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Dne 11. listopadu se konalo ustavující
zasedání Zastupitelstva mûsta Ti‰nova.
(foto I. D.)
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MùSTO TI·NOV

nám. Míru 111, 666 19 TI·NOV

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa úfiedníka

na MûÚ v Ti‰novû:

Referent odboru sociálního zabezpeãení
(pomoc v hmotné nouzi)

PoÏadavky:
– VO·, V· v sociální oblasti
– znalost zákonÛ v sociální oblasti, tj. zákon ã. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné

nouzi a vyhlá‰ka ã. 504/2006 Sb., zákon ã. 110/2006 Sb., o Ïivotním a existenã-
ním minimu,  zákon ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách 

– znalost zákona  ã. 128/2000 Sb., o obcích a zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád
– praxe v oboru vítána, zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nutná do 18 mûsícÛ

od nástupu
– znalost práce s PC podmínkou
– morální bezúhonnost
– ¤P skup. B
– komunikativnost, samostatnost a schopnost jednat s lidmi

Platové podmínky se fiídí nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v platném znûní, platová tfiída 8.
Nástup dle dohody.

ZÁJEMCI SE MOHOU P¤IHLÁSIT DO 10. 12. 2010
– písemnû na adresu: MûÚ Ti‰nov, nám. Míru 111, 666 19 Ti‰nov
– faxem: 549 439 780
– e-mailem: dvorackova@tisnov-mesto.cz

– v pfiihlá‰ce uveìte mimo jiné: jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní
pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

– k pfiihlá‰ce pfiipojte Ïivotopis, prohlá‰ení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvy‰-
‰ím dosaÏeném vzdûlání

– pfied uzavfiením pracovní smlouvy doloÏí vybran˘ uchazeã originál v˘pisu
z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsíce a originál dokladu o nejvy‰‰ím
dosaÏeném vzdûlání

Bez splnûní v˘‰e uveden˘ch náleÏitostí není moÏné pfiihlá‰ku zafiadit do v˘bûro-
vého fiízení.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
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Usnesení z ustavujícího
zasedání ZM ã. 06/2010
konaného dne
11. listopadu 2010

1. ZM schvaluje program jednání usta-
vujícího zasedání Zastupitelstva
mûsta Ti‰nova.

2. ZM schvaluje jednací fiád ustavují-
cího Zastupitelstva mûsta Ti‰nova.

3. ZM schvaluje návrhovou komisi ve
sloÏení: Helena Randová, Mgr. Karel
·vábensk˘, PhDr. Irena Ochrymãu-
ková.

4. ZM schvaluje volební komisi ve slo-
Ïení: Luká‰ Válka, PaedDr. Radmila
Zhofiová, Mgr. Renata Pleskaãová.

5. ZM schvaluje, Ïe volba starosty
a místostarostÛ probûhne tajn˘m
hlasováním.

6. ZM zvolilo starostou mûsta Ti‰nova
Jana Schneidera, v souladu s § 84
odst. 2 písm. m) zákona ã. 128/2000
Sb., o obcích.

7. ZM schvaluje poãet místostarostÛ
na tfii.

8. ZM zvolilo místostarostou mûsta
Ti‰nova Radovana Klusáka, v sou-
ladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích.

9. ZM zvolilo místostarostou mûsta
Ti‰nova Marka Babáka, v souladu
s § 84 odst. 2 písm. m) zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích.

10. ZM zvolilo místostarostou mûsta
Ti‰nova Ing. Petra Bábora, Ph.D.,
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích.

11. ZM zvolilo ãlenkou Rady mûsta
Ti‰nova Mgr. ZdeÀku Dohnálkovou,
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích.

12. ZM povûfiuje Radovana Klusáka
v˘konem funkce 1. místostarosty,
tímto bude zastupovat starostu
v dobû jeho nepfiítomnosti nebo

v dobû, kdy nebude starosta vykoná-
vat funkci.

13. ZM schvaluje dlouhodobé uvolnûní
pro v˘kon vefiejné funkce starosty
mûsta Ti‰nova – Jana Schneidera,
funkce 1. místostarosty – Radovana
Klusáka a funkce 2. místostarosty –
Marka Babáka. Funkce 3. místosta-
rosty – Ing. Petra Bábora, Ph.D.
bude neuvolnûná.

Jan Schneider
starosta mûsta Ti‰nova

Radovan Klusák
1. místostarosta mûsta

Mûsto Ti‰nov, klub
Cuchanina a Rodinné
centrum Studánka
Vás zvou na Módní
pfiehlídku pro

v‰echny generace

Kdy: 27. listopadu 2010 ve 14 hod.
Kde: sokolovna Ti‰nov
Program:
• Originálnû ruãnû malovaná triãka –

Dana Veselá
• Icebreaker Outlet Ti‰nov
• Dûtská móda Junior
• ObchÛdek u Davídka
• Originální pletená a háãkovaná

móda – Iveta ·moldasová, Vy‰kov
• VO· ekonomická a zdravotnická

a S· Boskovice
• Svatební salon – Irena Dobi‰arová,

Hradãany
• Pfiedvánoãní jarmark
• Bohatá tombola

Doprovodn˘ program:
• M· Sluníãko
• Aerobic Junior Sokol Ti‰nov
• Barmanská show

Vstupné dobrovolné

Módní pfiehlídka
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MûKS Ti‰nov uvádí

stfieda 24. listopadu v 18.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Prezentace knihy a beseda s autory
M. KASÁâEK – L. NAVARA:

P¤ÍBùHY T¤ETÍHO ODBOJE
V rámci veãera bude moÏné zhléd-

nout tematickou v˘stavu.
MûKS není pofiadatelem akce, pouze

poskytuje prostory k její realizaci.

pátek 26. listopadu ve 21.00 hod.
velk˘ sál MûKS

Dvojkoncert alternativních
rockov˘ch skupin

STROM STÍNU, MCH BAND

V cyklu koncertÛ nazvaném
„KRÁLOVA JESKYNù“ ãas od ãasu se-
stoupíme do podzemí. Na ãeské rockové
scénû se sice v 80. létech pfiísnû rozli‰o-
val underground a alternativa, ale my
se tím nebudeme trápit a budeme zvát
kapely, které lze více ãi ménû do nû-
které z tûchto dvou ‰katulek zafiadit.

Jedním z na‰ich prvních hostÛ bude
„praotec“ ãeské alternativy MIKOLÁ·
CHADIMA se sv˘m MCH BANDEM;
jeho koncert mÛÏeme souãasnû zafiadit
i do cyklu „NÁVRATY“. Kapela zde totiÏ
vystoupila na jafie roku 1985 na ponû-
kud konspirativním vystoupení, kdy na
plakátech byla pro jistotu inzerována
jen jako PraÏsk˘ host. âást ti‰novského
koncertu se pak stala dokonce souãástí
live 4CD skupiny shrnujícího tvorbu
z let 1982-86 a vydaného zaãátkem
90. let.

První skuteãnû v˘znamnou
Chadimovou sestavou byl Elektrobus,
v nûmÏ se poprvé se‰el s dal‰ími pozdûj-
‰ími osobnostmi Ïánru Pavlem
Richtrem (kytara) a Vlastou Markem
(bicí, percussion). V srpnu 1976 se
Chadima pfiidal k Neduhovu Extem-
pore, v nûmÏ se podílel na fiadû kompo-
novan˘ch programÛ, ex-post vydan˘ch
i na elektronick˘ch nosiãích, a koncem
roku 1978 pfievzal jeho vedení.
SoubûÏnû pÛsobil je‰tû v kultovním
improvizaãním seskupení Kilhets a na
druhé stranû hrál i s Classic Rock’n’roll
Bandem. Zaãátkem roku 1982 dal do-
hromady vlastní MCH Band, kter˘
s mnoha obmûnami v sestavû existuje aÏ
dodnes, pfiiãemÏ v 80. letech se ale tato
skupina skr˘vala kvÛli obelstûní patfiiã-
n˘ch orgánÛ pod rÛzn˘mi – mnohdy
nesmysln˘mi - názvy, vytvofien˘mi pfie-
váÏnû z novinov˘ch titulkÛ. Kromû celé
fiady alb, po roce 1990 uÏ koneãnû vydá-
van˘ch oficiálními labely, natoãil
Chadima dal‰í tituly napfiíklad
s P. Fajtem, P. Richtrem ãi dvojicí
Charvát-Binder. Dnes hraje pfiedev‰ím
na saxofon a kytaru, v minulosti nejed-
nou obsluhoval i flétnu, vibrafon a dal‰í
nástroje. Spoleãnû s ním tvofií dne‰ní ob-
sazení kapely tito muzikanti: Ivan
Bierhanzel – bass, Jan Chalu‰ – bicí,
Petr Ferenc – DJ, Jan Jirucha – trom-
bon a Jifií Janìourek – klávesy.

Na dvojkoncertû se pfiedstaví i spfiíz-
nûná parta s názvem STROM STÍNU,
která je s MCH Bandem propojena ne-
jen osobou spoleãného bubeníka Jana
Chalu‰e, ale také Chadimov˘m hostová-
ním na loÀském albu skupiny
Zimokruhy. Pod dne‰ním názvem ka-
pela existuje od ãervence 1997, jejími
dal‰ími ãleny jsou Martin Vol‰ick˘ – ky-
tara a Tomá‰ Zahofi – basa.
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stfieda 1. prosince v 19.30 hod.
sál kina Svratka

Moderní taneãní veãer
OKNA DO DU·E – KOMORNÍ

BALET PAVLA ·MOKA

Máme za to, Ïe nastal ãas, aby se
Ti‰nov seznámil i se souãasn˘mi podo-
bami umûleckého tance. Proto pfiijíÏdí
KOMORNÍ BALET PAVLA ·MOKA
s pfiedstavením Okna do du‰e, které je
sloÏeno ze ãtyfi ãástí:
1) Doteky snáfie – hudba: B. MartinÛ,

choreografie: J. Kodet. Touha – sny –
vá‰eÀ – vzpomínky. Abstraktní mini-
atury inspirované tvorbou a osobním
Ïivotem Bohuslava MartinÛ.

2) Tobû ztracena, sobû zatracena –
hudba: B. MartinÛ, choreografie:
L. Holánková. „Sliboval modré
z nebe, ale já nepoznala, Ïe to vede do
záhuby. Propadám se hloubûji a vím,
Ïe i nadûje jednou umírá.“

3) Lyrická – hudba: rusínské, ukrajin-
ské a v˘chodoslovenské balady, cho-
reografie: P. Zuska. Z esence lidov˘ch
balad se jako celek vynofiuje obraz
lásky, samoty a smrti. Nominováno
na Cenu Thálie 2009.

4) Mátov˘ ãaj – hudba: koláÏ rÛzn˘ch
ÏánrÛ (Bach, Hegerová, Tatabojs
a dal‰í), choreografie: L. Holánková.
Taneãníci, ktefií dosud realizovali
pfiedstavy a pfiání choreografÛ, mají
moÏnost b˘t na jevi‰ti zcela sami se-
bou. Jednotlivé ãásti budou interpre-
tovat osobnosti taneãníkÛ na zvolen˘
hudební Ïánr blízk˘ kaÏdému z nich.

NA ÚVOD VEâERA VYSTOUPÍ ÎÁCI
Z TANEâNÍHO OBORU ZU· TI·NOV.
Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví
paní Ra‰kové, tel. 549 410 022.

sobota 4. prosince v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

Koncert z cyklu „Jen já a kytara“
IVAN HLAS

âtvrt˘m leto‰ním
hostem na‰eho kon-
certního cyklu „JEN
JÁ A KYTARA“ bude
hanspaulsk˘ bard
IVAN HLAS. Zpûvák,
kter˘ ve zdej‰ím sále
vystupoval uÏ v dubnu
1983 s kapelou Navi

Papaya, vynikající textafi a dnes uÏ
i spisovatel (Za barevn˘m sklem), osob-
nost s nezamûniteln˘m charismatem.

Ivan Hlas (*1954) je vyuãen˘ knih-
kupec. UÏ v roce 1968 zaloÏil ‰kolní
skupinu The Mice a o tfii roky pozdûji
spoleãnû s Janem Velebou bluesovû
ladûnou ÎízeÀ. Krátce pÛsobil v Yo yo
bandu, po boku Ondfieje Hejmy byl spo-
luzakladatelem Îlutého psa. Na za-
ãátku 80. let sestavil jiÏ vzpomínanou
Navi Papayu, se kterou se objevil i v te-
levizi. První nahrávky na desky pfii‰ly
s následující kapelou Nahlas, která
dokonce získala v praÏské Lucernû
pfii Vokalíze cenu âeského hudebního
fondu. Poté se vedle Ivana vystfiídala
celá fiada dal‰ích muzikantÛ a jeho sku-
piny pouÏívaly nejrÛznûj‰í názvy – na-
pfiíklad Trio rychlého nasazení, Ivan
Hlas & His Boys, RÛÏov˘ brejle, na-
krátko se Ivan vrátil i k názvÛm Navi
Papaya a Nahlas. V roce 1997 natoãil
CD se „superskupinou“ Alias, jejímiÏ
ãleny kromû nûj byli Ivan Král, David
Koller a Karel ·Ûcha. Dnes se na pódiu
objevuje nejãastûji ve dvou-tfiíãlenn˘ch
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seskupeních – s Olinem Nejezchlebou
a Norbi Kovácsem natoãil i své poslední
CD Láska jako oliva, ãas od ãasu ale vy-
stupuje i tzv. Pokojov˘ trio, v nûmÏ
s Ivanem hrají klávesista Jifií ·lupka
Svûrák a hráã na dechové nástroje Eda
Kuhn.

Nejvût‰í popularitu Ivan Hlas za-
znamenal v dobû vzniku Hfiebejkova fil-
mu ·akalí léta (1993), k nûmuÏ napsal
naprosto kongeniální hudbu. Vût‰ina
písniãek z tohoto muzikálu, jmenujme
zejména slavné „Na kolena“ ãi „Jednou
mi fotr povídá“, patfií uÏ dnes v ãesk˘ch
luzích a hájích do zlatého fondu tohoto
Ïánru. V uvedeném roce ho dokonce
Akademie ãeské populární hudby vyhlá-
sila zpûvákem roku.
Pfiedprodej vstupenek v knihkupectví
paní Ra‰kové, tel. 549 410 022.

pátek 10. prosince
v 10.00 a v 17.00 hod.

sál kina Svratka
Divadlo Kapsa Andûlská Hora

PUTOVÁNÍ ZA VÁNOâNÍ HVùZDOU
Hraná pohádka s vánoãní témati-

kou, jejímiÏ pfiedlohami byly dvû podkr-
kono‰ské hry z 1. pol. 19. století a ãás-
teãnû i Zapadlí vlastenci K. V. Raise.
Jejich pÛvod lze ov‰em spatfiovat snad
jiÏ ve vánoãních mysteriích ze 14. sto-
letí, která se tehdy je‰tû hrála v koste-
lech. Cel˘ pohádkov˘ pfiíbûh se ode-
hrává v bohaté dekoraci a kost˘mech,
které vycházejí z tradiãních vánoãních
her. âinoherní pfiíbûh je doprovázen Ïi-
v˘m zpûvem koled ãesk˘ch, polsk˘ch,
slovensk˘ch, ale i rakousk˘ch, francouz-
sk˘ch a ‰panûlsk˘ch.
Pfiedprodej vstupenek na podveãerní
pfiedstavení v knihkupectví paní
Ra‰kové, tel. 549 410 022.

pátek 10. prosince v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

X Production uvádí
THE POOH

Koncertní akce
z cyklu „X PRO-
DUCTION UVÁDÍ“
nabízí skvûlou
skupinu z kyta-
rové vûtve tohoto

vydavatelství. THE POOH patfií k tomu
nejosobitûj‰ímu a nejzajímavûj‰ímu, co
aktuální rocková scéna v na‰ich konãi-
nách momentálnû nabízí. O jejích kvali-
tách nejlépe vypovídá fakt, Ïe byla vy-
brána jako pfiedkapela pfii leto‰ním
ãervnovém vystoupení slavn˘ch Green
Day v Praze.

THE POOH (tak se jmenoval v ang-
liãtinû medvídek Pú) pocházejí z Kaplice
v jiÏních âechách. âi‰í z nich ‰pinavé
kytary 90. let, ale neotfiel˘mi hudebními
nápady sahají aÏ k „‰edesátkám“. Z pro-
jevu vyvûrá leÏérnost, potmû‰ilá Ïertov-
nost a ironie. Vloni na jafie kapele vy‰lo
první CD Eyes Scream In Cream, zú-
ãastnila se fiady prestiÏních rockov˘ch
festivalÛ a po navázání spolupráce s ra-
kousk˘m labelem LHAE Records vystu-
povala v mnoha tamních renomovan˘ch
klubech vãetnû slavné Arena Wien. Pro
skupinu je typická velmi energická live-
show.

nedûle 12. prosince – sál kina Svratka
Divadlo Prkno Veverská Bít˘‰ka

16.00 – T¤I PRASÁTKA
18.00 – INVENTURY

Dvû divadelní pfiedstavení v rámci
charitativního odpoledne (pro dûti)
a veãera (pro dospûlé).
Akci pofiádá Oblastní charita Ti‰nov,
MûKS poskytuje prostor k její prezentaci.
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stfieda 15. prosince v 19.30 hod.
velk˘ sál MûKS

4. koncert KPH sezóny 2010-11
JANÁâKOVO KVARTETO

Janáãkovo kvarteto vzniklo na br-
nûnské konzervatofii v r. 1947 z fiad stu-
dentÛ. Pro vynikající interpretaci jeho
díla získalo po nûkolika letech právo
nést jméno Leo‰e Janáãka. Od r. 1955
zaãalo koncertovat v zahraniãí; koncerty
byly kritikou hodnoceny v superlati-
vech, kvarteto bylo hostem na v˘znam-
n˘ch festivalech a natoãilo fiadu snímkÛ
pro pfiední gramofonové spoleãnosti.
50 let ãinnosti si logicky vynutilo po-
stupné zmûny v obsazení. Nezmûnûno
v‰ak zÛstává pracovní krédo souboru,
jeÏ usiluje o dosaÏení expresívního pro-
jevu na pozadí komorní káznû. Dne‰ní
obsazení tvofií: Milo‰ Vacek (1. housle),
Vítûzslav Zavadilík (2. housle), Jan
¤ezníãek (viola) a Bfietislav Vybíral
(violoncello).

V knihkupectví paní Ra‰kové na
Brnûnské ulici dále probíhá pfiedprodej
na dva pfiedvánoãní koncerty pofiádané
v sále kina Svratka:
sobota 18. 12. – 18.30 hodin
MORAVANKA JANA SLABÁKA
pondûlí 20. 12. – 19.30 hodin
ANETA LANGEROVÁ

Akce Mûstské knihovny
v mûsíci prosinci 2010

Knihovna bude v pátek 10. 12. 2010
a v termínu od 27. 12. – 31. 12. 2010
pro vefiejnost uzavfiena.

Oddûlení pro dospûlé ãtenáfie
Salonky

9. 12. 2010 v 9.30 hod.
Katedrála sv. Petra a Pavla Brno

Mûstská knihovna Ti‰nov pfiipravila
pro období adventu náv‰tûvu brnûnské
katedrály sv. Petra a Pavla a Diecézního
muzea v Brnû. Poãátky chrámu na pet-
rovském kopci sahají aÏ do 70. let
12. století. V období gotiky pro‰el kostel
nûkolika pfiestavbami. Pfii jedné z nich,
kolem roku 1500, bylo pÛvodní zasvûce-
ní svatému Petrovi roz‰ífieno na zasvû-
cení sv. Petrovi a Pavlovi. KdyÏ papeÏ
Pius VI. bulou z roku 1777 potvrdil zfií-
zení Biskupství brnûnského, byl kostel
sv. Petra a Pavla pov˘‰en na katedrálu. 

Muzeum pfiedstavuje exponáty po-
cházející z kostelÛ a farností brnûnské
diecéze. Obrazy a plastiky vyprávûjí pfií-
bûh Ïivota JeÏí‰e, coÏ vyjadfiuje samotn˘
název v˘stavy VITA CHRISTI.

âtyfii desítky prací byly vybrány tak,
aby doloÏily velké umûlecké dûdictví
a zároven upozornily na svoje my‰len-
ková v˘chodiska a inspiraãní zdroje.
Vedle znám˘ch stfiedovûk˘ch skvostÛ
jsou nûkterá díla vefiejnû vystavena
poprvé.
Sraz zájemcÛ v 8.45 na vlakovém
nádraÏí.
Dopravu a vstupné (50,- Kã) si hradí
kaÏd˘ sám.
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Beseda

16. 12. 2010 v 17.00 hod.
Dvû tváfie Íránu

Mûstská knihovna zve v‰echny pfiíz-
nivce cestování na besedu RNDr. Jifiího
Sladkého o Íránu.

Je Írán ìábelskou zemí? Jak se is-
lám promítá do kaÏdodenního Ïivota?
Neobvykl˘ pohled do zákulisí ‰íitsk˘ch
rituálÛ nabízí autor dvou knih
o souãasném Íránu. Pozvánka k hrob-
kám svûtcÛ, k nimÏ mífií nekoneãná
procesí, do hluãn˘ch prÛvodÛ kajícn˘ch
vûfiících i na soukromé duchovní obfiady,
kam obvykle mÛÏe jenom pravovûrn˘
muslim. Vyprávûní láme pfiedsudky,
kter˘ch se kolem ‰íitského Íránu nahro-
madilo víc neÏ poÏehnanû.

Íránskou realitu ale netvofií pouze
emotivní náboÏenství h˘fiící svûtci a mu-
ãedníky. Jeden z nejstar‰ích kulturních
okruhÛ, jehoÏ vzdûlanost ovlivnila
území vût‰í neÏ Evropa, má své pro-
slulé, ale i ménû známé podoby. K nim
patfií ãajové d˘chánky v parcích ãi v ãa-
rokrásné pfiírodû, ale také opium a dal‰í
látky rozru‰ující vûdomí.

Oddûlení pro dûti a mládeÏ

26. 11. 2010
Den pro dûtskou knihu

Zveme rodiãe i malé ãtenáfie na
ãtvrt˘ roãník celostátní akce, zamûfien˘
na propagaci dûtské knihy a knihovny.
Pro v‰echny zájemce jsme pfiipravili:
Dar královny skfiítkÛ v 8.30 a 10.00
Pfiedstavení ÏákÛ literárnû – dra-
matického 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
o tom, Ïe pravdomluvnost se prostû vy-
plácí, aneb s pravdou nejdál dojde‰!

Souãástí vystoupení je i prezentace
projektu Knihy mého srdce.

Pohádkov˘ vláãek – Ïákovská
v˘stava

Náv‰tûvníci mohou zhlédnout Ïákov-
skou v˘stavu, která netradiãnû pfiedsta-
vuje dûtem knihy Martiny Drijverové.
V̆ stavu podpofiil ti‰novsk˘ v˘tvarník
Libor Balák, pohádky z celého svûta
spojil v jeden pohádkov˘ vláãek, kter˘
veze známá zvífiátka i postaviãky a pro-
jíÏdí nimi fantastickou krajinou.
V˘stavu doplÀují velkoformátové ob-
rázky Mileny Strakové i jednotlivé
práce dûtí. 

Thovt na‰im dûtem – prodejní
v˘stava

Nakladatelství Thovt je zamûfiené
v˘hradnû na literaturu pro dûti. I pfies
relativnû krátkou dobu na ãeském trhu
mají na‰i ãtenáfii v povûdomí knihy
z edice Zloãinu na stopû, které jsou vû-
nované detektivkám a odehrávají se na
pozadí antického svûta. Také edice
První ãtení pro zábavu a pouãení má své
pfiíznivce ve vûkové kategorii 8 – 10 let.
Knihy jsou pfiizpÛsobené zaãínajícím
ãtenáfiÛm hned v nûkolika ohledech –
velikostí písma, délkou jednotliv˘ch pfií-
bûhÛ i v˘bûrem témat. Oblíbené jsou
i jazykové knihy a fiada Na stopû pravû-
k˘m záhadám.

Prodejní v˘stavou chceme pfiispût
k pozitivnímu vztahu ãtenáfiÛ ke knize.
Rodiãe mohou vyuÏít na‰í nabídky
a knihy zakoupit s v˘razn˘mi slevami
v mûsíci listopadu a prosinci.

V˘tvarná dílna od 13.30 do 16.00 hod
Dûti se mohou zapojit do plnûní

drobn˘ch úkolÛ, spoleãnû ãíst, malovat
nebo si vyrobit ozdobu na vánoãní stro-
meãek.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!
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Z proutûného ko‰íku
1. 12., 8. 12. a 15. 12. 2010
od 13. 30 do 16. 00
Adventní dílniãky

Ve stfiedeãních kreativních dílnách si
budou dûti vyrábût snûhuláka, vánoãní
pfiáníãka a veselé potisky z ovoce.

Pozvánka

Vás v pfiedvánoãním ãase zvou na
charitativní divadelní pfiedstavení,
která se konají v nedûli 12. prosince
v kinû Svratka.

Pro dûti je od 16.00 hodin pfiipra-
vena pohádka „Tfii prasátka“. Jedná
se o divadelní pfiedstavení na motivy
klasické pohádky o zlém vlkovi a tfiech
prasátkách, která si staví své domeãky.
Délka pfiedstavení je 35 minut.

Dospûlí se pak v 18.00 hodin mohou
tû‰it na hru „Inventury“. Hlavními po-
stavami jsou tfii Ïeny stfiedního vûku,
které jsou pozvány do televizního stu-
dia, aby zde v soutûÏi odvyprávûly na
pfieskáãku své Ïivoty. Na jevi‰ti nejsou
samy, kaÏdá si s sebou jako symbol pfii-
nesla „svûdka“.

Pfiijmûte pozvání a pfiijìte se v ad-
ventním ãase vánoc nejen pfiíjemnû po-
bavit. Herci divadelního spolku Prkno
totiÏ vûnují v˘tûÏek z dobrovolného
vstupného Oblastní charitû Ti‰nov na
zakoupení potfiebného vybavení dílen
v chránûném bydlení pro zdravotnû po-
stiÏené obãany. Tû‰íme se na vás.

V˘stava betlémÛ

Tiskové prohlá‰ení k v˘stavû v ga-
lerii Diana v Ti‰novû v dobû od
4. 12. – 21. 12. 2010.

Spoleãnost Art Periscope pofiádá
druh˘ roãník v˘stavy betlémÛ, tento-
krát pod názvem „Betlém 100 krát ji-
nak“ a tentokrát v prostorách galerie
Diana (ul. Koráb ã. 133, Ti‰nov).
Zahájení se uskuteãní v sobotu 4. 12.
2010 ve 14.00 hodin za pfiítomnosti
pfiedsedy âeského sdruÏení pfiátel bet-
lémÛ Ing. Radka Weignera. Na v˘stavû
bude ke zhlédnutí více jak stovka bet-
lémÛ, z toho na 30 papírov˘ch, 26 dfie-
vûn˘ch, 15 keramick˘ch a dále zde bu-
dou betlémy porcelánové, sklenûné, per-
níkové, ze ‰ustí, z vosku, z tûsta nebo
také cínové, drátûné, slámové, chlebové
a sádrové anebo paliãkované, patchwor-
kové, háãkované a spousta dal‰ích.

Nejvzácnûj‰í bude urãitû pohybliv˘
betlém zapÛjãen˘ z kostela sv. Václava
v Ti‰novû, kter˘ pochází z roku 1935
a byl zhotoven panem Aloisem Vajerem.
Druh˘, mechanick˘, je z dílny
Ing. Antonína Srby ze Îelezného, obsa-
huje i ti‰novské motivy. Z dal‰ích expo-
nátÛ je moÏno vyzdvihnout dfievûnou
svatou rodinku a jezdce na koni od
Oldfiicha Re‰la, známého tfie‰Èského
fiezbáfie. Mezi papírov˘mi betlémy mÛ-
Ïeme najít reprodukce znám˘ch vánoã-
ních motivÛ od Mikolá‰e Al‰e, Josefa
Lady, Marie Fischerové-Kvûchové
a Jarmily Haldové nebo papírové sklá-
daãky Vojtûcha Kuba‰ty. Jako raritu lze
pfiipomenout miniaturní alabastrovou
sv. rodinku z italského Brixenu nebo
betlémek v makovici. Prvním betlémem
sbírky ZdeÀka Jílka z Ti‰nova,  která
tvofií podstatnou ãást této v˘stavy, byl
betlém z lipového dfieva od fiezbáfie
Lubomíra Janou‰ka z V̆ ãap u Tfiebíãe.
Ten bude také 4. 12. 2010 pfii zahájení
v˘stavy pfiedvádût svoje fiezbáfiské
umûní. Dále zde bude k vidûní i Ïiv˘
betlém ze Svatoslavi, kde se pfiedstaví
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22 úãinkujících. Vánoãní atmosféru pod-
trhnou i koledy, které zazpívají Eva
Vlãková-Nedomová, Hanka Mlaskaãová
a Jifií Helán za doprovodu Rosti
Komosného. Bude zde moÏno ochutnat
vánoãní cukroví, punã nebo medovinu
z cukrárny Diana.

LoÀsk˘ první roãník v˘stavy zhlédlo
950 náv‰tûvníkÛ. Souãasné mnoÏství
a kvalita vystaven˘ch betlémÛ tuto v˘-
stavu pfiedurãuje k daleko vût‰í ná-
v‰tûvnosti a zájmu vefiejnosti. Pfiijìte se
sami pfiesvûdãit. V˘stava potrvá do
21. prosince 2010.

Za spoleãnost Art Periscope Zdenûk Jílek
www.artperiscope.cz

Pojìte si hrát do muzea!

Muzeum Brnûnska, poboãka
Podhorácké muzeum v Pfiedklá‰tefií,
pfiipravilo neobyãejnou v˘stavu brnûn-
ského v˘tvarníka s kofieny na
Ti‰novsku – Antonína Malonû –
Loutky, hraãky, dfievûné mechanic-
ké objekty.

V jeho v˘tvarn˘ch dílech, loutkách,
hraãkách a divadelní scénografii se pro-
jevuje technika zjevnû i skrytû, aÈ uÏ pfii
konstrukci nebo v pohybu.

A. MaloÀ vyuÏívá svého technického
vzdûlání, pfiiãemÏ od roku 1991 se jeho
Ïivotní náplní stala svobodná umûlecká
tvorba ve vlastní dílnû. Je spokojen,
kdyÏ jeho objekty lákají náv‰tûvníky
k doteku, pohlazení a vyzkou‰ení jejich
pohyblivosti („Radûji mám, kdyÏ se vûci
h˘bou.“).

MaloÀ se zúãastnil mnoha projektÛ –
her, pro které vytváfií loutky, v˘pravu,
scénu, design, anebo v˘stav, kde sklízí
obdiv za poetické, zároveÀ v‰ak vtipnû
v˘tvarnû fie‰ené loutky. Prezentuje své
dílo v âeské republice i v zahraniãí.
Velice si váÏí spolupráce se Studiem
DÛm Evy Tálské, s bratry Formano-
v˘mi, s divadlem Continuo, s domov-
sk˘mi brnûnsk˘mi loutkov˘mi divadly –
Radost, Polárka, Lí‰eÀ. Vystavuje ne-
pravidelnû, ale zato úspû‰nû. V̆ stavy se
konají na louce i na dvorku, v Praze
i v zahradû. V zahraniãí to bylo
v Rakousku, Holandsku, Dánsku,
v USA – Washingtonu (Festival of
America Folklife), v nûkolika dnech
z doby trvání této v˘stavy pak v Belgii.

MaloÀovy Loutky, hraãky a dfievûné
mechanické objekty jsou provázeny foto-
grafiemi a doplnûny mal˘m jevi‰tûm.
Na tuto instalaci navazují Obrazy
Johany ·idlové, mlad‰í o generaci,
která svébytn˘m a hrav˘m zpÛsobem
potvrzuje pfiísloví o jablku a stromu.
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PonûvadÏ loutkové divadlo v Ti‰novû
má dlouholetou tradici, v˘stavu dopl-
Àuje také nûkolik loutek, se kter˘mi se
zde hrálo, a struãná historie. Jevi‰tû
v nejvût‰í z v˘stavních místností

poslouÏí k pfiedstavením, na nichÏ se
budou podílet i malí náv‰tûvníci.

V˘stava v Pfiedklá‰tefií se koná
od 23. listopadu 2010 do 24. ledna
2011.

IO

Kam

Datum Akce Místo âas Organizuje
25. 11. Salonky – zvoneãky z korálkÛ knihovna 9.30 MûK
25. 11. Kamila chocolates knihovna 17.00 MûK
26. 11. Strom stínu a MCH Band sál MûKS 21.00 MûKS
27. 11. Módní pfiehlídka pro v‰echny sokolovna 14.00 Cuchanina, mûsto

generace
27. 11. âokovoko Café U Palce 20.00 Café U Palce
29. 11. Zpívání u stromeãku námûstí 16.00 Z· nám. 28. fiíjna
1. 12. Okna do du‰e – moderní kino Svratka 19.30 MûKS

taneãní veãer
4. 12. Jen já a kytara – Ivan Hlas sál MûKS 19.30 MûKS
7. 12. Cestopisná beseda DDM 18.00 DDM

Guatemala – Honduras – Belize
10. 12. Putování za vánoãní hvûzdou kino Svratka 10.00 17.00 MûKS

divadlo pro dûti
10. 12. The Pooh – koncert sál MûKS 19.30 MûKS
12. 12. Tfii prasátka – divadlo Prkno kino Svratka 16.00 Charita
12. 12. Inventury – divadlo Prkno kino Svratka 18.00 Charita
15. 12. Koncert KPH sál MûKS 19.30 MûKS

Janáãkovo kvarteto
16. 12. Vánoãní koncert ZU· sál MûKS 18.30 MûKS
16. 12. Dvû tváfie Íránu knihovna 17.00 MûK
18. 12. Moravanka – vánoãní koncert kino Svratka 18.30 MûKS
19. 12. Vánoãní jarmark námûstí

V˘stavy

Datum Akce Místo
20. 11. – 21. 12. Jan Odvárka – obrazy JamborÛv dÛm
1. 11. Zdenûk „Obík“ a Barbora Pochopovi knihovna

21. 11 – 24. 1. Loutky, hraãky, dfievûné mechanické Podhorácké muzeum
objekty Antonína Malonû.
Obrazy Johany ·idlové

Jinde

Datum Akce Místo
15. 11. – 15. 1. Jana Hejlová – Pohlazení Domov sv. AlÏbûty

krásou – pastel
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Rodinné centrum Studánka

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

www.studanka-tisnov.cz

Rodinné centrum Studánka dûkuje
v‰em, ktefií pomáhali s Martinskou
oslavou, zejména Miloslavû BlaÏkové,
která akci zorganizovala a zajistila
spolu s dal‰ími dobrovolníky. 

Srdeãnû dûkujeme rodiãÛm, úãinku-
jícím a v‰em, ktefií se podíleli na pfiípra-
vû Rodinné veselice. Na‰e podûkování
patfií také zastupitelÛm mûsta Ti‰nova
za podporu pfii její realizaci. Máme ra-
dost, Ïe mûsto Ti‰nov je skuteãnû Obec
pfiátelská rodinû. Dûkujeme za kladné
ohlasy náv‰tûvníkÛ a tû‰íme se, Ïe se
brzy shledáme na nûjaké z dal‰ích pfii-
pravovan˘ch akcí.

Tvofiivá dílna
Zveme Vás na krouÏek TVO¤IVÁ

DÍLNA – pro dospûlé, kter˘ probíhá
kaÏdé úter˘ od 9.30 hod.
Program:
23. 11. PrÛsvitné hvûzdiãky
30. 11. Zdobení perníkÛ (vlastní

perníãky s sebou)
7. 12. Vánoãní koule – patchwork

14. 12. Svíãky a drobné ozdoby
ze vãelího vosku

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

www.ddm-tisnov.cz

Pfiedvánoãní
program
v Domeãku:

Adventní vûnce a netradiãní
vánoãní v˘zdoba

VoÀav˘ vûneãek a plamínky svíãek
patfií neodmyslitelnû k pfiedvánoãní at-
mosféfie na‰ich domovÛ. Kromû vûneãku
si mÛÏete na kurzu také nazdobit jedno-
duchou metodou ‰atní ramínko (zvlád-
nou i dûti). K dispozici bude velk˘ v˘bûr
námûtÛ z knih i hotov˘ch v˘robkÛ.
Kdy: v sobotu 27. 11. od 13 do 16 hod.
Kde: DDM hasiãka – dílna
S sebou: slamûn˘ nebo polystyrénov˘
vûneãek, dfievûné ramínko na ‰aty,
svíãky, ostr˘ nÛÏ, zahradnické nÛÏky,
tavicí pistoli (pokud máte), stuhy,
ozdoby (su‰ené ovoce, pomeranãová
kÛra, mu‰le, kle‰tû na drát…)
Cena: dûti a studenti 80,- Kã, dospûlí
120,- Kã. V cenû je základní materiál
(vûtve, dráty), lektor a drobné obãer-
stvení (káva, ãaj, su‰enky).
Tû‰í se na vás Markéta Leifrová.
Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem na
tel.: 776 735 304, 731 507 220 nebo: la-
zarova@ddm-tisnov.cz

Mikulá‰ská dílniãka pro dûti
Budeme vyrábût ozdoby a figurky

ze slaného tûsta a také dáreãky k vá-
nocÛm.

Kurz pro dûti od 6 do 12 let. Men‰í
dûti od 3 let s asistencí maminek.
Kdy: v sobotu 4. 12. 2010 od 14 do 17 hod.
Kde: DDM Ti‰nov
S sebou: pfiezÛvky
Cena: 20,- Kã

Vánoãní ozdoby z korálkÛ
Budeme vyrábût korálkové ozdoby

na vánoãní stromeãek (foto na:
www.ddm-tisnov.cz v kurzech)
Kdy: v sobotu 4. 12. 2010 od 14 do 17 hod.
Lektor: Dana Stejskalová
Kde: DDM Ti‰nov
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S sebou: malé kle‰tû ploché nebo ku-
laté (kdo má), pfiezÛvky

Cena: studenti 12 – 21 let 60,- Kã,
dospûlí 120,- Kã + 20 - 30 Kã za
materiál na 1 ozdobu, podle toho
co, budete dûlat

Vhodné pro mládeÏ od 12 let a dospûlé.
Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem na
tel.: 731 507 220 nebo: lazarova@ddm-
tisnov.cz

Fimo – kurz pro zaãáteãníky
Nauãíte se základní techniku práce

s polymerovou hmotou a domÛ si odne-
sete vlastní originální ‰perk nebo ozdo-
benou lÏiãku. (foto na: www.ddm-tis-
nov.cz v kurzech).

Fimo je modelovací hmota podobná
moduritu. Po krátkém ruãním hnûtení
se stává mûkkou a dá se lehce modelo-
vat (jako plastelína). Hotové v˘robky se
pak vypalují v troubû na 110 – 130°C.

Nauãíte se, jak se vytváfií zajímavé
vzory a jak se dá Fimo vyuÏít. MÛÏete si
vyrobit korálky, náu‰nice a pfiívû‰ek
nebo si ozdobíte lÏiãku nebo lÏíci.

Fimo vám umoÏní vyrobit si ty nejo-
riginálnûj‰í ‰perky a doplÀky podle
vlastní fantazie.
Vhodné pro mládeÏ od 12 let a dospûlé.
Kdy: v sobotu 4. 12. 2010 od 14 do 17 hod.
Lektor: Markéta Lazarová
Kde: DDM Ti‰nov 
S sebou: 2 – 3 barvy Fima nebo Cernitu,

ostr˘ fiezák, nerezovou lÏiãku
nebo lÏíci, pfiezÛvky

Cena: studenti 12 – 21 let 80,- Kã, do-
spûlí 150,- Kã

Na kurz je nutné pfiihlásit se pfiedem na
tel.: 731 507 220 nebo: lazarova@ddm-
tisnov.cz
Maximální poãet úãastníkÛ je 8.
Pokud Fimo neseÏenete, mÛÏete si je
u nás objednat do stfiedy 1. 12. 2010.

Nebeská náv‰tûva
I letos si v Domeãku mÛÏete objed-

nat náv‰tûvu Mikulá‰e, andûla a ãerta
k vám domÛ. Staãí zavolat a uskuteãnit
rezervaci v DDM na tel.: 731 507 220,
kde dostanete bliÏ‰í informace o pfií-
pravû a prÛbûhu náv‰tûvy.
V nedûli 5. 12. 16.00 – 20.00 hod.
Cena náv‰tûvy: 1 dítû – 150,- Kã, 
kaÏdé dal‰í dítû v rodinû 50,- Kã.

Pozvánka na cestopisnou besedu
s promítáním 
Milan ·touraã – GUATEMALA –
HONDURAS - BELIZE

Tfii státy stfiedoamerického regionu
vyvolávají pocity neprobádanosti a do-
brodruÏství. Poodhalíme tajemn˘ svût
mayské civilizace. Postupnû nav‰tívíme
GUATEMALU se sv˘mi scénick˘mi so-
peãn˘mi pohofiími, jezerní perlu Atitlán
ãi velkolepou indiánskou lokalitu Tikal.
Hanzelka a Zikmund oznaãili GUATE-
MALU za nejhezãí zemi na svûtû.
Cestou tropick˘mi pralesy s bujnou ve-
getací zavítáme poté do HONDURASU.
Ruiny „Maysk˘ch Athén“ nás nadchnou
a jist˘ ãas strávíme i na pobfieÏí.
Poslední nav‰tívenou zemí se stane
BELIZE. Je to malá, britsky smûfiovaná
enkláva v jinak  ‰panûlsky orientova-
ném okolním svûtû s koloniální  archi-
tekturou. V BELIZE spatfiíme hlavnû
prÛzraãné svûty korálov˘ch pláÏí. V‰ude
nás budou doprovázet památky indián-
sk˘ch, pfiedkolumbovsk˘ch kultur
a krásná pfiíroda.
Úter˘ 7. prosince 18 hodin.
Sluneãní sál DDM Ti‰nov

Dûtská Hudební skupina BeRousis
Dûtská hudební skupina BeRousis

pÛsobící na DDM Ti‰nov hledá nové ta-
lenty. Rádi zpíváte, hrajete na nástroje,
baví vás souãasná rock – folk – popová
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hudba? Chtûli jste nûkdy mít svou ka-
pelu? Vystupovat, podílet se na aranÏmá
písniãek a postupem ãasu pracovat i na
vlastních textech a skladbách? Ve sku-
pinû BeRousis si kaÏd˘ mÛÏe najít své
hudební vyÏití. Hledáme jak zpûváky,
tak muzikanty pro spoleãné hraní.
Pro v‰echny od 8 let.
Vedoucí: Veronika Jufiíková
ât 15.30 – 17.00 hod., 70,-/mûsíc

„Pozvánka do 1. tfiíd“

VáÏení rodiãe,
budoucí prvÀáãci
a pfiátelé na‰í

‰koly, zveme Vás na otevfiené vyuãování
v 1. tfiídách.

Ve vyuãování na‰ich prvÀáãkÛ mÛ-
Ïete b˘t pfiítomni ve stfiedu 15. 12. 2010
v dobû 8.00 – 11.00 hod.

V‰ichni jste srdeãnû zváni!

Pfied‰koláci aneb tû‰íme
se do ‰koly…

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

První setkání s dûtmi a jejich rodiãi
se uskuteãní ve stfiedu 8. 12. 2010
v 15.30 hod. v uãebnû dramatické v˘-
chovy (u ‰kolní druÏiny). Toto odpoledne
bude zamûfieno na hudební a dramatic-
kou v˘chovu v duchu Adventu.

Tû‰í se na vás
paní uãitelka Jana Chadimová

a pan uãitel Radim Vykoukal.

Kam s ním? 

Tuto nerudovskou otázku (rozumûjte
– s dítûtem) si kladou v této dobû stovky
rodiãÛ vycházejících ÏákÛ. Uãili‰tû?
PrÛmyslovka? Gymnázium? Jak na to,
jak vybrat tu správnou ‰kolu? Úkol to
není vÛbec jednoduch˘. „DeváÈáci“ jsou
zatím v klidu.  Je‰tû jim nedochází,
Ïe nastává urãit˘ zlom v jejich Ïivotní
cestû. Zato rodiãe ví moc dobfie, Ïe da-
tum odevzdání pfiihlá‰ky na stfiední
‰kolu se velice rychle blíÏí. A zaãínají
shánût co nejvíce informací.

Abychom ÏákÛm i rodiãÛm pfii hle-
dání té správné stfiední ‰koly co nejvíce
pomohli, rozhodli jsme se pro nû uspofiá-
dat v prostorách na‰í ‰koly setkání se
zástupci stfiedních ‰kol. Na zaãátku
leto‰ního ‰kolního roku jsme oslovili
‰koly, o které mají na‰i Ïáci tradiãnû
nejvût‰í zájem, a s touto my‰lenkou
jsme je seznámili. Odpovûdûlo nám
25 stfiedních ‰kol a jejich zástupci
opravdu 4. listopadu 2010 do na‰í ‰koly
dorazili.

„Miniveletrh“, tak jsme na‰e setkání
pojmenovali, zaãal v 16 hodin ve ‰kolní
jídelnû. Zájem rodiãÛ i dûtí nás mile za-
skoãil. Chvílemi byl problém probojovat
se k jednotliv˘m stolkÛm, kde zástupci
stfiedních ‰kol odpovídali na dotazy
a rozdávali informaãní letáky o jednotli-
v˘ch oborech a pfiijímacím fiízení.
Potû‰ilo nás i to, Ïe se „Miniveletrhu“
zúãastnili nejen Ïáci 9. roãníkÛ se sv˘mi
rodiãi, ale i Ïáci niÏ‰ích roãníkÛ, a do-
konce i Ïáci z okolních ‰kol.

Reakce dûtí druh˘ den ve ‰kole byly
pozitivní. Pfiedev‰ím chlapci byli spoko-
jení. Dûvãata mrzelo, Ïe se setkání nez-
úãastnila ani jedna zdravotní ‰kola
a chybûly i nejoblíbenûj‰í „ekonomky“.
Îáci z matematické tfiídy zase postrá-
dali informace z ti‰novského gymnázia.
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Co se nepodafiilo letos, snad se zdafií
v pfií‰tím roce.

I zástupci stfiedních ‰kol byli se set-
káním velice spokojeni a v‰ichni jiÏ teì
pfiislíbili svou úãast na dal‰ím
„Miniveletrhu“ na‰í ‰koly.

SoÀa Kvíãalová, kariérová poradkynû
na Z· Ti‰nov, nám. 28. fiíjna

Zpívání u stromeãku

Dûti ze Z·, námûstí 28. fiíjna,
jiÏ tradiãnû v‰echny zvou
v pondûlí 29. 11. 2010
v 16.00 hod. na slavnostní

rozsvícení vánoãního stromu u ti‰nov-
ské radnice. Pfiijìte si poslechnout
vánoãní koledy a zastavit se v pfiedvá-
noãním shonu.

3. Adventní dílniãky

Z· Ti‰nov, Smí‰-
kova 840 si dovo-
luje Vás pozvat dne
2. 12. 2010 v dobû
od 14.30 do 17.30

hodin do ‰kolní budovy na ulici
Smí‰kova na malé pfiedvánoãní tvofiení.
Budete si moci nejen vyzkou‰et spolu
s Ïáky ‰koly v˘robu vánoãních dekorací
a dárkÛ, ale i odnést si to, co se Vám
bude líbit. Pohodovou náladu doplní
nûkteré programy ve 14.30 a 15.30.
Zve fieditelství a uãitelé ‰koly spolu se
‰kolním Ïákovsk˘m parlamentem.

Tû‰íme se na v‰echny, pro které ne-
jsou vánoãní svátky jen shonem v super-
marketech.

Náv‰tûva Osvûtimi

V fiíjnu t. r. nav‰tívili Ïáci
Z· Smí‰kova v rámci projektu Lidská
práva b˘val˘ koncentraãní tábor
v Osvûtimi v Polsku.

Za druhé svûtové války to byl nej-
vût‰í nûmeck˘ vyhlazovací tábor pro Ïi-
dovské obyvatelstvo, kter˘m pro‰lo asi
1,1 miliónÛ lidí. Dal‰ími vûzni byli so-
vût‰tí váleãní zajatci, Rómové, pol‰tí po-
litiãtí vûzni a pfiíslu‰níci mnoha dal‰ích
národností vãetnû âechÛ. Dnes je to pro
Poláky nejposvátnûj‰í místo, které nav-
‰tûvují statisíce lidí z celého svûta, aby
se poklonili památce  zavraÏdûn˘ch.

V doprovodu místního prÛvodce
jsme pro‰li kmenov˘ tábor Osvûtim I.
(Auschwitz I.) a díky zasvûcenému v˘-
kladu jsme se seznámili s dÛkladnû pro-
my‰lenou cynickou ma‰inérií zabíjení
ÎidÛ v plynov˘ch komorách. Velmi silnû
na nás zapÛsobily pfiedmûty odebrané
ÎidÛm pfied vstupem do komory – br˘le,
boty, hraãky, protézy, nádobí, kufry –
a fotografie lidí zdevastovan˘ch po pár
t˘dnech pobytu hladem, tvrdou prací
i nemocemi.

Poté jsme pfiejeli do Osvûtimi II. –
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Brezinky (Birkenau), která oproti 26 vû-
zeÀsk˘m blokÛm kmenového tábora
mûla barákÛ pfies 300. Z vût‰iny staveb
vãetnû plynov˘ch komor a krematorií
jsou dnes jiÏ ruiny, ale místo pÛsobí
velmi silnû a zÛstane v pamûti velmi
dlouho. Jak samy dûti  fiíkaly, musely po
návratu domÛ dlouze pfiem˘‰let o hrÛ-
zách, které byl schopen ãlovûk páchat
na ãlovûku ve jménu zrÛdné nacistické
ideologie hitlerovského Nûmecka.

D. Zacpalová

Dûjepis tro‰ku jinak

V leto‰ním roce je na niÏ‰ím
gymnáziu realizováno nûkolik
voliteln˘ch pfiedmûtÛ, které
studentÛm umoÏÀují prohlou-

bení jejich znalostí. Pro studenty kvarty
je mezi jin˘mi otevfien voliteln˘ pfied-
mût Dûjepisn˘ semináfi. Studenti jsou
zde seznamováni s dûjinami na‰eho
regionu i s dal‰ími obory, které jsou
s historií provázány. A jelikoÏ se nejlépe
uãí praxí, mûli studenti gymnázia
mnoho pfiíleÏitostí se historií zaobírat
„na vlastní kÛÏi“.

Dne 22. 9. 2010 se tfiída kvarta,
v rámci dûjepisného semináfie a za do-
provodu paní profesorky Mandelíãkové
a Veliãkové, vydala na hrad Pern‰tejn.
JiÏ v Ti‰novû, odkud jsme odjíÏdûli vla-
kem, jsme dostali pracovní listy, které
se t˘kaly míst, jimiÏ jsme projíÏdûli.

Po pfiíjezdu na nádraÏí v Nedvûdici
jsme vybûhli ke hradu, kde uÏ na nás ãe-
kala dal‰í z na‰ich profesorek, paní
Draãková, a také pan prÛvodce, kter˘
nám kromû obyãejné prohlídky ukázal
i místnost momentálnû nepfiístupnou
ostatním náv‰tûvníkÛm. Na hradû také
v tuto dobu probíhala v˘stava „Podzim
na Pern‰tejnû“, proto byl interiér vyzdo-
ben˘ kvûtinami a jin˘mi rostlinami, coÏ

na‰i prohlídku je‰tû zpfiíjemnilo. Po
skonãení prohlídky jsme si udûlali je‰tû
posledních pár fotek a uÏ zase spûchali
na nádraÏí. Tento v˘let jsme následnû
zhodnotili na základû vypracovan˘ch
listÛ, shromáÏdili jsme dal‰í informace
o Pern‰tejnû, o obcích na trase Ti‰nov-
-Nedvûdice, v hodinû v˘tvarné v˘chovy
jsme vytvofiili vlastní návrhy erbÛ a na-
konec jsme sestavili nástûnku na toto
téma, která nyní visí na chodbû niÏ‰ího
gymnázia.

Dal‰í moÏnost, jak se o historii na‰í
zemû dozvûdût nûco více, se naskytla
hned 4. 11. 2010, kdy na na‰i ‰kolu pfii-
jel Tom Feierabend, vnuk Ladislava
Feierabenda, se sv˘m filmem Dûti
na‰ich rodiãÛ. O osudu rodiny
Feierabendov˘ch a hlavnû o Ladislavovi
Feierabendovi jsme si pfiedem fiekli pár
slov v dûjepise, takÏe na asi tfiíhodino-
vou pfiedná‰ku jsme pfii‰li pfiipravení.

Dûti na‰ich rodiãÛ pojednává o pfií-
bûhu rodiny ãeskoslovenského ministra
Ladislava Feierabenda. Ten byl jako
ministr zemûdûlství pfied i bûhem
nacistické okupace v˘znaãn˘m ãlenem
odboje. Po odhalení gestapem uprchl do
Lond˘na, kde se pfiipojil k exilové vládû.
Vrátil se zpût, ale v roce 1948 opût tûsnû
unikl zatãení a odjel se Ïenou a dûtmi do
exilu. Jeho rodina je nyní rozpt˘lená po
Evropû a Americe.

Po zhlédnutí filmu jsme se mohli
ptát Toma Feierabenda na v‰e, co nás
zaujalo. Mluvil ale pouze anglicky,
takÏe se nûktefií stydûli. Po této ãásti
pfiedná‰ky pfii‰la pfiestávka, bûhem
které jsme mûli odevzdat papírky do
dvou nádob, podle toho, jestli jsme pro
nebo proti emigraci. Vût‰ina zúãastnû-
n˘ch byla pro emigraci. Po pfiestávce ná-
sledovala prezentace i o dal‰ích v˘-
znamn˘ch emigrantech, bûhem níÏ jsme
si psali poznámky do pracovních listÛ.
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I pfies jazykové rozdíly se nám film
i povídání s Tomem Feierabendem moc
líbilo a kaÏd˘ si z nûho nûco odnesl.

Marie Poppeová a Vendula Filová

Dobrá parta 

Jedni si fiíkají „Bizoni“ a druzí se
oslovují „bratfie“. Spoleãnû uÏ proÏili
desítky dovolen˘ch i dnÛ a rokÛ dÛcho-
dového ãasu. Jejich aktivity neznají
hranice.

Posledním poãinem z poãátku listo-
padu byla závûreãná cyklovyjíÏìka
s pracovním zastavením. Nápad Tomá‰e
Knechta „…aÈ po nás nûco zbyde“
vykrystalizoval v hlavû Jendy Vlacha
v obnovu pietního místa kolem kfiíÏku
u cesty mezi Lomniãkou a Jamn˘m.
Kopfiivy a trní si vzaly na starost pily
a kfiovinofiez. Dvû mladé vzrostlé lípy
dodal MÚ Ti‰nov. Po dvou hodinách
bylo místo zmûnûno k nepoznání a pfii-
pravena je i laviãka.

Tak se zastavte a poseìte ve stínu
lípy, aÏ pÛjdete nûkdy kolem!

MB

Lesní rodinn˘ klub
na Ti‰novsku

Nabídka proÏitkového programu pro
dûti od 3 do 7 let a rodiãe s mlad‰ími
dûtmi. Pro dûti star‰í 3 let jsou poslední
volná místa na celot˘denní docházku
nebo v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek (mini-
mální docházka je 2x t˘dnû).

Pfiívlastkem „lesní“ se hlásíme ke
zku‰enostem lesních matefisk˘ch ‰kol
a odkazujeme na nejãastûj‰í místo, kde
dûti, pedagoÏka a její asistenti tráví spo-
leãn˘ ãas. Spojení „rodinn˘ klub“ vysti-
huje dobrovolnou spoluúãast rodiãÛ, bez
které by celá iniciativa nemohla fungo-
vat, stejnû jako moÏnost postupné adap-
tace dítûte star‰ího tfií let na oddûlen˘
program s pedagogy, ale v blízkosti ro-
diãe. Na‰e pojetí klubu charakterizuje
také sdílení proÏitkÛ star‰ích a mlad-
‰ích sourozencÛ, rodiãÛ a pedagogÛ
v rámci odpoledního programu.
Lokalizace „na Ti‰novsku“ znamená, Ïe
kromû pobytu na základnû za obcí
Heroltice (pondûlí – ãtvrtek) dûti
v rámci pravideln˘ch páteãních v˘prav
poznávají dal‰í místa ti‰novského re-
gionu.

Více informací na: http://lesniklub.
tisnovsko.eu, lesniklub@tisnovsko.eu,
tel. 737 187 244.

Pofiádá obãanské sdruÏení Za sebe-
vûdomé Ti‰novsko o. s.

KK

Etiopie

Hlavní mûsto je ADDIS ABEBA.
Etiopie patfií mezi nejchud‰í zemû
svûta, ale díky rÛzn˘m organizacím
(napfi. Charita) se situace zlep‰uje.
Etiopie je se 77 miliony obyvateli DRU-
HOU NEJLIDNATùJ·Í zemí subsahar-
ské Afriky. Etiopané tvofií smûsici nej-
rÛznûj‰ích etnik, náboÏensk˘ch skupin
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a mluví nûkolika desítkami jazykÛ a di-
alektÛ (napfi. AMHAROVÉ). Hlavním
zdrojem obÏivy je pro vût‰inu lidí zemû-
dûlství nebo pastevectví závislé na pra-
videln˘ch sráÏkách. Etiopie je hlavní
domovinou KÁVY. Lidé chovají kozy,
ovce a velbloudy. V zemi je po âínû
druhá nejvût‰í populace oslÛ na svûtû.
PfiestoÏe je v zemi nûkolik velk˘ch jezer
a fiek, rybolov není pfiíli‰ roz‰ífien.
Populace Etiopie kaÏd˘ rok narÛstá
o 2 miliony lidí, stát tak naprosto ne-
zvládá poskytovat zdravotní péãi nebo
vzdûlání. NarÛstající poãet zapsan˘ch
dûtí ve ‰kolách negativnû pÛsobí na
kvalitu a efektivitu ‰kolství projevující
se NEDOSTATKEM uãitelÛ a NEDO-
STATKEM ‰kol. Dále se zde zvy‰uje po-
ãet lidí trpící hladem.

Tento ãlánek pí‰u kvÛli projektu
Postavme ‰kolu v Africe, do kterého se
zapojili místní skauti. Pokud chcete
pomoci postavit ‰kolu v Africe, mÛÏete
poslat DMS ve tvaru DMS AFRIKA na
ãíslo 87777. Cena jedné dms je 30,- Kã.

Skautka Hedvika Ruszová
10 let

Matefiská ‰kola Sluníãko
v Ti‰novû, Na Rybníãku oslavuje
30. v˘roãí otevfiení 
1980 – 2010

Srdeãnû zveme pfiátele matefiské
‰koly Sluníãko na náv‰tûvu v sobotu
4. prosince 2010 od 10.00 do 18.00 hod.

V 16.00 hod. uvedeme pro 3-7leté
dûti loutkovou pohádku ZdeÀka ·evãíka
„Koãiãiny“.

Zamûstnanci M· Sluníãko

M· Horova slaví
45. narozeniny

Pí‰e se rok 1965 a na ti‰novské

Horovû ulici se otevírá spoleãné zafiízení
matefiská ‰kola – jesle. Jedná se o první
objekt tohoto typu v okrese Brno – ven-
kov. Je postaven v rámci sídli‰tû
Uranov˘ch dolÛ Dolní RoÏínka, které
jsou také investorem zafiízení. Dne
30. listopadu je slavnostnû pfiedán do
uÏívání Mûstskému národnímu v˘boru
Ti‰nov.

Provoz je zahájen 6. prosince téhoÏ
roku a do funkce první fieditelky je zvo-
lena Vlasta Knoflíãková, která fiídí tfii
tfiídy matefiské ‰koly a dvû oddûlení
jeslí. V této pozici setrvala do roku 1989,
kdy její místo zaujala Stanislava
Mrázová.

Z dÛvodu poklesu zájmu o umísÈo-
vání dûtí do jeslí (nové trendy v rodinné
péãi, prodlouÏení MD…) do‰lo na za-
ãátku 90. let k organizaãním zmûnám.
Od záfií 1990 bylo uzavfieno jedno oddû-
lení jeslí a rok nato i oddûlení druhé.
V uvolnûn˘ch prostorách vznikly dvû
nové tfiídy matefiské ‰koly, kam byla
pfiemístûna ãást dûtí ze zanikající M·
na Dvofiákovû ulici. V dal‰ích letech do-
‰lo ke sniÏování poãtu zapsan˘ch dûtí.
JiÏ ve ‰kolním roce 1993/94 fungovaly
pouze tfii tfiídy. Uvolnûné kfiídlo budovy
zaãalo b˘t pronajímáno firmám k podni-
katelsk˘m úãelÛm. V̆ chovnû vzdûlávací
práce vycházela z koncepce orientované
na ekologickou v˘chovu a z programu
„Matefiská ‰kola podporující zdraví“.

Paní fieditelka Stanislava Mrázová
pÛsobila v zafiízení do roku 1998. Nov˘
‰kolní rok jiÏ zahájila její nástupkynû
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Mgr. Iva Valová, která stála ve vedení
tfii roky. Od záfií 2001 se fieditelské
funkce ujala paní uãitelka Renata
Pleskaãová. V dÛsledku nízké porod-
nosti a tzv. „slab˘ch“ roãníkÛ do‰lo
k redukci poãtu tfiíd ze tfií na dvû. Rok
2003 byl pro existenci M· Horova v˘-
razn˘m mezníkem. Do‰lo totiÏ ke slou-
ãení s Matefiskou ‰kolou „Sluníãko“
(M· Na Rybníãku) a v následujících
letech byla na‰e ‰kolka jejím odlouãe-
n˘m pracovi‰tûm a dosavadní fieditelka
zaujala pozici vedoucí uãitelky. Ve ‰kol-
ním roce 2005/2006 pfievzala roli vedou-
cí uãitelky Libu‰e Bene‰ová a provoz
pokraãoval ve dvou tfiídách. Tfietí tfiída
byla znovu otevfiena aÏ od záfií 2008.

Z dÛvodu rostoucí poptávky po umís-
Èování dûtí do matefisk˘ch ‰kol v Ti‰-
novû bylo rozhodnuto, Ïe levé kfiídlo bu-
dovy bude kompletnû zrekonstruováno
a tím se vytvofií prostory pro dvû nové
tfiídy o kapacitû 50 dûtí. Tento projekt
pûtitfiídní M· vyÏadoval zásadní zmûnu
v organizaci a vedení. V listopadu 2009
probûhlo konkurzní fiízení, ve kterém
byla do funkce nové fieditelky jmeno-
vána paní uãitelka Edita Brnková.
Zástupkyní se stala dosavadní vedoucí
uãitelka Libu‰e Bene‰ová. Od ledna
2010 objekt znovu získal samostatnost.
Do ãervna byly v provozu stále je‰tû tfii
tfiídy, ale s nástupem ‰kolního roku
2010/2011 se ‰kolka mÛÏe tû‰it ze 117
zapsan˘ch dûtí umístûn˘ch v pûti tfií-
dách.

Pro svou polohu v klidném prostfiedí
zelenû pfiijalo na‰e zafiízení neoficiální
název M· „Na palouãku“ s názvy tfiíd
Beru‰ky, Mot˘lci, Vãelky, Mraveneãci
a Svûtlu‰ky. ·kolní vzdûlávací program
smûfiuje k osobnostnû orientovanému
modelu pfied‰kolní v˘chovy. Pedagogové
i ostatní zamûstnanci pfiistupují ke kaÏ-
dému dítûti jako k individualitû, která

má právo b˘t sama sebou a b˘t kladnû
pfiijímána. Ve 4. tfiídû (Mraveneãci) se
pracuje s prvky programu Zaãít spolu,
kde dominuje uãení hrou v centrech
aktivit a uÏ‰í spolupráce s rodiãi.
Hlavním cílem kolektivu pracovníkÛ
na‰í M· je vytváfiet pfiátelskou atmo-
sféru a podmínky k plnému rozvoji svû-
fien˘ch dûtí. K tomuto úãelu si spoleãnû
sestavujeme pravidla souÏití, která zdÛ-
razÀují práva a respektují potfieby v‰ech
zúãastnûn˘ch.

Pfiijìte se na nás podívat 6. 12. 2010
od 10.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hod.
na Den otevfien˘ch dvefií M· Horova.

V‰echny srdeãnû zveme!!!
(vedení M·)

Dûti hrají pro Haiti

Hudba je zvlá‰tní – mÛÏe znamenat
smutek i radost zároveÀ. V sobotu 6. li-
stopadu znûla v malém sále MûKS
Ti‰nov radostnû. Odehrával se tu vesel˘
charitativní koncert na podporu ná-
pravy smutné události na Haiti. Od vel-
kého zemûtfiesení, které tuto zemi za-
sáhlo, uÏ ubûhly tfii ãtvrtiny roku.
Nepfiedstavujte si ale, Ïe se Ïivot v po-
stiÏen˘ch oblastech vrátil do pÛvodních
kolejí. Organizace ADRA âR, pro níÏ byl
urãen v˘tûÏek sbírky z koncertu, stále
pracuje na zmírnûní útrap postiÏen˘ch
lidí. Vykonala uÏ mnoho práce, aÈ uÏ na
obnovení zdrojÛ pitné vody, pfii pûstová-
ní plodin nebo pfii vzdûlávání dûti.
Situace je v‰ak stále sloÏitá, zemi ohro-
Ïuje epidemie cholery a v tûchto dnech
také hurikán Thomas. Bez pomoci
zvenãí to prostû stále nejde.

Koncert Pro dûti Haiti 2 vlastnû
nebyl jen koncertem. Melodie od ÏákÛ
a uãitelÛ ze ZU· Veverská Bít˘‰ka
a Kufiim naladily publikum na vyprá-
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vûní o Novém Zélandu a jeho kultufie
v podání cestovatelky Zuzany Wolné.
Zuzka v‰echny rozveselila pfii nácviku
pozdravÛ novozélandsk˘ch MaorÛ
a jazz skupiny Aritmic Band pfiivedl sál
do varu. Akce pofiádaná paní Ivou
Hrbáãkovou a Ivanou Findurovou nako-
nec vynesla 4 220 korun, které uÏ nyní
putují na konto ADRA âR, aby mohly
b˘t vyuÏity pro pomoc Haiti. Hudba pfii-
nesla radost nám, snad ji pfiinese i dû-
tem Haiti.

Filip Findura, Gymnázium Ti‰nov

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

Akce CSS do konce
roku 2010

26. 11. – pátek
Vánoãní dílna – probûhne od 13.00 hod.
v jídelnû DPS Králova. JiÏ tradiãnû si
budete moci s aranÏérkou Lenkou
Mihulovou vyrobit adventní vûnce, ‰toly
nebo svícny. Materiál bude zaji‰tûn,
mÛÏete si v‰ak pfiinést i svÛj.
Doporuãujeme vzít si vhodné zahrad-
nické nÛÏky.

Zveme v‰echny, ktefií mají chuÈ
tvofiit. Pokud si nechcete nic vyrobit,
mÛÏete se pfiijít jen podívat a vánoãnû se
naladit.

6. 12. – pondûlí
Mikulá‰ská zábava – od 14.00 do
18.00 hodin v jídelnû DPS Králova.
K tanci i poslechu zahraje Kvasarka ze
Sentic. Zaji‰tûna tombola a bohaté ob-
ãerstvení. MoÏná pfiijde i Mikulá‰.
Vstupné dobrovolné. Pfiijìte si zatanco-
vat a pobavit se s pfiáteli.

8. 12. – stfieda
Plavání a relaxace v Mûstsk˘ch
lázních v Boskovicích

Poslední plavání v roce 2010, tento-
krát se zastávkou na veãefii v restauraci
Formanka na LipÛvce.

Odjezd na plavání ve 12.50 hod. od
Podhorácké restaurace. Autobus dále
zastavuje u po‰ty, u Penny a na sídli‰ti
Pod Klucaninou. Pfiedpokládan˘ návrat
kolem 19. hod. V pfiípadû nepfiíznivého
poãasí (sníh) bude ãas odjezdu stanoven
na 12.20 hodin.
Cena zájezdu 140,- Kã zahrnuje do-
pravu i vstupné.

V̆ hradnû pro úãastníky zájezdu je
na hodinu a pÛl, od 14.00 do 15.30, za-
mluven plaveck˘ bazén, relaxaãní bazén
s perliãkov˘mi lÛÏky a sedátky, vífiivá
vana, infrasauna, parní sauna a finská
sauna. 

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.

9.12. – ãtvrtek
Zdobení perníãkÛ v jídelnû DPS
Králova od 13.00 hod. Budou se zdobit
perníky pro v˘zdobu DPS, ale mÛÏete si
nazdobit i svoje napeãené perníãky a od-
nést si je domÛ. Potfieby ke zdobení bu-
dou zaji‰tûny. Kdo má vlastní zdobiãku,
vezmûte s sebou.

13.12. – pondûlí
Prodejní vánoãní v˘stava v prosto-
rách DPS Králova (chodba k jídelnû, pfií-
sálí a knihovna) od 9.30 do 14.30 hod.
Prodávat se budou vánoãní dekorace
a dal‰í produkty ‰ikovn˘ch rukou senio-
rek a seniorÛ. BliÏ‰í informace o vysta-
vovatelích  a nabízen˘ch v˘robcích bu-
dou zvefiejnûny v pfií‰tím ãísle TN.
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15.12. – stfieda
Vánoãní vystoupení Jifiího Helána
v jídelnû DPS Králova od 15.00 hod.
Pfiijìte se zaposlouchat do znám˘ch vá-
noãních melodií. Vstupné dobrovolné.

21.12. – úter˘
Vystoupení dûtí ze Z· Dolní Louãky
v jídelnû DPS od 14.30 hod. Dûtsk˘ sbor
pod vedením paní uãitelky Jany Skulové
nám zazpívá písniãky s vánoãní témati-
kou za doprovodu hry na klavír.
Vstupné dobrovolné.

Zájezdy do divadla
V rámci projektu „Podpora dostup-

nosti NDB v Jihomoravském kraji“ je
moÏnost zúãastnit se vybran˘ch diva-
delních pfiedstavení v ND Brno se sle-
vou pro dÛchodce a pro ZTP a s dovozem
autobusem ZDARMA.
– Louskáãek (sobota 18. 12. v 19.00) –

balet, vánoãní pfiedstavení
v Janáãkovû divadle. Vstupenky na
balkón 240,- Kã, dÛchodci 25% sleva =
180,- Kã; ZTP, studenti a dûti 50%
sleva = 120,- Kã, vstupenky v pfiízemí
400,- Kã, dÛchodci 25% sleva = 
293,-Kã, ZTP, studenti a dûti 50% 
sleva = 195,- Kã.

– Marnie (pozor, zmûna termínu pfied-
stavení! z úter˘ 30. 11. pfiesunuto na
pátek 3. 12. v 19.00) – ãinohra v diva-
dle Reduta. Vstupenky pro seniory –
188,- Kã, ZTP – 125,- Kã, základní
vstupné – 250,- Kã. Zájemci, ktefií se
nahlásili na datum 30. 11. a nemohou
se zúãastnit 3. 12., ozvûte se nám co
nejdfiíve. Nabídneme místa náhradní-
kÛm.

Zájemci, ktefií se pfiihlásili, vyzved-
nûte si vstupenky v Centru sociálních
sluÏeb, Králova 1742, od pondûlí 29. 11.
do stfiedy 1. 12. v dobû od 7 do 15.30 ho-
din. Pfiihlá‰ení na divadlo je závazné.

Vstupenky jsou objednány, je nutné je
vyzvednout a zaplatit. Nelze je vrátit
zpût. Pokud se nemÛÏe nûkdo z pfiihlá-
‰en˘ch zúãastnit, prosíme o vãasné od-
hlá‰ení, nejlépe s pfiihlá‰ením náhrad-
níka. Zájemci, na které se nedostalo,
zkuste se pfiihlásit jako náhradníci.

Informace a závazné pfiihlá‰ky
u Romany Koneãné na tel. ã. 549 410
312 nebo 773 590 274.

V den konání pfiedstavení bude auto-
bus pfiistaven v 17.15 hod. k DPS
Králova 1742. Dal‰í zastávky dle do-
hody: Podhorácká restaurace, Kuk˘rna,
u po‰ty, Na Rybníãku, u Penny, na síd-
li‰ti pod Klucaninou, na Trnci, okolní
vesnice. Pfii pfievzetí vstupenek na-
hlaste, kde budete nastupovat.

Cviãení v tûlocviãnû DPS:

Kondiãní cviãení pro seniory –
kaÏdé pondûlí, stfiedu a pátek – od 8.00
do 9.00 hod. Více informací v CSS nebo
na www.css.tisnov.cz.

Relaxaãní cviãení Taekwon-do
pro seniory – pozor zmûna!! – kaÏdé
úter˘ od 9.30 do 10.30 (místo od 9.00 do
10.00) a ãtvrtek od 9.00 do 10.00 hod.
(zÛstává). Vítání jsou i noví zájemci ne-
jen z DPS. S sebou: cviãební úbor, lehká
neklouzavá cviãební obuv a zejména
elán a chuÈ udûlat nûco pro své zdraví.
Více o cviãení Taekwon-do na www.taek-
wondonamorave.cz.

Stromy na hfibitovû

UÏ je mi dost let a Ïivot mû nauãil, Ïe
není jen ãerná a bílá a kompromisy jsou
nutné, ale…

Jsou situace, kdy jsou vûci opravdu
jen dobfie nebo ‰patnû. A to, co se stalo
se stromy u hrobky Mıllerov˘ch, kde je
pochován i F. Mıller, zaslouÏil˘ starosta
a ãestn˘ obãan mûsta Ti‰nova, je ‰patnû
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velmi. Dovedu pocho-
pit, Ïe nûkdo má stro-
my rád a nûkdo ne.
Jako zahradník stro-
my nejen sázím, ale
musím je i kácet.
Nikdy si ov‰em ne-
smím dovolit stromy
mrzaãit a je‰tû se
tváfiit,  Ïe dûlám
„o‰etfiení fiezem“.
Pokud jsou nûktefií
spoluobãané natolik
pfiecitlivûlí, Ïe jim
vadí jehliãí padající
mezi jejich mramoro-
vou drÈ na hrob tak
budiÏ. Pokud úfied-
níka ukfiiãí, je féro-
vûj‰í stromy pokácet a zasadit jiné. Ale
znetvofiit a zabít je takov˘m nedÛstoj-
n˘m zpÛsobem (a je‰tû ke v‰emu za
obecní peníze v rámci údrÏby vefiejného
prostoru!) je nehorázn˘ precedens.
Stromy jsou Ïivé bytosti a chovat se
k nim jako ke zboÏí (koupím, vyhodím)
nelze. Vandaly poniãená laviãka nebo
odpadkov˘ ko‰, posprejovaná fasáda, to
v‰e lze napravit, ale  zmrzaãen˘ strom
uÏ nedokáÏe „opravit“ nikdo. Îe na
stromy není místo v zástavbû, Ïe vadí
u komunikací, jsem si uÏ zvykla. Ale Ïe
stromy pfiekáÏí i na hfibitovû – místû,
které by mûlo b˘t „zahradou zelenou“
a dÛstojn˘m místem  rozjímání, s tím se
nedokáÏu smífiit nikdy.

Ing. Yvona Lacinová, Ti‰nov

Jako nezaujat˘ pozorovatel bych se
s názorem Ing. Lacinové zcela ztotoÏnil,
ze své pozice v‰ak musím doplnit nû-
která fakta, která vedla k provedenému
„kompromisu“.

V posledních nûkolika letech se sna-
Ïíme z hlediska provozní bezpeãnosti

o‰etfiovat vzrostlé
stromy nejenom na
hfibitovû, ty stromy,
které jsou na pozem-
cích mûsta, tedy ve
vlastnictví mûsta.
KaÏd˘ nájemce má
v nájemní smlouvû
zakotvenou povin-
nost nevysazovat na
pronajatém místû
stromy, které dosa-
hují vy‰‰ího vzrÛstu.
Mimo jiné odpovídá
nájemce za údrÏbu
a úklid na pronaja-
tém místû.
Pfiedev‰ím na zá-
kladû pfiipomínek ná-

jemcÛ okolních hrobÛ jsme vyzvali pozÛ-
stalé hrobu Müllerov˘ch k dodrÏování
podmínek smlouvy. JelikoÏ stromy byly
znaãnû proschlé a jejich koruny zasaho-
valy nad okolní hroby, navrhovali jsme
pozÛstal˘m pokácení stromÛ. Vzhledem
k probíhajícímu dûdickému fiízení
a s pfiihlédnutím k v˘znamu zde po-
chovaného F. Mıllera rozhodlo vedení
mûsta zásah financovat. PozÛstalí
ov‰em dÛraznû poÏadovali ponechat
torza stromÛ, aby je mohl porÛst bfieã-
Èan! Osobnû v˘sledek nepovaÏuji za
„‰Èastn˘“ a rozhodnû nefiíkám, Ïe „dû-
láme o‰etfiení fiezem“, ale jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe tato torza porostlá bfieãÈanem
budou vypadat rozhodnû lépe neÏ pÛ-
vodní proschlé stromy. Koneãná podoba
je tedy poÏadavkem nájemce, nikoli
„o‰etfiení fiezem“ v rámci údrÏby vefiej-
ného prostoru, bohuÏel...

Ing. Václav Drhlík

Zdafiilá v˘stava

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2010 pro-
bûhla v kulturním domû v Hajánkách
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tradiãní v˘stava ovoce a zeleniny, kte-
rou pofiádala ZO âZS Hajánky.

V̆ stavy se zúãastnilo 14 vystavova-
telÛ, ktefií vystavili celkem 209 vzorkÛ
ovoce a zeleniny a to: jablka – 177
vzorkÛ, NASHI – 2 vzorky, 1 d˘nû,
1 kdouloÀ, hru‰ky – 23 vzorkÛ, brambo-
ry – 5 vzorkÛ.

Souãástí v˘stavy byla soutûÏ o „JA-
BLKO ROKU“, kterou hodnotila od-
borná komise, a ta dospûla k násled-
nému v˘sledku:
1. místo – odrÛda GOLD BOHEMIA

Ing. Jan Zavfiel, Holasice
2. místo – odrÛda RUBÍN

Pavel Jebáãek, Holasice
3. místo – odrÛda KARMEN

Josef Zavfiel, Deblín
Zpestfiením byla bohatá tombola

s 90 cenami, které vûnovali sponzofii:
KORAL, s.r.o., Ti‰nov, SOU Ti‰nov,
nám. Míru 22, Josef Sojka, Ti‰nov,
MAN-Elektro s.r.o., Hajánky, Pila
Kupka, Ti‰nov, Pohostinství u VlachÛ,
Jamné, S·ITSP Brno, PurkyÀova 97,
Milan Îáãek, Stanoviska, Lubo‰
Brejcha – AV centrum, Ti‰nov, GARKO,
s.r.o. Brno, Va‰ík Zdenûk, Hajánky,
H˘sková – Veselá, ·erkovice, Josef
Permedla, Ti‰nov.

Souãástí v˘stavy byla vãelafiská ex-
pozice pana Josefa Permedly z Ti‰nova,
na které bylo v‰e, co souvisí s chovem
vãel, vãelími produkty a v˘robky z nich.
Byl zdÛraznûn v˘znam vãel pro opylení
ovocn˘ch dfievin.

Doprovodn˘m programem v˘stavy
byla pfiedná‰ka na téma: „Pûstování
révy vinné v tradiãních a okrajov˘ch ob-
lastech“, kterou provedli: Ing. Lubo‰
Lampífi Ph.D. a Ing. Franti‰ek Mu‰ka,
Ph.D. z Vinohradnického centra Sádek.
Po té následovala degustace a prodej sá-
deck˘ch vín (Sovignon, Rulandské bílé,
Veltlín, Damascénka, Pálava…).

Pfies nedostatek ovoce v leto‰ním ne-
pfiíznivém roce se v˘stava podafiila,
o ãemÏ svûdãí i náv‰tûvnost 294 lidí
z ‰irokého okolí. Potû‰ující byla úãast
mladé generace (48 dûtí), která obdivo-
vala zejména vãeliãky.

Pofiádající organizace dûkuje touto
cestou v‰em vystavovatelÛm, pfiedná‰e-
jícím a náv‰tûvníkÛm za jejich pfiízeÀ.

Ing. Josef ·tulpa – pfiedseda ZO

27. listopadu: Adventní
trhová slavnost

Poslední leto‰ní slavnost
na Ti‰novsk˘ch trzích
bude vûnována období
adventu. Advent byl pfied
lety dobou tajemnou, kdy
se uzavírala vegetaãní ãást

roku a krátil se den. Nekonaly se ta-
neãní zábavy, chodívalo se na ranní
m‰e – roráty a oãekávalo se narození
Spasitele. Lidé se scházeli za nepfiívûti-
v˘ch veãerÛ pfii louãích, svících a poslé-
ze petrolejkách ke spoleãn˘m pracím,
napfiíklad k pfiedení nebo draní pefií.
Nechybûlo u toho povídání, zpívání,
vzpomínání, ale také pomlouvání a na-
mlouvání. Pokud se se‰la svobodná dûv-
ãata, trochu se podomácku i ãarovalo –
pro lásku, pro vdavky a pro zdraví.
Pomocí magick˘ch praktik se mohlo na-
hlíÏet do budoucnosti.

Rou‰ku spojující minulost s pfiítom-
ností, ba s budoucností malinko poodhr-
neme i na trhové slavnosti.
Na programu:
8 – 11 hod.: lidové písnû cimbálové

muziky DONAVA
9 – 11 hod.: adventní ãarování a vû‰tby,

teplá bramboraãka, v˘roba
svíãek a vánoãních ozdob
ze vãelího vosku



Dávno zapomenuto

Dokonãení z minulého ãísla

Ryby nebyly ãastou potravou s v˘-
jimkou vánoãního kapra. I kdyÏ bylo
v fiece ryb dost, rybáfii je prodávat
nesmûli. Nûkdy jsme je dostali darem,
obyãejné jelce nebo podoustve, parmu
nikdy, i kdyÏ se o ní fiíká, Ïe je to ryba
na darování. Má moc kostí.

âastûji v‰ak dostával otec pstruhy
od sv˘ch ÏákÛ. Nejãastûji z Lomnice,
ulovené do ruky v Besénku, revíru hra-
bûte Serényho. B˘vali vÏdy zabalení
v kopfiivách, které jim udrÏovaly ãerstv˘
vzhled.

Pfii podzimních honech nebylo ob-
tíÏné obstarat zajíce nebo baÏanta, pfií-
jemné sezónní zpestfiení stravy. Bylo
také mnoho divok˘ch králíkÛ a ko-
roptví. Vesniãané z okolních obcí nabí-
zeli po Ti‰novû zvlá‰tû ve vilov˘ch ãtvr-

tích lesní plodiny. BorÛvky, maliny, ja-
hody, houby.

Kromû jiÏ zmínûné praÏírny kávy
byly v Ti‰novû dal‰í potravináfiské v˘-
robny a sklady. Kromû mûstsk˘ch jatek
to byl lihovar na stejném místû u fieky.
Z ml˘nÛ âerven˘ ml˘n a Obecní ml˘n,
dal‰í ml˘n byl v Pfiedklá‰tefií. Také vel-
kosklady obilí „DruÏstvo“ u nádraÏí
a „DruÏina“ za budoucím mûstsk˘m mu-
zeem. V Pfiedklá‰tefií byl také do války
v provozu pivovar a cukrovar. K tomu
vedla zvlá‰tní Ïelezniãní pfiípojka s Ïe-
lezn˘m mostem v místû dne‰ního Ïe-
lezného mostu pod pfiedklá‰tersk˘m
splavem. Pokud se t˘ká Ïelezniãních
pfiípojek, byly kromû jiÏ zmínûného cuk-
rovaru pfiípojky ke „Vãele“ ke spodní
rampû a uheln˘m bunkrÛm, dále
k Brabcovû pile, kde je rampa proti
hlavní bránû dosud patrná. Pfii malém
silniãním provozu nebylo problémem
dfievo pfies silnici pfiepravovat. Dnes by
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10 hod.: taneãní pásmo z Ti‰novska a od-
jinud v podání souboru KVJ

Na jednotliv˘ch stáncích je nahlá‰en
prodej zboÏí v˘hradnû z Ti‰novska
a okolí: vánoãní ozdoby a dekorace,
vánoãní cukroví, adventní aranÏmá
a vûnce, háãkované a pletené obleãení
pro dûti, batika, biÏuterie, ‰perky, ko-
fiení a bylinky, artyãokov˘ patchwork,
ozdoby z pedigu, keramika s vánoãní
tematikou (betlémy, adventní vûnce,
svícny apod.), sirupy, likéry, povidla,
marmelády, teplé nápoje aj.

Vzhledem ke kapacitû v˘robcÛ a pûs-
titelÛ je nejvût‰í v˘bûr po osmé hodinû
ranní.

Dal‰í trhy s prodejem vánoãního
zboÏí z Ti‰novska a okolí se konají
4. a 11. prosince 2010. 

Adventní trhovou slavnost pofiádají
obãanské sdruÏení Za sebevûdomé
Ti‰novsko o.s. a MûKS Ti‰nov ve spolu-
práci s mûstem Ti‰nov, Podhoráck˘m
muzeem (poboãka Muzea Brnûnska)
a Lesním rodinn˘m klubem na
Ti‰novsku.

Za pofiadatele vás srdeãnû zvou Karolina
Krátká a Irena Ochrymãuková.

Akci podporuje 
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Tenisové turnaje v zimní
sezónû

Sportovní klub TENIS TI·NOV po-
fiádá v zimních mûsících 9 turnajÛ zafia-
zen˘ch do termínové listiny âeského te-
nisového svazu. V zimním období je na
tenisov˘ch dvorcích na Ostrovci v pro-
vozu tenisová nafukovací hala pouze
pfies dva dvorce, ale i pfiesto jsou do
programu turnajÛ zahrnuty v‰echny
vûkové kategorie. Jako první zahájí
zimní sezónu 4. – 6. 12. Krajsk˘ pfie-
bor Ïen, kter˘ je pfiíslibem velice kva-
litního tenisu v podání v‰ech nejlep‰ích
Ïen Jihomoravského kraje.

Dal‰í turnaje které klub pofiádá
v zimní sezónû 2010/2011:
8. – 10. 1. DOROST (C)
29. – 31. 1. STAR·Í ÎACTVO (C)
12. 2. BABYTENIS (8-9 let)
13. 2. MINITENIS (5-7 let)
5. – 7. 3. MLAD·Í ÎACTVO (C)
2. 4. BABYTENIS
3. 4. MINITENIS
9. – 11. 4. MUÎI (C)

V‰echny turnaje, které SK Tenis
Ti‰nov pofiádá, jsou organizovány  pod
hlaviãkou „WILSON CUP“. V zimní pfií-
pravû má klub vyhrazen˘ch pfies 50 ho-
din t˘dnû pro pfiípravu závodních hráãÛ,
ktefií budou reprezentovat ti‰novské

to bylo nemoÏné. Dal‰í odstavná kolej
byla do tehdej‰ího závodu Brown-
-Boveri, dnes Siemens v Drásovû, a ko-
neãnû poslední k ãebínské vápence.
Dnes zÛstala jen novû vybudovaná pfií-
pojka k ãebínské rozvodnû pro pfiepravu
tûÏk˘ch transformátorÛ. Postupnû pfie-
bírala funkci Ïeleznice automobilová do-
prava, k velkému rozmachu do‰lo za
války. Îelezniãní pfiípojku nemûla pa-
pírna. Tak byla v ti‰novsk˘ch ulicích
ãasto vidût nákladní auta oznaãená
C. M. Kopfiiva, která pfiiváÏela z drtírny
dfieva v Bfiezinû v rolích srolovanou dfie-
vitou hmotu k v˘robû papíru
v Pfiedklá‰tefií nebo naopak hotov˘
papír na nádraÏí. 

Svedl jsem fieã na jiné téma a je‰tû se
musím vrátit k cukrárnám. Jako ma-
lého kluka mû matka obãas vzala do
cukrárny k Helence. To bylo na Brnûn-
ské ulici, dnes je tam snad kadefinictví.
Tyto náv‰tûvy skonãily, kdyÏ se Helenka
v roce 1935 zabila v autû. Jeli se spoleã-

ností lyÏovat, auto Z 18, v˘robek brnûn-
ské Zbrojovky fiídil Karel z kamnáfiské
rodiny NovákÛ, kter˘ se zabil také.
Dal‰í cukrárnu mûl pan Tabery vedle
kina, pfied a po pfiedstavení zde bylo
vÏdy plno. Pan Chutn˘ mûl cukrárnu
v rohu, kde je dnes drogerie, vedle ta-
bulí s úmrtními oznámeními, ty zde
tehdy nebyly. Mûl psa  buldoka, se kte-
r˘m chodil na procházky, a byli si neo-
byãejnû podobní. Ale to pr˘ se snad ob-
ãas stává. Nejlep‰í zmrzlina v Ti‰novû
byla ale u Matou‰kÛ. Tam, kde je dnes
vietnamské trÏi‰tû, proti obecnímu
úfiadu. Ten se vlastnû na zmrzlinu spe-
cializoval. Vyrábûl ji v dílnû na DruÏ-
stevní ulici, jeho zeÈ pan Denéf ji vozil
autem do prodejny a pomáhal mu. Dûlal
v˘bornou, v˘luãnû vanilkovou a bylo zá-
hadou, kde za války shánûl suroviny.
Zde bylo nabyto o ‰kolních pfiestávkách.

No a s vÛní vanilky v ústech konãím.

Karel Krejãí
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Blahopfiání

Dne 27. 11. na‰e maminka, babiãka
a prababiãka paní MARIE CIKOVÁ
oslaví 90. narozeniny. Blahopfiejí dûti
s rodinami.

Vzpomínky

Dne 20. listopadu uplynulo 14 let, kdy
nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘ 
dûdeãek FRANTI·EK HAVELKA
z Kfieptova, kter˘ by se doÏil 31. 10. 2010
krásn˘ch 100 let. Stále vzpomínají
vnouãata Mirek, Jana, Petr a Alena.

Dne 22. listopadu uplynulo osm rokÛ od
úmrtí na‰eho milého manÏela, tatínka
a dûdeãka pana MILO·E HENDRI-
CHA. Nezapomíná rodina.

Dne 3. 12. 2010 uplyne 10 let, kdy nás
navÏdy opustil mÛj milovan˘ manÏel,
tatínek a dûdeãek pan PETR PIÎL.
S láskou vzpomínají manÏelka a dcera
s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeÀte
s námi.

Se smutkem v srdci
vzpomínáme na 22. listo-
pad, kdy uplynulo 13 let
co nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ manÏel, ta-
tínek, dûdeãek pan
LUDOVÍT KÚ·TEK.

Vzpomínají manÏelka a dûti s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeÀte s námi.

barvy nejen na
domácích tur-
najích, ale i na
turnajích v ji-
homoravském
regionu. Ve
s p o l u p r á c i
s SSK se tenis-
tÛm podafiilo
zajistit hodinu a pÛl t˘dnû ve víceúãe-
lové hale na kondiãní a koordinaãní
pfiípravu, bez které nemÛÏe budoucí te-
nista uspût. Mezi turnaje je kaÏdoroãnû
zafiazen tradiãní turnaj rodinn˘ch dvojic

ve ãtyfi-
hrách, kde
zmûfií síly
v‰ichni ro-
dinní pfií-
s l u ‰ n í c i
hráãÛ klu-
bu. Tuto se-
zónu se tur-

naj uskuteãní 26.3.2011 a vûfiíme, Ïe si
nikdo z pfiíznivcÛ ti‰novského tenisu ne-
nechá tuto akci ujít.

K.

Sportovní hala SSK Ti‰nov – prosinec 2010

Sobota 4. 12. 8.00 florbal turnaj
18.00 basketbal – muÏi Kyjov
20.00 futsal Tomson Brno

Nedûle 5. 12. 10.00 basketbal – muÏi Uh. Brod
Sobota 11. 12. 8.00 futsal turnaj
Sobota 18. 12. 8.00 nohejbal turnaj
Nedûle 26. 12. 9.00 basketbal – muÏi ·tûpánsk˘ turnaj



27TI·NOVSKÉ NOVINY 20/2010

Dne 5. 12. uplyne jiÏ
12 let, kdy nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek, dûdeãek
a tchán pan OLD¤ICH
DOBE·. Za tichou vzpo-
mínku dûkují a stále

s láskou vzpomínají manÏelka a syn
s rodinou.

Dne 26. listopadu 2010
by se doÏil 95 let pan
JAN HÁJEK. Opustil
nás po dlouhé nemoci
v roce 1995. Za tichou
vzpomínku dûkuje dcera
Anna s rodinou.

Dne 10. 12. uplynou 
3 roky, co nás navÏdy
opustil pan ANTONÍN
KROPÁâEK. Za vzpo-
mínku dûkují manÏelka,
dcery a syn s rodinami.

Dne 23. 11. uplynulo
7 let, co nás bez rozlou-
ãení opustil syn a bratr
pan TOMÁ· KUPSK¯.
A 25. 11 by se doÏil
39 let. Vzpomínají rodiãe
a bratfii.

Dne 29. 11. by se doÏila
87 let paní MARIE
KUPSKÁ. A 1. 1. to bude
11 let co nás opustila.
Vzpomínají synové.

„Zas nade‰el ten smutn˘ ãas. 
Dohasla Tvého Ïivota svíce a Ty se
domÛ nevrátí‰ více. TvÛj hlas se 
vytratil, TvÛj úsmûv vítr vzal a mû
jen vzpomínky zanechal.“

Dne 27. 11. 2010 uplyne
10 rokÛ, co nás navÏdy
opustil mÛj manÏel, ta-
tínek a dûdeãek pan
RICHARD SIGMUND.
S láskou vzpomíná man-
Ïelka, vnuãka Lucie
a vnuk Radek.

Dne 26. listopadu uplyne
13 smutn˘ch let, kdy nás
navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ manÏel, tatínek,
dûdeãek pan ANTONÍN
LU≈ÁâEK. S láskou
vzpomínají manÏelka
a dcery s rodinami.

Dne 5. prosince uplyne
9 smutn˘ch rokÛ, kdy
nás opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûde-
ãek pan MIROSLAV
MALâÍK. Stále vzpomí-
nají a za tichou vzpo-

mínku dûkují manÏelka, dcery s rodi-
nami a sestra s rodinou.

Dne 29. listopadu 2010
uplyne 8 let od úmrtí na-
‰eho drahého tatínka
a dûdeãka pana JI¤ÍHO
MICHÁLKA. Za tichou
vzpomínku dûkujeme
v‰em, ktefií vzpomenou

s námi. Syn a dcera s rodinou.

Inzerce

Pronajmu byt 1+1 na Kvûtnici k dlou-
hodobému pronájmu, od 1. 12. 2010.
Tel.: 722 095 693

Pronájem 1 + KK. Voln˘ od 1. 11. 2010.
Cena 6500,- Kã vãetnû inkasa a zafiízení
pokoje. Tel.: 603 894 613
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Prodám 2+1, sídl. Klucanina, cena
970 tis. Kã. Nebo pronájem 7000,- Kã
mûsíãnû. Tel.: 605 805 958

Prodám byt 3+1 v OV, U Humpolky.
Tel.: 603 348 601

Pronájem garáÏe na Humpolce.
Tel.: 605 942 224

Prodám garáÏ „Pod pilou“, volná od
1. 12. 2010. Tel.: 731 818 894

Originál vestavûné skfiínû 5 let zá-
ruka. Nábytek na míru. Sklopné po-
stele. Vnitfiní dvefie. Plovoucí podlahy.
Suché stavby – pÛdní vestavby, gará-
Ïové stání, pergoly, terasy. Chaty dfie-
vûné (pfiístavby, opravy, zateplení, pa-
lubky). Tel.: 602 537 255, z.zloch@
seznam.cz

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

Zámeãnictví Petr Hlubinka
M: 603 420 867

Hledáme lesní dûlníky, 733 171 527

Prodej palivového dfieva,733 171 527

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

Vyuãuji angliãtinu dospûlé i dûti.
Info na tel. 737 680 126.

PUJCKYBRNO.CZ do 30.000 Kã. Bez
dokládání pfiíjmu – staãí doloÏit OP +
INKASO. Tel.: 541 211 843 nebo 739
443 544

Hotel Kvûtnice pfiijme pomocnou sílu
do kuchynû. Pracovní náplÀ – um˘vání
nádobí, v˘pomoc kuchafii, smûnn˘ pro-
voz vãetnû sobot a nedûlí. BliÏ‰í infor-
mace osobnû v recepci hotelu.
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