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Rada mûsta Ti‰nova
vyhla‰uje následující
zámûry mûsta Ti‰nova

1. Prodej objektu bez ãísla popisného
– b˘valé kotelny K16 na ulici
Osvobození v Ti‰novû s pozemkem
parc. ã. st. 1586 o v˘mûfie 176 m2.

Podmínky pro podání Ïádosti na pro-
dej objektu bez ãísla popisného – b˘valé
kotelny K16 na ulici Osvobození
v Ti‰novû s pozemkem parc. ã. st. 1586
o v˘mûfie 176 m2:
– uvést zámûr vyuÏití v souladu s územ-

ním plánem;
– uvést nabízenou v˘‰i kupní ceny.

Obálky v˘raznû oznaãit: „Prodej
b˘valé kotelny K16 na ulici
Osvobození v Ti‰novû – neotvírat!"

Termín podání  nabídek do 30. 9.
2010 na podatelnu MûÚ Ti‰nov v bu-
dovû nám. Míru 346.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevy-
brat Ïádného zájemce.

BliÏ‰í informace ke shora uveden˘m
zámûrÛm mohou obãané obdrÏet v úfied-
ních hodinách na Mûstském úfiadû
Ti‰nov na odboru správy majetku
a investic.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta Ti‰nova

Rozhodnutí Zastupitelstva
mûsta Ti‰nova

Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova schvá-
lilo na svém zasedání nová „Pravidla
prodeje bytÛ z majetku mûsta“. Tyto
pravidla nabyla úãinnosti dne 3. 6.
2010.

Pravidla prodeje bytÛ z majetku
mûsta Ti‰nova (dále jen „Pravidla“)

I. Úvod
Úãelem tûchto „Pravidel“ je stanovit

postup mûsta Ti‰nova pfii prodeji byto-
v˘ch jednotek ve vlastnictví mûsta
Ti‰nova, jejichÏ privatizace nebyla reali-
zována podle „Zásad k prodeji bytÛ
z majetku mûsta Ti‰nova“ (dále jen
„Zásad“).

II. Vymezení pojmÛ
Jednotlivé pojmy jsou vymezeny

v § 2 zákona ã. 72/1994 Sb., v platném
znûní, o vlastnictví bytÛ (dále jen zákon
o vlastnictví bytÛ), a pfiíslu‰n˘mi usta-
noveními zákona ã. 40/1964 Sb., v plat-
ném znûní, obãanského zákoníku (dále
jen obãansk˘ zákoník).
1. Bytem se rozumí místnost nebo sou-

bor místností, které jsou rozhodnutím
stavebního úfiadu urãeny k bydlení
a mohou k tomuto úãelu slouÏit jako
samostatné bytové jednotky (dále jen
bytová jednotka). Pro úãely tûchto
„Pravidel“ se za souãást bytov˘ch
jednotek povaÏuje spoluvlastnick˘
podíl na spoleãn˘ch ãástech domu
a pozemku.

2. Spoluvlastnick˘m podílem se rozumí
vlastnické právo k ãásti domu a po-
zemku podle § 136 obãanského záko-
níku.

3. Nájemcem bytu se rozumí osoba,
která byt uÏívá ke dni rozhodnutí
o prodeji na základû platného nájem-
ního vztahu.

III. Pfiedmût a zpÛsob prodeje
Pfiedmûtem prodeje podle tûchto

„Pravidel" jsou bytové jednotky (vãetnû
pfiíslu‰ného spoluvlastnického podílu na
spoleãn˘ch ãástech domu a pozemku)
v domech zafiazen˘ch do privatizace :
1. které byly v souladu se „Zásadami“

vyÀaty z prodeje,
2. jejichÏ nájemci vzniklo právo nájmu

k bytu po vyhlá‰ení zámûru prodeje,
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3. jejichÏ nájemci neakceptovali na-
bídku k odkoupení podle zákona
o vlastnictví bytÛ v rámci privatizace
dle „Zásad“,

4. jejichÏ nájemci nebo pfiíbuzní v fiadû
pfiímé podle tûchto „Pravidel“ bytovou
jednotku dosud neodkoupili,

5. jejichÏ nájemci ukonãili nájemní
vztah a vrátili bytovou jednotku zpût
pronajímateli.

ad 1., 2
Bytová jednotka urãená k privati-

zaci bude nabídnuta nájemci, kter˘
podle zákona o vlastnictví bytÛ má
právo pfiednostního nabytí této bytové
jednotky. Nepfiijme-li nájemce nabídku
na odkoupení bytové jednotky do ‰esti
mûsícÛ ode dne, kdy mu byla doruãena,
mÛÏe b˘t tato bytová jednotka nabíd-
nuta jiné osobû.

JestliÏe nájemce neuplatní své pfied-
kupní právo podle pfiedchozího odstavce
a poÏádá mûsto Ti‰nov o prodej bytové
jednotky osobû pfiíbuzné v fiadû pfiímé
(rodiãe, dûti, vnuci), nabídne se bytová
jednotka po uplynutí zákonné ‰estimû-
síãní lhÛty tomuto navrÏenému pfiíbuz-
nému za stejnou cenu jako pÛvodnû ná-
jemci bytu. Pfiedpokladem k vyhovûní
této Ïádosti je, Ïe navrhovaná osoba
pfiíbuzná nemá finanãní závazky vÛãi
mûstu Ti‰novu.

Tato Ïádost musí b˘t mûstu Ti‰novu
doruãena v ‰estimûsíãní lhÛtû, kterou
zákon o vlastnictví bytÛ poskytuje ná-
jemci bytové jednotky k realizaci pfied-
kupního práva k uÏívané bytové jed-
notce nájemce.

Uãinûnou nabídkou osobám pfiíbuz-
n˘m nájemci je mûsto Ti‰nov vázáno po
dobu dvou mûsícÛ ode dne doruãení této
druhé nabídky.

Po dobu jednoho roku od uplynutí
‰estimûsíãní lhÛty má nájemce pfii pfie-
vodu bytové jednotky právo na její pfied-

nostní nabytí za podmínek stanoven˘ch
v § 606 obãanského zákoníku. Smlouvu
o pfievodu bytové jednotky je nájemce za
v˘‰e uveden˘ch podmínek povinen uza-
vfiít do tfií mûsícÛ ode dne doruãení na-
bídky, jinak jeho právo na pfiednostní
nabytí bytové jednotky zaniká.
ad 3.

Nájemci bytov˘ch jednotek, ktefií ne-
akceptovali pÛvodní nabídku k odkou-
pení bytové jednotky v prvé vlnû priva-
tizace bytÛ z majetku mûsta Ti‰nova,
takÏe jejich pfiedkupní právo, ale i právo
pfiednostního nabytí podle § 22 odst. 1)
a 2) zákona o vlastnictví bytÛ zaniklo,
budou je‰tû jedenkráte vyzváni k zakou-
pení bytové jednotky opakovanou nabíd-
kou. LhÛta k pfiijetí této  opakované na-
bídky a uzavfiení kupní smlouvy, vãetnû
zaplacení kupní ceny, ãiní ãtyfii mûsíce
od data doruãení opakované nabídky
s tím, Ïe i tûmto nájemcÛm se umoÏní
odkoupení bytové jednotky pfiíbuzn˘mi
v fiadû pfiímé za pfiedpokladu, Ïe tito ne-
mají vÛãi mûstu Ti‰novu Ïádné finanãní
závazky a Ïe Ïádost o odprodej tomuto
pfiíbuznému bude mûstu Ti‰novu doru-
ãena pfied uplynutím poskytnuté ãtyfi-
mûsíãní lhÛty k akceptaci nabídky
k odprodeji nájemci bytové jednotky,
a to nájemcem bytové jednotky.

Uãinûnou nabídkou osobám pfiíbuz-
n˘m nájemci je mûsto Ti‰nov vázáno po
dobu dvou mûsícÛ ode dne doruãení této
druhé nabídky.

Shora uvedenou ãtyfimûsíãní lhÛtu
pro pfiijetí nabídky k odkoupení bytové
jednotky nájemcem lze zkrátit píse-
mn˘m odmítnutím nabídky nájemcem.
ad 4.

Bytové jednotky, které neodkoupili
jejich dosavadní nájemci nebo jejich
rodinní pfiíslu‰níci podle pfiedchozího
odstavce ve smyslu tûchto „Pravidel“, bu-
dou pfii respektování zákona o vlastnictví
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bytÛ prodány nejvy‰‰í nabídce tzv. obál-
kovou metodou.

Nájemci bytové jednotky uvedenému
v odst. 1 v‰ak zÛstává po dobu jednoho
roku zachováno právo pfiednostního na-
bytí za podmínek stanoven˘ch v § 606
obãanského zákoníku.
ad 5.

Bytová jednotka, která není prona-
jata, se prodá nejvy‰‰í nabídce tzv. obál-
kovou metodou.

IV. Urãení kupní ceny a její splatnost
1. Kupní cenu bytové jednotky nabízené

k prodeji dle ãl. III. ad 1, ad 2, ad 3
tûchto „Pravidel“ stanovuje Zastupi-
telstvo mûsta Ti‰nova ve v˘‰i 70% ceny
stanovené pro tento úãel znaleck˘m
posudkem zpracovan˘m podle vy-
hlá‰ky pro oceÀování nemovitostí,
platné v dobû zaslání nabídky k od-
koupení bytu.

2. Kupní cena bytové jednotky stano-
vená dle ãl. IV. odst. 1 tûchto
„Pravidel“ se:
a) zv˘‰í o zÛstatkovou cenu vybavení

pfiedmûtné bytové jednotky ke dni
zaslání nabídky k odkoupení této
bytové jednotky,

b) sníÏí o zÛstatkovou ãást nesplace-
ného úvûru poskytnutého na revi-
talizaci domu pfiipadající na pfied-
mûtnou bytovou jednotku ke dni
pfievzetí ruãitelského závazku
kupujícím za pfiedpokladu, Ïe ku-
pující pfied podpisem fiádné kupní
smlouvy tento ruãitelsk˘ závazek
vÛãi úvûrující bance vztahující se
k pfievádûné bytové jednotce pfie-
vezme.

3. Kupní cena bytové jednotky v pfiípadû
prodeje bytové jednotky tzv. obálko-
vou metodou dle ãl. III. ad 4, ad 5
tûchto „Pravidel“ bude stanovena ve
v˘‰i odpovídající nejvy‰‰í cenové

nabídce doruãené prodávajícímu
v rámci v˘bûrového fiízení na prodej
pfiedmûtné bytové jednotky. Pro pfií-
pad, Ïe nejvy‰‰í cenová nabídka nedo-
sáhne 70% ceny pfiedmûtné bytové
jednotky stanovené znaleck˘m posud-
kem zpracovan˘m podle vyhlá‰ky pro
oceÀování nemovitostí platné v dobû
konání v˘bûrového fiízení, vyhrazuje
si mûsto Ti‰nov jako prodávající
právo ukonãit v˘bûrové fiízení bez v˘-
bûru kupujícího. Podmínkou v˘bûru
kupujícího je rovnûÏ jeho závazek, Ïe
pfied podpisem fiádné kupní smlouvy
pfievezme  ruãitelsk˘ závazek vÛãi
úvûrující bance vztahující se k pfievá-
dûné bytové jednotce z titulu poskyt-
nutí úvûru na revitalizaci domu,
v nûmÏ se nabízená bytová jednotka
nachází.

4. Kupující je povinen uhradit vedle
kupní ceny bytové jednotky nutné ná-
klady spojené s prodejem, daÀ z pfie-
vodu nemovitostí, zÛstatkovou ãást
fondu oprav ve v˘‰i stanovené ke
30. dni mûsíce pfiedcházejícího mûsíci,
ve kterém bude podepsána fiádná
kupní smlouva a splátku úvûru, kte-
rou mûsto Ti‰nov uhradilo za kupují-
cího v dobû od pfievzetí ruãitelského
závazku kupujícím, ve smyslu usta-
novení ãl. IV. odst. 2, písm. b) tûchto
„Pravidel“, do dne podpisu fiádné
kupní smlouvy.

5. Kupní cenu bytové jednotky vãetnû
úhrad uveden˘ch v ãl. IV. odst.
4 tûchto „Pravidel“ je kupující povi-
nen uhradit pfied podpisem fiádné
kupní smlouvy.

V. Závûreãná ustanovení
1. Zámûr prodeje a prodej jednotliv˘ch

bytÛ podle tûchto „Pravidel“ vyhla-
‰uje a schvaluje Zastupitelstvo mûsta
Ti‰nova na základû doporuãení Rady
mûsta Ti‰nova.
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2. Není-li v tûchto „Pravidlech“ uvedeno
jinak, fiídí se právní pomûry úãast-
níkÛ obãansk˘m zákoníkem a záko-
nem o vlastnictví bytÛ.

3. Tato „Pravidla“ projednalo a schválilo
Zastupitelstvo mûsta Ti‰nova na za-
sedání ã. 3/2010 dne 3. 6. 2010.

4. Dnem úãinnosti tûchto „Pravidel“ se
ru‰í Pravidla prodeje bytÛ z majetku
mûsta Ti‰nova schválená Zastupitel-
stvem mûsta Ti‰nova na zasedání
ã. 5/2009 dne 25. 6. 2009, ve znûní do-
datku ã. 1 schváleného Zastupitel-
stvem mûsta Ti‰nova na zasedání
ã. 2/2010 dne 25. 3. 2010.

5. Tato „Pravidla“ nab˘vají úãinnosti
dnem 03. 6. 2010.

Ing. Franti‰ek Svoboda
starosta mûsta

V˘mûna fiidiãsk˘ch prÛkazÛ

Mûstsk˘ úfiad Ti‰nov – Odbor dopra-
vy upozorÀuje na konec platnosti fiidiã-
sk˘ch prÛkazÛ vydan˘ch od 1. ledna
1994 do 31. prosince 2000. Îádost o vy-
dání je moÏné podat na pracovi‰ti MûÚ
Ti‰nov – Odbor dopravy.

Informace o uzavírkách

UpozorÀujeme v‰echny fiidiãe a oby-
vatele Ti‰nova, Ïe v souvislosti s pofiá-
dáním kulturní akce „Pfiehlídka his-
torick˘ch vozidel“ bude v Ti‰novû dne

11. 9. 2010 od 6.00 hod. do 12.00 hod.
uzavfieno námûstí Míru.

Dal‰í uzavírka probûhne v souvis-
losti s pofiádáním kulturní akce „Sva-
továclavské hody“.
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Dne 25. 9. 2010 od 6.00 hod. do
18.15 hod. bude uzavfieno námûstí Míru.

Souãástí oslav budou i pouÈové
atrakce, které budou umístûny od úter˘
21. 9. 2010 od 7.00 hod. do pondûlí 27. 9.
2010 do 12.00 hod. ve spodní ãásti ulice
Drbalova vãetnû kfiiÏovatky s ulicí
Parolkova a Tyr‰ova. Tato ãást komuni-
kace bude v tomto termínu uzavfiena
pro provoz vozidel.

Uvedené uzavírky budou fiádnû
oznaãeny pfiechodn˘m dopravním zna-
ãením. Dûkujeme v‰em za pochopení
a omlouváme se za pfiípadné vzniklé
komplikace.

OSMI

Vzdûlávání v eGON centru
ORP Ti‰nov

V bfieznu 2010 zahájilo mûsto Ti‰nov
realizaci projektu Vzdûlávání v eGON
centru ORP Ti‰nov, kter˘ je financován
z prostfiedkÛ Evropského sociálního
fondu prostfiednictvím Operaãního pro-
gramu Lidské zdroje a zamûstnanost
a rozpoãtu mûsta Ti‰nova. Hlavním
cílem projektu je systematické a po-

stupné vzdûlávání, rozvoj znalostí úfied-
níkÛ, zlep‰ení kvality a managementu
ve správních úfiadech a úfiadech územ-
ních samosprávn˘ch celkÛ. Od bfiezna
se pravidelnû ‰kolí prezenãnû Úvod do
Elektronick˘ch spisov˘ch sluÏeb, prak-
tická práce s ESS, agendy Czech
POINTu (Katastr nemovitostí, Îivno-
stensk˘ rejstfiík a podání Ïivnosten-
skému úfiadu, Rejstfiík trestÛ, Obchodní
rejstfiík, Seznam kvalifikovan˘ch doda-
vatelÛ, Agendy ISDS I.), Word a Excel
pro zaãáteãníky. Od ãervna pfiibyly dal‰í
kurzy – Zaruãen˘ elektronick˘ podpis,
agendy Czech POINTu (Autorizovaná
konverze dokumentÛ, Nové agendy).
Cílovou skupinou v období bfiezen aÏ
ãervenec byli zamûstnanci mûstského
úfiadu Ti‰nov a úfiedníci a ãlenové
zastupitelstev 41 obcí ve správním ob-
vodu ORP Ti‰nov. K 1. 8. 2010 je 343
úspû‰n˘ch absolventÛ a bylo podpofieno
163 osob. V souãasné dobû se pfiipravuje
plán ‰kolení na období záfií aÏ prosinec
2010.

Lenka Vlasáková
projektov˘ manaÏer

Jedná se o odpovûì na ãlánek
MUDr. Hlaváãové (Ti‰novské no-
viny ã. 13)

Informace o BSP najdete na
www.ecentrumtisnov.cz, pfiípadné
dal‰í diskuze zvefiejÀujte na we-
bové sociální síti (Facebook
Ti‰nov).

VáÏená paní MUDr. Hlaváãová,
se zájmem jsem si pfieãetl Vá‰ ãlánek

v Ti‰novsk˘ch novinách ã. 13 o BPS.
Pí‰ete v nûm o zastáncích v˘stavby, od-
pÛrcích, zábavnûj‰ích zpÛsobech boje,
odpovûdnosti otcÛ pfiedstavitelÛ a po-
kroku.

Dovolte mi, abych jednotlivû reago-
val na v˘razy, které jste pouÏila.
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Pfiednû jsem pfiekvapen Va‰í aktivi-
tou, neboÈ je v naprostém rozporu
s pasivitou pfiedvádûnou na zasedání
zastupitelstva. Kdo nevûfií, ten by se
mûl nûkdy zasedání zúãastnit.

Co se t˘ká zastáncÛ v˘stavby BPS,
mohu zodpovûdnû prohlásit, Ïe jsem
opravdu nûjaké potkal. Kromû rodiny
starosty Ing. Svobody a pfiíbuzn˘ch
Ing. Pangráce jsem asi 10 dal‰ích ob-
hájcÛ nesmyslné stavby BPS skuteãnû
potkal. Z celkem asi 1000 obãanÛ, které
jsem poÏádal o pomoc pfii záchranû oby-
vatelnosti Trnce a v podstatû celého
Ti‰nova, bylo asi 75% pro protest
zmûnou územního plánu. Asi tak
60 nav‰tíven˘ch mûlo nûco spoleãného
s mûstsk˘m úfiadem, a jistû pochopíte,
Ïe loajalita je v tomto pfiípadû na místû.
Dal‰í vût‰í skupinou obãanÛ jsou ti,
ktefií jsou pfiesvûdãeni o marnosti jaké-
hokoliv odporu proti státní správû.
Kdybyste sly‰ela, Ïe o postavení je jiÏ
dávno rozhodnuto a to divadlo kolem je
nezajímá, asi byste se nad sv˘m zastu-
pováním obãanÛ zamyslela. Pokud by
mûl Mûstsk˘ úfiad v Ti‰novû odvahu vy-
psat o postavení BPS referendum, jistû
by dopadlo podle mnou pfiedkládan˘ch
údajÛ.

Teì bych si dovolil nûco poznamenat
o zábavnûj‰ích zpÛsobech odporu.
Pravdûpodobnû neznáte v ústavû zaru-
ãené právo na vyjádfiení nesouhlasu

formou vefiejné demonstrace. PovaÏu-
jete-li toto právo za zábavnûj‰í, je prav-
dûpodobné, Ïe pohrdáte ústavou. A to jiÏ
není zábavné.

Va‰e poznámka o pfiedstavitelích,
jak v závorce uvádíte „otcích mûsta“, je-
jich pfiedvídavosti a zodpovûdnosti, byla
nejlépe patrna na posledním zasedání
zastupitelstva 1. 7. 2010. To Rada
mûsta Ti‰nova pfiedloÏila ke schválení
zámûr na vybudování komunikace v lo-
kalitû Hony za Kuk˘rnou v nákladech
asi 3 300 000 Kã. Aby nemuselo probûh-
nout v˘bûrové fiízení, pfiesvûdãila zastu-
pitele, Ïe pfiedpokládané náklady jsou
moc vysoké a jimi vybraná spfiátelená
firma to postaví za 1.800.000,- Kã.

Takto rozhodující otcové mûsta b˘-
vají na jih od Alp naz˘vání kmotry.

Va‰e poznámka o pokroku nemoÏ-
nosti bránûní je jistû správná, ale stál
by jistû za zváÏení i postoj vlastníkÛ ne-
movitostí v dotyãné lokalitû. Pfii nezapá-
chající BPS se cena jejich nemovitostí
sníÏí na polovinu, pfii zapáchající bude
nulová. Jako vlastník nemovitosti v této
lokalitû byste se s takov˘m pokrokem
v cenû jistû smífiit nedokázala.

A pokrok fotovoltaick˘ch elektráren
nemá smysl rozebírat, neboÈ kaÏd˘ jeho
pfiednosti pochopí pfii placení faktury za
elektrickou energii.

S pozdravem Jifií Blaha
Tûsnohlídkova 883, 666 03, Ti‰nov

Kalandrafest – letní kino
Ti‰nov – 29. 8. 2010

V nedûli 29. srpna se v areálu let-
ního kina v Ti‰novû uskuteãní 
KALANDRAFEST – hudební akce na

poãest leto‰ních nedoÏit˘ch 60. naroze-
nin Petra Kalandry, nûkdej‰ího ãlena
skupin Marsyas, ASPM ãi Blues
Session. Pofiadatelem akce je Mûstské
kulturní stfiedisko Ti‰nov a pfiedstaví se
na ní kapely, jejichÏ ãlenové stojí



Kultura v Ti‰novû

8 TI·NOVSKÉ NOVINY 14/2010

s Kalandrou na témÏe hudebním bfiehu,
peãují o jeho hudební odkaz a mnozí
z nich s ním fiadu let i pfiímo sdíleli
spoleãné pódium. Uvedené ãasy vystou-
pení jednotliv˘ch úãinkujících jsou
orientaãní.

15.30 – ªubo‰ BeÀa & Matûj Ptaszek
Bluesové duo se vrací do Ti‰nova po

úspû‰ném dubnovém koncertû, aby na-
vodilo tu správnou festivalovou atmo-
sféru svou autentickou hudbou z povodí
fieky Mississippi. V roce 2006 vneslo na
na‰i scénu zvuk nefal‰ovaného pouliã-
ního blues z amerického jihu. Brzy
spolu nahráli album „Sound From The
Street“ a pfiedloni jiÏ v Uherském Brodû
pfiedskakovali na koncertû legendárního
Johnnyho Wintera. Krátce poté natoãili

CD pfiímo ve vûzení – záznam z Mírova
vy‰el pod titulem „BeÀa a Ptaszek v kri-
minále“. Duo se zúãastnilo napfiíklad
festivalÛ Blues Train v Berlínû nebo
Bluestracyje v Polsku, v zimû jeho kon-
cert Ïivû vysílalo belgické rádio Classic
21 Blues. (http://www.lubosbena.sk)

16.30 – Blues Session
Pod názvem Blues Session byla

známa kapela doprovázející Kalandru
jiÏ od 80. let na akcích, které ãas od
ãasu absolvoval mimo své domovské
soubory. Vystfiídala se v ní fiada muzi-
kantÛ, z nichÏ mnozí s Petrem nahráli
i jeho sólová alba. Po Petrovû smrti

Blues Session doãasnû zmizelo ze scény.
Kapela znovu existuje od zaãátku roku
2005 dodnes, koncertuje a staví nov˘ re-
pertoár, kter˘ kromû kalandrovek obsa-
huje i dal‰í pecky svûtov˘ch i domácích

autorÛ (Bruce
Springsteen,
V l a d i m í r
Merta, Neil
Young, Bob
Dylan). Dne‰ní
o b s a z e n í :
Jaroslav Olin
N e j e z c h l e b a
– kytara, hous-
le, zpûv; Pavel
Skála – kytara,
zpûv; Václav

Vávra – baskytara; Jakub Zitko – kláve-
sové nástroje; Michal Gera – trubka;
Jifií Hála – saxofon; Ondfiej Konrád
– foukací harmonika, zpûv; Jifií Zelenka
– bicí. (http://www.bluessession.cz)

18.30 – ASPM Jana Spáleného
Trio ve sloÏení Jan Spálen˘ – Petr

Kalandra – Franti‰ek Havlíãek vzniklo
v polovinû 80. let, kdy Jan Spálen˘ mûl
dávno za sebou nejen doby Apollobeatu,
ale také dvû nezvalovská alba „Edison“
a „Signál ãasu“ a fiadu singlÛ, z nichÏ
pak byla sestavena dlouhohrající kom-
pilace „Já se tû nevzdám“. Ve skromné
akustické podobû se pánové znovu na‰li
pfii prezentaci písniãek vycházejících
z bluesového podhoubí. ASPM je dodnes
p o z n á -
vací znaã-
kou Jana
Spálené-
ho, kter˘
s o u ã a s -
nou for-
maci po-
vaÏuje za
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nejlep‰í kapelu svého Ïivota. Na pódiích
se kromû základní sestavy ãas od ãasu
objevuje i tzv. malá parta – v Ti‰novû
vystoupí zfiejmû nûco mezi obûma varian-
tami. Základní sestava: Jan Spálen˘
– piano, zpûv; Radek Krampl – vibrafon;
Michal Gera – trubka; Filip Spálen˘
– baskytara, tuba; Filip Jeníãek – bicí.
(http://www.lotoscd.cz/janspaleny)

19.50 – Petr Kalandra Memory Band
Kapela pocházející z Mostu se usta-

vila v roce 2005 jako pocta Petru
Kalandrovi a jeho tvorbû. Tak jako Petr
ukázal mnoha lidem cestu k Dylanovi,
Youngovi, Waitsovi a dal‰ím velikánÛm
amerického folk blues, Memory Band
ukazuje dal‰í generaci cestu ke

Kalandrovi, od nûhoÏ je to k v˘‰e jme-
novan˘m uÏ jen kousek. Skupina má na
kontû Ïivû natoãené DVD z fiíjna 2009,
které vzniklo v klubu âechovka
v Havlíãkovû Brodû i se spoluúãastí
ex-ãlena Marsyasu Oskara  Petra, kte-
rého v Ti‰novû uvede jako hosta rovnûÏ.
Obsazení: Míra KuÏelka – kytara, zpûv;
Oldfiich ·imkÛ – kytara, zpûv; Jan
Petrásek – baskytara, zpûv; Igor ·ikula
– foukací harmonika; Jifií Stárek – bicí.
(http://www.kalandramemory.cz)

Pohybové kurzy MûKS
v sezónû 2010-11
PILATES
úter˘ 20.00 – 21.00 hod., vedoucí Emílie
Baldrmanová, velk˘ sál MûKS

KALANETIKA
pondûlí 19.30 – 20.30 hod.
ãtvrtek 19.30 – 20.30 hod., vedoucí
Marie Kupská, Z· 28. fiíjna, divadelní
uãebna
CVIâENÍ V RYTMU TANCE
ãtvrtek 18.00 – 19.00 hod., vedoucí
Lucia Jefiábková, Z· Smí‰kova, stará
tûlocviãna
AEROBIC
úter˘ 20.00 – 21.00 hod., vedoucí
ZdeÀka Bene‰ová, Z· Smí‰kova, stará
tûlocviãna, v jednání je dal‰í hodina ve
ãtvrtek v tutéÏ dobu

Pohybové kurzy nové sezóny budou
zahájeny v záfií 2010 (PILATES v fiíjnu). 

Na PILATES a AEROBIC jsou od
poloviny srpna v kanceláfii MûKS v pro-
deji permanentní vstupenky.

Pfiedplatné na novou koncertní
sezónu KPH je moÏno zakoupit v kan-
celáfii MûKS. Cena základní permanent-
ky ãiní 1.200,- Kã (na 10 koncertÛ); dÛ-
chodci, studenti a drÏitelé ZTP zaplatí
600,- Kã. Cena jednotliv˘ch vstupenek
na koncerty bude jednotná – 150,- Kã.

Mûstská knihovna Ti‰nov

pfiipravila v rámci projektu Salonky
na ãtvrtek 2. záfií 2010 náv‰tûvu expo-
zice na hradû ·pilberk. V̆ stava s ná-
zvem „Dámská volenka“ zahrnuje his-
torii módy, tance, plesÛ a taneãních zá-
bav od 19. do 21. století a zamûfiuje se
na tanec, odûv a jejich vzájemné ladûní.
Na v˘stavû lze shlédnout dámské i pán-
ské kost˘my, módní doplÀky, kolekce
krajky, ‰perkÛ a biÏuterie, vûjífiÛ a ta-
neãních pofiádkÛ ze sbírek Muzea mûsta
Brna.

Zájemci se pfiihlásí telefonicky (549
121 001-5) nebo osobnû v knihovnû do
31. 8. 2010. Sraz pfiihlá‰en˘ch pfied
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vlakov˘m nádraÏím v 8.15 hod., ce-
stovné a vstupné si hradí kaÏd˘ sám.
(SníÏené vstupné pro seniory na expo-
zici je 60,- Kã).

Univerzita volného ãasu
– zimní semestr 2010/2011

Mûstská knihovna pfiipravuje pro blí-
Ïící se zimní semestr (fiíjen – leden)
nové cykly pfiedná‰ek.
„Velcí mistfii renesanãního malífiství“
1.) Evropa v 15. – 17. století – kulturnû

historick˘ pfiehled
2.) Poãátky florentské renesance

(Giotto, Massacio)
3.) Malífii italského Quattrocenta

(Uccello, Fra Angelico, Botticelli,
Benozzo Gozolli)

4.) Leonardo da Vinci, Michelangelo
Buonarroti, Raffaelo Santi a florent-
sk˘ man˘rismus

5.) Renesanãní malífiství v Benátkách
(Carpaccio, Bellini, Giorgione,
Tizian, Tintoretto) 

6.) Ran˘ nizozemsk˘ realismus (Bratfii
Van Eyckové, Bosch, Campin,
Breughel)

7.) Severská renesance (Dürer, Holbein,
Cranach, Fontenebleauská ‰kola)

8.) Renesanãní malífiství v âechách a na
Moravû, dvorsk˘ okruh císafie
Rudolfa II.
Cyklus osmi pfiedná‰ek „Velcí mist-

fii renesanãního malífiství“ si klade
za cíl postihnout v˘voj evropského rene-
sanãního malífiství od 15. – 17. století.
Na základû historick˘ch a kulturních
souvislostí zde budou pfiedstaveni
nejv˘znamnûj‰í malífii z nejrÛznûj‰ích
malífisk˘ch ‰kol a jejich díla. TûÏi‰tû
pfiedná‰kového cyklu bude spoãívat
v italském renesanãním malífiství, kde
bude mimo jiné kladen dÛraz na v˘-
znam a ikonografii jednotliv˘ch umûlec-

k˘ch dûl. Kromû italského umûní budou
posluchaãi seznámeni s v˘vojem rene-
sanãního malífiství v zaalpsk˘ch zemích
(Nûmecko, Nizozemí, Francie) a pfied-
ná‰ky zakonãí exkurzí do ãeského rene-
sanãního malífiství, kde budou poslu-
chaãi seznámeni s epitafní malbou,
typickou pro mû‰Èanské prostfiedí
a jejím dvorsk˘m protipólem, kter˘
pfiedstavovali umûlci pracující pro cí-
safie Rudolfa II. Pfiedná‰ky budou za-
konãeny tradiãní exkurzí související
s pfiedloÏen˘m tématem.
Pfiedná‰í: Mgr. Michal Koneãn˘
Zahájení: 5. 10. 2010 v 17.00 hod.

„Umûní 20. století“
1.) Expresivní v˘raz – Edvard Munch

a poãátky expresionismu, expresio-
nismus v díle skupiny Osma, Alén
Divi‰ a expresivní ztvárnûní záÏitkÛ
ze svûtov˘ch válek, expresionismus
v umûní 2. poloviny 20. století, explo-
sionalismus a Vladimír Boudník,
Adriena ·imotová, sestry Válovy

2.) Kubismus a kubismy – Pablo Picasso,
Georges Braque a poãátky kubismu,
principy analytického a syntetického
kubismu, hlavní pfiedstavitelé ães-
kého kubismu (Emil Filla, Bohumil
Kubi‰ta, Antonín Procházka, Václav
·pála, Josef âapek, Otto Gutfreund),
spor o podobu moderního umûní, po-
váleãné modifikace kubismu

3.) Abstrakce – Vasil Kandinski,
Kazimir Maleviã, Piet Mondrian
a poãátky abstrakce, cesta Franti‰ka
Kupky k abstrakci, artificialismus,
Franti‰ek Folt˘n a organická ab-
strakce, informel a Robert Piesen,
Zdenûk S˘kora a formy abstrakce
v souãasném umûní

4.) Moderní realismy – Henri Rousseau
a primitivismus, Pablo Picasso a neo-
klasicismus, magick˘ realismus,
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nûmecká nová vûcnost, poãátky sku-
piny Devûtsil, Tvrdo‰íjní, Jan
Zrzav˘, sociální tendence 20. a 30.
let, nová figurace a vyuÏívání moder-
ních realismÛ v umûní 2. poloviny
20. století

5.) Hranice umûní – ready made, prin-
cip náhody a Marcel Duchamp, kon-
ceptuální umûní, performance, akãní
umûní 60. let a Milan KníÏák, hnutí
Aktual, Zorka Ságlová a landart, ne-
galerijní v˘stavní prostory a umûní
ve vefiejném prostoru

6.) Nereálné svûty – André Breton
a principy surrealismu, hlavní osob-
nosti surrealismu v evropském umû-
ní (Salvador Dalí, Max Ernst, Joan
Miró), Toyen, Jindfiich ·tyrsk˘
a Surrealistická skupina, Vincenc
Makovsk˘ a surrealismus v sochafi-
ství, pováleãn˘ surrealismus, sku-
pina Ra, Mikulá‰ Medek, snové
svûty souãasn˘ch umûlcÛ

7.) Klasické realismy – Jakub Obrovsk˘
a akademická malba 1. poloviny
20. století,  zneuÏití realismu ve pro-
spûch umûní totalitních reÏimÛ,
umûní podporované nacisty a taÏení
proti Entartete Kunst, socialistick˘
realismus, v˘znamní umûlci 1. pol.
20. stol. ve sluÏbách komunistického
státu

8.) Tendence a osobnosti souãasného 
umûní nebo exkurze – expozice moder-
ního umûní Moravské galerie v Brnû
Cyklus osmi pfiedná‰ek „Umûní 20.

století“ nastíní prÛfiez dûjinami
v˘tvarného umûní 20. století (s v˘jim-
kou architektury) s dÛrazem na ãeské
prostfiedí.
Pfiedná‰í: Mgr.  Silvie ·eborová
Zahájení: 12. 10. 2010 v 17.00 hod.

Zájemci se mohou pfiihlásit osobnû
v úter˘ 7. 9. 2010 v dobû od 13.00 do

18.00 hod. a ve stfiedu 8. 9. 2010 v dobû
od 8.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do
18.00 hod. v dospûlém oddûlení Mûstské
knihovny.

Setkání pfies ãtyfii generace

Léto je dobou setkávání, obnovy
a nûkdy i znovunavazování témûfi jiÏ
ztracen˘ch rodinn˘ch a pfiíbuzensk˘ch
vztahÛ. Hledání a nalézání rodov˘ch ni-
tek je druhem krásného dobrodruÏství
a následná setkání mají neopakova-
telné kouzlo. Obojího se letos v létû
dostalo ãlenÛm Spoleãnosti Anny
Pammrové. V polovinû ãervence pfii‰el
pfiedsedkyni SAP Vlastû Urbánkové
prostfiednictvím kontaktu na webov˘ch
stránkách Spoleãnosti  následující mail:

„VáÏená paní, jsem americká stu-
dentka a také pra-pravnuãka Anny
Pammrové. Vidûla jsem va‰i knihu
o Annû Pammrové v knihovnû v Kali-
fornii. MÛj pradûdeãek byl Franti‰ek
Kroh II. V Americe nevíme nic o Annû
Pammrové a chtûla bych vûdût, kdo
byla moje babiãka. Studuji ãe‰tinu na
univerzitû v Kaliforni, Berkeley, protoÏe
chci pfiekládat knihu „O Matefiství
a Pamatefiství“ jako diplomovou práci.
Syn Franti‰ka Kroha II zemfiel, kdyÏ
matce byly 3 roky a já jsem se nikdy
s dûdeãkem neseznámila. Hledám pfii-
buzné v âeské republice ale nevím, kde
hledat.

Jsem v Brnû aÏ do 22. srpna, protoÏe
jsem dostala grant od americké vlády,
abych tady studovala ãe‰tinu. Chtûla
bych vûdût, jestli máte, nûjaké infor-
mace o pfiíbuzn˘ch Anny Pammrové.

PromiÀte, ale nemluvím ãesky pfiíli‰
dobfie. Dûkuji za pomoc, Elaine
Elizabeth Eller.“

V dopise uveden˘ „Franti‰ek
Kroh II" byl synem Anny Pammrové,
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spisovatelky a filozofky Ïijící dlouhá
léta osamûle poblíÏ Îìárce. Jako mlad˘
muÏ odjel na poãátku 1. svûtové války
do Ameriky a od té doby o nûm a o jeho
Ïivotû nebyly prakticky Ïádné zprávy.
Z dochované pohlednice bylo zfiejmé, Ïe
ve 30. letech Ïil v Kalifornii a mûl ro-
dinu. Jiné dopisy ani ústní svûdectví se
nezachovaly. Z to-
hoto dÛvodu v˘‰e
ocitovan˘ mail za-
pÛsobil jako té-
mûfi neuvûfiitelné
zjevení. Brzy do-
‰lo k navázání
pfiímého kontaktu
s Elaine, k nûko-
lika setkáním
a také samozfiejmû
k cestû do Îìárce
a Pammrova.

Záhy se vysvûtlilo, proã o v˘mûnû
zpráv mezi Annou Pammrovou a jejím
synem  nikdo ve Îìárci nevûdûl.
Franti‰ek totiÏ pfiijal jméno Frank
Gartner. Spojitost se slovem „zahrada“
není náhodná. Práci v zeleninové za-
hradû, která matce i jemu poskytovala
velkou ãást Ïivobytí, dobfie znal a ovlá-
dal a pfiírodû byl symbolicky zasvûcen
uÏ krátce po narození:

Tam jsem dítû poloÏila na dubové
listí a s zrakem upfien˘m na jeho je‰tû
nev˘raznou tváfi jsem fiekla: „ Neodluãuj
se od stromÛ, hvûzd a dobr˘ch knih! Les
nebo zahrada aÈ se stane tv˘m domo-
vem aÏ do posledního dechu. Strom tû
bude tû‰it, Ïivit, v zimû zahfiívat, v létû
chladit a v nemoci léãit. Hvûzdám obûtuj
cit i my‰lenku. Ony tû povedou ke
zdroji v‰esvûtové lásky, posvítí tobû na
záhadu vlastního Ïití. Za nocí hmotn˘ch
starostí budou ti vûãnû zfiícím písmem
Prady. – Z hloubky a dálky, v níÏ plují,
pozná‰ hloubku a dálku své vlastní

du‰e… A tak jak neodvracej zraku od
hvûzd, tak neodvracej ruku od hlíny!
– Obé ti dá, ãeho ti tfieba.“ (Alma
Kfiemenová: Anna Pammrová – Ïivoto-
pis. Ti‰nov, Sursum 2005)

V dÛsledku pfiedãasné smrti syna
Franti‰ka Kroha – Gartnera bylo bliÏ‰í
povûdomí historie rodiny pfietrÏeno

a neudrÏelo se ani
aktivní uÏívání
ãe‰tiny. Teprve
kdyÏ se Elaine,
pfiíslu‰nice nej-
mlad‰í generace,
rozhodla studovat
nejprve obecnû
lingvistiku a pfied
rokem ãe‰tinu,
vzpomnûla si její
teta na krabici
s fiadou ãesky

psan˘ch materiálÛ, fotografií a také nû-
kolika knihami Anny Pammrové a pfie-
dala jí své netefii.  To spolu s informace-
mi ze zmínûné knihy V. Urbánkové (jed-
nalo se o knihu „Nav‰tivte mne s podzi-
mem“) dalo Ïivotu Elaine Eller dal‰í
smûr. Anna Pammrová mluvila nûkoli-
ka jazyky a také Elaine má v˘razné ja-
zykové nadání. Po roce studia mluví
pûknou a zfietelnou ãe‰tinou a potíÏe jí
nedûlá ani ãeské skloÀování. Chtûlo by
se fiíci, Ïe tyto pfiedpoklady mûla uloÏe-
ny nûkde ve sv˘ch genech. Také ona
upfiednostÀuje jednoduch˘ a tradiãní Ïi-
votní styl, pûstuje si napfiíklad sama ze-
leninu, a na svÛj vûk 23 let je velmi sa-
mostatná a cílevûdomá. A, jakkoliv neu-
vûfiitelnû to zní, se svou  „pramáti“ má
nûkolik nespornû shodn˘ch spoleãn˘ch
rysÛ ve vzhledu.

Pfiekvapením pro Elaine bylo zji‰-
tûní, Ïe Ïivotem a my‰lenkov˘m dûdic-
tvím její pfiedkynû se zde zab˘vá celá
fiada lidí. Kromû obãanského sdruÏení
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Spoleãnost Anny Pammrové je to napfií-
klad Mgr. Zuzana Ticháãková, která
pracuje na doktorské práci vûnované
filozofii A. P., a na anglick˘ch univerzi-
tách pÛsobící a v angliãtinû publikující
badatelka PhDr. Jifiina ·mejkalová.

Pfiejeme Elaine mnoho zdaru v její
lingvistické práci a mnoho radosti ze
znovuobjeveného ãe‰ství.

Za v˘bor Spoleãnosti Anny
Pammrové

Helena Pernicová

V˘stava v synagoze

Záfií v lomnické synagoze je opût ve
znamení spolupráce galerie V-ATELIER
s Úfiadem mûstyse Lomnice. Na pod-
zimní v˘stavû se pfiedstaví sv˘mi obrazy
a plastikami akademick˘ malífi a sochafi
Sergej Kulina.

Sergej Kulina vystudoval Akademii
v˘tvarn˘ch umûní v Kyjevû a poãátkem
90. let se natrvalo usazuje v âeské re-
publice. Ve své tvorbû se zamûfiuje na
ãlovûka a jeho vztahy, pracuje s v˘ra-
zem obliãeje, gestem a snaÏí se navázat
dialog s divákem. Námûty ãerpá jak ze
souãasnosti, tak z historie, inspiraci na-
chází téÏ v náboÏensk˘ch tématech.
V celkové kompozici pfievaÏuje forma
skládání pfiíbûhÛ nebo skutkÛ mozaiko-
v˘m zpÛsobem z ãástí figur a symbolÛ.
V charakteru malby a v barevnosti je
patrné v˘razné ovlivnûní pravoslavnou
kulturou.

Slavnostní vernisáÏ s kulturním
programem se uskuteãní v sobotu
4. záfií 2010 ve 14.00 hod. a v˘stava po-
trvá do 26. záfií. Otevfieno bude soboty
a nedûle od 13.00 do 17.00 hod., ná-
v‰tûvy mimo tuto dobu jsou moÏné po
domluvû na Úfiadu mûstyse Lomnice,
telefon 549 450 315. Tû‰íme se na va‰i
náv‰tûvu.

Krajina a krajinn˘ detail

âas prázdnin a dovolen˘ch je tou
pravou pfiíleÏitostí vymûnit prostfiedí
pracovi‰tû, domova a obchodních center
za v˘lety do pfiírody. PfiíleÏitost porov-
nat to, co zde mÛÏe oko zhlédnout s tím,
co vidûli a zaznamenali fotografové
Klubu pfiátel fotografie Ti‰nov se nabízí
pfii pohledu na jejich snímky. V˘stavu
pûti desítek fotografií pfiipravenou ve
spolupráci s Okra‰lovacím spolkem
Lomnice prezentují ve v˘stavních pro-
storách synagogy.

Otevfiení v˘stavy si vzal za své, kdo
jin˘, neÏ milovník pfiírody, lovec beze
zbraní, fotograf Josef Ptáãek. Pfiíje-
mnou atmosféru vernisáÏe navodilo
hudební trio Îalozpûv s hudbou a pís-
nûmi ãasto opûvujícími Vysoãinu.
Starosta Lomnice ing. Vojta pfiipomnûl
dal‰í kulturní iniciativu mûstyse, která
se vztahuje na finálovou úãast v celo-
státní soutûÏi Strom roku, do které byl
pfiihlá‰en ãast˘ fotografick˘ objekt – zá-
meck˘ ãerven˘ buk.

Celkov˘ rámec fotov˘stavy vhodnû
doplÀuje cenná sbírka pohlednic
Lomnice a okolí pana Jifiího Veselého
z Brna, kter˘ v˘sledek své celoÏivotní
záliby vûnoval Lomnici.

(MB)
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Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
29. 8. Kalandrafest letní kino 15.30 MûKS
27. 8. Poslední prázdninová vatra zahrádka U Palce 20.00

2. 9. Salonky – Dámská volenka 8.15 MûK
11. 9. – 12. 9.    V̆ stava patchworku Z· nám. 28. fiíjna 9.00 – 18.00

V˘stavy

Datum Akce Místo
31. 7. – 27. 8 Franti‰ek Jurek JamborÛv dÛm
28. 8. – 17. 9. Ivan Kulheim – obrazy JamborÛv dÛm
25. 4. – 17. 10. ·kolní kabinet Podhorácké muzeum
23. 5. – 28. 9. DobrodruÏství vertikál Podhorácké muzeum

Jinde

Datum Akce Místo
8. 8. – 29. 8. V̆ stava fotografií a historick˘ch pohlednic synagoga Lomnice
4. 9. – 26. 9. Sergej Kulina – obrazy a plastiky synagoga Lomnice
5. 9. Petanque – Louãení s prázdninami hfii‰tû v ·erkovicích

12. 9. Den otevfien˘ch dvefií Domov sv. AlÏbûty
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Matefiské centrum Studánka
informuje o dÛleÏit˘ch zmûnách,
které nás ãekají od záfií 2010

Zmûna názvu:
Rodinné centrum Studánka o. s.

Tím, jak se na‰e centrum vyvíjí, tak
roste a promûÀuje se i na‰e nabídka. UÏ
dlouho nejsme místo, kam pfiichází jen
matky... Zmûnou názvu chceme vefiejnû
pozvat do centra opravdu celou rodinu.
V centru jsou vítaní i tatínci, babiãky,
dûdeãkové.

Pfiedpokládáme také, Ïe pfiestaneme
b˘t zamûÀováni za matefiskou ‰kolu
a vefiejnost si bude umût snadnûji pfied-
stavit, proã na‰e centrum existuje a co
dûlá...

Zmûna loga – pod názvem Rodinné
centrum Studánka bude i jiné logo:

Nová podoba loga má barvy pfiírody,
vody, je v nûm Ïivot, dynamika i jistá
nostalgie. Zpívající ptáãek, kter˘ pije
z vody studánky je symbolem zobrazují-
cím na‰e vize i poslání... Tfii ptáãci,
ktefií budou ãasto pouÏíváni na www
stránkách, vizitkách, hlaviãkovém pa-
pífie atd... symbolizují úplnou, spokoje-
nou rodinu.

Zmûna www prezentace
S tím, co uÏ bylo napsáno, souvisí

i tvorba nov˘ch internetov˘ch stránek.
MÛÏete se tû‰it na pfiehlednûj‰í a obsáh-
lej‰í webové stránky s novou adresou
www.studanka-tisnov.cz. Do zku‰ebního
provozu budou uvedené v fiíjnu 2010.

Vûfiíme, Ïe se vám nov˘ název, logo
i ucelená grafická prezentace budou
líbit.

Rodinné centrum Studánka zve ro-
diãe, dûti a ti‰novskou vefiejnost na:

Oslavu ‰est˘ch narozenin
v pátek 3. záfií 2010 od 16 hodin

Tû‰it se mÛÏete na:
– posezení u dobré kávy, ãaje a bio-

mo‰tu s dortíkem a sváteãním mamin-
kovsk˘m peãivem

– pfiíjemné poprázdninové setkání
s pfiáteli a kamarády

– aktuální nabídku krouÏkÛ a akcí
Studánky v novém ‰kolním roce

– v˘stava Spoleãnost pfiátelská rodinû
2005 – 2009 – pfiedstavení v‰ech dosa-
vadních drÏitelÛ titulu

– skákací hrad a dal‰í pfiekvapení

V 16.15 hodin bude v rodinném
centru pfiedán certifikát Spoleãnost
pfiátelská rodinû za úãasti pfiedstavi-
telÛ mûsta Ti‰nov a dal‰ích hostÛ.

Tû‰íme se na vás v Rodinném centru
Studánka, Kvûtnická 821, Ti‰nov,
www.studanka-tisnov.cz

DÛm dûtí a mládeÏe
Ti‰nov informuje

âinnost krouÏkÛ
v novém ‰kolním
roce zaãíná v pon-
dûlí 27. 9. 2010.
Aktuální nabídka

bude zvefiejnûna zaãátkem záfií v Ti‰nov-
sk˘ch novinách, ve ‰kolách, na plakáto-
vacích plochách, na www.ddm-tisnov.cz. 

PfiedbûÏné pfiihlá‰ení do krouÏkÛ
a bliÏ‰í informace telefonicky nebo
e-mailem domecek@ddm-tisnov.cz.

PouÈ a Den otevfien˘ch
dvefií na ÎernÛvce

Domov sv. AlÏbûty a Milosrdné
sestry III. fiádu sv. Franti‰ka srdeãnû
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zvou v‰echny své klienty, pfiíbuzné,
známé, zamûstnance, dobrovolníky,
pfiíznivce a dobrodince v nedûli 12. záfií
2010 na PouÈ k Pannû Marii Bolestné
a Den otevfien˘ch dvefií. Slavnostní m‰i
svatou v 14:30 hod. bude celebrovat
p. Josef ·indar. BohosluÏbu doprovodí
smí‰en˘ sbor LSDa z Lomnice
u Ti‰nova. Poté jste srdeãnû zváni do
areálu zahrady k pfiíjemnému posezení
a vzájemnému setkání. Atmosféru na-
vodí bluesová kapela K. R. Banda. TéÏ je
pro Vás pfiipravena prezentace v˘robkÛ
na‰ich klientÛ a malé obãerstvení. Den
otevfien˘ch dvefií bude probíhat od
14.00 – 18.00 hod.

Zahájení ‰kolního roku
pro Ïáky 1. tfiíd

¤editelství Z· Ti‰-
nov, nám. 28. fiíjna
1708 oznamuje, Ïe

slavnostní zahájení ‰kolního roku
2010/2011 pro Ïáky 1. tfiíd probûhne ve
stfiedu 1. 9. 2010 v 900 hodin.

Na tuto dÛleÏitou událost v Ïivotû
Va‰eho prvÀáãka srdeãnû zveme v‰ech-
ny rodiãe, prarodiãe a pfiátele na‰í ‰koly.

Zahájení ‰kolního roku pro ostatní
Ïáky je jiÏ tradiãnû v 8.00 hodin.

PaedDr. Radmila Zhofiová
fieditelka ‰koly

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

Plavání a relaxace
v Mûstsk˘ch lázních
v Boskovicích 
Od stfiedy 15. 9. 2010

zaãneme opût jezdit plavat do Boskovic.

Dal‰í termíny plavání: stfieda 29. 9.,
13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11. a 8. 12.
(poslední v tomto roce s veãefií
a návratem kolem 19. hod.)

Odjezd z Ti‰nova vÏdy ve 12.50 hod.
od Podhorácké restaurace. Autobus dále
zastavuje u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti
Pod Klucaninou. Cena zájezdu 140,- Kã
zahrnuje dopravu i vstupné.

V̆ hradnû pro úãastníky zájezdu je
na hodinu a pÛl, od 14.00 do 15.30 hod.,
zamluven plaveck˘ bazén, relaxaãní
bazén s perliãkov˘mi lÛÏky a sedátky,
vífiivá vana, infrasauna, parní sauna
a finská sauna. Pfiedpokládan˘ návrat
kolem 17. hod.

Na plavání 15. 9. se hlaste od 6. 9 do
9. 9. v CSS u Romany Koneãné na tel. ã.
549 410 312 nebo 773 590 274.

Relaxaãní cviãení Taekwon-do
pro seniory

Od úter˘ 7. 9. se bude cviãit kaÏdé
úter˘ a ãtvrtek od 9.00 do 10.00 hod.
v tûlocviãnû DPS Králova Taekwon-do,
cviãení na principu korejského umûní
sebeobrany. Vítáni jsou i noví zájemci.
S sebou: cviãební úbor, lehkou neklouza-
vou cviãební obuv a zejména elán a chuÈ
udûlat nûco pro své zdraví.

Více o cviãení Taekwon-do na
www.taekwondonamorave.cz

Hodová zábava
Ve ãtvrtek 23. 9. od 15.00 do 19.00

v jídelnû DPS Králova – k tanci i posle-
chu hraje pan Kozelek z Malhostovic.
Vstupné dobrovolné. Tombola, obãer-
stvení a dobrá nálada zaji‰tûna.

Den seniorÛ
V pátek 1. 10. – „odpoledne plné

zábavy“ od 13.00 hod. v jídelnû DPS.
Pfiipravujeme bohat˘ kulturní pro-

gram, ve kterém se budou stfiídat profesio-
nální umûlci, vystoupení dûtí i seniorÛ.
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Konkrétní informace o úãinkujících
upfiesníme v dal‰ích ãíslech Ti‰novsk˘ch
novin, na letácích a na www.tisnov.info
a na na‰ich stránkách www.css.tisnov.cz

T˘den sociálních sluÏeb
se celostátnû uskuteãní od 4. fiíjna

do 8. fiíjna 2010. V rámci t˘dne sociál-
ních sluÏeb pofiádáme DNY OTEV¤E-
N¯CH DVE¤Í v DPS Králova i K âim-
perku v úter˘ 5. 10 a ve stfiedu 6. 10.
2010 od 9.00 do 16.00.

Budete si moci prohlédnout budovy
Centra sociálních sluÏeb, nahlédnout do
nûkter˘ch bytÛ, dovûdût se o poskytova-
n˘ch sluÏbách a podmínkách ubytování
v DPS. Souãástí akce bude prodejní v˘-
stava prací obyvatel DPS a seniorÛ
z Ti‰novska, patchwork, ‰perky.
Prezentovat se budou i v˘robci  ruãnû
vyrábûného m˘dla, elektrokol, thermo-
vakÛ, a dal‰í.

Zájezd – koupání MO·ON
Pro ti‰novské seniory pfiipravujeme

na pondûlí 22. 11. (odjezd v 6.00 hod.
od radnice) zájezd na koupání do
Maìarska. Podrobnosti, vãetnû termínu
pfiihla‰ování na zájezd, zvefiejníme v do-
stateãném pfiedstihu v Ti‰novsk˘ch no-
vinách. Zatím se prosím nehlaste!

Ze Ïivota vozíãkáfiÛ

Dne 23. 7. t. r. se na‰e parta vozíã-
káfiÛ vypravila na spoleãnou projíÏìku
Ti‰novem. Vyrazili jsme ve 14 hodin
z Jungmannovy ulice od „Pekla“, pokra-
ãovali jsme kolem Müllerova domu, pfies
koleje a nov˘ most, kolem papírny aÏ do
Pfiedklá‰tefií.

Na‰e ãlenka, paní Wechová, si pro
nás pfiipravila zajímavosti o tûchto
místech Ti‰nova a seznámila nás s je-
jich historií. Bylo to zajímavé i pouãné
vyprávûní.

JelikoÏ nám poãasí pfiálo a sluníãko
pálilo aÏ dost, na‰e koleãka sama zato-
ãila do cukrárny CHERRY v Pfiedklá‰-
tefií. Personál se k nám choval velice
pfiátelsky, dostali jsme v˘bornou zmrz-
linu a navíc kdo chtûl, tak i chutn˘ zá-
kusek. TakÏe je‰tû jednou dûkujeme za
odpoãinutí v pfiíjemném prostfiedí cuk-
rárny a za vlídné pfiijetí.

Pak jsme se vydali po nové cyklos-
tezce kolem Svratky aÏ k novému dfievû-
nému mostu, kter˘ se opravdu povedl.
A právû tam jsme fie‰ili otázku, zda se
vrátit do Ti‰nova po silnici a nebo se vy-
dat cestiãkou kolem trati pfies Trmaãov.
Tak jsme se rozdûlili na dvû skupiny,
jedna se vrátila na silnici a druhá sku-
pina se vydala na dobrodruÏnou cestu
kolem trati. ·koda, Ïe úprava stezky
skonãila pfied tratí a Ïe není lépe sjízdná
dál na Trmaãov. V terénu a na ‰tûrku to
nebylo moc jednoduché a bezpeãné.
A pfii tom je to jedna z mála moÏností,
jak se dostat do lesa a do Lomniãky na
vozíku, po hlavní silnici je to velmi ris-
kantní a chodníky jsou do poloviny za-
rostlé kfiovím, které ‰lehá do oãí.

V‰echno ale dobfie dopadlo, podafiilo
se nám bez karambolu projet, ale je
pravdou, Ïe jsme byli rádi a oddechli si,
kdyÏ jsme byli  na Trmaãovû.

Ale i tak se jiÏ tû‰íme na dal‰í akci.

„Ti‰nov‰tí vozíãkáfii“

Odkud a kdy pfii‰el do
Ti‰nova pohybliv˘ BETLÉM?

Ve vánoãním ãísle v roce 2005 ãaso-
pisu CESTA je popis mechanického
betlému A. Vajera, kter˘ je pravidelnû
vystavován v období Vánoc v kostele
sv. Václava v Ti‰novû. Je to v pofiadí
tfietí betlém, kter˘ A. Vajer vyrobil.
BohuÏel o jeho  putování z Brna do
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Ti‰nova se nezachovaly Ïádné zprávy.
Proto se obracíme na ãtenáfie zda nûkdo
z vás neví, tfieba z doslechu i nezaruãe-
nou informaci, odkud a pfiibliÏnû kdy
vá‰ mechanick˘ betlém do Ti‰nova pfii-
‰el. Tfieba nám to pomÛÏe v dal‰ím pát-
rání. Posuìte sami, co se o ostatních
betlémech zjistilo.

Nûkteré betlémy v domácnostech,
v muzeích ãi kostelích mají svoji histo-
rii, svÛj neopakovateln˘ pfiíbûh. Mezi
takové betlémy s bohatou historií, kte-
rou se snaÏíme objasnit, patfií i mecha-
nické betlémy brnûnského kotláfie
Aloise Vajera. Zhotovil ãtyfii betlémy
s pohybliv˘mi figurkami pfied rokem
1940. Do dne‰ní doby se zachovaly tfii.

Prv˘ se nachází v âesk˘ch Budûjo-
vicích v katedrále sv. Mikulá‰e a byl pÛ-
vodnû v sirotãinci, pro kter˘ jej fiádové
sestry od brnûnského klá‰tera Kongre-
gace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boro-
mejského odkoupily. Má to b˘t ten prv˘
betlém, kter˘ pan Vajer vyrobil. (Byl
pfievezen z Brna do sirotãince v âesk˘ch
Budûjovicích pfiibliÏnû ve dvacát˘ch aÏ
tfiicát˘ch letech minulého století).

Druh˘ betlém, kter˘ pan Vajer
v Brnû vytvofiil, mûl vût‰í figurky a byl
zniãen pfii náletu na Brno v dubnu 1945.  

V pofiadí ãtvrt˘ vyroben˘ betlém byl
nejdfiíve v klá‰tefie Kongregace
Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromej-
ského v RoÏìalovicích asi uÏ v roce
1955. (Kdy byl do RoÏìalovic pfiivezen,
nevíme.) V roce 1964 jej pfievezly sestry
boromejky z Podlesí u Nového BydÏova
do Hradi‰tû u Znojma a pak v roce 2007
byl pfievezen do Moravsk˘ch Budûjovic
a je v Domû svatého Antonína, fiádu
Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromej-
ského. Tolik ve struãnosti.

Tfietí betlém, jak jsme uvedli, je
v Ti‰novû k vidûní o Vánocích v kostele

sv. Václava. A to je v‰e, co víme. Není to
málo?

Proã se o v‰echny Vajerovy betlémy
zajímáme? Jak bylo uvedeno, je jeden
z betlémÛ právû v Moravsk˘ch Budûjo-
vicích a tato skuteãnost je dÛvodem
k sepsání historie tûchto betlémÛ a zve-
fiejnit ji ve „Vlastivûdném sborníku
Moravskobudûjovicka, ãíslo III/2010“.
Proto prosíme, zda nûkdo ze ãtenáfiÛ by
nám mohl doplnit informace o ti‰nov-
ském betlému pokud moÏno co nejdfiíve.
Nezaruãené informace budou uvedeny
vûtou: „Z doslechu víme, Ïe Ti‰novsk˘
betlém byl pfiivezen asi ...., bohuÏel tuto
informaci uÏ nelze z kronik aj. pramenÛ
doloÏit.“

Autor dûkuje ãtenáfiÛm za pomoc.
Informace, prosím, zasílejte na tel. ãíslo
602 413 327 nebo na e-mail: 
dvorakovi.mb@volny.cz

VD

Tak uÏ zase máme most
do Pfiedklá‰tefií

Od prvního prázdninového dne leto‰-
ního roku je oficiálnû otevfien nov˘ most
pfies fieku Svratku.

První byl vybudován jiÏ okolo roku
1830 na stejném místû. Ten koncem
II. svûtové války, konkrétnû 8. kvûtna
1945, ustupující nûmecké jednotky vy-
hodily do povûtfií spolu s dal‰ími podob-
n˘mi stavbami na Ti‰novsku. Nûjak˘
ãas spojení nahrazovaly rÛzné provi-
zorní dfievûné konstrukce. Teprve v roce
1947 byl postaven nov˘, i kdyÏ také pro-
zatímní most, kter˘ ov‰em „doãasnû“
slouÏil cel˘ch 41 let aÏ do roku 1988.
V tomto roce probûhla jeho rekon-
strukce osazením betonov˘ch pilífiÛ vo-
jenskou ocelovou konstrukcí Bailey
Bridge s dfievenou mostovkou, která
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byla pÛvodnû namonto-
vána ve Veverské Bít˘‰ce.
Tento unikát pocházel je‰tû
z mezinárodní pováleãné
pomoci UNRRA – United
Nations Relief and
Rehabilitation Admini-
stration, neboli projekt me-
zinárodní humanitní a roz-
vojové pomoci. V roce 1996
silniãáfii dílo pfiemontovali
a posílili. Od té doby do-
cházelo k rÛznû nároãn˘m
opravám, napfiíklad v roce
2001 byla provedena cel-
ková oprava chodníku
a v roce 2002 byla prove-
dena v˘mûna zkorodovan˘ch ocelov˘ch
nosn˘ch ãástí. Dfievûné ãásti byly také
pravidelnû obnovovány. V havarijním
stavu se vozovka nacházela jiÏ 10 let
pfied uzavfiením. Vzhledem ke stavu
stárnoucího materiálu docházelo ke sni-
Ïování tonáÏe projíÏdûjících vozidel. Ne
vÏdy v‰ak fiidiãi respektovali dopravní
znaãení. Pfies most bûÏnû jezdila i ná-
kladní auta, z toho dÛvodu docházelo
k poruchám v dÛsledku pfietûÏování
nosné konstrukce a k devastaci dfievû-
n˘ch ãástí. Ocelov˘ Ïenijní most Bailey
slouÏil nejen obyvatelÛm Ti‰novska
19 let, do roku 2007, kdy byl definitivnû
uzavfien. Jeho konstrukce byla jiÏ v tak

‰patném stavu, Ïe jakákoliv dal‰í provi-
zorní oprava by nebyla moÏná.
Od ãervence 2010 se klene nad fiekou
Svratkou stavba nová. Její vybudování
bylo realizováno také díky dotaci
Regionálního operaãního programu.
Náklady na zbudování se vy‰plhaly asi
na 65 milionÛ a na financování se podí-
lela i obec Pfiedklá‰tefií. Stavební práce
zaãaly v únoru 2009 a skonãily v ãer-
venci 2010. Tûleso je tvofieno betonovou
konstrukcí uchycenou v Ïelezobetono-
v˘ch opûrách. Je pfiibliÏnû 38 metrÛ
dlouhé a necel˘ch 10 metrÛ ‰iroké.

Nezb˘vá, neÏ popfiát, aby nám v‰em
most dlouho a dobfie slouÏil.

Dagmar Rudolfová

âerven˘ buk z Lomnice
je ve finále ankety
STROM ROKU 2010!

Tuto krásnou zprávu jsme se dovû-
dûli koncem ãervna od zástupcÛ Nadace
Partnerství, která od roku 2002 v pro-
gramu Strom Ïivota pofiádá celostátní
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anketu o nejkrásnûj‰í a nejzajímavûj‰í
strom âeské republiky. Nadace podpo-
ruje i regionální ankety této soutûÏe
a povaÏuje je za velmi prospû‰né pro
cel˘ region a povûdomí obãanÛ o pro-
stfiedí, ve kterém Ïijí. Na Ti‰novsku se
jiÏ péãe a zájem o stromy staly tradicí,
do které se zapojují jak jednotlivci nebo
kolektivy ‰kol, tak i patfiiãné odbory
mûstské správy. V‰em patfií dík a tato
nominace ãerveného buku je jistû za-
slouÏenou odmûnou za aktivity minu-
l˘ch let jak pro dûti lomnické základní
‰koly a pro lomnické obãany, tak pro ti‰-
novskou ekoporadnu i komisi Ïivotního
prostfiedí pfii zastupitelstvu ti‰novské
radnice.

Projdûme si spoleãnû celou historii
lomnického buku v soutûÏi Strom
Ti‰novska. JiÏ pfied tfiemi lety, v roce
2007,  byl nominován do ankety
B. Pavli‰ovou a A. Harvanem s pûk-
n˘m pfiíbûhem o tom, co v‰echno buk
rostoucí v parku bezmála 250 let proÏil
a ãeho byl pravdûpodobnû svûdkem.
Tehdy se umístil na pûkném 3. místû.
V loÀském roce, na podzim 2009, byl no-
minován opût, a to nezávisle na sobû
dûtmi a pedagogy lomnické Z· a mûsty-

sem Lomnice zastoupen˘m p. starostou
Milanem Vojtou. Lomnické dûti doplnily
pfiíbûh stromu pûknou povídkou a fiadou
fotografií. Oba pfiíbûhy i s fotografiemi
byly zaslány koncem kvûtna Ekoporad-
nou Ti‰novsko do celostátní ankety
Strom roku 2010. Ze zasedání komise
posuzující v˘bûr dvanácti finalistÛ
z celé republiky vze‰el ãerven˘ lomnick˘
buk jako jeden z adeptÛ na titul Strom
roku a pfii losování, konaném shodou
okolností pfiímo pod jeho listovím, získal
soutûÏní ãíslo 3.

Co vlastnû úãast ve finále a zisk ti-
tulu „Strom roku“ obná‰í? Projekt
Strom Ïivota vznikl pro podporu a ob-
novu vztahu nás lidí ke stromÛm v kra-
jinû. Díky na‰í regionální anketû jsme
se mnohokrát pfiesvûdãili, jak nepostra-
datelné stromy pro ná‰ Ïivot jsou,
a také pocítili, jak blahodárnû pÛsobí
jako ochránci na‰ich obydlí i jako neroz-
luãní pfiátelé na‰ich zahrad, polí i otev-
fiené krajiny.

Hlasování pro ãerven˘ buk bude pro
cel˘ ti‰novsk˘ region jistû napínavou
hrou, jejíÏ v˘tûÏek podpofií nejen péãi
o tento krásn˘ a úctyhodnû star˘ strom
v areálu zámeckého parku, ale bude

rovnûÏ pfiínosem pro
v‰echny stromy
v na‰í zemi, a to pro
jejich ochranu i no-
vou v˘sadbu. V kon-
cepci Nadace
Partnerství je totiÏ
cel˘ projekt spojen
se soutûÏí s následu-
jícími pravidly:
Hlasovat pro Strom
roku lze dvûma
zpÛsoby, podpisem
na zpoplatnûn˘
hlasovací arch nebo
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zasláním dárcovské SMS. Podpis pro
strom pfiedpokládá zaplacení pfiíspûvku
3 Kã a DMS hlasující pro strom stojí
30,- Kã. Oba typy pfiíspûvkÛ jdou na
konto projektu Strom Ïivota.

Seznam finalistÛ i s fotografiemi
a podrobnosti k hlasování pomocí DMS
(v pfiípadû lomnického buku zaslání
SMS ve tvaru DMS STROM3 na ãíslo
87777) najdete na webov˘ch stránkách
Nadace Partnerství (http://www.nada-
cepartnerstvi.cz/stromzivota/strom-
roku). Pokud lomnick˘ buk zvítûzí,
získá péãi zdarma po cel˘ svÛj Ïivot a jiÏ
svou úãastí ve finále pfiiláká nejednoho
turistu ãi obdivovatele, aby si v jeho
stínu chvíli posedûl a souãasnû si pro-
hlédl okolí.

Proto hlasujme ze v‰ech sil a s rado-
stí! Hlasovat mÛÏete v Ekoporadnû
Ti‰novsko v její otevírací dobû Po 13.00
– 16.00, St 8.30 – 11.30, Pá 9.00 – 11.00,
na Ti‰novsk˘ch trzích, a Ti‰novsk˘ch
hodech, na kulturních akcích, ve ‰ko-
lách a ‰kolkách, v DDM a v Rodinném
centru Studánka a rovnûÏ v obcích
Ti‰novska. Hlasování bylo zahájeno
1. srpna a skonãí 10. fiíjna. Vyhlá‰ení
vítûze probûhne na Koncertu pro stromy
v Brnû 20. fiíjna.

Pfiipomínáme, Ïe je tfieba pamatovat
i na leto‰ní regionální anketu STROM
TI·NOVSKA 2010, do které i letos mÛ-
Ïete pfiihlásit svého kandidáta do soutû-
Ïe o nejkrásnûj‰í strom  a novû také do
kategorie Nejkrásnûj‰í alej. Je dobré
vzít fotoaparát a ke svému oblíbenému

stromu ãi aleji se vydat zavãas, abyste
mohli svÛj pfiíspûvek doruãit jako vÏdy
do Ekoporadny Ti‰novsko nebo na poda-
telnu Mûstského úfiadu v Ti‰novû do
8. fiíjna. Podrobnosti k anketû naleznete
v pfií‰tím ãísle.

Za Ekoporadnu Ti‰novsko a sdruÏe-
ní Za sebevûdomé Ti‰novsko 

Jana Koudelová

Zahrádkáfii oznamují
– zaãíná se lisovat

âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz, základní
organizace v Ti‰novû, zahájí v sobotu
28. srpna 2010 v lisovnû na Wagnerovû
ulici lisování ovoce, a to jako kaÏdoroãnû
nejen pro své ãleny, ale pro v‰echny zá-
jemce. Lisovat se bude kaÏdou sobotu od
7,30 hod. do 10,00 hod.  (podle potfieby
i déle) a od 11. záfií i kaÏdou stfiedu od
16,00 hod. (Po telefonické domluvû moÏ-
no i dfiíve).  Pfii mnoÏství ovoce nad 300
kg je moÏno se objednat pfiedem.
Poplatek za 1 kg lisovaného ovoce je 2
Kã.

Dal‰í informace je moÏno získat
u vedoucího lisovny Petra Bene‰e na tel.
ã.   723 336 319 a u zástupkynû vedoucí-
ho lisovny Heleny Miãánkové, tel. ã. 736
646 994. Aktuální informace o lisování
budou také ve v˘vûsní skfiíÀce zahrád-
káfiské organizace v horní ãásti námûstí
Míru nad fieznictvím u BártÛ.

Jan Ka‰parec

Záfií ve sportovní hale SSK Ti‰nov
Nedûle 5. 9. 17.00 – 19.00 házená muÏi Ti‰nov – Ivanãice
Sobota 25. 9. 9.00 – 17.00 stolní tenis Turnaj muÏÛ a dorostu
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O ti‰novském ml˘nském
náhonu

Pokraãování z minulého ãísla

Nám klukÛm slouÏila tato uliãka
k chytání ryb. Jednak nás vábily bû-
liãky, „vóklejky“, sekáãi a jin˘ potûr. Nic
kloudného jsme nikdy nechytili, protoÏe
na‰e udice byl ohnut˘ ‰pendlík a kousek
nasmoleného provázku na hÛlce z lísky.
I kdyÏ rybiãka zabrala, zpravidla se se-
smekla zpût do vody. „Sekáãi“, drobná
rybka s velkou hlavou a úzk˘m, krát-
k˘m tûlem a ocasem, sedûla zpravidla
na dnû, pfii vyru‰ení poodjela kousek dál
a znovu si sedla. Lovili jsme ji barbar-
sky vidliãkou. Svítilo-li slunko nesmûl
padnout na rybku stín a museli jsme
dobfie odhadnout zkreslení polohy lo-
mem paprskÛ ve vodû. Ale dafiilo se to.
Do uliãky nás chodili prohánût páni
porybní – kdysi pan Leopold Pelí‰ek,
v na‰em Ïargonu „Polda Pelda", ãímÏ
bylo avizováno nejen jeho jméno, ale
i profese. Byl totiÏ b˘val˘ policajt, s mo-
hutn˘m knírem, v plá‰ti a ãepici s d˘n-
kem pÛsobil majestátnû ba stra‰idelnû.
Jeho nástupci v úfiadu porybného byli 

pánové Vácha a Tesafi. Objevili se zne-
nadání. Pan Tesafi, také b˘val˘ policajt,
vÏdy v baãkorách. Jedinou záchranou
pfied pohlavkem nebo lískovkou bylo
skoãit do vody, mar‰ na druh˘ bfieh a po
loukách pryã. ·kodu na rybách jsme
jistû nenadûlali, ale dnes podezfiívám
pány porybné, Ïe ze svého zásahu na ne-
dospûlé pytláky mûli jistou ‰kodolibou
radost. Naproti této uliãky, ale i na ji-
n˘ch místech podél pravého bfiehu ná-
honu, jsme mûli dal‰í atrakci. Byly to
pece, které jsme budovali do jílovitého
bfiehu, nejlépe na jakési nevelké zátoce
proti budovû DruÏiny. Tam si chodívali
dospûlí pro „slínovici“, voda tam vût‰i-
nou nebyla a bfieh byl skoro o metr v˘‰e.
Do nûho jsme vyhloubili díru, pfied ni
pak z kamene nebo cihel postavili boky
ohni‰tû, navrch poloÏili kus silnûj‰ího
plechu nebo star˘ litinov˘ plát z vyhoze-
ného sporáku, ve slínu vyhrabali tunel,
na jeho konci osadili starou rouru a spo-
rák byl hotov. Zapálili jsme oh˘nek z po-
sbíraného chrastí a kouskÛ dfiev a uÏ se
peklo a vafiilo. Nejãastûji to byly topinky
s ãesnekem ze starého chleba, brambory
omyté v náhonu a nakrájené na plátky
nebo peãené v popelu, jen v˘jimeãnû

ZÁ¤Í ve spoleãenském sále sokolovny
Úter˘ 31. 8. 9.00 – 17.00 Textil
Úter˘ 7. 9. 9.00 – 17.00 Prodej textilu a domácích potfieb
Stfieda 8. 9. 9.30 – 17.00 SECOND HAND
Stfieda 15. 9. 9.00 – 16.00 Obuv
Sobota 18. 9. 9.00 – 17.00 V̆ stava chovatelÛ psÛ naháãÛ
Úter˘ 21. 9. 9.30 – 17.00 SECOND HAND
Pondûlí 29. 9. 9.00 – 17.00 Konfekce
Úter˘ 30. 9. 9.00 – 17.00 Konfekce
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nûco z domu, vajíãko ãi ãaj ve starém
e‰usu, anebo prapodivná polévka z toho,
co „dÛm“ dal. Svátkem byla peãená
rybka, pokud jsme ji chytili. Pfies vodu
v uliãce mûli v rohu zahrady Kubíkovi
jakousi nepouÏívanou kÛlnu s dvûma
okénky ven. Pro nás nebyl kum‰t do
okének vlézt a z pÛdy zespodu nijak ne-
pfiístupné si udûlat „bungr“ a mít tam
svoje potfieby k vafiení, sirky, sÛl, zásobu
brambor „‰lohnut˘ch“ rodiãÛm a jiné po-
klady. V pováleãné dobû rÛzné úkryty,
bunkry a pevnosti byly pro nás rájem.
Pfied nádraÏím na pravé stranû náhonu
byly v roce 1945 svezeny v‰emoÏné
pozÛstatky války, kanony, tanky, ãásti
letadel, protiletadlová dûla s otoãn˘mi
hlavnûmi, helmy, feld‰patky (polní lo-
patky) a dal‰í rÛzná „v˘zbroj“. Hotov˘
ráj pro na‰e hry na Nûmce a Rusy, ale
o tom si povíme snad aÏ jindy, abychom
neodbíhali od náhonu. AÏ v posledních
letech, dnes jiÏ zmizelé uliãky, postavili
„druÏiÀáci“ lávku pfies náhon jako
zkratku do druÏstva u nádraÏí.
VyuÏívalo ji celé okolí k nejkrat‰í cestû
na nádraÏí.

Asi deset metrÛ pod uliãkou b˘vala
Kubíkova koupelka. Byla to dfievûná,
dosti veliká zastfie‰ená bouda pfies cel˘
náhon. Stála na kolech zaraÏen˘ch do
dna, dvoje dvefie vedly na kaÏdé stranû
ven, uvnitfi byla laviãka, vû‰áky, schody
do vody a ráhno, za které jsme se mohli
ve vodû drÏet. Dal‰í uÏ dfiíve zaniklé
koupelky byly Müllerova (utopil se tam
za záhadn˘ch okolností jeden ãlen jejich
rodiny) a koupelka Zbirovsk˘ch. Také
vedly z jejich zahrad aÏ na druh˘ bfieh
náhonu, opût kryté a vybavené jako
Kubíkova. NíÏe po proudu byla je‰tû
koupelka Spohrova, ale uÏ jen deskami
ohraniãen˘ prostor se schody do vody, za
na‰ich ãasÛ uÏ bez stfií‰ky. Nûkolik
metrÛ dále b˘vala tfietí stavidla a pfie-

pad vody do rybníka, kter˘ kdysi b˘val
na místû ãásti ulice Na Loukách
a Hospodáfiského druÏstva. Rybník plnil
pfiedev‰ím funkci záchytné vody pro
provoz ml˘na, kdy se voda rozlévala
i mimo koryto náhonu a po loukách.
Zpravidla se voda v noci „chytala“, nebo
‰la pozdûji na elektrárnu a ve dne se
mlelo. Z rybníka vedl pak odtokov˘ ka-
nál, donedávna v terénu zfieteln˘ tûsnû
vedle PivoÀkova domu, a dál pod most-
kem pfies silnici k nádraÏí, kudy se
dalo prolézat do dvora Knollova hotelu
„Koruna“, pozdûji „FuÀka“. Zbytky
mostu pfii‰ly nedávno na svûtlo svûta,
kdyÏ se vozovka opravovala. Odtok pak
dále pokraãoval podél dne‰ní Ïelezniãní
trati a vléval se zpût do náhonu na
konci Korábu. Od tfietích stavidel pak se
náhon  dvakrát stáãel, míjel zahrady
a humna domÛ „Jirchárny“ a dal‰í
uzounkou uliãku, dnes nazvanou
KoÏeluÏská. Za kaÏd˘m domem ãi za-
hradou byla na kÛlech z prken zbitá plo-
‰ina, nûkdy se schodkama do vody, kde
se opût máchalo prádlo, brala mûkká
voda na zalévání a také se veãer lidé
koupávali.V ulici dnes zvané U Náhonu
byly dal‰í schodky, které slouÏily jako
koneãná stanice na‰ich klukovsk˘ch
plaveb. Jet dál pod velk˘ most
Janáãkovy ulice se nám uÏ nelíbilo,
i kdyÏ v Ml˘nské ulici byly dal‰í dvoje
schody a tedy moÏnost v˘stupu.
PobfieÏní zeì ale byla aÏ ke ml˘nu vy-
soká a voda uÏ taky. Náhon dospûl ke
ml˘nu a k pozdûji zbudované mûstské
elektrárnû na 110/120 voltÛ, která
zprvu vyrábûla stejnosmûrn˘  proud jen
pro vefiejné osvûtlení Ti‰nova, pozdûji se
pfiidal dieselov˘ agregát a zásobovaly se
i domácnosti. Pfied ml˘nsk˘m mostem
bylo ãeslo, Ïelezná zábrana, aby zachy-
tila to, co nepatfiilo pod kola ml˘na nebo
turbin. Pfiedev‰ím na‰e balony, ale



25TI·NOVSKÉ NOVINY 14/2010

nûkdy i ty troky, které se nepodafiilo vy-
táhnout vãas. Pod ml˘nem o dva metry
níÏe byly v˘toky dvûma vyzdûn˘mi pro-
pustûmi, jedna úzká, jedna ‰ir‰í a dosti
hluboká, a pak se voda rozlévala do roz-
sáhlej‰í plochy. âerpali tam vodu hasiãi
i silniãní správa a dávaly se zatáhnout
rozeschlé selské vozy a kola, ‰kopky, pu-
t˘nky a v‰e co bylo potfieba. Rádi jsme
se tam koupávali, lezli do „turbin“
– tedy v˘vûrÛ, kde se dalo v té vût‰í
z nich dobfie skákat do vody. Také dal‰í
rarita – byli tam úhofii! Pod ml˘nem se
plavívali v létû konû a já se py‰nû vezl
na na‰í kobyle Kukle pfies celé mûsto,
abych pomohl tatínkovi s drhnutím
a um˘váním koní. Pak se náhon zase
úÏil a protékal pod dal‰ím, betonov˘m
mostkem, vedoucím k Mudrochovû to-
várnû a domu KvasnicÛ. V Korábû pak
byla fiada schodkÛ skoro naproti kaÏ-
dému domu, aby si lidé mohli brát vodu
nebo máchat prádlo. Vody náhonu pro-
bûhly pak pod ‰irok˘m a dlouh˘m
mostem (dosud zachoval˘m), po nûmÏ
jezdila Ïeleznice. Vedle koryta byla pû‰í
cestiãka vedoucí kolem zahrad k fotbalo-
vému hfii‰ti, u nûhoÏ  náhon probûhl pod
posledním dfievûn˘m mostem a vlil se
zpût do koryta ·varcavy. Tento mostek
b˘val svûdkem nedobrovolného koupání
fotbalov˘ch rozhodãích, kdyÏ je rozvá‰-
nûní fanou‰ci házeli do náhonu. ZaÏil
jsem jednou, kdyÏ sudí zfiejmû unikl
této pasti a rychle spûchal domÛ (bydlel
nûkde na horním kraji mûsta), jak ho
rozvá‰nûní fandové honili a táhli se za
ním za spílání, fievu a nadávek. KdyÏ
dospûli ke ka‰nû na námûstí, kritizova-
ného sudího dohonili, chytili a hodili ho
tam do vody, takÏe své odmûnû neunikl.

Velikou atrakcí byla v létû „sráÏka“,
tj. úplné vypu‰tûní a ãistûní náhonu od
bahna, ale i od v‰eho moÏného, co tam
lidé „nauklízeli". Sklo, souãástky kol,

vyváÏek, Ïeleza a dal‰í. Na dnû náhonu
se objevily vût‰í ãi men‰í louÏe a tÛÀky
plné ryb, které nestaãily odplout s uni-
kající vodou nebo neprojely ãelem
u ml˘na. PfiestoÏe to hlídali porybní
a bylo zakázáno ve vypu‰tûném náhonu
lovit, nikdo nás kluky  neuhlídal.
Zamazaní, zablácení, nûkdy i pofiezaní
jsme vítûzoslavnû nosili trofeje domÛ.
Ale i zima mûla své kouzlo. Jezdilo se to-
tiÏ na ledov˘ch krách. Nad klá‰tersk˘m
splavem od „Plivátka“ k hfiebenu
splavu, tam v‰ude byla dostateãnû hlu-
boká, ale ne zas nebezpeãná voda. Ti
ménû odváÏní jezdili i na náhonu.
U „Benátek“ se odsekal patfiiãn˘ kus
ledu, do ruky jsme vzali bidlo na odstr-
kování a uÏ se jelo. Bylo nutno dávat
pozor na koupelky ãi jiné pfiekáÏky
a v pfiípadû potfieby si na ledovou kru
i lehnout, abychom projeli. Kdo to vãas
neudûlal, skonãil v ledové vodû a neÏ
jsme do‰li domÛ, uÏ nám tuhly kalhoty
i pfiedstíran˘ úsmûv. Ale „pfiivítání“ ro-
diãÛ nás zahfiálo aÏaÏ.

V na‰í dobû bylo na dno náhonu po-
loÏeno potrubí, aby odvádûlo spla‰ky
i povrchovou vodu, která tam ústila,
a náhon byl zasypán. Zfiejmû to bylo
dobfie, protoÏe uÏ pfiestal plnit svou
úlohu a jeho údrÏba by byla znaãnû
drahá i problematická. Kus historie je
pryã, konec klukovsk˘ch her i chytání
ryb a praní ãi máchání prádla. Nad b˘-
val˘m dnem náhonu jsou dnes roz‰ífiené
zahrádky, pfiístupové cesty, ba i budovy.
Pfiesto si ale nad ztracenou romantikou
obãas povzdechneme. S poslední „sráÏ-
kou“ nám uplaval nejen náhon sám, ale
i mládí a zÛstaly jen nostalgické vzpo-
mínky, které stojí za zaznamenání. I ty
se uÏ pomalu, ale jistû vrací do fieky
Laethe, do fieky zapomnûní...

Jan Vrzal
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âervnové ohlédnutí

Ve 2. polovinû ãervna probûhlo fotba-
lové soustfiedûní regionu Ti‰novska
v Itálii v oblasti Gargano. Podnûtem pro
toto soustfiedûní byl upadající stav spor-
tovních aktivit
v Ti‰novû, právû
z tohoto dÛ-
vodu jsem se
rozhodla v pfií-
padû zájmu
dûtí a rodiãÛ
uspofiádat sou-
stfiedûní u mofie.
Vzhledem k to-
mu, Ïe polovina
t˘mu jsou aler-
gici, byl jejich
pobyt zároveÀ
léãebn˘m.

Díky cestovním kanceláfiím
CK Invia a CK Gargano nám bylo
umoÏnûno vyuÏít místo pÛvodnû plá-
novaného 7denního pobytu pobyt
13denní. Cestovní kanceláfie nám
odpustily i povinn˘ poplatek ve v˘‰i
20 euro na osobu. Úãelem pobytu bylo
stmelení dûtí regionu do pevného t˘mu,
nauãit je fie‰it situace mezi sebou bez
pfiítomnosti rodiãÛ, mobilních telefonÛ
a dal‰í obdobné moderní techniky. Toto
upevnûní by mûlo pomoci k sebevûdo-

mûj‰ím v˘konÛm na hfii‰ti. Vût‰ina
klukÛ byla u mofie poprvé, ale jejich cho-
vání a zodpovûdnost byla pfiekvapující
a plnû se vÏili do role reprezentace
mûsta nejen v kempu, ale i ve mûstû
a na v˘letû ve Viestû. Pfii této pfiíleÏi-

tosti bych
chtûla podûko-
vat sponzorÛm:
mûstu Ti‰nov,
které nám po-
skytlo triãka,
díky nimÏ byla
i d e n t i f i k a c e
na‰í skupiny
znaãnû zjedno-
du‰ena. Dále
firmû Hanácká
kyselka, která
nám poskytla
zásobu minerá-

lek na cestu tam i zpût. Autobusovému
dopravci Kobra Ti‰nov, kter˘ nám po-
skytl zdarma cestu z Brna do Ti‰nova.

V‰em sponzorÛm, ale i trenérÛm
Tesafiovi a Dou‰kovi patfií velké díky za
pomoc pfii realizaci soustfiedûní regionu
Ti‰novsko. Pfií‰tí rok se k nám, doufám,
pfiipojí i jiné sportovní oddíly, abychom
mohli obohatit ‰kálu sportovních aktivit
a je‰tû více sportovních záÏitkÛ.

Habánová Eva
Za AFK Ti‰nov

Medaile z Mistrovství âeské
republiky a ãesk˘ rekord
veteránÛ

Dva úãastníci veteránského mistrov-
ství âR z Ti‰nova pfiijeli pomûfiit své
síly s dal‰ími veterány (od 35 – 83 let),
kdy v˘kony jsou pfiepoãítávány pomocí
koeficientÛ, zaji‰Èující srovnání vûko-
v˘ch rozdílÛ. Dan Pokorn˘ dobûhl druh˘
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na 400 m pfi., po pfiepoãtení to bylo
místo 7., ale téÏ dal‰í posunutí osobního
rekordu (70,50 s). Martin Sebera v dálce
591 cm, po pfiepoãtu také 7. Lépe se mu
vedlo na 110 m pfi. (v˘‰ka pfiekáÏek
99,1 cm), kde zabûhl 16,63 s a celkovû po
pfiepoãtu to znamenalo 3. místo.
ZároveÀ ãas znamená vylep‰ení stávají-
cího ãeského rekordu o 11 setin v kate-
gorii 35 – 40 let. Vymazal tak z tabulek
o 0,11 s tfii roky star˘ rekord Václava
Novotného z LIAZu Jablonec, b˘valého
mistra âR v bûhu na 110 m pfi. z r. 1990
a reprezentanta âR. Je to jiÏ druh˘

rekord v drÏení (k loÀskému rekordu
na 200 m pfi.). Bylo úsmûvné zji‰tûní,
Ïe oba na‰i závodníci byli ze v‰ech
úãastníkÛ nejmlad‰í :-)

Petanque v ·erkovicích
– louãení s prázdninami
– turnaj dûtí a dospûl˘ch

Pfiíznivci hry pétanque spoleãnû
s OÚ ·erkovice zvou mladé i star‰í
hráãe na 4. roãník otevfieného turnaje
dvojic dûtí i dospûl˘ch.

Turnaj se koná v nedûli 5. 9. 2010
od 13.30 hodin na hfii‰ti v ·erkovicích.
Prezentace bude probíhat na místû od
13.00 do 13.30 hodin.

Hrát mohou i úplní zaãáteãníci
– omezené mnoÏství sad hracích koulí
je moÏno zapÛjãit na místû.

Pro úãastníky jsou pfiipraveny ceny
(vûcné i sladké). Zaji‰tûno je obãer-
stvení (limo, klobásy, cukrovinky
a dal‰í dobroty).
Informace – tel. ã. 777 765 882 nebo
732 823 274.

Blahopfiání
20. 8. 2010 osla-
vili manÏelé
J I R K A L O V I
zlatou svatbu.
B l a h o p fi e j í
Tomá‰ a Milena 
s rodinami.
„VYDRÎAË“

Podûkování

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m,
ktefií se pfii‰li naposledy rozlouãit s m˘m
manÏelem panem LADISLAVEM
CHOVANEM. Dûkujeme za kvûtinové
dary a slova útûchy. Jménem zarmou-
cené rodiny manÏelka.

Chtûla bych vyslovit podûkování
Oblastní charitû Ti‰nov za vzornou péãi
o mého manÏela. Jsou to sestry, které
vÏdy máme na pomoc, i kdyÏ není lékafi
na dosah. Srdeãné díky sestfiiãkám
Kvûtû Katu‰ãákové, Zdenû Pavlíkové,
Pavle Caudrové, Majce Fabulové, Alenû
Ha‰kové, Martinû Sáblíkové a vrchní
sestfie Ivanû Matûjkové. Dûkuji
Opr‰alová.

Vzpomínky

Dne 10. srpna uplynulo jiÏ 9 let od
chvíle, kdy nás navÏdy opustil milovan˘
syn, bratr a str˘c pan IVAN HAN-
SKUT. Za tichou vzpomínku dûkuje
maminka jménem celé rodiny.

Vpravo Martin Sebera
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Inzerce

Prodám cihlov˘ 2+1, Klucanina,
990.000,- Kã Tel.: 605 805 958

Prodám 2+1 v OV pod Kvûtnicí, zre-
konstruovan˘, lodÏie. Revitalizovan˘
dÛm – splaceno. Cena 1.600.000,- Kã.
Tel.: 777 807 026

Prodám byt OV 2+1, ul. Jamborova,
Voln˘ 11/2010. Tel.: 602 192 958

Prodám garáÏ pod Kvûtnicí. Cena
100 000,- Kã. Tel.: 777 663 447

Prodám byt 1+1 v Ti‰novû na Kvûtnici,
tel.: 739 145 113

15. srpna jsme vzpomnûli
100. v˘roãí narození pana
LUDVÍKA BUKALA,
dlouholetého zamûstnan-
ce pily Ti‰nov. 24. fiíjna si
pfiipomeneme 19. v˘roãí
jeho úmrtí. Stále vzpomí-

nají na obûtavého tátu dûti s rodinami.

Dne 14. 8. uplynulo jiÏ
7 let, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
syn, bratr, ‰vagr a str˘c
pan OLD¤ICH DOBE·.
S láskou vzpomínají a za
tichou vzpomínku dûkují

maminka a bratr s rodinou.

Dne 2. záfií 2010 by se
doÏil 90 let pan MILO-
SLAV HAMÁK. Kdo jste
ho znali a mûli rádi,
vzpomeÀte s námi. Syn
a dcera s rodinami

Dne 20. srpna uplynulo
první smutné v˘roãí, kdy
navÏdy ode‰la na‰e mi-
lovaná manÏelka, ma-
minka, babiãka, praba-
biãka paní LUDMILA
MUSILOVÁ. S láskou

vzpomínají a za tichou vzpomínku dûkují
manÏel, dûti a vnouãata s rodinami.

Dne 26. srpna vzpomeneme 12. v˘roãí
úmrtí mého manÏela pana Mgr. BOHU-
SLAVA JA·KA. Kdo jste jej znali a mûli
rádi, vzpomeÀte s námi. ManÏelka Vûra
s rodinou.

Dne 4. záfií vzpomeneme
15. v˘roãí, kdy nás navÏ-
dy opustil ná‰ manÏel,
tatínek a dûdeãek, ti‰-
novsk˘ hodináfi pan
MIROSLAV NEâAS.
Za tichou vzpomínku

dûkuje manÏelka a dcery Marie a Dana
s rodinami.

Dne 28. srpna to budou
4 roky, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ draze milo-
van˘ manÏel, tatínek
a dûdeãek JI¤Í KALA.
Stále vzpomínáme se
smutkem v srdci.

VzpomeÀte s námi. ManÏelka a dcery
s rodinami.

Dne 8. srpna uplyne
20 let, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek, dûdeãek
a pradûdeãek pan 
JAROSLAV PROKE·.
S úctou a láskou vzpo-

míná rodina. V‰em kdo vzpomene
s námi dûkujeme.

Dne 21. 8. 2010 uplynulo
16 smutn˘ch let od
chvíle, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘ syn
a bratr pan KAMIL
SVOBODA. Za tichou
vzpomínku dûkují rodiãe
a bratfii.
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Pronajmu byt 1+1 v Ti‰novû na
Kvûtnici, tel.: 777 602 839

Pronajmeme byt 1+1 na Jamborovû
ulici v Ti‰novû, voln˘ od 1. záfií 2010.
Volejte na telefon ãíslo 568 863 543 nebo
736 687 799

Pronajmu byt 1+1 s vlastním plyn.
topením, âernohorská.Tel.: 724 064 054

Pronajmu 2+1 v 1. p. RD, cca 80 m2

voln˘ od 1. 8. 2010, Ti‰nov, Klucanina,
7.800,- vã. inkasa, tel.: 776 104 073

Pronajmu ãásteãnû zafiízen˘ nov˘ byt
1+1, ul. K âimperku, voln˘ v záfií, cena
dohodou. Tel.: 606 760 535

Prodám: mu‰kafisk˘ prut Troníãek, ‰icí
stroj Minerva, houpací kfieslo, diapro-
jektor NDR, odpoãinkovou hÛl se sedát-
kem, leteck˘ v˘‰komûr a kompas, dale-
kohled, fritovací hrnec, lyÏafiské hole.
Za Va‰i cenu. Tel.: 549 415 451

Prodám motocykl Suzuki, Ïluté
barvy, v˘born˘ stav. Tel.: 604 125 253

Prodám ‰tûÀata irského vlkodava
s PP. Tel.: 737 908 206

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

Instalatérské práce – voda, topení.
Vedral Ladislav, tel.: 607 520 784

Stfiíhání, koupání, trimování a cel-
ková úprava va‰eho pejska. Rezervace
po – ne na tel.: 606 531 938, DOGSTAR
– Brnûnská 185, Ti‰nov.

Kadefinické sluÏby – Veronika Ozdo-
binská. Ti‰nov, Koráb 131. Objednávky
na místû nebo na tel. ã. 733 586 687

Novinka STUDIO FREE, nám Míru
1705, Ti‰nov, tel. 777 676 629.
Pfiístrojová lymfatická masáÏ, modelo-
vání postavy, prevence celulitidy, zlep-
‰ení krevního obûhu, zlep‰ení fyzické
a psychické kondice, prevence kfieão-
v˘ch Ïil, detoxikace tûla + hloubkov˘
zábal. Dal‰í nabídka: kosmetika, pedi-
kúra, masáÏe, solárium, depilace, líãení.
Pavlínová

PÛjãky – 100% schválení na zástavu
nemovitosti. Îádné poplatky pfiedem,
vyfiízení  ihned. Tel. 732 565 767 PÛjãky
– info na tel. 773 565 767

STAVOPROJEKTA stavební firma,
a. s., pfiijme pracovníka do provozovny
Copy-Centrum Ti‰nov. Pracovní náplÀ:
grafické návrhy, v˘roba reklamy, obsluha
Copy-Centra. PoÏadavky: dobrá znalost
PC, znalost grafick˘ch programÛ.
Písemné Ïádosti s profesním Ïivotopisem
za‰lete na adresu: STAVOPROJEKTA
stavební firma a. s., Kounicova 67,
602 00 Brno nebo na e-mail kulhankova@
stavoprojekta.cz, tel. 538 711 747
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