukou pfiedev‰ím
Mûstsk˘ úfiad Ti‰nov zastoupen˘ MûKS,
se kter˘m od 1.1.2010 tyto v˘stavy rea-
lizujeme. Ale v‰e je pfiedev‰ím o finan-
cích. Proto bych chtûl podûkovat na‰im
sponzorÛm, bez jejichÏ finanãní pomoci
bychom nemohli na‰i ãinnost v takové
mífie provozovat. Jsou to firmy: JICOM,
MERTASTAV, RIGI, STAVOPROGRES,
STAVITELSTVÍ NùMEC, ELQA
a JABARA. Pfii poslední vernisáÏi obãer-
stvením pfiispûly i hospoda u VlachÛ
v Jamném a firma Steinhauser.
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Podûkování patfií rovnûÏ Ti‰novské
televizi a zvlá‰tû Ing. Radimu Tichému
za objektivní a kvalitní reportáÏe z na-
‰ich akcí. Vûfiím také, Ïe jsme svojí do-
savadní ãinností rozpt˘lili i fámy o tom,
Ïe Art Periscope rozprodá sbírku
Jamborov˘ch obrazÛ, Ïe zde udûláme
hernu, atp. Naopak chceme dál zlep‰o-

vat úroveÀ umûleckého dûní v Ti‰novû
a vyz˘váme fandy umûní, ktefií se ne-
bojí radou nebo i prací k tomu pfiispût,
aby se nám ozvali.

Za spoleãnost Art Periscope
Zdenûk Jílek

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
18. 6. Concentus Moraviae – POINTS sál MûKS 19.30 MûKS
19. 6. Den národnostních men‰in letní kino 10.00 JMK
20. 6. Svátek hudby zahrádka U Palce 14.00
20. 6. Jen já a kytara – Xavier Baumaxa zahrádka U Palce 20.30 MûKS
26. 6. Festiválek „U Palce“ zahrádka U Palce 13.00 Robert Rohlínek

V˘stavy

Datum Akce Místo
14. 6. – 24. 6. J. Kremláãek, V. ·vejdová JamborÛv dÛm

– ilustrace dûtsk˘ch knih
26. 6. – 30. 7. Karel „Cara“ Novotn˘: Obrazy z pÛdy JamborÛv dÛm
25. 4. – 17. 10. ·kolní kabinet Podhorácké muzeum
23. 5. – 28. 9. DobrodruÏství vertikál Podhorácké muzeum

Jinde

Datum Akce Místo
4. 5. – 30. 6. Jana Ondru‰ová – Wünchová Domov sv. AlÏbûty

– obrazy a grafiky
6. 6. – 27. 6. Marek âejka – fotografie synagoga Lomnice

13. 6. – 6. 7. Petr Bortlík – v˘stava KD v Îelezném

Doubravniãtí zvou

V sobotu 19. ãervna 2010 pofiádá
Zastupitelstvo mûstyse Doubravník
spolu s doubravnick˘m odborem Klubu
ãesk˘ch turistÛ 3. roãník dálkového po-
chodu a cyklojízdy Kolem Doubravníku

pû‰ky i s kolem. Pro zájemce bude pfii-
praveno pût tras pro pû‰í turisty a ‰est
tras pro cyklisty.

Start i cíl v‰ech pû‰ích tras je v bu-
dovû b˘valé doubravnické radnice na
námûstí. Nejkrat‰í pû‰í trasa je devíti-
kilometrová a povede pfies PláÀavu
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a MaÀovou, patnáctka prochází
Nedvûdicí, Sejfikem a MaÀovou, pûta-
dvacítka je vedena pfies Sejfiek,
Trenckovu rokli, Skryje a MaÀovou.
Je také pfiipravena sedmatfiicítka, ta za-
vede úãastníky  ze Skryjí je‰tû do
Dolních Louãek a na Kaly. Nejdel‰í letos
bude trasa 50 km pfies Sejfiek,
Trenckovu rokli, Skryje, Dolní Louãky,
Ti‰nov, ·tûpánovice, Kaly, Husle
a MaÀovou.

Pro cyklisty budou pfiipraveny trasy
66, 54, 28 a 24 km. Trasy 66, 54 a 28 km
mají start i cíl také v budovû staré rad-
nice v Doubravníku, trasy 66, 54
a 24 km v Pfiedklá‰tefií na parkovi‰ti
firem Univers a Mertastav. Nejkrat‰í
doubravnická trasa vede pfies RoÏnou,
StfiíteÏ a Ol‰í, pfiedklá‰terská pak za-
vede úãastníky do Boraãe a Lomnice.
Zb˘vající trasy zavedou  startující mimo
jiné do RoÏné, Bukova, Krãmy, Îìárce,
Katova a Dolních Louãek.

Start na dvû nejdel‰í pû‰í trasy je od
6.00 do 8.30 hod., na zb˘vající pû‰í trasy
a na cyklotrasy mohou zájemci vycházet
nebo vyjíÏdût od 8.00 do 10.15 hod.

Startovné je 20,- Kã, pro dûti do
15 rokÛ a ãleny Klubu ãesk˘ch turistÛ
10,- Kã.

V cíli kaÏd˘, kdo dojede do 16 hod.
nebo dojde do 18 hod. a úspû‰nû projde
nebo projede celou zvolenou trasu (na
trasách budou kontroly), obdrÏí diplom
– grafick˘ list, jehoÏ autorem je
Stanislav Bûlík, ãestn˘ ãlen doubravnic-
kého odboru Klubu ãesk˘ch turistÛ.

Je tfieba je‰tû uvést, Ïe akce byla pro
leto‰ní rok zafiazena do seriálu akcí me-
zinárodního sdruÏení Internacionaler
Volkssportverband (IVV) a do
Dvoustovky v˘znamn˘ch akcí Klubu
ãesk˘ch turistÛ.

- ok -

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 vytvofiíme, a je na‰ím zrcadlem
i hravou ‰kolou, která vede k pochope-
ní hlub‰ích souvislostí. Radikální od-
pu‰tûní je metoda k rozpu‰tûní star˘ch
vzorcÛ my‰lení a vzorcÛ chování, které
nás blokují v cestû za poznáním tajem-
ství Ïivota.
V sobotu 19. 6. od 9.00 do 18.00 hod.
v MC Studánka
Cena: 1000,- Kã vãetnû dobrého obûda
a svaãiny, pí-voda a teplé ãaje budou
zaji‰tûny.
Podmínkou úãasti je pfiihlá‰ka pfiedem
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 zakusíte sou-
vislost mezi pohybem a psychick˘m
rozpoloÏením. Vyzkou‰íte prvky taneãní
terapie, která nabízí hlub‰í sebepoznání
a vede k harmonizaci tûlesné a du‰evní
stránky jedince.
V sobotu 26. 6. v 19 hod.
v MC Studánka
Cena: 100,- Kã
Kontakt:
e-mail: viktorie.stastna@gmail.com
tel.: 731 617 168
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UPOZORNùNÍ:
MC Studánka bude od 28. 6. do 11. 7.

uzavfiena. Od 12. 7. bude zahájen prázd-
ninov˘ program, o kterém Vás budeme
informovat v dal‰ím ãísle Ti‰novsk˘ch
novin.

„Dobrovolník“
BlíÏí se konec ‰kolního roku, v‰ichni

se tû‰íme na letní prázdniny a dovolené.
T˘ká se to také tûch, co ve Studánce
cel˘ rok pfiispívali svou prací. Máme ve
Studánce totiÏ na‰tûstí tak zvané dobro-
volníky. Jsou to napfiíklad maminky,
které si jednou z nûjakého mnoh˘m
lidem nepochopitelného dÛvodu fieknou,
Ïe samy povedou nûjak˘ krouÏek.
PfiestoÏe ví, Ïe za to nedostanou nic za-
placeno, kaÏdou hodinu od hodiny se na
krouÏek pfiipravují, pfieorganizují ro-
dinn˘ rozvrh, poãítají s tím, Ïe budou
mít míÀ ãasu na domácí práce i na sebe.
Udûlají si kurz, pravidelnû svÛj krouÏek
vedou a dal‰í rodiãe se zcela samozfiejmû
spoléhají na to, Ïe krouÏek pravidelnû
bude. Aby toho nebylo málo, chystají
dobrovolníci i víkendové akce pro vefiej-
nost.

Matefiské centrum Studánka by bez
takov˘ch lidí neexistovalo. Rodiny,
které do Studánky chodí, ãasto netu‰í,
Ïe jejich oblíben˘ krouÏek vede ma-
minka zcela zadarmo. A ti, co to ví, jistû
budou souhlasit: dobrovolníci si zaslouÏí
poklonu. Dûkujeme jim a za tichou pod-
poru také jejich rodinám!

Dobrovolníci ve Studánce:
Vedoucí krouÏkÛ: Magda ·vecová

(Skfiítci), Petra Havlíková (Skfiítci),
Miloslava BlaÏková (Zpívánky),
Martina Halouzková (Kulí‰ci), Dana
Veselá (v˘tvarná v˘chova po
Zpívánkách), Magda Marková (Anglická
konverzace), Kamila Valou‰ková
(Anglická konverzace)

SluÏební maminky:
Renata Te‰narová, Sylva Veselá, TaÈána
Neãasová, Katefiina Klímová, Linda
Cecavová, Lenka Sobková, ªubica
Kubicová, Jana Bublanová, Nela
Litomiská, Jarka Koláãková, Renata
Vacková

S dal‰ími aktivitami ve Studánce
pomáhají:
Lenka Vlasáková, Hanka Beránková,
Kamila Marková ·evãíková, David
Kubica, Jaroslav Nixa

Chcete se k na‰im dobrovolníkÛm pfiipo-
jit? Kontaktujte nás na e-mailu: studan-
ka@atlas.cz nebo telefonu 603 918 524.

Lenka Kfiehlíková (koordinátorka)

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

www.ddm-tisnov.cz

Africké tance
s Terezou
Pospûchovou
ProdlouÏen˘ ta-

neãní workshop za doprovodu bubeníkÛ.
Nedûle 27. 6. od 10 do 12.30 a od 14 do
16.30 hod.
Sluneãní sál
Cena: 450,- Kã (v cenû lehk˘ obûd)
Nutná rezervace!!
Helánová tel.: 777 712 120
helanova@ddm-tisnov.cz

Zumba na domeãku
Co to je Zumba?
Latinsko-americká hudba, cviãení a ta-
neãní prvky pro kaÏdého.
Úvodní 1. lekce
(s hlídáním dûtí od 4 let)
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âeká vás: 60 min ZUMBA (kombinuje
latinsko-americkou hudbu s nenároã-
n˘mi taneãními a aerobními pohyby),
30 min posilování.
Sobota 26. 6. od 10 do 11.30 a od 15 do
16.30 hod.
Sluneãní sál
Vstupné: 100,-Kã / cviãení

50,- Kã hlídání dûtí
s programem

Zumbu budeme cviãit i celé prázdniny,
kaÏdou stfiedu 19.30 – 20.30 hod.
Tû‰í se na Vás Romana. Více info na tel.:
724 305 414 nebo cechrom@seznam.cz
Nutná rezervace!!

Letní tábory – poslední volná místa:
Vranice 17. 7 – 31. 7. (5 míst)

Tábor u koní
I. turnus: 9. 7. – 16. 7. (1 – 2 místa)
II. turnus: 15. 8. – 22. 8. (1 – 2 místa)

Tábor s PC 15. 8. – 26. 8. (5 míst)

Letní pfiímûstsk˘ tábor
I. turnus: 2. – 6. 8. (5 míst)
II. turnus: 9. – 13. 8. (3 místa)

Istrie – Mys Kamenjak
27. 8. – 5. 9. (1 stan)

Podrobné informace o táborech:
www.ddm-tisnov.cz, tel. 549 410 118

Ukonãení ãinnosti krouÏkÛ
KrouÏky DDM konãí svou ãinnost v pá-
tek dne 25. 6. 2010

¤editelské volno

¤editelka Z·, nám.
28. fiíjna vyhla‰uje
dle § 24 odst. 2 zák.
ã. 561/2004 Sb. na

stfiedu 30. 6. 2010 z organizaãních
a technick˘ch dÛvodÛ volno pro Ïáky
(fieditelské volno). ·kolní jídelna
a ‰kolní druÏina budou v provozu.

„âtenáfiem se nikdo nerodí,
ãtenáfii musíme ukázat
cestu!“

O celostátní projekt Celé âesko ãte
dûtem jsme se více zaãali zajímat jiÏ
v prÛbûhu loÀského ‰kolního roku.
Projekt vznikl proto, aby si spoleãnost
uvûdomila, jak ohromn˘ v˘znam má
pravidelné ãtení dítûti pro jeho emocio-
nální v˘voj a pro formování návyku ãíst
si v dospûlosti. Nikdo z nás pofiádnû ne-
vûdûl, jak na to. Cítili jsme, Ïe v dne‰ní
dobû, kdy dûtské zábavû kraluje odosob-
nûn˘ svût poãítaãÛ, internetu a televize,
je tfieba zaãít pracovat na záchranû lid-
ského prvku v komunikaci mezi rodiãi
a dûtmi.

PrÛkopníkem této celostátní akce se
na I. stupni stala paní uãitelka Ludmila
Opltová se svou tfiídou 3.B. Ke své
ãinnosti nejprve vyuÏila interaktivní
tabuli a internet. Dûti se dozvûdûly
o historii vzniku knih, o v˘voji v˘roby
papíru, názvy ãástí knih a kdo v‰echno
se na vzniku knih podílí.

Letos se pfiipojily i dal‰í paní uãitelky
se sv˘mi tfiídami a nov˘mi nápady.

Na webov˘ch stránkách nás velmi
oslovil komentáfi manÏelÛ Sieglov˘ch,
ktefií se sv˘mi dûtmi Ïili dva roky v USA
a velmi je zaujalo, jak˘m zpÛsobem je ve
‰kolách i ‰kolkách podporováno ãtení.
VyuÏili jsme  téÏ nabídky Zlaté tituly
pro vûk 8 – 10 let a 10 – 12 let a program
byl hotov. A jak probíhá?

KaÏdé pondûlí pfiichází do tfiíd
pozvaní rodiãe, prarodiãe, sourozenci
a oslovení hosté, aby pfiedãítali dûtem
nûkter˘ z vybran˘ch titulÛ. Po zbytek
dnÛ v t˘dnu ãtou dûtem pravidelnû
nahlas paní uãitelky. Samotné dûti se
zapojily do soutûÏe „Maraton ve ãtení“
a úspû‰nû zdolávají jednu kníÏku za
druhou. A jak to dopadlo?
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V 1. kole ãetl vítûz za 30 dní 2 126
minut, druh˘ 1 845 minut a tfietí 1 774
minut. Ve 2. kole vítûz ãetl 4 645 minut,
druh˘ 3 224 minut a tfietí 1 545 minut.
SoutûÏ ale nespoãívala pouze ve ãtení!
Dûti také vymyslely velmi zdafiilé básnû
na daná slova a pfiipojily vlastní ilustrace.

Na‰i nejmen‰í ãtenáfii z 1. tfiíd se
také ve svém ãtenáfiském umûní posu-
nuli znaãn˘ kus kupfiedu. JiÏ se v‰ichni
n e m Û Ï o u
doãkat slav-
n o s t n í h o
„Pasován í
na ãtenáfie“,
které letos
p r o b û h n e
d o k o n c e
d v a k r á t .
Jednou ve
‰kole za pfií-
t o m n o s t i
v‰ech hr-
d˘ch rodiãÛ
a podruhé
v mûstské
k n i h o v n û
s vystoupe-
ním hudebního souboru Cvrãci.

Na‰e spolupráce s mûstskou kniho-
vnou v Ti‰novû funguje úspû‰nû jiÏ hez-
kou fiádku let a nyní vyústila do velké
v˘stavy dûtsk˘ch prací nazvanou
Pohádky oãima dûtí. V̆ stava potrvá
aÏ do konce mûsíce záfií. V‰echny srdeã-
nû zveme!
Literární odpoledne „pro pokroãilé“

Za mal˘mi ãtenáfii nezÛstávají pozadu
ani jejich star‰í spoluÏáci. V rámci vyu-
ãování se literatufie vûnují ve sv˘ch tfií-
dách, ale ãas od ãasu se sejdou zájemci
(a není jich málo) jednotliv˘ch tfiíd
daného roãníku a s chutí a elánem se
pustí do vzájemného zápolení. A Ïe je
o co soutûÏit! Stát se Specialistou na
vûdy nadpfiirozené, dosáhnout titulu

Velmistra pohádek potvrzeného sa-
motnou Barkou Lakomou z Dejvic ãi
získat  DiÛv zlat˘ blesk za trochu ná-
mahy, pfiem˘‰lení a ãasu urãitû stojí.

Takto se jiÏ tfiikrát setkali na‰i ‰es-
Èáci a sedmáci. âekala je odpoledne plná
legrace, hádanek, her a soutûÏí, ale také
tajemství a napûtí, povídání, ãtení a snû-
ní. Posuìte sami, které bylo nejzajíma-
vûj‰í. Fimfárové odpoledne na motivy

p o h á d e k
J a n a
W e r i c h a ,
BoÏské od-
p o l e d n e ,
které dûti
proÏily ve
spoleãnosti
fieck˘ch bo-
hÛ a hrdinÛ,
nebo snad
Baladické
odpoledne,
kdy se ocit-
ly v tajem-
ném nad-
pfiirozeném
svûtû a za-

Ïily setkání s Erbenovou Polednicí,
umrlcem i vodníkem?

SoutûÏící vyplÀovali zábavné vûdo-
mostní testy, bojovali o body za nejlep‰í
kost˘m, pfievádûli stra‰idelné pfiíbûhy
Erbenov˘ch balad do souãasnosti.
Vtefiiny rozhodovaly o tom, kdo zvítûzí
v rychlostních soutûÏích provûfiujících
jejich postfieh, kreativitu a znalosti.
Kousek dûje pohádek, bájí i balad umû-
lecky ztvárnili pomocí Ïivého obrazu ãi
pantomimy. Pfii pfiedãítání ukázek
z Werichova Fimfára, Peti‰kov˘ch
Star˘ch fieck˘ch bájí a povûstí
a Erbenovy Kytice se dûti mohly zapo-
slouchat do ãteného slova a vrátit se tak
o pár let zpátky, kdy jim ãítávali jejich
nejbliÏ‰í.
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V‰ichni si uÏili mnoho napûtí i le-
grace a mnozí poznali, Ïe seznamování
se s knihami a jejich autory nemusí b˘t
vÏdy nudnou povinností, Ïe setkání
s literaturou nemusí znamenat pouze
„polykání“ mnoÏství stránek a povinné
zápisy do ãtenáfiského deníku, ale nao-
pak se mÛÏe stát napínav˘m dobrodruÏ-
stvím i skvûlou zábavou.
Co fiíci na závûr?

Bez ohledu na to, kolik máte práce,
investujte po tûch nûkolik let, neÏ va‰e
dûti vyrostou, dvacet minut dennû do
hlasitého ãtení – jim a s nimi. Jen tak
z nich spoleãnû vychováme vnímavé
ãtenáfie.

Mgr. Eva Brázdová
Mgr. Simona Komprsová

Pod africk˘ch sluncem

DDM Ti‰nov, Z· Ti‰nov, Smí‰kova
a Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna zvou ti‰nov-
skou vefiejnost na pokraãování v˘stavy
dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch prací Pod afric-
k˘ch sluncem.

Kdo jste nestihli tuto úÏasnou v˘-
stavu v Mûstském kulturním stfiedisku,
máte jedineãnou moÏnost nav‰tívit ji ve
vestibulu Základní ‰koly, nám. 28. fiíjna
od 21. 6. 2010 aÏ do konce ‰kolního roku.

Atletick˘ ãtyfiboj

Na ukonãení 
atletické sezóny
jsme se zúãastnili
Atletického ãtyfi-
boje 8. a 9. tfiíd.

Atletika je stále na Z· Smí‰kova oblí-
bená a dafií se nám dosahovat dobr˘ch
v˘konÛ.

Podafiilo se nám vybudovat silnou
základnu, ze které mÛÏeme vybírat.

âtyfiboj ukáÏe v‰estrannost závod-

níkÛ, kdy kaÏd˘ musí absolvovat 60 m,
vytrvalost, skok do dálky nebo v˘‰ky
a hod míãkem ãi vrh koulí. ·kolu repre-
zentovalo druÏstvo chlapcÛ a dívek.
KaÏd˘ závodník bojoval nejenom za se-
be, ale musel prokázat t˘mového ducha,
protoÏe dÛleÏit˘ byl celkov˘ poãet bodÛ.

V soutûÏi dívek startovalo 30 závod-
nic. Petra Novotná obsadila 2. místo,
Katefiina Alexová 3. místo, Martina
Tesafiová 11. místo, Markéta Rosická
12. místo a Krist˘na Dufková 18. místo.
V‰echny závodnice podaly v˘kony na
hranici svého maxima, pfiesto jim první
místo a tím i postup do kraje unikl
o pouh˘ch 29 bodÛ.

SoutûÏ chlapcÛ absolvovalo 29 závod-
níkÛ. Tomá‰ Miãánek obsadil 4. místo,
Vítek Suchomel 8. místo,Vojta Jufiiãek
11. místo, Lubo‰ Jan‰ta 14. místo
a Luká‰ Pulgret 19. místo. Stejnû jako
dívky i chlapci dosahovali skvûl˘ch v˘-
konÛ a první místo jim uniklo o 32 bodÛ.

Tato velmi úspû‰ná atletická sezóna
je pro nás prokletá sice krásn˘mi, ale
neustále druh˘mi místy. Pfiesto Ïe
v‰ichni byli dobfie pfiipraveni, podali
skvûlé v˘kony, ukázalo se, Ïe sport je
i o ‰tûstí a náhodû.

SportovcÛm dûkujeme za  reprezen-
taci ‰koly.

VV
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Okresní kolo Poháru rozhlasu

V úter˘ 18. 5. odjela v‰echna ãtyfii
atletická druÏstva Z· Smí‰kova na
okresní kolo Poháru rozhlasu do
Blanska. Pfiedpovûì poãasí nebyla pfiíz-
nivá, a tak jsme trochu s obavami vyra-
zili vstfiíc sportovnímu klání.

Sportovci si zaslouÏí pochvalu za
uposlechnutí dobr˘ch rad vyuãujících,
Ïe základem je dobfie se na to obléci.

Zaãali jsme velmi dobfie, podafiilo se
zabûhnout  60 m v kvalitních ãasech.
Technické disciplíny byly poznamenány
chladn˘m poãasím, pfiesto se nám dafiilo
v nich obsadit pfiední pfiíãky. ·tafetové
bûhy ukázaly kvalitu na‰ich bûÏcÛ a Ïe
ne nadarmo jsme trénovali ‰tafetové
pfiedávky. Tfie‰niãkou na dortu byly
v˘kony na‰ich vytrvalcÛ s pfiíslibem
dobr˘ch v˘sledkÛ i do budoucna.

Dohromady jsme dovezli 3 stfiíbrné
poháry v kategoriích mlad‰ích a star-
‰ích ÏákyÀ a mlad‰ích ÏákÛ. Star‰í
chlapci i pfiesto, Ïe si zvedli celkov˘
poãet dosaÏen˘ch bodÛ, se nakonec
umístili na velmi pûkném 4. místû.

V‰em sportovcÛm patfií gratulace
a velké podûkování za skvûlou reprezen-
taci ‰koly.

VV

Les nejen pohádkov˘

Ke svátku v‰em sv˘m mlad‰ím
kamarádÛm, spoluÏákÛm z 1. – 3. tfiíd,

naloÏili letos Ïáci devát˘ch tfiíd (jak velí
tradice na na‰í ‰kole) krásn˘ dárek.
V pondûlí 31. 5. – místo (m)uãení ve
‰kole – cestu lesem pln˘m pohádkov˘ch
hrdinÛ: ãarodûjnic, loupeÏníkÛ, pirátÛ,
luãi‰tníkÛ, upírÛ… Dokonce se objevila
i mimofiádnû zdvojená: Pipi punãochatá
se svou opiãkou. KaÏdou skupinku dûtí
doprovázela i nûkterá pohádková by-
tost, s jejíÏ  pomocí dûti  pfiekonávaly
ostych a plnily rÛzné úkoly. A nebyly to
úkoly jen tak obyãejné. VyÏadovaly
obratnost, mr‰tnost, pfiesnost, spolu-
práci a pfiedev‰ím – odvahu. Malí cesto-
vatelé si pfiipomnûli hrdiny sv˘ch oblí-
ben˘ch kníÏek i filmÛ, na své si pfii‰li
kluci i holãiãky, malí i ti velcí, ktefií si
dokázali v‰e vymyslet a bezvadnû zorga-
nizovat. Dokonce se jim povedlo i to,
co uÏ dlouho nikomu: NEPR·ELO!
Dûkujeme.

PK, Z· Ti‰nov, Smí‰kova

Primární prevence na
‰kolách v regionu Ti‰novsko

Co je to prevence v‰ichni víme. Ve
snaze pfiedcházet váÏn˘m onemocnûním
nav‰tûvujeme preventivní lékafiské
prohlídky, abychom se nestali obûtí do-
pravní nehody, preventivnû kontrolu-
jeme svá vozidla.

Ov‰em nehody mohou b˘t i jiné.
Jednou z velk˘ch nehod v Ïivotû mÛÏe
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b˘t závislost na cigaretách, alkoholu
a dal‰ích drogách, nebo tfieba hracích
automatech. Zvlá‰È bolestné je, pokud
se obûtí takovéto nehody stane dospíva-
jící dítû. Ale i tomuto se mÛÏeme snaÏit
pfiedcházet. V‰echny aktivity smûfiující
k pfiedcházení tûmto jevÛ naz˘váme pri-
mární prevence rizikového chování.

Chceme-li pomocí prevence ovlivnit
chování dospívajících, musíme se zamû-
fiit na první roky dospívání. V této dobû
jsou jiÏ mladí lidé bûÏnû v kontaktu
s návykov˘mi látkami, jako jsou ciga-
rety, alkohol i nûkteré léky. O ‰kodli-
vosti tûchto látek a o zpÛsobech, jak je
odmítat, se Ïáci dozvídají ve ‰kole
v mnoha pfiedmûtech. ·kola je vhodn˘m
prostfiedím pro prevenci hlavnû proto,
Ïe umoÏÀuje oslovit znaãn˘ poãet
mlad˘ch lidí souãasnû pfii bûÏn˘ch
ãinnostech.

V minul˘ch letech byl v rámci EU
pfiipraven primárnû preventivní pro-
gram s cílem sníÏit rozsah koufiení, pití
alkoholu a uÏívání nelegálních drog
mezi 12-14let˘mi Ïáky základních ‰kol.
Tento projekt s názvem EUDAP si kladl
za cíl prokázat, co je efektivní v oblasti
‰kolní primární prevence uÏívání návy-
kov˘ch látek. Do první fáze projektu
bylo zapojeno celkem 7 evropsk˘ch
státÛ (Itálie, ·védsko, ¤ecko, Belgie,
Rakousko, Nûmecko a ·panûlsko), ve
druhé fázi byl projekt roz‰ífien o Polsko
a âeskou republiku.

Mezi ‰kolami, které se ve ‰kolním
roce 2007/2008 zúãastnily tohoto pro-
jektu, byly i ‰koly regionu Ti‰novsko,
a to konkrétnû prima gymnazia, obû zá-
kladní ‰koly v Ti‰novû, základní ‰kola
v Nedvûdici, Lomnici, Drásovû, Deblínû,
Dolních Louãkách a Îìárci.

V âeské republice se na v˘zkumu,
podílelo nûkolik institucí: Centrum
adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lé-

kafiské fakulty University Karlovy
v Praze, Rada vlády pro koordinaci pro-
tidrogové politiky, Ministerstvo ‰kol-
ství, mládeÏe a tûlov˘chovy, Institut pe-
dagogicko-psychologického poradenství
âR, SdruÏení SCAN Ti‰nov a dal‰í.
Data z âR byla zvefiejnûna také v mezi-
národní srovnávací zprávû. V˘sledky
ukázaly, Ïe se jedná o jeden z prozatím
nejúspû‰nûj‰ích preventivních pro-
gramÛ, jaké v Evropû vznikly. Na‰e
‰koly zapojením do projektu získaly ná-
stroj, kter˘ splÀuje i ten nejvy‰‰í stan-
dard preventivní praxe, ke kterému
dnes smûfiuje vût‰ina zemí EU.

Od té doby je tento program realizo-
ván Regionálním centrem prevence
SdruÏení SCAN Ti‰nov na na‰ích ‰ko-
lách kaÏdoroãnû v ‰est˘ch tfiídách.
V rámci 12 lekcí, které probíhají bûhem
celého ‰kolního roku, se Ïáci seznamují
formou kolektivních i skupinov˘ch her
a diskusí s problematikou návykov˘ch
látek, od koufiení cigaret, pití alkoholu
aÏ po uÏívání nelegálních drog. Uãí se
vyjádfiit svÛj názor formou vÏívání se do
rÛzn˘ch rolí a snaÏí se nauãit zvládat
obtíÏné situace. Îáci pracují s barevn˘m
ti‰tûn˘m pracovním se‰item, zapisují si
své poznámky, doplÀují si vzájemnû své
poznatky, hrají scénky, mluví o problé-
mech, se kter˘mi se sami setkali, uãí se
pomáhat druh˘m. Program tedy zahr-
nuje sebepoznání, nácvik asertivního
chování, informovanost a kritické my‰-
lení. Jednotlivé lekce na sebe tématicky
navazují.

My uãitelé, ktefií v rámci Regionál-
ního centra prevence lekce realizujeme,
se pravidelnû setkáváme a vymûÀujeme
si zku‰enosti s prací s dûtmi, probíráme
nové nápady i pfiípadná úskalí nûkte-
r˘ch situací. Vzájemnû se podporujeme
pfii preventivních aktivitách, coÏ pozi-
tivnû ovlivÀuje neformální vztahy mezi
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na‰imi ‰kolami a umoÏÀuje nám lep‰í
orientaci v dané problematice.

Jménem zúãastnûn˘ch ‰kol regionu
Ti‰novsko Mgr. Vlasta Kfienková

Z·, ZU· a M· Lomnice

Den dûtí v Lomniãce

V sobotu 29. 5. uspofiádala TJ Sokol
Lomniãka spolu s SDH a OÚ Lomniãka
Pohádkov˘ les. Poãasí bylo v‰em pohád-
kov˘m bytostem pfiíznivû naklonûno
a více neÏ 100 dûtí pro‰lo kouzeln˘mi
vrátky a vydalo se za dobrodruÏstvím.

Na zaãát-
ku cesty
si chytily
divokého
konû a ty
odváÏné
se mohly
svézt na
opravdo-
v é m .
M n o h é
m u s e l y
pfiekonat
v e l k ˘
s t r a c h
a pfiijít si

aÏ k ãarodûjnici pro perníãek. A pak uÏ
následovalo jedno stanovi‰tû za dru-
h˘m. Vodník si bedlivû hlídal svÛj rybní-
ãek, aby mu nikdo nelovil kapfiíky.
Kfiemílek dûtem pomáhal pfiekonat pfie-
káÏky v lese, loupeÏník je pomocí lana
pfiená‰el pfies divokou fieku. Za vodou
to nekonãilo, na lodi blízko fieky ãíhali
piráti s dalekonosn˘m dûlem a bambit-
kou. Dûti si ani nestaãily odpoãinout
a v lese uÏ na nû ãíhal vlk, kter˘ staãil
seÏrat i babiãku. Jen co pfielstily vlka,
usly‰ely váleãn˘ pokfiik indiánsk˘ch
Ïen. Ty je pomalovaly váleãn˘mi bar-

vami, které jim mûly pomoci pfii lovu bi-
zona. U Asterixe a Obelixe házely
ohromn˘mi kameny a získaly kouzeln˘
nápoj. Ani od vãelky Máji neode‰ly
s prázdnou, pomohly Kubovi a Hanãe se
dfievem a senem, poznaly, Ïe s ãerty
opravdu nejsou Ïerty a pomalu se blíÏi-
ly ke konci. U Pata a Mata ‰roubovaly
a Dlouh˘ jim sedmimílov˘mi chÛdami
urychlil cestu k cíli. Tady je uÏ netrpû-
livû ãekala ovãí babiãka a dûti se kou-
zeln˘m tunelem vrátily zpátky do svûta
dospûl˘ch.

H. S.

Obãanské sdruÏené
Za sebûvûdomé Ti‰novsko
vás srdeãnû zve na:
LETNÍ SLAVNOST S KLUBEM
V PEJ·KOVù

Kdy: nedûle 27. 6. od 15.00 do 18.00 hod.
Kde: v prostorách Mûstského kultur-

ního stfiediska Ti‰nov
Spoleãnû oslavíme zaãátek léta

a prázdnin a také první rok ãinnosti
Klubu v Pej‰kovû inspirovaného tzv. lesní
matefiskou ‰kolou. Zvány jsou v‰echny
dûti, rodiãe a dal‰í pfiípadní zájemci
z fiad ‰iroké vefiejnosti, ktefií se chtûjí
dozvûdût nûco více o ãinnosti Klubu
v Pej‰kovû. âeká nás krásné letní odpo-
ledne a také pestr˘ program.
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Sejdeme se v 15.00 hod. v prostorách
MûKS v Ti‰novû, spoleãnû si budeme
povídat o uplynulém roce – na‰e zku‰e-
nosti a pfiíbûhy dûtí, pfiedstavíme vám
na‰e plány pro dal‰í ‰kolní rok, prostor
bude i pro va‰e otázky. Budete si moci
prohlédnout v˘stavu fotografií z uply-
nulého roku v Pej‰kovû a po celé odpo-
ledne budou pro dûti pfiipraveny dílniãky
a tvofiivé úkoly  pfiibliÏující pfiírodu
v okolí Ti‰nova a ãinnost dûtí z Klubu
v Pej‰kovû. Pfiíjemné záÏitky nám
zpestfií i ochutnávka dobrot od na‰ich
maminek z Klubu.
Doprovodn˘ program:
V˘tvarná dílna – tvofiit budeme s v˘-
tvarníkem Vladem Kiseljovem z nejrÛz-
nûj‰ích pfiírodních materiálÛ.
Divadelní pfiedstavení – v 16.00 hod.
vystoupí pohybov˘ soubor Cyranovy
boty z Brna s rytmo-pohybov˘m pfied-
stavením „KUKU“.

V̆ stava prací sochafiÛ Patrika Vlãka
a ZdeÀka Macháãka.

Od 17.00 hod. se mÛÏete pfiidat k hu-
debnû-taneãnû-v˘tvarnému tvofiení, im-
provizování a hraní si.

Vstupné bude dobrovolné. V̆ tûÏek
z akce vyuÏijeme na vybavení pro dût-
sk˘ lesní klub na dal‰í ‰kolní rok (z vy-
bran˘ch penûz zakoupíme napfi. houpací
síÈ, dûtské náfiadí).

Na setkání se tû‰í Anna âernohlávková,
pedagoÏka Klubu v Pej‰kovû

Dálkov˘ pochod Sokolskou
Ïupou Pern‰tejnskou

se konal jiÏ tradiãnû 8. kvûtna 2010.
Poãasí nepfiálo turistÛm v ranních hodi-
nách, kdy lilo a vypadalo v‰e na nej-
niÏ‰í úãast v historii této akce. Devátá
rozhodla a dé‰È pfiestal. To pfiimûlo
mnoho zájemcÛ k úãasti tak fiíkajíc na

poslední chvíli. V̆ sledkem byla úãast
125 turistÛ, na které v cíli ãekal diplom
a odznak pochodu s vyobrazen˘m hra-
dem Pern‰tejnem. Dûkujeme v‰em za
úãast a zveme do jubilejního XX. roãníku.

- zj -

Memoriál Jaroslava Chromého

V sobotu 22. 5. 2010 probûhl jiÏ
12. roãník pfiespolního Bûhu Kluca-
ninou, kter˘ je pofiádán jako memoriál
Jaroslav Chromého. Na startu se se‰lo
27 závodníkÛ a závodnic, ktefií se popa-
sovali s nároãn˘m terénem rozmokl˘ch
lesních cest na kopci. Nejlep‰ího ãasu
31:20 minut dosáhl Petr Ondrou‰ek,
v Ïenách byla nejrychlej‰í Irena
Anto‰ová (37:05), ve veteránech I (40-
-55 let) Prudek Lubo‰ a ve veteránech
II (56 a více let) zvítûzil velmi dobr˘m
ãasem 31,43 Jaroslav Ka‰e. Tímto
ãasem by se umístil celkovû na tfietím
místû ze v‰ech startujících.

- zj -

Sokolské Brno
a Sokolgym 2010

Cviãenci na‰í Ïupy se zúãastnili
hromadn˘ch vystoupení v rámci akce
Sokolské Brno, která probûhla 4. – 6. 6.
2010. Cviãili ve skladbách Kaleidoskop,
KfiíÏem kráÏem (Ti‰nov, Pfiedklá‰tefií,
Dolní Louãky), Koníci (Kufiim) a Uãíme
se rytmus (Moravské Knínice). K doko-
nalosti cviãení pfiispûlo i nádherné slu-
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neãné poãasí a tak si v‰ichni odná‰eli
perfektní záÏitky.

- zj -

Literární okénko
Gymnázia Ti‰nov

Na na‰em gymnáziu studuje celá
fiada literárních talentÛ. S dílem
nûkter˘ch z nich jste uÏ mûli pfií-
leÏitost se v TN seznámit. Dne‰ní

pfiíspûvek bychom rádi vûnovali leto‰-
ním maturantÛm na rozlouãenou. Jeho
autorka je absolventkou Oktávy.

Tereza Koudelková
Tak pûknû popofiádku

UÏ dlouho mû zajímá, kdo vlastnû
jsem. Tak si to vezmûme pûknû popofiadû.

Pí‰e se rok 1795, v malém mûsteãku
v podhÛfií francouzsk˘ch Alp se právû na-
rodil mÛj prapraprapradûdeãek Florentin.
KdyÏ dospûl, vzal si Raku‰anku Annu,
s níÏ zplodil syna Julese, a v‰ichni se pak
z mnû neznám˘ch dÛvodu pfiestûhovali
do moravsk˘ch Îidlochovic, kde zaloÏili
cukrovar. Jeho syn Jules, mÛj 3x pradû-
deãek, mûl jistû zajímav˘ Ïivot. V cukro-
varnickém prÛmyslu se zasadil o vynález
nového zpÛsobu cukru, také zaãal jako
první v Îidlochovicích vyrábût cukr kost-
kov˘. Byl také blízk˘m pfiítelem
Fridricha Wanniecka, brnûnského továr-
níka, zakladatele továrny, na jejímÏ místû
dnes stojí vám jistû známá VaÀkovka.

Po smrti Julese se stopa trochu ztrácí
a zase se objevuje v maìarské Ostfiihomi,
kde jeden z m˘ch pfiedkÛ pracoval na
stavbû katedrály. Jeho syn Josef si poté
uÏ v Brnû vzal Marii, jejíÏ bratr byl osob-
ním fiidiãem a údajnû i pfiítelem Tomá‰e
Garrigua Masaryka. Josef a Marie mûli
syna Antonína, mého dûdeãka. Ten bû-
hem sv˘ch tfií manÏelství zplodil ãtyfii
dûti a bohuÏel zemfiel pár mûsícÛ pfied
m˘m narozením. Jeho dcera, budoucí vice-
mistrynû republiky v ‰ermu a studentka

brnûnské pfiírodovûdy, ode‰la za prací do
âesk˘ch Budûjovic, kde se seznámila
s m˘m otcem.

Historie jeho rodiny mi k mé znaãné
nelibosti není tolik známá. Jediné, co
vím, je, Ïe si mÛj dûdeãek i pradûdeãek
pofiídili dva syny, star‰ímu z nich, ãe‰ti-
náfii a lingvistovi, porodila jeho man-
Ïelka, pozdûji fieditelka Základní ‰koly
v Ústí nad Labem, také dva syny, mezi
nimi mého otce. Ten také po studiích ode-
‰el za prací na ãeskobudûjovickou Aka-
demii vûd, kde samozfiejmû potkal moji
matku a po 9 mûsíãní známosti si ji i vzal.

Po roce pfii‰la na svût moje nejstar‰í
sestra, dnes skorovystudovaná zahradní
architektka, která vÏdy vûdûla, co od Ïi-
vota chce, a hodlá toho dosáhnout za ja-
k˘chkoli okolností, pfies jakékoli pfiekáÏ-
ky. V jejích necel˘ch dvou letech pfii‰la na
svût dal‰í dcera, která se stala takovou
malou ãernou ovcí na‰í rodiny, aÈ uÏ sv˘m
umûleck˘m nadáním nebo nespoutan˘m
zpÛsobem Ïivota, v dne‰ních dnech tû‰ící
se na studium na své vysnûné vysoké
‰kole, praÏské Akademii v˘tvarn˘ch
umûní. Po dal‰ích tfiech letech jsem vy-
koukla na svût já, jako malé dítû údajnû
neustále s úsmûvem na rtech, ãekajíc na
jak˘koli podnût ke hfie. Díky velice
ãast˘m v˘letÛm z ãeskobudûjovického
nejvût‰ího panelákového sídli‰tû nûkam
„ven“ se u mû vyvinul siln˘ vztah k pfií-
rodû a v‰emu, co v ní pfieb˘vá. V m˘ch
osmi letech jsme se celá rodina i s jezev-
ãíkem, tfiemi morãaty a dvûma chame-
leony pfiestûhovali do mého dne‰ního do-
mova, jihomoravského Ti‰nova. A jaká
jsem teì? Stále pfiírodu milující, silnû po-
stiÏená nemocí zvanou lenora, snaÏící se
vyuÏít kaÏdou volnou chvilku k vûcem,
které mû baví ãi naplÀují, na hudbû zá-
vislá, v dal‰ích pár t˘dnech snad úspû‰ná
maturantka a … a dál? A dál se pfiece
uvidí, co Ïivot pfiihraje do cesty mnû
a celé mojí zdánlivû normální rodince.
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Kvûtnice

UÏ samo to slovo kvete zní kaÏdému
pûknû a voní jarem. VÏdyÈ oznaãovalo
dfiíve zámecké a klá‰terní zahrady, nûco,
co lahodilo oku, tû‰ilo ãich a ‰umûlo
v uchu. A co teprve ta na‰e ti‰novská
Kvûtnice,  tam si i chuÈ pfii‰la na své
v podobû jahod a malin,  hmat se uplat-
nil pfii trhání  podlé‰tûk, „kokoutkÛ“
a sbírání hub a ani nohy nezahálely.
V‰echny smysly a cel˘ ãlovûk na‰el v ní
a na ní v‰emoÏné potû‰ení. Dûti, mladí,
zamilovaní, ale i dospûlí a stafieãci na
Kvûtnici nedají dopustit. Ani velehory,
ani ¤íp, ani jiná hora nemÛÏe v mysli
Ti‰nováka dostat pfiednûj‰í místo.
Pfiesto se domnívám, Ïe nûktefií dne‰ní
obyvatelé mûsta, zvlá‰tû mladí, toho
moc o Kvûtnici nevûdí a snad jim tûchto
pár fiádkÛ tuto horu pfiiblíÏí a pÛjdou se
podívat na místa, o kter˘ch dfiíve nevû-
dûli. Tento ãlánek si neklade za cíl po-
psat floru nebo faunu ãi geologické
zvlá‰tnosti této dfiíve pfiírodní rese-
rvace, dnes jen chránûného území.
Odborn˘ popis je moÏno najít jinde.

Za mého mládí byla Kvûtnice nejob-
líbenûj‰ím vycházkov˘m a v˘letním
místem nejen pro obyvatele mûsta, ale
pfiijíÏdûli i BrÀáci a mnozí jiní, aby nav-
‰tívili zajímavá místa, která se na ne-
velkém kopci tak hojnû vyskytují. Cesty
a cestiãky b˘valy upravené. Dennû
jezdíval s trakafiem, sekerou, pilou
a s dal‰ím náfiadím pan Slouka v modré
zástûfie a upravoval cesty, umísÈoval
zpût vypadlé kameny z tarasÛ, opravo-
val svody de‰Èové vody a staral se o to,
aby v‰e bylo v pofiádku. Kvûtnice byla
pûknû upravená a ãistá také proto, Ïe
fiada Ïen z blízkého okolí chodívala do
lesa na dfievo. Sbíraly suché vûtve
a klacky, odpady ze „suchárÛ“, a svázaly
je do nÛ‰e, kterou si na zádech podloÏily

„janeãkem“, coÏ byly nalámané drobné
olistûné vûtviãky, aby nÛ‰e netlaãila do
zad. Pak se ãasto s velk˘m a tûÏk˘m
nákladem vracely domÛ nûkdy tak str-
m˘mi stezkami, Ïe konci klackÛ brzdily
o zem, aby nesklouzly v neschÛdném te-
rénu. Nûkdy se i dvakrát dennû vracely,
aby pfiichystaly rodinû topení na zimu.
Uhlí mnohé ani nekupovaly. Chodívaly
také na „palétu“, to jest vysazovat nové
stromky na vykácená místa. Paní
Chaloupková, Zobaãová, H˘sková,
Koudelková, ·vancarová a dal‰í. Tyto
„lesní Ïínky“ znaly Kvûtnici tak dobfie,
Ïe vûdûly kde co a umûly o ní pûknû vy-
pravovat. Z na‰eho domu byla takovou
pamûtnicí paní Anna Opltová, se kterou
jsem v lese ãasto b˘val, a dokonce mne
tam s ní, tehdy je‰tû ani ne ãtyfiapÛlle-
tého, zastihl nálet na Ti‰nov 25. dubna
1945. Skrãili jsme se v dolíku za
Povondrovou vilou a tam nás také na‰el
mÛj tatínek, kdyÏ nás po náletu utíkal
hledat. Nic se nám nestalo a tato místa
mnû asi právû proto tolik pfiirostla
k srdci. Aniãka, jak fiíkal paní Opltové
cel˘ Ti‰nov, aã jiÏ znaãnû pokroãilého
vûku, byla veselá osoba, sedávala pfied
bytem na schodku „mezi lódÀama“ do
ulice a kaÏd˘ se s ní rád zastavil na kus
fieãi. Peãovala o mého tatínka, o mne
a je‰tû o moje dûti. Nebylo jí zatûÏko vzít
s sebou do lesa dvû tfii malé d˘nû a ne-
pozorovanû Na Pálánkách mezi rozkla-
n˘mi stromy vyrobit hnízdo a do nûj
d˘nû dát. Pak mne zavolala nebo zá-
mûrnû na toto místo nasmûrovala,
a kdyÏ jsem se divil, sdûlila mnû, Ïe jsou
to krokod˘lí vajíãka, abych nechodil
blízko, Ïe mÛÏe pfiijít krokod˘lice a bylo
by zle. KdyÏ jsem u Besénku vidûl
v prachu cesty stopu po kole pana Cika,
ihned to byla podle Aniãky stopa po ob-
rovském hadu, kter˘ chytá dûti. Bál
jsem se a Aniãka si byla jista, Ïe se
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nebudu daleko toulat od místa, kde sbí-
rala dfievo.

Kvûtnice má tfii vrcholy – Velkou
skálu, Malou skálu na tzv. Kvûtniãce
a kfiíÏ kousek od nejvy‰‰ího místa.
Pokud bychom se podívali z ptaãí per-
spektivy, pak pÛdorys tvofií pfii tro‰e
pfiedstavivosti jak˘si trojúhelník ãi troj-
lístek. Pohled na hfieben od jihu zase
pfiiná‰í sv˘m zvlnûním asociaci leÏící
Ïeny, jak to i Ïenské jméno této hory vy-
jadfiuje. Od mûsta stoupá nejãastûji pou-
Ïívaná cesta z Klá‰terské ulice, dnes
mající název Pod Kvûtnicí. Je to ale
název novûj‰í a podíváme-li se hluboko
do minulosti, bylo to s cestou jinak.
Kvûtnice totiÏ sahala sv˘m okrajem aÏ
k ml˘nskému náhonu a domy po pravé
stranû smûrem ke klá‰teru byly zbudo-
vány znaãnû pozdûji, aÏ byl odtûÏen ká-
men v drobn˘ch lomech, jak vidno dopo-
sud. Cesta kdysi dávno vedla z Ti‰nova
maliãko do kopeãka, pokraãovala pod
pozdûj‰ími vilami Holubovou a Povon-
drovou krajem hory a svaÏovala se pak
dolÛ aÏ  ke kamennému mostu pfies ná-
hon u kapliãky sv. Barbory. V lese byla
tato cesta znát donedávna, kdy tudy
procházel steÏník a v celé ‰ífii je vlastnû
zachován její konec, dnes oznaãen˘ jako
uliãka „Na Kopeãku“. Trmaãov s mûs-
tem nespojovala souvislá zástavba jako
dnes, ale byl zcela oddûlen. VraÈme se
ale ke Kvûtnici. Bohatá síÈ cest, cestiãek
a stezek vede náv‰tûvníka od hlavního
rozcestí nad „‰irokou“ cestou jednak
pfiímo k niÏ‰ímu vrcholu buì pfiíkr˘m
stoupáním nebo klikatící se cestou pro
koÀské potahy, dal‰í pak kolem
„Palouãku“ na Malou Kvûtniãku s od-
boãkou k jeskyním a dÛlním pokusÛm.
Nejãastûji je pouÏívána „Nová cesta“,
vinoucí se pohodlnû kolem v˘chodního
vrcholu s mírn˘m stoupáním s nádher-
n˘mi v˘hledy na mûsto, s „malou klou-

zaãkou“ – ploch˘m kamenem dûtsk˘ch
her – a dále kolem místa, kde se po ‰e-
desát˘ch létech „pálily ãarodûjnice“.
O kus dál se buì stáãí k Velké skále
nebo mírnû sbíhá dolÛ nad Ti‰nov, kde
je dnes penzion, ãi pokraãuje k Malé
skále a dál, takÏe postupnû obtáãí cel˘
masiv a celá hora se dá pohodlnû obejít
dokola na v˘chozí místo.

Nejznámûj‰ím cílem vycházek je
bezesporu Velká skála. Je pr˘ to so-
peãná vyvfielina, ze které je pfiekrásn˘
v˘hled na okolní krajinu smûrem
k Pfiedklá‰tefií a Mezihofií i dále na pod-
hÛfií Vysoãiny. Pan Bahensk˘, vynikající
houbafi, mnû vÏdy vykládal, jak˘ je od-
tud pfiekrásn˘ rozhled, kdyÏ ãasnû ráno
je‰tû za tmy tam ãekává na v˘chod
slunce. Vypravil jsem se tam jednou i se
sv˘mi vnouãaty, která jsem probudil ve
dvû hodiny ráno, a zabaleni (i v létû
v dekách) jsme ãekali na pfiírodní divadlo.
Skuteãnû je to stále nûco ãarovného, kdyÏ
zaãne obzor svûtlat a posléze za zády po-
zvolna vychází slunce, den se rozjasní
a koneãnû zlaté paprsky rozsvítí cel˘
v˘hled pfied námi. I západ má tam své
nostalgické kouzlo a stojí za to udûlat
si ãas, posedût a popfiem˘‰let o kráse
Ïhnoucí a ãervenající scenérie, neustále
se mûnící, kterou mnohdy ve spûchu ani
nezaznamenáme. Jako kluci jsme po
prudké stûnû skálu slézali nebo vylé-
zali, hledali ametysty, rÛÏeníny a jiné
drahokamy, v‰ak jsou tam skoro na kaÏ-
dém kameni, a lezli do díry pod skálou,
abychom se pfiesvûdãili, zda tam je ta
zlatá kachna, o které vypráví povûst, jak
ji zachytil Bohu‰ Sedlák ve své nepfieko-
natelné knize „V závûtfií Kvûtnice“. Ale
hledali jsme asi ‰patnû. Také se tvrdívá,
Ïe je od skály vidût brnûnsk˘ Petrov, ale
ani to se nám nepodafiilo.

(Pokraãování v pfií‰tím ãísle TN.)
Jan Vrzal
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Ocelov˘ muÏ Ti‰nov 2010

Jak se jiÏ stalo tradicí, tak poslední
kvûtnová sobota je v ti‰novské sokolovnû
vÏdy vûnována silovû – atletickému
pûtiboji OCELOV¯ MUÎ – OCELOVÁ
ÎENA.

Letos se konal tedy jubilejní X. roã-
ník, kterého se zúãastnilo 45 závodníkÛ
a 5 závodnic, ktefií byli rozdûleni do cel-
kem 7 vûkov˘ch kategorií.

Sportovní soutûÏ Ocelov˘ muÏ je po-
vaÏována za test fyzické kondice, kter˘
v sobû spojuje 5 disciplín.

Tlak ãinky v lehu
na max. poãet opakování
– váhu si závodníci
mohou zvolit a ta u mu-
ÏÛ ãiní 50 kg nebo ve
vût‰inû pfiípadÛ 65 kg.
Îeny cviãí z 25 kg ãin-
kou, ale mohou si zvolit
i ãinku o hmotnosti
32,5 kg.

Shyb na doskoãné hrazdû – zá-
vodník si mÛÏe zvolit oba dva zpÛsoby
úchopu.

První dvû disciplíny jsou silové a vy-
Ïadují pravidelnou pfiípravu v posilovnû.

Sedy – lehy bez opory nohou jsou
povaÏovány za disciplínu silovû-vytrva-
lostní. Na ãistotu provádûn˘ch cvikÛ
dohlíÏejí pro‰kolení rozhodãí a ‰patnû
provedená opakování odeãítají.

Bûh na 4,6 km a cyklistická ãasovka
na 42 km jsou disciplíny vytrvalostní.

Ti‰novsk˘ závod Ocelov˘ muÏ je sou-
ãástí pohárové soutûÏe o KarlosÛv pohár
(dle zakladatele soutûÏe p. Ing. Karla
Vydry). Ostatní závody se konají ve mûs-
tech Jiãín, Barto‰ovice a Îebrák. K tomu,
aby závodník mohl b˘t zafiazen do pohá-
rové soutûÏe, musí v daném roce absol-

vovat alespoÀ 2 závody a v nich získat
ocenûní Ocelov˘ muÏ.

I pfies nároãnost závodu je soutûÏ
velmi populární, o ãemÏ svûdãí ‰irok˘
zájem vefiejnosti, kdy si soutûÏící, ale i ti
jenÏ se teprve chystají „oceláky“ stát,
vymûÀují své názory na Facebooku,
nebo ãlánky v Muscle fitness.

Stalo se opakující tradicí, Ïe ti‰nov-
‰tí závodníci b˘vají úspû‰ní a obsazují
i medailové pozice. Ne jinak tomu bylo
i letos, kdy v jedné z nejpoãetnûji obsa-
zené kategorii muÏi od 35 do 44 let
obhájil loÀské vítûzství ti‰novsk˘

závodník Mgr. David Kune‰ PhD.

Titul Ocelov˘ muÏ získali také tito
ti‰nov‰tí závodníci:

Pavel Hrabec 2. místo muÏi do 19 let
– Sokol Lomniãka
Josef Procházka 4. místo muÏi do
19 let – Sokol Lomniãka
Marek Voborn˘ 6. místo muÏi od 20 do
34 let – Sokol Kfioví
Martin Polívka 7. místo muÏi od 20 do
34 let
Ing. Jaromír Hejl 11. místo muÏi od
20 do 34 let
Ing. Michal Hubáãek 15. místo muÏi
od 20 do 34 let
Ale‰ Hnízdil 18. místo muÏi od 20 do
34 let
Miroslav Pafiil 8. místo muÏi 35
– 44 let – MTB VEVODA TEAM Ti‰nov
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Ing. Franti‰ek âtverák 10. místo
muÏi 35 – 44 let – Trojec Team

X. roãník Ocelového muÏe probûhl za
hezkého poãasí a to spolu s v˘born˘mi
v˘sledky a hezkou atmosférou pfiispûlo
ke v‰eobecné spokojenosti.

Chtûl bych jménem organizátora
soutûÏe z tohoto místa podûkovat pfiede-
v‰ím sponzorÛm za jejich finanãní pfii-
spûní na organizaci závodu.

Mûsto Ti‰nov – Slévárna Kufiim a. s.
– Mertastav s. r. o. – Steinhauser s. r. o.
– Koral s. r. o. – Systra – Nûmec
Jifií s. r. o. – Rosa s. r. o.

Ing. Gabriel Gregu‰

Pétanque v ·erkovicích
– ·erkovické koulení 2010

Obec ·erkovice vás spolu s pfiíznivci
hry pétanque v Mikroregionu PORTA
zve na jiÏ 4. roãník otevfieného turnaje

dvojãlenn˘ch t˘mÛ ·ERKOVICKÉ
KOULENÍ.

Turnaj se koná v nedûli 20. 6. 2010
od 13.30 hodin na hfii‰ti v ·erkovicích.
Prezentace bude probíhat na místû od
13 hod. Systém hry bude upfiesnûn
podle poãtu pfiihlá‰en˘ch, není stano-
vena Ïádná vûková hranice, hrát mohou
i úplní zaãáteãníci.

Vyhodnocena bude stejnû jako v loÀ-
ském roãníku kategorie dûtí a dospû-
l˘ch, pro vítûze jsou pfiipraveny vûcné
ceny a medaile. Obãerstvení zaji‰tûno.

Své dotazy mÛÏete smûrovat na
tel. ã. 777 765 882 nebo 732 823 274.

Dal‰í informace – www.repete-tis-
nov.webnode.cz.

Vzpomínky

Dne 26. 6. 2010 vzpomeneme 2. smutné
v˘roãí, co nás navÏdy opustil ná‰ manÏel,
tatínek a dûdeãek pan ANTONÍN HORT.
Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka,
dcery Dagmar a Lenka s rodinami.

Dne 13. dubna 2010 by
se doÏila 65 let a dne
26. kvûtna 2010 uplynulo
jiÏ 22 let, co nás navÏdy
opustila paní EMÍLIE
URBANOVÁ. Na milo-
vanou manÏelku, ma-

minku a babiãku s láskou stále vzpomí-
nají manÏel Karel a dcery Milena a Iva
s rodinami. Dûkujeme v‰em, ktefií jí
v tyto dny vûnují vzpomínku.

Dne 21. 6. vzpomeneme
nedoÏit˘ch 66. narozenin
pana JÍ¤ÍHO KALY.
Kdo jste ho znali, vzpo-
meÀte s námi. S láskou
a bolestí v srdci man-
Ïelka a dcery s rodinami.

Ode‰el jsi, jak si osud pfiál,
ale v mém srdci Ïije‰ dál.

Dne 21. ãervna to bude
5 let, co navÏdy ode‰el
mÛj manÏel pan LUBO·
DRLÍK. Stále vzpomíná
manÏelka Jana a pfiátelé.
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Inzerce

Pronajmu byt 1+1 na ul. Kvûtnická,
od 1. ãervence, 6 – 7 tis. vãetnû inkasa.
âásteãnû zafiízen˘. Tel.: 776 253 117

Pronajmu byt 2+1 v Kufiimi cena
vã. inkasa 8.500,- Kã. Tel.: 723 349 705

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

Koupím byt v Ti‰novû OV nebo i DB.
Rychlé jednání. Tel.: 775 667 214

Prodáme pûkn˘ byt s balkonem na
ul. Osvobození. 2+1, 53 m2, panel, po
revitalizaci. 1.225.000,- + provize.
Tel.: 606 842 516

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

Prodám DB 3+1 sídl. Pod Klucaninou,
moÏnost pfievodu do OV, plastová okna,
zdûné jádro. Tel.: 731 474 833

Prodám za rozumnou cenu 3+1
v Ti‰novû, star‰í zástavba.
Tel.: 603 943 745

Prodám byt 4+1 v OV pod Kvûtnicí.
Tel.: 731 051 259

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

Prodám Mitsubishi Lancer r. v. 1989,
STK 01/2012. Cena dohodou. V dobrém
stavu. Tel.: 602 788 212

Prodám ãernou ornici. Tel.: 603 111 497

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

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

Dne 22. 6. 2010 uplynou
2 roky, kdy nás navÏdy
opustila na‰e manÏelka,
maminka a babiãka paní
BRIGITA ROZBO¤I-
LOVÁ. Za tichou vzpo-
mínku dûkují manÏel
a dûti s rodinami.

Dne 22. ãervna 2010 uply-
ne 5 smutn˘ch let, kdy
nás navÏdy opustil ná‰
drah˘ manÏel, tatínek,
dûdeãek a pradûdeãek
pan FRANTI·EK MO-
RAVEC. Za tichou vzpo-

mínku dûkují manÏelka a dûti s rodinami.

Dne 28. ãervna 2010 vzpo-
meneme 7. v˘roãí dne, kdy
nás navÏdy opustil ná‰
milovan˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek pan VOJTùCH
KROUFEK. Dûkujeme
v‰em, kdo vzpomenou

s námi. ManÏelka, dcera a syn s rodinou

Dne 29. ãervna uplyne
20 let od chvíle, kdy nás
navÏdy opustil milovan˘
manÏel, tatínek a dûdeãek
pan JURAJ KERLIK.
Dûkujeme v‰em, ktefií
vzpomenou s námi.

ManÏelka a dcery Eva a Zina s rodinami.
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