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Ukázka z vystoupení taekwon-do z oslav
Mezinárodního dne seniorÛ v CSS Ti‰nov.
(foto R. Koneãná)
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V˘sledky voleb do zastupitelstva mûsta Ti‰nova

V patnáctiãlenném zastupitelstvu se
celkem 7 zastupitelÛm znovu podafiilo
získat mandát. Osm nov˘ch zastupitelÛ
je oznaãeno v tabulce hvûzdiãkou.

Podrobné v˘sledky jsou zvefiejnûny
na: http://www.tisnov.cz/index.php?
page=uredni_deska, na úfiední desce
MûÚ Ti‰nov (u radnice) a na interneto-
v˘ch stránkách www.volby.cz.

Ustavující zasedání zastupitelstva
svolává dosavadní starosta Ing. Fran-
ti‰ek Svoboda – podle zákona tak, aby
se konalo do 15 dnÛ ode dne uplynutí
10-denní lhÛty pro podání návrh na
soudní pfiezkoumání voleb. O jeho svo-
lání budou obãané informování pro-
stfiednictvím úfiední desky, v˘vûsek, pla-
kátovacích ploch, internetov˘ch stránek
mûsta apod.
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Celkové v˘sledky za senátní
obvod ã. 55, které do doby uzá-
vûrky tohoto vydání nebyly
je‰tû kompletnû seãteny, nalez-
nete na www.volby.cz v sekci
„Senát“ – „2010“ – „V˘sledky
hlasování“ – „volební obvod
ã. 55“.

2. kolo voleb do Senátu se
uskuteãní v pátek 22. 10. od
14.00 do 22.00 hod. a v sobotu
23. 10. od 8.00 do 14.00 hod.

Sídla volebních komisí a pfií-
slu‰nost voliãÛ do okrskÛ se ne-
mûní.

Hlasovací lístky obdrÏí voliãi
pfiímo ve volební místnosti.

Jifií Dospí‰il
vedoucí odboru správních

a vnitfiních vûcí

V˘sledky voleb do Senátu Parlamentu âR v Ti‰novû
(volební obvod ã.55)
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Mobilní sbûr odpadu

Na Ïádost obãanÛ upravujeme místo
pfiistavení kontejneru v obci Jamné.
Kontejner bude 2. listopadu tentokrát
pfiistaven nahofie na návsi.

Ing. Václav Drhlík

Svoz domovního odpadu
o svátcích

Oznamujeme obãanÛm, Ïe svoz
smûsného domovního odpadu, kter˘ vy-
chází na státní svátek 28. fiíjna, bude
proveden jako v bûÏné pracovní dny.

Svoz, kter˘ se ve stfiedu 17. listo-
padu t˘ká obcí Hájek, Hajánky, Jamné,
Pej‰kov, probûhne jiÏ o den dfiíve,
v úter˘ 16. listopadu! Dûkujeme za
pochopení.

OSMI

Také jste vãas nezaplatili
poplatek?

Finanãní odbor Mûstského úfiadu
Ti‰nov sdûluje v‰em tûm poplatníkÛm,
ktefií vãas neuhradili místní poplatek ze
psÛ a za komunální odpad, Ïe jiÏ zaãal
s vymáháním nedoplatkÛ cestou exe-
kuce. Obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta
k obûma uveden˘m poplatkÛm stanoví
termín splatnosti nejpozdûji do 30. dubna
kalendáfiního roku. Vãas neuhrazen˘
poplatek se vymûfiuje platebním v˘mû-
rem s uplatnûním sankãního nav˘‰ení
o 50 %. Zákon o místních poplatcích
umoÏÀuje správci poplatku vãas neu-
hrazen˘ poplatek nav˘‰it aÏ na trojná-
sobek.

V platebním v˘mûru je stanoven
náhradní termín splatnosti do 30 dnÛ po
obdrÏení doruãenky.

Pokud ani potom nedojde k vyrov-
nání dluÏné ãástky, následuje dal‰í do-
ruãenka s pfiedexekuãní v˘zvou k zapla-

cení v termínu do dal‰ích 15 dnÛ násle-
dujících po doruãení. Pfiitom doruãením
se rozumí osobní pfievzetí písemnosti od
listono‰e nebo na po‰tû, pfiípadnû vlo-
Ïení nevyÏádané písemnosti do domovní
po‰tovní schránky adresáta po marném
uplynutí úloÏní doby. Pak jiÏ následuje
vlastní v˘kon rozhodnutí – tj. exekuce
na majetek povinného provádûná vlast-
ními silami mûstského úfiadu, pfiípadnû
s vyuÏitím sluÏeb smluvního exekutor-
ského úfiadu JUDr. Roberta Pazáka.
V takov˘ch pfiípadech se dluÏná ãástka
navy‰uje o náklady zabavení – tj. mini-
málnû o 200,- Kã v pfiípadû, Ïe exekuce
je provádûna vlastními silami, nebo aÏ
o nûkolik tisíc v pfiípadû vymáhání u za-
tvrzel˘ch neplatiãÛ prostfiednictvím
soudního exekutora. ZáleÏí na tom,
v jaké fázi dal‰ího vymáhání dojde
k dobrovolné úhradû, nebo vymoÏení
dluÏné ãástky, na poãtu úkonÛ provede-
n˘ch exekutorem apod. V leto‰ním roce
jiÏ do‰lo k vystavení cca 160 platebních
v˘mûrÛ za vãas neuhrazené poplatky.
Dá se tedy fiíci, Ïe se tento poãet pos-
tupnû a pomalu sniÏuje. Najdou se v‰ak
pfiípady poplatníkÛ, ktefií ani po tfietím
aÏ ãtvrtém vymûfiení nezaplatili leto‰ní
poplatek vãas.

Finanãní odbor vyuÏívá této pfiíleÏi-
tosti a vyz˘vá v‰echny své dluÏníky
k doplacení dluhÛ, ãímÏ je‰tû mohou
pfiedejít alespoÀ ãásti zbyteãn˘ch v˘dajÛ
v podobû nákladÛ zabavení, pfiípadnû
odmûn exekutora.

Ing. Josef Stryk
správa poplatkÛ a vymáhání pohledávek

Oznámení

V období od 28. 10. do 6. 11. 2010 bu-
dou ti‰novské hfibitovy otevfieny od 6.30
do 21.00 hodin. Po tomto du‰iãkovém
období bude otevírací doba pohfiebi‰È do
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18.00 hodin s v˘jimkou ·tûdrého dne
24. 12., kdy mÛÏete hfibitovy nav‰tûvo-
vat do 24.00 hod.

Odbor správy majetku a investic
MûÚ Ti‰nov

Sbûr textilu a o‰acení
– humanitární sbírka

Mûsto Ti‰nov ve spolupráci s Dia-
konií Broumov a se spoleãností SITA CZ
vyhla‰uje podzimní humanitární sbír-
ku. Od 25. 10. do 6. 11. 2010 (mimo
svátku 28. 10.) mÛÏete v pytlích ãi kra-
bicích pfiedat nezneãi‰tûné o‰acení
a textil na sbûrn˘ dvÛr, Wágnerova
1643, Ti‰nov. Sbûrn˘ dvÛr je otevfien
v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod.,
v pondûlí do 16.30 hod. MÛÏete vyuÏít
také sobot 30. 10. a 6. 11., kdy je otev-
fieno od 8.00 do 12.00 hod. Sbírku si
poté pfievezmou dopravci z Diakonie
Broumov.

MÛÏete darovat letní a zimní oble-
ãení (dámské, pánské, dûtské), lÛÏko-
viny, prostûradla, ruãníky, utûrky,
záclony, látky (min 1m2), pefií, péfiové
a vatové pfiikr˘vky, pol‰táfie, deky a ne-
po‰kozenou obuv.

Pro potfieby humanitární sbírky
nelze pfiijmout: zneãi‰tûn˘ a vlhk˘ tex-
til, elektrospotfiebiãe, ledniãky, televize,
nábytek, poãítaãe, jízdní kola, lyÏe,
dûtské koãárky, matrace, koberce –
ty se transportem znehodnotí.

V Diakonii Broumov se darovan˘
textil a dal‰í vûci pfiebírají a tfiídí.
Nejsou-li vyuÏitelné pro humanitární
úãely, dochází k jejich zpracování pro
dal‰í v˘robu. Tuto práci vykonávají lidé
v obtíÏné Ïivotní situaci (bez pfiístfie‰í,
po v˘konu trestu, odchodu z v˘chovné
péãe apod.), ktefií v regionu jen obtíÏnû
nacházejí pracovní uplatnûní. Diakonie

jim kromû práce nabízí také ubytování
a stravu. VyuÏijí-li tuto ‰anci, získávají
velkou moÏnost zafiadit se do bûÏného
Ïivota. Darováním pro Diakonii
Broumov tak vytváfiíte pracovní uplat-
nûní pro potfiebné, ktefií jinak konãí bez
zázemí na ulici.

Sbûr probíhá jiÏ tradiãnû v avizo-
vané dny kaÏdé jaro a podzim.

Ing. Václav Drhlík

Oznámení o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie

Z dÛvodu plánovan˘ch prací na zafií-
zení distribuãní soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údrÏbov˘ch a revizních
prací - bude pfieru‰ena dodávka elek-
trické energie:

Dne 25. 10. 2010 od 07.30 do 17.00 hod.
Vypnutá oblast: bez napûtí bude

oblast napájená trafostanicí âistírna:
– ul. Na Zahrádkách kromû matefiské

‰kolky, ul. U Náhonu, ul. Procház-
kova, ul. Neumanova, ul. Ml˘nská,
ul. Koráb, ul. Janáãkova

– na ul. Brnûnská ã. p. 11, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 252, 260

– na ul. Na Loukách  ã. p. 783, 790, 789,
101, 393

– na ul. Halouzkova  ã. p. 34
– na ul. Jungmannova  ã. p. 68
– na ul. Dvofiáãkova  ã. p. 65, 66, 67
– na ul. U Trati  ã. p. 486, 487
– na ul. Cáhlovská  ã. p. 161
– na nám. Komenského  ã. p. 103, 105,

106

Dûkujeme Vám za pochopení.
E.ON âeská republika, s.r.o.
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MûKS Ti‰nov uvádí

Ti‰novsk˘ jazzov˘ t˘den
V závûru mûsíce fiíjna se v drama-

turgickém kalendáfii MûKS se‰ly hned
ãtyfii zajímavé jazzové koncerty, které
spoleãnû utvofiily akci nazvanou
Ti‰novsk˘ jazzov˘ t˘den.

Úvod obstará v sobotu 23. 10. od 21
hodin jedna z legend tohoto Ïánru, jiÏ
témûfi 40 let existující Free Jazz Trio
Olomouc. Tato skupina se do na‰eho
mûsta vrací zhruba po ãtvrt století – její
první ti‰novsk˘ koncert z jara roku
1982 byl cel˘ zaznamenán a skupina jej
v tûchto dnech vydává jako své histo-
rické live CD, které by v optimálním pfií-
padû mohlo b˘t na pódiu velkého sálu
MûKS oficiálnû pokfitûno. Z tehdej‰í se-
stavy v kapele dodnes pÛsobí saxofonis-
ta a houslista Josef Bláha a bubeník
Petr Veãefia. Jedná se o moÏná nejvíce
nedocenûn˘ soubor v ãesk˘ch jazzov˘ch
dûjinách posledních desetiletí.
Koncertuje velmi zfiídka a kaÏdé vystou-
pení je úÏasn˘m hudebním i vizuálním
záÏitkem.

V pondûlí 25. 10. v 19.30 hodin na-
stoupí na pódium téhoÏ sálu Fra‰-
-Wilkins Quintet, ãesko-americké se-

skupení, které
se dalo pfied ãa-
sem dohromady
pfii tradiãních
Letních jazzo-

v˘ch dílnách, na nichÏ v‰ichni ãlenové
pÛsobili jako lektofii. Z pfiíleÏitostné se-
stavy se stala trvalej‰í záleÏitost a ob-
ãasné koncerty pfierostly v celá ãesko-
moravská turné. Tenorsaxofonistu
Rostislava Fra‰e a pianistu Skipa
Wilkinse doplÀují Neil Wetzel (altsaxo-
fon), Josef Feão (kontrabas) a Gary
Rismiller (bicí).

Bezprostfiednû pfied státním svát-
kem, tedy ve stfiedu 27. 10., bude mal˘
sál MûKS vûnován dal‰ímu veãeru
Jazzového klubu HM, na nûmÏ od 21 ho-
din vystoupí skupina nazvaná Plán B.
S rytmikou známou uÏ z jarní produkce
Hanouskova New Quartetu (basista
Marián Friedl a bubeník Kamil Slezák)
vystoupí kytarista Vilém Spilka a hráã
na trubku a klávesové nástroje
Vlastimil ·mída. Klub bude jako vÏdy
otevfien uÏ od 19 hodin.

Ti‰novsk˘ jazzov˘ t˘den vyvrcholí
v pátek 29. 10. ve velkém sále MûKS,
kde se od 20.30 hodin pfiedstaví dal‰í
mezinárodní sestava Ruchadze

Band – Amsterdam Beyond. Její hla-
vou je charismatick˘ svûtobûÏník
Konstantin Ruchadze, v Moskvû naroze-
n˘ Gruzínec, kter˘ proÏil teenagerská
léta koncem 60. let v Praze. Odtud ode-
‰el nejprve do Rakouska, kde hrával mi-
mo jiné s pozdûj‰ím pianistou Franka
Zappy Peterem Wolfem. Ve ·panûlsku
byl pro zmûnu ãast˘m hostem v domû
Salvatora Dalího a v Nizozemsku, které
se stalo jeho definitivní domovskou de-
stinací, spolupracoval s tak renomova-
n˘mi muzikanty, jak˘mi jsou kytarista
Jan Akkerman (ex-Focus) nebo saxo-
fonistka Candy Dulfer. Vedle toho zde
vedl i vlastní skupinu s pikantním ná-
zvem Hot Bolshevik. V posledních létech
ãasto zajiÏdí zpût do Prahy a jejího okolí,
takÏe se ve stávající kapele obklopil
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ãesk˘mi spoluhráãi, jimiÏ jsou: Luká‰
Martinek – kytara (momentálnû jeden
z nejlep‰ích ãesk˘ch kytaristÛ vÛbec,
hraje napfiíklad i s Yvonne Sanchez
nebo s vlastní sestavou Crossroads),
Marek Eichler – baskytara a Petr
Eichler – bicí (zakládající ãlen Ruchadze
Bandu uÏ tehdy pfied 40 lety v Praze,
pozdûji pÛsobící mimo jiné
v Apollobeatu nebo ve skupinû Petra
Nováka). Velmi ãasto se souborem úãin-
kují i rÛzní hosté, do Ti‰nova by mûli
pfiijet nizozemsk˘ kytarista Léon
Kemper, rusk˘ klávesista Lev Rybalkin
a nûmeck˘ perkusista Udo Demandt.
Kapela zdaleka není vyslovenû jazzová,
má velmi blízko k rocku, blues a soulu,
sly‰itelné jsou i vlivy etno-music.

Permanentka na cel˘ Ti‰novsk˘ jaz-
zov˘ t˘den je k dostání v knihkupectví
paní Ra‰kové, telefon 549 410 022.

sobota 30. fiíjna ve 14,00 hod.
galerie JamborÛv dÛm

VernisáÏ v˘stavy obrazÛ
STANISLAV SEDLÁâEK,

MIROSLAVA SEDLÁâKOVÁ
Mistra akvarelu s ti‰novsk˘mi ko-

fieny doplní nûkolika pracemi jeho
dcera. Souãástí vernisáÏe budou kfity
kalendáfie o Ti‰novsku a knihy O vínû
autorské dvojice Ebr-Pavlík. Hudební
program obstarají Vûra Bakalová (zpûv)
a Franti‰ek Kratochvíl (piano). V̆ stava
je pofiádána ve spolupráci s Art
Periscope a potrvá do 19. 11. 2010.

stfieda 3. listopadu v 19,30 hod.
sál kina Svratka

Rock pro pamûtníky
GEORGE & BEATOVENS, KAREL

KAHOVEC, VIKTOR SODOMA
Fanou‰kÛm poãátkÛ ãeského bigbítu

je dnes jiÏ více neÏ ‰edesát a pfiedev‰ím
jim je urãen koncertní cyklus „ROCK

PRO PAMùTNÍKY“. Premiéru obstarají
legendární postavy ãeské scény 60. let
Karel Kahovec a Viktor Sodoma za do-
provodu skupiny George & Beatovens,
nûkdej‰í domovské kapely Petra
Nováka. Pfiijìte si oÏivit dobu svého
mládí a vezmûte s sebou dûti i vnouãata,
aÈ vidí (a aÈ se diví), jak to uÏ tehdy
‰lapalo...

Oba zpûváci pfiipomenou své vlastní
hity z tehdej‰í doby (v pfiípadû
K. Kahovce jde napfiíklad o Popravu
blond holky, Paní v ãerném nebo Svou
lásku jsem rozdal, V. Sodoma zavzpo-
míná na Black Is Black ãi Hush), kromû
toho ale zazpívají také fiadu písniãek
z repertoáru Petra Nováka (Já budu
chodit po ‰piãkách, Náhrobní kámen,
Povídej, Hvûzdiãko bl˘skavá...)

Karel Kahovec (*1946) pÛsobil
nejprve jako bigbeatová a rokenrolová
hvûzda své doby v celé fiadû tehdej‰ích
skupin (kultovní Hell’s Devils,
Matadors ãi Flamengo) a podle ankety
klubu Olympik byl vyhlá‰en i nejlep‰ím
doprovodn˘m kytaristou ãeského rocku.
Pozdûj‰í stylov˘ pfiíklon vût‰iny kapel
k rhythm & blues ale nebyl jeho parke-
tou, proto se následnû prosadil i jako in-
terpret moderní country hudby ve sku-
pinû Country Beat Jifiího Brabce. Po
del‰ím období stráveném ve stfiedním
proudu popu mu zaãátkem 90. let na-
bídl Petr Novák místo druhého zpûváka
ve znovuobnoven˘ch George & Beato-
vens a po jeho smrti pokraãuje v ãin-
nosti právû s touto kapelou, kde peãuje
i hudební odkaz svého zemfielého pfiítele.

Osudy Viktora Sodomy (*1945)
jsou Kahovcovi v mnohém podobné.
Je‰tû pfied vojnou uspûl v soutûÏi nov˘ch
talentÛ, prostfiednictvím rodiãÛ, ktefií
jiÏ od 50. let spolupracovali s Jifiím
Such˘m, se dostal i na prkna Semaforu.
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Z pozdûj‰ího postavení prÛkopníka roc-
kového zpûvu ve Flamengu a zejména
v Matadors se ale v 70. létech dostal aÏ
do role tzv. bubblegumového zpûváka
v popûvcích skupiny Franti‰ka Ringo
âecha. Pak se na dlouhou dobu ze zfie-
tele úplnû vytratil a vûnoval se mj. ke-
ramice, kterou kdysi spoleãnû s Karlem
Krylem studoval. Dnes se na pódia
vrací zejména pfii vzpomínkov˘ch a revi-
valov˘ch akcích.

Koncertu bude pfiítomen i b˘val˘
ãlen George & Beatovens Jan Farmer
Obermayer, kter˘ se spoleãnû s obûma
zpûváky zúãastní autogramiády své
právû vycházející knihy Zlat˘ dÛl vzpo-
mínek. Kniha bude na koncertû premié-
rovû v prodeji; zakoupit bude moÏno
i publikace o skupinách Sputnici
a Matadors. K dostání budou také dal‰í
knihy a CD vztahující se k historii ães-
kého rocku.
Pfiedprodej vstupenek v Ti‰novû v knih-
kupectví paní Ra‰kové, tel. 549 410 022.

stfieda 10. listopadu v 19,30 hod.
velk˘ sál MûKS Ti‰nov

3. koncert KPH sezóny 2010-11
âE·TÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ,

umûleck˘ vedoucí IVAN MATYÁ·
Renomované brnûnské seskupení

má za sebou více jak ãtyfii desetiletí bo-
haté a úspû‰né umûlecké ãinnosti.
SdruÏení vynikajících instrumentalistÛ

a zku‰en˘ch komorních hráãÛ navázalo
v roce 1963 na pÛsobení svého bezpro-
stfiedního pfiedchÛdce, souboru Colle-
gium musicum brunense a zahájilo
s umûleck˘m vedoucím Miroslavem
Matyá‰em mnohostrannou ãinnost pod
sv˘m dne‰ním názvem. Hlavní náplní
se staly stovky koncertních vystoupení
doma i v zahraniãí (mimo jiné také
USA, Kanada ãi Japonsko). Soubor
tvofií dvanáct smyãcov˘ch instrumenta-
listÛ; rozsah tohoto obsazení je pfiekra-
ãován ãastou spoluprací s v˘znaãn˘mi
sólisty - hráãi na dechové, drnkací nebo
klávesové nástroje. V roce 1987 pfievzal
vedení souboru zakladatelÛv syn Ivan
Matyá‰.

Do Ti‰nova umûlci pfiijedou bezpro-
stfiednû po návratu z jihoamerického
turné (Brazílie, Argentina, Chile).

pátek 12. listopadu od 18,00 hod.
velk˘ sál MûKS

3. veãer regionálních
rockov˘ch skupin

TI·NOVSK¯ REGION METAL FEST
Pfiedstaví se kapely Rankyen, Pátá

ruka, SCA, Onset a Invaze. BliÏ‰í po-
drobnosti zvefiejníme v pfií‰tím ãísle.

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci listopadu 2010

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Univerzita volného ãasu

2. 11., 3. 11., 16. 11., 23. 11. a 30. 11.
2010 v 17.00 pfiedná‰ky zimního se-
mestru UVâ – Velcí mistfii renesanã-
ního malífiství

10. 11. a 24. 11. 2010 v 17.00 pfied-
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ná‰ky zimního semestru UVâ – Umûní
20. století

Salonky

11.11. 2010 v 9.30
Obrázky z ovãího rouna

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
v rámci 6. roãníku projektu „Salonky“
praktickou dílnu pod vedením paní
Marie Kuãerové.

Akce se uskuteãní pfiímo ve v˘tvarné
a keramické dílnû Veverka ve Veverské
Bít˘‰ce. Sraz zájemcÛ pfied nádraÏím
Ti‰nov v 8.45 (odjezd autobusu: 8.54).
Cena za kurz: 150,- Kã
Autobus si platí kaÏd˘ sám.
Zájemci se musí závaznû pfiihlásit do
30. 10. 2010 osobnû v Mûstské knihovnû
nebo telefonicky na ãísle 549 121 001-5.

Trénování pamûti

1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11.
a 29. 11. 2010 v 9.30
Ach, ta moje hlava!!!

KaÏdé pondûlí probíhají kurzy tréno-
vání pamûti, ve kter˘ch se úãastníci zá-
bavnou formou seznámí s rÛzn˘mi pa-
mûÈov˘mi technikami i s cviãeními na
zlep‰ení koncentrace. Osvojené tech-
niky si také vyzkou‰í na praktick˘ch
Ïivotních situacích.

V˘stavy

Od 1. 11. 2010 V̆ stava fiezbáfisk˘ch
v˘tvorÛ, akvarelÛ a malovan˘ch kame-
nÛ. Sourozenci Zdenûk „Obík“ a Barbora
Pochopovi vystavují v dospûlém oddû-
lení knihovny fiezbáfiské v˘tvory, akva-
rely a malované kameny z vlastní dílny.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ

Knihy mého srdce
Mûstská knihovna Ti‰nov a Z·

Smí‰kova pfiedstaví v mûsíci listopadu

7. roãník spoleãného projektu na pod-
poru dûtského ãtenáfiství „Knihy mého
srdce“, kter˘ je v leto‰ním roce vûnován
Martinû Drijverové. Oblíbená akce pfii-
pomíná dûtem knihy  v˘znamn˘ch dût-
sk˘ch autorÛ. I v leto‰ním roce se v dût-
ském oddûlení uskuteãní pro Ïáky 1. – 5.
tfiíd celá fiada akcí – besedy, v˘tvarné
i dramatické lekce, které rozvedou
hlavní téma do hravé podoby.

1. 11. – 26. 11. 2010
SoutûÏ – Znáte dobfie knihy
Martiny Drijverové?

SoutûÏní otázky si ãtenáfii vyzved-
nou a odevzdají v knihovnû. Poradí si
dûti s nelehk˘mi otázkami? Ze správ-
n˘ch kvizov˘ch odpovûdí vylosujeme tfii
v˘herce a odmûníme je hezkou knihou.

2. 11., 4. 11., 9. 11., 11. 11., 16. 11.,
18. 11. 2010 vÏdy v 9.00
Nad knihami Martiny Drijverové

„Vûfiím na zázraky“, fiíká spisova-
telka, scenáristka a pfiekladatelka,
která patfií k nejoblíbenûj‰ím dûtsk˘m
autorÛm. Z jejich kníÏek je cítit velké
pochopení pro dûtsk˘ svût a du‰i.
Právem získala za svoji tvorbu pro dûti
nûkolik literárních cen: devûtkrát obdr-
Ïela prestiÏní cenu SUK  „Cenu uãitelÛ“
za pfiínos k rozvoji ãtenáfiství, dvakrát
nakladatelskou cenu Albatrosu za
„Nejkrásnûj‰í knihu roku“ a mnoho
dal‰ích. Na besedu jsme pozvali Ïáky ze
3.– 5. tfiíd.

25. 11., 26. 11. 2010 v 8.30 a 10.00
Dar královny skfiítkÛ

Pfiedstavení ÏákÛ literárnû – drama-
tického oboru ZU·.

Pohádka na motivy pÛvodního skot-
ského pfiíbûhu je vybrána z knihy
Pfiíbûhy hradÛ a zámkÛ a pojednává
o tématu pravdy a lÏi, jinak fieãeno
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o tom, Ïe pravdomluvnost se prostû
vyplácí, aneb s pravdou nejdál dojde‰!

Vystoupení se uskuteãní v rámci
besedy pro Ïáky 1.– 2. tfiíd.

24. 11. 2010 v 10.45
âe‰tí panovníci byli také lidi

Pfii besedû uvede spisovatelka
Martina Drijverová svoji nejnovûj‰í
knihu. Dûtem pfiiblíÏí také pÛvabné
„âeské povûsti“ i Ïertovnou dûjepravu
„âeské dûjiny oãima psa“. Cílem tûchto
knih je probudit zájem nejmen‰ích ãte-
náfiÛ o slavnou minulost na‰eho národa
a vlasti. Spisovatelka dûtem historii
pfiedstavuje poutav˘m, ãtiv˘m a srozu-
miteln˘m jazykem. Na besedu jsme po-
zvali Ïáky 4. – 5. tfiíd.

2. 11., 4. 11., 9. 11., 11. 11., 16. 11.,
18. 11. 2010 v 10.00
Pohádkov˘ vláãek

V̆ tvarnou koncepci k pohádkov˘m
knihám Martiny Drijverové pfiipravil
ti‰novsk˘ ilustrátor a v˘tvarník Libor
Balák. Pohádky z celého svûta spojil
v jeden pohádkov˘ vláãek, kter˘ veze
známá zvífiátka i postaviãky a projíÏdí

s nimi fantastickou krajinou.
Pfiedkreslen˘ obraz budou dûti ze

3. – 5. tfiíd spoleãnû vymalovávat, lepit
a stfiíhat.

3. 11., 10. 11., 24. 11. 2010
od 13.30 – 16.00
Martina Drijverová
a ilustrace Heleny Zmatlíkové

Dal‰í v˘tvarná lekce, kterou pro dûti
pfiipravila v˘tvarnice Milena Straková.
Úkolem dûtí ze ‰kolní druÏiny je namí-
chat správnou barviãku a vymalovat
velkoformátové obrázky ve stfiedeãních
dílnách.

30. 11. 2010 ve 13.30
Pozvánka ke spoleãnému ãtení

„S úsmûvem a dobrou myslí lze v Ïi-
votû vzdorovat v podstatû v‰emu.“

M. Drijverová
Závûr projektu neodmyslitelnû patfií

spoleãnému setkání s uãiteli, dûtmi a ro-
diãi. Vystoupí studenti z brnûnské kon-
zervatofie a pfiednesou ukázky z vybra-
n˘ch knih.

V‰echny akce jsou pfiístupné i vefiejnosti.

Kam
Datum Akce Místo âas Organizuje
21. 10. Antarktida – z konce svûta knihovna 17.00 MûK

na konec svûta I.
23. 10. Ti‰novsk˘ jazzov˘ t˘den 1 sál MûKS 21.00 MûKS

Free Jazz Trio Olomouc
25. 10. Ti‰novsk˘ jazzov˘ t˘den 2 sál MûKS 19.30 MûKS

Fra‰-Wilkins Quintet
27. 10. Ti‰novsk˘ jazzov˘ t˘den 3 – Plán B mal˘ sál MûKS 21.00 MûKS
29. 10. Ti‰novsk˘ jazzov˘ t˘den 4 sál MûKS 20.30 MûKS

Ruchadze Band-Amsterdam Beyond
3. 11. George & Beatovens kino Svratka 19.30 MûKS

Kahovec, Sodoma
9. 11. ¤ecké ostrovy „modrobílé obrázky“ DDM 18.00 DDM

10. 11. Koncert KPH – âe‰tí komorní sólisté sál MûKS 19.30 MûKS
12. 11. 3. veãer regionál. rockov˘ch sál MûKS 18.00 MûKS

skupin – region metal fest
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Rodinné centrum Studánka
Vás srdeãnû zve

Kvûtnická 821
666 01, Ti‰nov
tel.: 511 132 827

www.studanka-tisnov.cz

Nové krouÏky – pfiijìte vyzkou‰et
Zpívání pro maminky s dûtmi
(pondûlí 13.30 hod.)
Tvofiivá dílna pro dospûlé
(v úter˘ v 9.30)
BliÏ‰í informace najdete na www.stu-
danka-tisnov.cz

Zavádûní pfiíkrmÛ do jídelníãkÛ
mal˘ch dûtí – beseda
V pondûlí 25. 10. v 9,30 hod.

Dozvíte se, jak postupovat pfii zavá-
dûní jednotliv˘ch potravin do jídelníãku
kojence, odnesete si zajímavé recepty na
stravu pro dûti od 6 mûsícÛ i pro dûti
star‰í. Tû‰í se na Vás porodní asistentka
a laktaãní poradkynû Bc. Radka
MÀaãková.
Cena besedy: 100,- Kã

Baby masáÏe – semináfi
V sobotu 30. 10. od 9.30 do 11.00 hod.

Baby masáÏe jsou jednou z metod,
jak pomocí doteku komunikovat s dûÈát-
kem. Pfiijìte se pfiesvûdãit, Ïe jen pomo-
cí rukou mÛÏete navodit mezi Vámi
a Va‰ím miminkem harmonii a pohodu.
Tû‰í se na Vás porodní asistentka
Bc. Radka MÀaãková.
Cena: 200,- Kã

Martinské rohlíãky a lampiãky
– tvofiivá dílniãka
Ve ãtvrtek 4. 11. v 16.00 hod.

UÏijte si s námi voÀavou sváteãní
atmosféru pfii peãení martinsk˘ch ro-
hlíãkÛ a vyrábûní martinsk˘ch lampiãek.
Cena: 50,- Kã na rodinu

Strom splnûn˘ch pfiání
od 1. listopadu 2010

Chcete udûlat na Vánoce radost tûm,
ktefií by jinak nejspí‰ hezk˘ dárek nedo-
stali? Po cel˘ mûsíc listopad si mÛÏete
ve Studánce vyzvednout papírovou
ozdobu s pfiáním nûkterého dítûte z dût-
sk˘ch domovÛ v Ti‰novû a Pfiedklá‰tefií.

13. 11. Rodinná veselice sokolovna 16.00 Mûsto+RC Studánka
13. 11. Mário Bihári a Bachtale Apsa Café U Palce 20.00 Café U Palce

V˘stavy
Datum Akce Místo
9. 10. – 29. 10. Klub pfiátel fotografie Ti‰nov JamborÛv dÛm

11. 10. – 29. 10. V̆ stava patchworku Jany Du‰kové knihovna
30. 10. – 19. 11. Stanislav Sedláãek – obrazy JamborÛv dÛm
1. 11. Zdenûk „Obík“ a Barbora Pochopovi knihovna

Jinde
Datum Akce Místo
16.9. – 15.11. Emilie Hosta‰ová – obrazy, tapisérie Domov sv. AlÏbûty
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Hodnota jednoho dárku je do 200,- Kã.
Dárek zabalte, oznaãte jménem dítûte
a do konce listopadu doneste do
Studánky. Díky obdarování dûtí z dût-
sk˘ch domovÛ budete mít Vánoce je‰tû
krásnûj‰í!

Relaxace a imaginace – kurz
âtvrtky 4. 11., 11. 11., 18. 11. a 25. 11.
v dobû od 19.00 do 20.00 hodin

Pfiijìte se nauãit relaxovat! Pfiijìte si
odpoãinout po nároãném pracovním vy-
tíÏení! Relaxaãní nebo sebeuklidÀovací
metody pfiiná‰ejí pocity osvûÏení, uklid-
nûní, oÏivení. Relaxace má okamÏité
úãinky na sníÏení na‰í spotfieby kyslíku,
zv˘‰ení alfa vln na‰eho mozku (souvise-
jících s tvofiivostí), sníÏení na‰eho krev-
ního laktátu (látky vytvofiené metabo-
lismem kosterních svalÛ a souvisejících
s úzkostí) a sníÏení srdeãního tepu.
Relaxace je pfiirozen˘ zpÛsob zvy‰ování
hormonu ‰tûstí -serotoninu. Lektoruje
psycholoÏka Mgr. Hana Kubecová
Cena kurzu: 500,- Kã za v‰echna set-
kání, 125,- Kã jedno setkání.
Je nutné se pfiihlásit pfiedem, kapacita
místnosti je omezena, e-mail: h.kubeco-
va@seznam.cz, mob.: 736 607 320.

Základní úprava digitálních
fotografií – kurz
Pátky 6. 11., 19. 11. a 3. 12.
od 15.00 hod.

Znáte to? Soubory s fotografiemi ve
Va‰em notebooku se stále plní, fiíkáte si,
Ïe uÏ urãitû  musíte zpracovat, ale ne
a ne si na to najít ãas? Udûlejte to s námi!

Kurz je koncipován prakticky (s mi-
nimem teorie) pro základní úpravy foto-
grafií. Osnova není pevná a mÛÏe se
mûnit podle aktuálních potfieb a pfiání
úãastníkÛ. K práci budeme pouÏívat
programy, které jsou zdarma, s dÛrazem
na jejich ãeské verze. Pracuje se na

vlastním notebooku, ve Studánce je wifi
pfiipojení. Pfiedpokládaná délka jedné
lekce 90 aÏ 120 minut. Lektoruje Pavel
KfiíÏ.
Cena se rozpoãítá mezi úãastníky, maxi-
mální cena 200,- Kã.
Prosíme pfiihlaste se na e-mail lenka.
krehlikova@centrum.cz, tel. 603 918 524

EFT pro osobní pouÏití
– celodenní semináfi
V sobotu 6. 11. v 9.00 hod.

EFT - technika emoãní svobody je
unikátní, velmi úãinná metoda, která
pracuje s moudrostí na‰eho tûla. Pfii
EFT se poklepávají speciální body na
tûle a tím se proãistí energetické dráhy
(tzv. meridiány) a zároveÀ dochází
k uvolnûní potlaãen˘ch emocí a zabloko-
vané energie v tûle.

EFT Vám mÛÏe pomoci rychle, bez-
bolestnû a mnohdy natrvalo se zbavit
pocitÛ strachu, stresu, fobií, závislostí,
fyzické bolesti, disharmonie v mezilid-
sk˘ch vztazích, depresí a mnoh˘ch dal-
‰ích potíÏí. Bûhem kurzu se nauãíte
základní techniku, dozvíte se o moÏnos-
tech jejího pouÏití a hlavnû si na sobû
vyzkou‰íte její úãinky. Lektorka Hana
Ufiídilová, www.oktavazdravi.cz
Cena: 1.200,- Kã vãetnû obûda
Poãet míst omezen, prosím pfiihla‰ujte
se: e-mail: lenka.krehlikova@cen-
trum.cz, tel. Lenka Kfiehlíková, 603 918
524.

Martinská oslava – rodinná akce
Ve ãtvrtek 11. 11.  v 16.30 hod.
u kostela sv. Václava

Pfiijìte s dûtmi na tradiãní svût˘lkov˘
prÛvod od kostela na námûstí 28. fiíjna,
kde si pfiipomeneme legendu
o sv. Martinovi a vyzkou‰íme sílu kouzel-
n˘ch rohlíãkÛ a zlat˘ch podkov. Vemte si
svût˘lka nejlépe vlastní v˘roby s sebou.
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Rodinné centrum Studánka a mûsto
Ti‰nov zvou srdeãnû celé rodiny na
akci s názvem Rodinná veselice.

Uskuteãní se v sobotu
13. listopadu od
16.00 hod. v soko-
lovnû. Po celé odpo-
ledne aÏ do pozdních
veãerních hodin je

nachystan˘ bohat˘
program pro v‰echny

ãleny rodiny. MÛÏete se tû‰it na:
– loutkovou pohádku Honza a drak
– klauniádu Cirkus Hubert
– tanec s Ïivou kapelou
– pfiedtanãení
– dûtskou i dospûlou tombolu
– dal‰í pfiekvapení

Sledujte webové stránky www.stu-
danka-tisnov.cz, kde  získáte informace
o rezervaci míst!

Akce je pofiádána v rámci projektu
Ti‰novsk˘ rok pro rodiny, kter˘ je finan-
cován z dotace MPSV získané po vítûzství
Ti‰nova v soutûÏi Obec pfiátelská rodinû.

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

www.ddm-tisnov.cz

Podzimní pfií-
mûstsk˘ tábor
s Domeãkem
– celodenní prázd-
ninov˘ program

pro dûti v dobû ‰kolního volna.
Stfieda 27. 10., ZOO Brno – celodenní
v˘let
Pátek 29.10., Podzimní hrátky
Avatar – celodenní program v DDM
i venku
ZOO Brno – celodenní v˘let za zvífiaty
celého svûta

Kromû pavilonÛ opic, Ïiraf, neto-
p˘rÛ, ‰elem a dal‰ích pro vás Zoo Brno
pfiipravila jedineãnou moÏnost vstoupit
do romantického svûta severské pfiírody
v oblasti Beringovy úÏiny. Hlavním cho-
van˘m druhem je medvûd kamãatsk˘,
v doplÀkov˘ch expozicích se pfiedstaví
rosomáci sibifi‰tí, li‰ky polární a ãtyfii
ptaãí druhy. http://www.zoobrno.cz/
Pro koho: dûti od první tfiídy
Sraz: 27. 10. v 8.45 pfied budovou vlak.

nádraÏí v Ti‰novû
Návrat: 15.31 na vl. nádraÏí v Ti‰novû
Cena: 50,- Kã (v cenû je jízdné do Brna

a zpût a vstupné do Zoo)
S sebou: Teplé obleãení vhodné na ven,

do batÛÏku velkou (obûdovou)
svaãinu i pití,  kapesné do
ZOO, plá‰tûnku, ‰átek, papír
a tuÏku.

V pfiípadû de‰tû bude zaji‰tûn náhradní
program v DDM.

Podzimní hrátky Avatar – celodenní
program pro dûti v DDM i venku.

âeká nás v˘prava na Klucaninu
(Pandoru)  s hrami a s opékáním ‰pe-
káãkÛ. Po návratu a obûdû v DDM zá-
bavné odpoledne s Avatafií dílniãkou
a dal‰ími ãinnostmi (k dispozici je
i tûlocviãna, stolní fotbálek, ping-pong
apod.).
Pro koho: holky a kluky 1. – 4. tfiída
Kdy: 29. 10. od 9 do 16 hodin (pfiíchod

na DDM nejpozdûji v 9.00)
Cena: 220,- Kã (v cenû je tepl˘ obûd,

pitn˘ reÏim na cel˘ den, ‰peká-
ãek, peãivo)

S sebou: teplé obleãení na ven, do ba-
tÛÏku láhev s pitím, plá‰-
tûnka, ‰átek.

Na pfiímûstsk˘ tábor je nutné pfiihlásit
se pfiedem, nejpozdûji do 25. 10.!
Je moÏné hlásit se i na jednotlivé dny.
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Kontakty a informace:
Veronika Jufiíková, tel. 777 809 263
nebo kanceláfi DDM 549 410 118 nebo
e-mailem: jurikova@ddm-tisnov.cz.
Pfiihlá‰ky je moÏné stáhnout na:
www.ddm-tisnov.cz

DDM Ti‰nov – volná místa
do krouÏkÛ:
Sportovní hry – sportovní v‰estranná
pfiípravka v tûlocviãnû i na hfii‰ti, mí-
ãové a pohybové hry.
Od 5 do 8 let, st 16.30 – 17.30
Keramika – mlad‰í dûti – rÛzné tech-
niky práce s hlínou. ât 14.00 – 15.30
V˘tvarná dílniãka – netradiãní v˘-
tvarné techniky, rukodûlné v˘robky.
1. – 3. tfiída, ãt 14.00 – 15.30
V˘tvarka fantasy – fantasy svût –
elfové, skfiítci, minotaufii, harpyje – po-
stavy a pfiíbûhy z fantasy filmÛ a jejich
svût. Od 9 let, út 15.00 – 16.45
Triãkárna – tex. techniky a jejich kom-
binace. Zdobení odûvÛ, ta‰ek, pol‰táfikÛ.
Od 10 let, st 16.15 – 17.45
Dûtská hudební skupina – folk–rock
free yoice plus vlastní tvorba. Improvi-
zace, práce s hlasem, základy hry na ná-
stroje. Od 8 let, ãt 15.30 – 17.00
Jazz-dance a moderní tanec – zá-
klady jazzu a techniky souãasného
tance, pá 15.00 - 16.30
Drakula – amatérské divadélko. Práce
s hlasem a pohybem, ztvárnûní her,
básní i vlastních  textÛ. Divadelní vy-
stoupení. Od 8 let, út 14.30 – 16.00
Jóga pro dûti – hravû pojaté cviãení
s jógov˘mi prvky, fiíkadly a pfiíbûhy
o zvífiátkách. Od 6 let, po 15.00 – 16.00
Zápasnická pfiípravka pro nejmen‰í –
pohybová prÛprava, obratnost, koordi-
nace, základní pádové techniky, 3-6 let
v doprovodu cviãících rodiãÛ, 6-10 let
samy, út 15.00 – 16.30
Tvorba vlastního webu – základy

FTP, tvorba v HTML+CSS, PHP, zá-
klady práce s MySQL v prostfiedí
PHPmyAdmin, po 15.45 – 17.20
Poãítaãe – zaãáteãníci  út 15.45 –
17.45, mírnû pokroãilí  St 15.45 – 17.45,
hardware ãt 15.45 – 17.45
Informace o ostatních krouÏcích v kance-
láfii DDM – tel. 549 410 118 nebo pfiímo
u vedoucího.

Hraní pfied psaním!
Má Va‰e dítû odloÏenou ‰kolní docházkou?
Má Va‰e dítû dg. dyslektik, dysgrafik?
Chcete, aby se va‰e dítû uãilo proÏitkem?
Chcete mu usnadnit ãtení a psaní?
Dyslexii lze úãinnû pfiedcházet!
DDM Ti‰nov ve spolupráci
s Mgr. Hanou Kubecovou nabízí:

Edukativnû – stimulaãní skupiny
pro dûti 5 – 8 let. Hlavní formou ãin-
ností je hra. Skupinky 5 – 6 dûtí.
Cviãení pro rozvoj: grafomotoriky,
my‰lení a fieãi, sluchového a zrakového
vnímání, orientace v prostoru a ãase
a sociálních dovedností.
Dotazy a pfiihlá‰ení: Mgr. Hana
Kubecová, tel.: 736607320, e-mail: h.ku-
becova@seznam.cz
âas a místo setkání bude upfiesnûno dle
zájmu dûtí a rodiãÛ.

Pozvánka na akci:
Veãerní pohádkov˘ les aneb napfiíã
pfiekrásnou Avatárií

Pfiipomínáme pozvání na pouÈ ve-
ãerní Pandorou. Jaké to asi je b˘t
v kÛÏi Avatára? Existuje Eiwa?

Trasa s nûkolika pohádkov˘mi za-
staveními vede z ãásti lesem. Za zv˘-
‰ené opatrnosti je sjízdná s terénními
koãárky v siln˘ch rukou, celková délka
trasy nepfiesahuje 2 km.
Upozornûní: Akce se koná v terénu
a potmû. Není vhodná pro samotné dûti
bez doprovodu dospûl˘ch osob.
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Kdy: v pátek 29. 10. 2010 od 17.00 do
20.00 hod. (na trasu vycházejte prÛ-
bûÏnû mezi 17. – 19. hodinou)
Kde: prostranství pfied DDM Ti‰nov,
Riegrova 312
S sebou: lampión (bez otevfieného ohnû)
ãi rÛznobarevná svítítka, ale ne blikátka
Vstupné 20,- Kã na osobu (dûti v koãár-
cích zdarma )

Pozvánka na cestopisné promítání:
„Dobrodruháãek“ opût v Ti‰novû

DDM Ti‰nov pfiipravuje, po pfiedloÀ-
ském a loÀském cyklu osmi pfiedná‰ek,
ãtyfii promítací veãery se svérázn˘m ce-
stovatelem Milanem ·Èouraãem –„do-
brodruháãkem“ z Jinaãovic. Cestovatel-
ské promítání bude zahájeno v úter˘
9. listopadu v 18 hodin v Domû dûtí
a mládeÏe na Riegrovû ulici. První pfied-
ná‰ka má název ¤ecké ostrovy – „mod-
robílé obrázky“. Jako první nav‰tívíme
Rhodos, jenÏ se stal Milanov˘m „darlin-
gem“ ãili miláãkem. KdyÏ pr˘ sluneãní
bÛh Helios v dávn˘ch dobách uvidûl, jak
se z mofie vynofiuje ostrov Rhodos, zalí-
bil se mu natolik, Ïe se rozhodl opustit
sídlo BohÛ Olymp a usadit se zde.
Odtud se pfiepravíme na ostrov Bohynû
Afrodity – Kypr. I zde nalezneme ãetné
historické památky, prastaré klá‰tery
i krásná pohofií s endemick˘mi druhy
dfievin. NemÛÏe chybût náv‰tûva
Kréty – nejvût‰ího  fieckého ostrova s po-
zÛstatky nejstar‰ích civilizací na evrop-
ském území, sídlo mytického krále
Minoa, projdeme se i úchvatnou soutûs-
kou Samaria a zhlédneme jedin˘ divoce
rostoucí palmov˘ háj v Evropû. Posléze
opustíme dávnou Krétu a na závûr se
vydáme na ostrov Santorini – kdysi
snad bájnou Atlantidu, dnes bílou perlu
Kyklad. Toto putování po ¤eck˘ch ostro-
vech a Kypru bude doplnûno o dal‰í
snímky z míst ¤ecka, Bulharska
a Rumunska.

Souãástí veãera bude i kfiest druhé
Milanovy knihy – s názvem Barvitosti
toulek. Tato druhá kniha navazuje na
úspû‰nou prvotinu. Opût v ní bude pût
pfiíbûhÛ. Autor nás tentokráte zavede
i do vzdálenûj‰ích míst v Evropû i Asii.
ZároveÀ se skvûle pobavíte pfii zaãtení
dobrodruÏn˘ch i vesel˘ch pfiíbûhÛ.

Po této první leto‰ní besedû budou
následovat „v˘lety“ do vzdálenûj‰ích de-
stinací – v prosinci do stfiední Ameriky –
GUATEMALY – HONDURASU – BELIZE.
Poté v lednu udûláme velk˘ okruh
MEXIKEM. Bfiezen bude patfiit zemi
pÛlmûsíce – TURECKU. Souãástí besed
bude vÏdy v˘stavka o jednotliv˘ch stá-
tech.
V‰ichni jste srdeãnû zváni. Tû‰íme se na
Va‰i úãast.
Vstupné dobrovolné.

Mezistátní utkání jsme vyhráli

Záfií je na Z·
Smí‰kova velmi
v˘znamné. Ná‰
parník slavnostnû
zvedá kotvy a vy-

plouvá na roãní plavbu. PasaÏéfii ãasto
opou‰tûjí své  kajuty a nav‰tûvují rÛzné
pfiístavy, ve kter˘ch navazují pfiátelství,
získávají nové poznatky a souãasnû re-
prezentují na‰i ‰kolu.

Slovenskou Sereì nav‰tûvujeme
pravidelnû. Na leto‰ní setkání jsme se
v‰ichni zodpovûdnû pfiipravovali a poda-
fiilo se nám sestavit témûfi ideální t˘m
(nev˘hodou je, Ïe odjet mohou jen Ïáci,
ktefií mají obã. prÛkaz nebo pas). Úsilí
a touha po vítûzství hnala na‰e spor-
tovce k cíli a my mÛÏeme konstatovat,
Ïe jsme své pfiátele porazili ve v‰ech
hrách – ve florbalu, fotbalu i basket-
balu. Chlapci v atletickém ãtyfiboji tûsnû
prohráli, ale dívky své soupefiky pora-
zily rozdílem tfiídy.
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V záfií jsme uspofiádali turnaj ve fot-
balu na místním  hfii‰ti. Turnaje se
zúãastnili chlapci ze  Z· Lomnice
a Z· Veverská Bít˘‰ka. Fotbalisté
z na‰í ‰koly si vûfiili a Z· Lomnici pora-
zili 4:1 a druhou ‰kolu dokonce 9:0. Tím
si vybojovali postup a rychl˘ ãlun nás
odvezl do Vranovic, kde se hrál okresní
pfiebor. Je dobfie, Ïe se fotbalisté naza-
lekli soupefiÛ a po ne‰Èastné prohfie
v prvním zápase zbylá utkání vyhráli
a na matefiskou loì pfiivezli pohár za
tfietí místo.

H.S.

Exkurze na tfiídiãce
odpadÛ v Brnû

V pondûlí 27. 9. 2010 se
40 ÏákÛ na‰í ‰koly zú-

ãastnilo exkurze do
Brna na tfiídírnu od-
padÛ firmy SITA.
Akce se uskuteãnila

pod zá‰titou MûÚ
Ti‰nov. Spoleãnost SITA

provozuje moderní technologie urãené
k vyuÏívání odpadÛ. Spolupracuje s re-
cyklaãními firmami, pro které zaji‰Èují
pfiísun druhotn˘ch surovin k jejich dal-
‰ímu zpracování. Îáci tak na vlastní oãi
vidûli obrovské hromady PET lahví
a rÛzného plastu, ohromné balíky pa-
píru a nápojov˘ch kartonÛ, kovÛ a elek-

tro zafiízení, slisovan˘ polystyrén, kon-
tejnery s nebezpeãn˘m odpadem
a ostatní netfiíditeln˘ odpad, kter˘ se
drtí a vozí na skládky.

V akci spatfiili tfiídící linku plastÛ
a velkokapacitní lis na sbûrov˘ papír.
Seznámili se s názvy separátor, drtiã,
kter˘ rozdrtí v‰e kromû Ïeleza, aj.

Dozvûdûli se napfi., Ïe z rozdrcen˘ch
PET lahví se v âínû vyrábûjí hraãky, ob-
leãení nebo boty. Zpracovan˘ polystyrén
se opût vyuÏívá ve stavebnictví.
Nápojové kartony se vracejí zpût jako
tepelné izolace. Minimální odpad se
vozí do spaloven.

Po celou dobu prohlídky se nám vû-
novali vedoucí pracovníci této firmy,
ktefií nás provedli po celém areálu.

Pfii zpáteãní cestû jsme je‰tû nav‰tí-
vili kompostárnu v Boskovicích, aby-
chom zjistili, co se dûje s bioodpadem,
kter˘ slouÏí jako pfiírodní hnojivo.

Exkurze byla velmi zajímavá, pouãná
a kaÏd˘ zúãastnûn˘ si urãitû fiekl:
„T¤ÍDIT ODPAD SE MUSÍ, pokud ne-
chceme Ïít na hromadû odpadkÛ!“

Velké díky patfií RNDr. Hanû
Pokorné a Ing. Václavu Drhlíkovi z MûÚ
Ti‰nov za umoÏnûní této vskutku zají-
mavé akce.

Mgr. Jana KfiíÏová

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

Oslavili jsme Meziná-
rodní den seniorÛ
Vûdûli jste, Ïe 1. fiíjen
je Mezinárodním dnem

seniorÛ? Právû 1. fiíjna roku 1998 byl
vyhlá‰en Organizací spojen˘ch národÛ
a jejich tehdej‰ím tajemníkem Kofi



RÛzné

18 TI·NOVSKÉ NOVINY 18/2010

Annanem tento den Mezinárodním dnem
seniorÛ a následující rok, 1999,
Mezinárodním rokem seniorÛ.

V Centru sociálních sluÏeb Ti‰nov
jsme se rozhodli tento den letos oslavit ve
velkém stylu – cel˘m odpolednem pln˘m
zábavy pro seniory. Pfii v˘bûru úãinkují-
cích jsme vycházeli zejména z finanãních
moÏností na‰ich i tûch „dÛchodcovsk˘ch“.
Proto bylo vstupné na program dobro-
volné a vût‰inu programu obstaraly dûti
z ti‰novsk˘ch ‰kol, z dûtského domova, ze
zájmov˘ch krouÏkÛ. Pozvali jsme také
hvûzdy: ZdeÀka Knedlu alias Îelezného
Zekona a „âetníky na cestách“ – ZdeÀka
Junáka s Erikem Pardusem. KdyÏ nám
den pfied akcí zatelefonovali z jejich
agentury, Ïe kvÛli zmûnû herního plánu
v divadle u nás nevystoupí, vypadalo to
na men‰í fiasko. Na‰tûstí se bûhem dne
podafiilo dohodnout náhradu více neÏ
adekvátní – Petr Novotn˘ souhlasil, Ïe na
druh˘ den do Ti‰nova pfiijede. A to jsme
v tu chvíli je‰tû netu‰ili, Ïe tento souhlas
dal v Los Angeles, kde se právû nacházel.

V pátek 1. 10. probûhla bleskurychlá
pfiemûna jídelny DPS Králova v sál pro
cca 100 posluchaãÛ. Zvukafi Hynek
Tinka, kameraman Ondfiej Brychta a fo-
tograf Jakub Gryc, pracující v‰ichni za
spí‰e symbolickou odmûnu, si pfiipravili
svoje pfiístroje a odpoledne plné zábavy
mohlo propuknout. Samozfiejmû po slav-
nostním úvodu, v nûmÏ pfiítomné pfiivítal
také starosta mûsta pan Ing. Franti‰ek
Svoboda. A potom jiÏ po sobû následovali
jednotliví úãinkující. Nejdfiíve dûti
z M· Sluníãko pfiedvedly lidové písniãky
a tance pod vedením sv˘ch uãitelek. Dûti
pfiedná‰ely, hrály na flétny, zpívaly.
Po nich na‰i seniofii pfiedvedli, co se nau-
ãili za necel˘ pÛlrok cviãení taekwon-do.
Jak vypadá korejské bojové umûní jsme
mûli moÏnost ocenit i ve vystoupení dûtí
z ãebínského oddílu taekwon-do.

Ve 14 hodin pfii‰el první vrchol pro-
gramu – Zekon power show. Znám˘ va-
la‰sk˘ silák a baviã Îelezn˘ Zekon pfied-
vedl show, ve které udivil sv˘mi v˘kony
(trhání telefonních seznamÛ, oh˘bání
Ïeleza, polykání Ïiletek atd.), ale také
pobavil. Zvlá‰tû kdyÏ zapojil i pfiítomné
diváky.

Po Zekonovi nám zazpívaly dûti ze
ZU· Ti‰nov, které uvedl fieditel ZU·
Mgr. Tomá‰ Zouhar. Tanec, zpûv a diva-
dlo pfiedvedly dûti z dûtského domova.
Vidûli jsme Pohádku o fiepû, tanec na mo-
tivy Michaela Jacksona a ukázku z pro-
jektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou
a Novou. Následovaly temperamentní
mladé sleãny ze skupiny TS Stylles, tré-
nující v novém Active studiu nad restau-
rací U Palce. Ukázaly dynamické a mo-
derní taneãní vystoupení. Jin˘ styl tance
– orientální – nám pfiedstavilo duo
Dragonicca a Electra v krásn˘ch kost˘-
mech. Po pfiestávce na obãerstvení nás ãe-
kaly je‰tû tance irské v podání KVJ
Ti‰nov. A pak uÏ jenom závûr programu:
vystoupení Petra Novotného, kter˘
v‰echny pfiítomné bavil celou hodinu.

A Ïe pfii‰lo ménû divákÛ, neÏ jsme ãe-
kali? ·koda. Ale zejména pro ty, ktefií se
nepfii‰li podívat. Kdo pfii‰el, strávil pûkné
odpoledne. Nás leto‰ní malá úãast divákÛ
neodradí. Doufáme, Ïe se z oslav
Mezinárodního dne seniorÛ v Ti‰novû
stane pûkná tradice. Uvítáme i Va‰e ná-
mûty pro dal‰í roãník.

Dûkuji v‰em, ktefií se podíleli na pfií-
pravû akce, organizaci, hladkém prÛbûhu
i na pohotovém úklidu po akci. Na‰e po-
dûkování patfií také manÏelÛm
CigáÀov˘m z âebína za zaji‰tûní obãer-
stvení.

Ing. Bc. Jana Wildová
fieditelka CSS Ti‰nov, p.o.
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Dny otevfien˘ch dvefií
V rámci celostátnû pofiádaného T˘dne

sociálních sluÏeb se jiÏ druh˘m rokem
pofiádají dny otevfien˘ch dvefií v rÛzn˘ch
zafiízeních sociálních sluÏeb. Ve dnech
5. a 6. 10. 2010 se konaly dny otevfien˘ch
dvefií také v Centru sociálních sluÏeb
Ti‰nov. PfiestoÏe poãasí pfiíli‰ nepfiálo v˘-
letÛm, nav‰tívilo nás za tyto dva dny té-
mûfi 90 náv‰tûvníkÛ. âasto se jednalo
o zájemce o budoucí ubytování. Ti nejvíce
ocenili moÏnost nahlédnout do jednotli-
v˘ch bytÛ. Tentokrát bylo moÏné podívat
se do bytÛ nejen na v‰ech budovách DPS
Králova, ale také v domech K âimperku.
Líbily se byty, prostory „penzionu“,
okolní prostfiedí i sluÏby, které se zde
seniorÛm poskytují.

Se dny otevfien˘ch dvefií byla spojena
také prodejní v˘stava ruãních prací.
A bylo co obdivovat: patchwork, vy‰ívaná
pfiáníãka, háãkované dekorace, ‰perky,
drhané závûsy na kvûtináãe, háãkované
pol‰táfie, látkové vûneãky, ubrousko-
vou techniku. A navíc v˘robky dûtí
z Kociánky, dûtí ze Z· âebín a v˘robky,
které vytváfiejí na‰i seniofii v pravidel-
n˘ch v˘tvarn˘ch dílnách na DPS. ·koda,
Ïe kupujících bylo jen málo. Znovu si mÛ-
Ïete krásné ruãní práce prohlédnout nebo
koupit na pfiedvánoãní prodejní v˘stavû.

27.10. – stfieda
Plavání a relaxace v Mûstsk˘ch láz-
ních v Boskovicích

Odjezd 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 zahr-
nuje dopravu i vstupné.

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

Dal‰í termíny plavání: 10. 11., 24. 11.
a 8. 12. Zájemci, hlaste se v CSS
u Romany Koneãné na tel. ã. 549 410 312
nebo 773 590 274 vÏdy t˘den pfiedem.
Poãet míst je omezen.
Pfiihla‰ování na zájezd do Maìarska
probûhne v pondûlí 25. 10. 2010 ve vesti-
bulu DPS Králova (penzion) v dobû od
9.00 do 10.00 hod. S sebou 250,- Kã
a platn˘ OP. KaÏd˘ mÛÏe pfiihlásit kromû
sebe pouze 1 dal‰í osobu. Od kaÏdého
úãastníka budeme u pfiihla‰ování potfie-
bovat tyto údaje: jméno pfiíjmení, adresu,
zdravotní poji‰Èovnu a rodné ãíslo (kvÛli
poji‰tûní).

Zájezd na koupání do Maìarska pfii-
pravujeme pro ti‰novské seniory na pon-
dûlí 22. 11. 2010. Cena zájezdu 250,- Kã
zahrnuje vstupné, poji‰tûní, prÛvodce.
Doprava je hrazena CSS. Odjezd autobu-
su bude v 6.00 hod. od ti‰novské radnice,
bez dal‰ích zastávek.

Pozvánka na XXX. podzimní
mezinárodní expozici minerálÛ,
Ti‰nov 5. – 7. listopadu 2010

Leto‰ní v pofiadí jiÏ 69. ti‰novská ex-
pozice minerálÛ se koná ve dnech 5. – 7. li-
stopadu 2010 v pátek, sobotu a v nedûli
v ti‰novské  sokolovnû a v gymnáziu. Pro
vefiejnost bude expozice pfiístupná v pátek
od 11 do 19 hodin, pfiiãemÏ oficiální zahá-
jení je v pátek ve 12.00 hodin. V sobotu
bude na‰e expozice otevfiená  pro vefiejnost
od 9 do 19, a v nedûli od 9 do 16 hodin.
Náv‰tûvu v‰ak neodkládejte na nedûli po
15. hodinû, protoÏe v uvedenou dobu jiÏ
nûktefií vystavovatelé budou „balit“.

Ti‰novská  expozice minerálÛ je nej-
vût‰í akcí svého druhu ve v˘chodní Evropû
a jedna z nejv˘znamnûj‰ích evropsk˘ch
mineralogick˘ch akcí vÛbec, která se tû‰í
mimofiádné pozornosti na‰ich i zahraniã-
ních jak vystavovatelÛ, tak náv‰tûvníkÛ.
Oproti minul˘m roãníkÛm nedochází
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k podstatn˘m zmûnám – zÛstává diferen-
cované vstupné na jednotlivé dny – v pá-
tek 30,- Kã, v sobotu do 14 hodin 70,- Kã,
v sobotu  po 14 hodinû 40,- Kã a v nedûli
20,- Kã pro osobu a den. Rozdíln˘mi ce-
nami vstupného se snaÏíme utlumit so-
botní nával, na podzim neb˘vá v sobotu
v sokolovnû ãi v gymnáziu v dobû mezi
10. aÏ 13. hodinou k hnutí, proto se sna-
Ïíme diferencovanou cenou o pfiesun ná-
v‰tûvníkÛ na sobotní odpoledne  a na ne-
dûli. Pro ty, co nechtûjí ãekat v sobotu pfied
pokladnou v sokolovnû, bude v sobotu do-
poledne moÏnost zakoupení vstupenky
i v gymnáziu. Nebo dal‰í  rada, mÛÏete
nav‰tívit i bez vstupenky expozici v zá-
kladní ‰kole. Tam je sice jenom asi 10%
z toho, co je v sokolovnû, ale i to stojí za to.
Mezitím se fronta pfied pokladnou urãitû
zmen‰í. Pro ‰kolní zájezdy nad 15 osob,
pokud se pfiedem ohlásí, je v pátek zlevnû-
né vstupné 20,- Kã na osobu. Poãet vysta-
vovatelÛ bude pfies 260, z ãehoÏ bude 70
zahraniãních. Budou to vystavovatelé z 15
evropsk˘ch zemí a jeden z Austrálie,
kter˘ bude vystavovat drahé opály
z Austrálie. Z Berlína Nancy Lie s mine-
rály ãi spí‰ ‰perky vzdálené âíny a ze
vzdáleného Novosibirska paní Ludmila
Gnûdková. Doporuãujeme Vám v‰ak nav-
‰tívit expozici pana Ficiána z Brna – zde
vystavují svoje v˘robky, kartónové dár-
kové krabiãky, zrakovû postiÏení. Jsou
opravdu hezké a celá fiada na‰ich vystavo-
vatelÛ si jiÏ u nich objednala jejich v˘-
robky. Vystavují v gymnáziu v druhé tfiídû
na pravé stranû od vchodu. Ná‰ zájem o je-
jich v˘robky jim dodává pocit sebevûdomí
a prospû‰nosti. Kupte si tam nûco – jejich
v˘robky nejsou drahé a prospûjete dobré
vûci. Co se t˘ãe minerálÛ, tak tam bude
opût pestrá paleta z celého svûta i nepfie-
berné mnoÏství drobn˘ch ‰perkÛ z polo-
drahokamÛ a pro nároãné i z drahokamÛ.
Pokud jde o náv‰tûvníky, oãekáváme úãast
pfies 9.000 náv‰tûvníkÛ z celé na‰í repub-

liky i ze sousedních státÛ.  K dispozici bu-
de i dal‰í jiÏ 28. ãíslo „Zpravodaje“ Mine-
ralogick˘ch expozic v Ti‰novû v celobarev-
ném provedení  i s termíny dal‰ích mine-
ralogick˘ch akcí pro zbytek roku 2010
a termíny ti‰novsk˘ch i dal‰ích burz pro
rok 2011, jako i adresy firem a vystavova-
telÛ. A i tentokrát s hornickou písní.
Úvodní ãlánek je vûnován minerálÛm
Peru, jeho autorem je ná‰ vystavovatel
RNDr. Jaroslav Hyr‰l. Dále je tam ãlánek
– pozvánka na v˘stavu Pegmatity, kterou
pofiádá Moravské zemské muzeum v Brnû.
Zájemci si Zpravodaj mohou zakoupit
v prÛbûhu expozice u ‰atny v sokolovnû.
RovnûÏ si tam mÛÏete zakoupit  pohled
s ti‰novskou sokolovnou a rovnûÏ i pohled-
nice s minerály uranov˘ch dolÛ v Dolní
RoÏínce. Akci, na kterou srdeãnû zveme
v‰echny zájemce ze ‰irokého okolí, pofiádá
SOKOL Ti‰nov ve spolupráci s Gymná-
ziem v Ti‰novû a Muzeem Brnûnska
v Pfiedklá‰tefií pod patronací Mûstského
zastupitelstva v Ti‰novû, s odbornou ga-
rancí mineralogicko-petrografického oddû-
lení Morav-ského zemského muzea v Brnû
a Odborné skupiny mineralogie âeské
geologické spoleãnosti a s mediální spolu-
práci s âesk˘m rozhlasem Brno. Nene-
chejte si ujít jedineãnou pfiíleÏitost zhléd-
nout minerály z celého svûta ãi nakoupit si
dárky u nás v sokolovnû a potû‰it své
blízké hezk˘m pfiívû‰kem ãi jin˘m ‰per-
kem s prav˘m kamenem anebo hezk˘m
kamenem do vitríny – vÏdyÈ Vánoce jsou
nablízku. Pokud by Vám to nevy‰lo, tak
dal‰í je jubilejní 70. ti‰novská mineralo-
gická expozice bude na jafie 29. 4. – 1. 5.
2011.

Se sokolsk˘m NAZDAR
Ing. Andrej Suãko

PS – Informace na telefonu 549 415 332 (Ing.
Suãko), T/F 549 413 175, mobil 604 474 571
(Ing. Jefiábek), e-mail: sokoltisnov.min @wo.cz
nebo na stránkách www.sokol-tisnov.wz.cz
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Ti‰novské mládí, klukovské
hry, války a jiné lumpárny

Dokonãení z minulého ãísla

O koupání, skocích a honiãkách ve
vodû, potápûní, hraní na vodníka, plavení
se v neckách ãi na ledov˘ch krách uÏ bylo
psáno v pfiedchozích vzpomínkách. Hra na
zlodûje a ãetníky, kdy se kluci rozpoãítali
do obou skupin a pak následovalo proná-
sledování a chytání, mûla kouzlo pfiede-
v‰ím v taktice, nástrahách i rychlosti.
V pováleãn˘ch dobách byla vût‰inou na-
hrazena klukovsk˘mi válkami, jak je na
jiném místû zaznamenáno. JeÏdûní na
zábradlí, klouzání se po ledû na „jitrnici“
uprostfied námûstí ãi pfied  PoníÏilov˘m,
sáÀkování od „Uherské“ borovice nad
Povondrov˘m, to byla bûÏná zábava.
V lese nad Besénkem, kde byly mladé
seãe s ohebn˘mi stromky, jsme zkou‰eli
hru na opice, kdyÏ jsme vylezli na stro-
mek, rozhoupali ho a snaÏili se pfieskoãit
na druh˘, zpravidla následoval pád a nû-
jaké ta odfienina, protoÏe jehliãí píchalo
a tûÏko jsme se chytali. Komu se to ale po-
dafiilo, to byl borec a mûl uznání v‰ech.
Oblíben˘m místem her byla cesta nad za-
hradami Jungmannovy ulice (chudery za-
hrady a pûstitelé ovoce, protoÏe po „tara-
sech“ se dalo dobfie slézt dolÛ!). V dávném
malém lomu nad H˘skov˘m jsme v hlínû
kutali a nacházeli prazvlá‰tní kameny
jako vinné hrozny s kuliãkami – zfiejmû
dÛsledek nûjaké sintrové ãinnosti. Nad do-
mem Tome‰ov˘m byl plácek, kde se fiíkalo
„U srdíãka“, neboÈ tam nûkdo namaloval
veliké ãervené srdce s nápisem TGM. (Jak
známo, i znaãnû pozdûji ãervené „prezi-
dentské“ srdce zazáfiilo také nad PraÏ-
sk˘m hradem.) Pozdûji do srdce kdosi
stfiíbfienkou dopsal „Dr. E B“ – snad je to
tam doposud, jen s tím rozdílem, Ïe k ná-
pisu byla kdysi pûknû upravená cestiãka

a okolí a my jsme srdíãko zdobili kytkami
jak svat˘ obrázek, ale KG a dal‰í iniciály
uÏ nikdy nikdo nedopsal. Stezka za
zahradami dále pokraãovala pod Kvûtnicí
a vedla podél tarasu mezi poli aÏ k „ãín-
skému konzulátu“. Dnes jiÏ zanikl˘ taras
byl pfies metr vysok˘ a znaãnû dlouh˘, nad
ním byl kus meze – oddûloval totiÏ znaãn˘
v˘‰kov˘ rozdíl mezi dvûma poli. Bylo to
nádherné místo plné kvûtin, suchomil-
n˘ch rostlin, matefiídou‰ky, levandule
i ‰alvûje a také plné rÛzného hmyzu, vãe-
lek, vos kutilek, mravencÛ a mraveni‰È,
saranãat a kobylek v‰emoÏn˘ch velikostí
a barev a co bylo pro nás nejlákavûj‰í – ta-
ras byl pln˘ je‰tûrek i jejich vajíãek, pod
kameny ãerven˘ch „pánbíãkov˘ch kravi-
ãek“ a cvrãkÛ. CvrãkÛ!!! To byla hudba, to
bylo chytání! Pûknû dlouhé stéblo a uÏ
jsme ‰Èourali do ozvuãné dírky a cvrãek po
chvíli vylezl, ãern˘ s dlouh˘mi tykadly,
dosti velk˘, jen ty housliãky nemûl.
Potû‰ili jsme se s ním a vÏdy ho zase pus-
tili opatrnû zpût – to za to muzicírování.
Dnes nûjak ty cvrãky nesly‰et, buì jsem
hluch˘, nebo ani oni uÏ nemají dÛvod k ve-
selé muzice. Také „Malá Kvûtniãka“ a na
ní „Malá Skála" i pfiilehlé prostory – to v‰e
byl pro nás ráj, tfieba jen se zasnûn˘m v˘-
hledem pfies pole k Îeleznému a ·atanÛm.
A Besének, to bylo ãasté útoãi‰tû nás – ry-
báfiÛ, co chytali pstruhy (a nûkdy i Ïáby
a uÏovky) do ruky. Mûl ale nejstudenûj‰í
vodu, a tak nohy zábly a ãervenaly aÏ do
fialova.

Hrávali jsme v‰ak také divadla. Na
Trmaãovû mezi domem pana ‰evce
Jebáãka a Kubelkov˘m domem vede pro-
luka do Kvûtnice, která pokraãuje znaãnû
‰irok˘m záfiezem zmoly. Tam jsme si vyro-
bili jakési plató, na kterém se daly hrát
míãové hry a které nám poslouÏilo i ke
zbudování jevi‰tû. Natáhli jsme provazy
nebo dráty, jako opona poslouÏily dvû
deky, dotáhli jsme nûjaké rekvizity a uÏ se



hrálo. Ke klukÛm Frantovi, Jurovi,
Bofiikovi a dal‰ím pfiibyla i dûvãata Dana,
Marta a dal‰í,  v kost˘mech byla poznat
garderoba rodiãÛ, maskování byly barevné
kfiídy, paruky z koudele, vousy z vaty nebo
z uschl˘ch blizen „turkynû“ – ty byly rÛz-
nobarevné, pfiilepené kváskem na kus
hadfiíku a ten opût kváskem pod nos ãi na
bradu. A tak rytífii a jiní bûhem hry ztrá-
celi ãásti kníru nebo vous ãi paruku, ale to
nijak nevadilo. A na produkci jsme zváva-
li i rodiãe, krom tlupy ostatních dûcek,
a v‰ichni jsme z toho mûli radost.

Dne‰ní mladí lidé se nudí! To se nám
nemohlo stát. Zábavu jsme si na‰li, coÏ
mnohé souãasné mládí neumí a spoléhá
jen na konzum z televize ãi jin˘ch médií.
Také jsme hodnû ãetli, neznali jsme jen
„grázloviny“. Zdravili jsme kaÏdého na
potkání, uvolnit místo star‰ím lidem byla
samozfiejmost, pomáhali jsme tfieba i nést
nákup ãi zametaãÛm vozit dvoukolák, sbí-
rat dfievo stafienkám v lese, zkrátka „ko-
nali jsme dobré skutky“, jak nás vybízel
pan katecheta, a radovali jsme se z toho.
Neslu‰nou titulaturu jsme snad znali, ale
vyslovit nebo ji pouÏívat, to nebylo v na-
‰em repertoáru, snad jen nûjaké to „vole“,
coÏ je dnes povaÏováno za normál. A bûda,
kdyby to nûkdo dospûl˘ zaslechl – to by
byla pohroma doma i ve ‰kole. Poslech-
nûte si dnes ‰koláky – ba i ‰kolaãky – tfie-
ba v autobuse ãi vlaku. To se ãervená
i dlaÏdiã! RodiãÛm jsme vykali a o kaÏdou
vûc museli pûknû poprosit. „Maminko,
prosím vás, mÛÏu si vzít chleba?“ Pokud
jsme snad zapomnûli podûkovat, hned
nám to dospûlí pfiipomenuli. ¤íci drze:
„Já mám hlad!“, fie‰ila maminka odpo-
vûdí: „Tak ho hlaì a fiíké mu malé!“ a do-
kud jsme nepoprosili slu‰nû, nic jsme ne-
dostali. A kdyÏ jsme zkou‰eli rodiãe nûjak
umluvit nebo pfiesvûdãit ne zcela pravdi-
v˘m tvrzením, maminka se vÏdy ptala:
„Zná‰ jedenácté pfiikázání?“ a pokud jsme

pfiedstírali, Ïe neznáme, hned ho citovala:
„Mû neoblafne‰!“ Bylo mnû asi dvanáct let,
kdyÏ byl u nás na dvofie jeden kamarád
z „lep‰í“ rodiny a já jsem si pfiinesl pofiád-
nou sk˘vu dobrého domácího posoleného
chleba a mÛj kámo‰ mnû fiekl: ,,Ty jí‰ su-
ché chleba?“ Já jsem oponoval, Ïe není
„suché“, ale právû ãerstvû upeãen˘ z pe-
kárny. To jsem se teprve dozvûdûl, Ïe
„suché“ znamená nenamazan˘. Do té doby
jsem mûl za to, Ïe se tak oznaãuje chléb
uschl˘. A to jsme mûli doma vlastní sádlo,
máslo i rÛzné marmelády, ale ne vÏdy
jsme si je mohli vzít! Stalo se ãasto, Ïe ro-
diãe, kdyÏ jsme o nûco prosili, fiekli „ne“
a bylo hotovo. Vztekat se a nûco si vynuco-
vat by brzo znamenalo v˘prask ãi jin˘
trest nebo zákaz. Byli jsme vychováváni
metodou „Makarensko-Fri‰tensk˘“ a pro-
toÏe rusk˘ vychovatel nebyl v dobû mého
mládí moc znám, ale silák a zápasník
Fri‰tensk˘ zato v‰eobecnû, tato metoda
slavila v rodinách prim. Maminãiny va-
fieãky, kopist od díÏe, tatínkÛv fiemen,
‰lauk na stáãení vína, opratû i biã, násady
od náfiadí a jiné v˘chovné propriety mûly
ãasto „hody“. A nepomohly ani ony pros-
lulé slamûnky ãi ãepice do kalhot. Platilo
tehdy pfiísloví: „·koda kaÏdé (rány), která
padne mimo!“ A kdyÏ nûkdo dostal náfiez,
fiíkalo se: „...byl bit jako Ïito“. Popravdû je
nutno fiíci, Ïe rodiãe nás nikdy netrestali
bezdÛvodnû nebo drasticky, vÏdy jsme si
to zaslouÏili a mnohokrát to pomohlo.
¤íkali nám, Ïe je ten v˘prask bolí více neÏ
nás a teprve aÏ jsme sami mûli dûti, po-
chopili jsme to. KdyÏ nám rodiãe koupili
nové boty, ‰aty, ãi cokoliv cennûj‰ího, vÏdy
jsme kaÏdému z nich podûkovali:
„Maminko (tatínku), Pán BÛh zaplaÈ za
nové ‰aty!“, rodiãÛm políbili ruku a tváfi.
Nová vûc, pokud to byl odûv ãi obuv, se pak
poprvé oblékla do kostela. Na Vánoce,
Nov˘ rok, Velikonoce a svátky jsme prvnû
ráno po umytí a obleãení ‰li rodiãÛm bla-
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Atletika

25. 9. 2010
Skokansk˘ trojboj druÏstev O pohár
Geodetické kanceláfie Souãek a atle-
tick˘ ãtyfiboj mládeÏe, Ti‰nov

V rámci hodov˘ch oslav mûsta
Ti‰nova se v sobotní dopoledne uskuteã-
nil Sportovní den ve spolupráci
s AK Ti‰nov a Z· nám. 28. fiíjna. Atleti
uspofiádali své tradiãní závody a v areá-
lu ‰koly byla rozmístûna stanovi‰tû pro
dûti, na kter˘ch plnily rÛzné úkoly.
MeteorologÛm vy‰la pfiedpovûì poãasí
s neuvûfiitelnou pfiesností, kdy aÏ ho-
dinu po skonãení závodÛ zaãalo pr‰et.
Druhou neuvûfiitelnou skuteãností byl
velk˘ poãet závodníkÛ, ktefií pfii‰li. UÏ
pfii prezentaci získaly závody 40 min
zpoÏdûní. 140 závodníkÛ se popralo
s nástrahami atletick˘ch závodÛ se ctí
a odmûnou jim byly diplomy a vûcné
ceny, které obdrÏel kaÏd˘ závodník.

Vítûzové jednotliv˘ch kategorií jsou:
Aniãka Halasová, ·imon ¤ehka, TáÀa
Lieberzeitová, Viktor Ondráãek,
Markéta Havlátová, Dan Juránek,
Tereza KfiíÏová, Martin Koneãn˘, Eli‰ka
Pölzebauer, Jakub Ondriska. Ve sko-
kanském trojboji zvítûzili vy‰kov‰tí
atleti Psiy (Stloukal, DoleÏal a Holoch),
ktefií porazili domácí 3 veterány
(Pokorn˘, Sebera, Chadim) a Souãkovi
(Souãek K. ml., Souãková T.,
Ambrosová). Ceny pfiedali pan Souãek
a senátor Julínek. Podrobné v˘sledky
naleznete na www.aktisnov.wz.cz.

3. 10. 2010
Kufiimsk˘ pûtiboj druÏstev

Kufiimsk˘ pûtiboj, konan˘ na ‰kvá-
rovém atletickém ovále, coÏ uÏ je v dobû
umûl˘ch povrchu v˘jimkou, probûhl le-
tos 2.10. MuÏskou kategorii vyhrál
Ondra DoleÏal (dálka 542, o‰tûp 38,61,
200 m 27,0, koule 9,57, 1500 m 5:44,4),
nová posila ti‰novské skupiny. Aã Ïáci,

hopfiát ‰tûstí, zdraví a BoÏí poÏehnání
opût s políbením ruky, totéÏ i dûdeãkÛm
a babiãkám. Tetám a str˘cÛm se také bla-
hopfiálo, ale uÏ jen s podáním ruky.

Tresty byly tehdy obvyklé i ve ‰kole.
V kaÏdé tfiídû bylo ukazovátko nebo „lís-
kovka“ a ne zbyteãnû. Jedna paní uãitelka
dokonce o mne pfierazila smyãec od houslí,
a pfiesto na ni velmi rád vzpomínám. Pan
uãitel Hraniãka, vynikající ãlen Karasova
divadla, ‰koláky velmi oblíben˘ a ná‰
vzor, nám ukládal i Ïertovné tresty, jako
pfiilepení vousu tomu, kdo se bavil,
a pouÏil-li lískovku, byl to zvlá‰tní obfiad.
Nejprve se zeptal, kolik zaslouÏíme, a nû-
kdy to respektoval, jindy nûco pfiidal ãi

ubral, ale trest byl spí‰e symbolick˘, jako
kdyÏ panovník pasoval rytífie. Po exekuci
nás nauãil fiíkat:„ Pane uãiteli, dûkuji za
pfiíkladné potrestání." A uctivû jsme pak
uloÏili lískovku do kouta. O ‰kolách, uãite-
lích, ‰kolních trestech a pfiíhodách snad
nûkdy pfií‰tû. Bylo by toho na román!

Dalo by se je‰tû mnoho vzpomínat, ale
bylo by to pro dne‰ního ãtenáfie  únavné.
Îivot se v˘raznû zmûnil, zda k dobrému je
nûkdy otázka. KaÏdá doba má své, kaÏd˘
z nás vzpomíná jinak, nûkdo radûji ne-
vzpomíná. Na co budou za dal‰ích sedm-
desát ãi více let vzpomínat na‰i vnuci
a pravnuci?  A budou vzpomínat rádi?

Jan Vrzal
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Vzpomínky

Dne 30. fiíjna uplynou
3 roky, kdy nás opustila
manÏelka, maminka,
babiãka paní ZDE≈KA
JANDÍKOVÁ. Za tichou
vzpomínku dûkuje man-
Ïel.

Dne 17. fiíjna 2010 uply-
nulo 35 let ode dne, kdy
nás navÏdy opustil ná‰
milovan˘ tatínek a dûde-
ãek pan JAROSLAV
·EFâÍK. Stále vzpomí-
nají dcera a vnouãata
s rodinami.

Dne 25. 10. 2010 to bude
10 rokÛ, co nás navÏdy
opustila paní VLASTA
URBÁNKOVÁ. Kdo jste
ji znali, vzpomeÀte s námi.
S láskou vzpomínají
dcera, syn, zeÈ a ‰vagro-
vé s rodinami.

Je tûÏko bez tebe Ïít, v na‰ich srdcích
navÏdy tû budeme mít.

Dne 10. 11. 2010 uplyne
1 smutn˘ rok, co nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ tatínek a dûdeãek
pan KAREL VÁLâÍK.
S bolestí v srdci vzpomí-
nají syn Karel, dcery

Andrea a Ludmila s rodinou. Nikdy
nezapomeneme.

Dne 29. 10. 2010 by se
doÏil 100 let pan KAREL
VEâE¤A z Ti‰nova –
Trmaãova. Stále vzpo-
míná dcera Eva s rodi-
nou.

Dne 25. fiíjna 2010 uply-
ne 15 let od chvíle, kdy
navÏdy ode‰el  ná‰ tatí-
nek, dûdeãek a bratr pan
B¤ETISLAV ZAV¤EL.
Za tichou vzpomínku dû-
kují dûti s rodinami.

Sport

Sportovní hala SSK Ti‰nov – listopad 2010
Sobota 13. 11. 10.00 volejbal Dûdice

13.00 olejbal Dûdice
20.00 futsal Gillotina ChoceÀ

Nedûle 14. 11. 17.00 házená – muÏi Ivanãice B
Sobota 20. 11. 9.00 stol. tenis Okr. pfiebor muÏi a Ïáci

20.00 futsal Fr˘dek Místek
Nedûle 21. 11. 10.00 basketbal – muÏi Slaviãín
Sobota 27. 11. 10.00 volejbal ·lapanice

13.00 volejbal ·lapanice
Nedûle 28. 11. 17.00 házená – muÏi Kufiim B

skonãil druh˘ Jakub Du‰ek a tfietí
Martin Koneãn˘, v Ïenách skonãila tfietí
Veronika Patzelová a 7. Jitka
Zwienerová. Mezi veterány, ktefií mají
zohlednûny váhy náfiadí, resp. pfiepoãí-

távají v˘kony pomocí koeficientÛ, skon-
ãil na ãtvrtém místû Martin Sebera, kte-
r˘ si bronzové umístûní nechal nazdár-
kovsky vzít v závûreãné vytrvalosti.

(MS)
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Inzerce

Pronajmu pokoj v panelovém domû
s pouÏitím kuchynû. Cena dohodou.
Tel.: 731 799 992

Pronajmu byt  1+1 v Ti‰novû,
ul. Jamborova. Info na: ma.juliet@
seznam.cz, tel.: 721 431 673

Pronájem 1 + KK. Voln˘ od 1. 11. 2010.
Cena 6500,- Kã vãetnû inkasa a zafiízení
pokoje. Tel.: 603 894 613

Levnû prodám sedací soupravu 3+1.
Doprava vlastní. Tel.: 737 964 120

Odkoupíme zánovní cirgulárku.
Kontakt 775 650 754, 777 935 933

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

Zámeãnictví Petr Hlubinka
M: 603420867

Modelace nehtÛ u Vás doma! Zuzana
Vlachová, tel. ã. 775 927 774. Pfiijedu
kdykoliv a kamkoliv!

Hospodynû v domácnosti, nabízím
provádûní ve‰ker˘ch domácích prací
souvisejících s úklidem, Ïehlením, popfi.
vafiením a pomocn˘mi pracemi pfii pfií-
pravû oslav. Ti‰nov aÏ Brno a celé okolí.
BliÏ‰í info na tel. ã. 737 909 542

Do nové obchodní skupiny hledáme
spolupracovníky, volejte na ãíslo: 775
914 105

ZUMBA cviãíme:
pondûlí – Z· Smí‰kova, 19.00 – 20.00
hod., stfieda – Z· 28. fiíjna 19.00 – 20.00
hod. Info na: 724 305 414

Hotel Kvûtnice pfiijme na poloviãní
úvazek údrÏbáfie. BliÏ‰í informace na
telefonním ãísle 603 894 6413
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TI·NOVSKÉ NOVINY 18/2010. Ev. ãíslo: MK âR E 10100. âtrnáctidennû (o prázdninách mûsíãnû) vydává Mûstsk˘ úfiad v Ti‰novû, kter˘ zpravodaj
roz‰ifiuje ZDARMA do v‰ech domácností mûsta. ¤ídí redakãní rada, pfiedseda PhDr. Josef Zacpal. Pfiíspûvky, podnûty a inzerci lze podávat dennû tajemnici
redakãní rady paní ·árce Kubátové na odboru kultury a ‰kolství MûÚ, Radniãní 14 (v pfiízemí budovy pod drogerií), osobnû nebo telefonicky na tel. ãísle
549 439 822, e-mail: sarka.kubatova@tisnov-mesto.cz. Grafické zpracování a tisk: REAKCE s. r. o., Ke Klínku 1313, 666 02 Pfiedklá‰tefií, telefon 541 230 732,
e-mail: reakcesro@reakcesro.cz. Platba fakturou je moÏná na základû písemné objednávky mûstskému úfiadu, inzerce osobního charakteru (blahopfiání,
vzpomínky apod. – kromû textÛ nad 18 cm2 a obrázkÛ) je pro obãany Ti‰nova bezplatná. Cizí zájemci si mohou TN zakoupit za jednotnou cenu Kã 5,-.
Pfií‰tí zpravodaj (ã. 19/2010) vyjde 10. listopadu 2010 (uzávûrka textÛ i inzerce je 1. 11. 2010).


