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Proč nemám 
rád Vánoce...
Každý rok je to stejné. Stejně jako všich-

ni ostatní pomlouvám všechny ty Billy, 

Tesca a Vaňkovky, protože každý správ-

ný hypermegamarket už od poloviny 

října upozorňuje, že se blíží svátky kon-

zumu. A pak je najednou osmnáctého, 

devatenáctého prosince, a já stále ještě ne-

mám nakoupené dárky. Když mě někdo 

v onen poslední předvánoční týden potká někde ve městě, vysta-

vuje se riziku, že na něj budu nevrlý... že to ode mně schytá. 

Objevuje se totiž u mě pravidelná, nepříjemná nemoc, a sice před-

vánoční depka, protože stále nejsem schopný koupit ty správné 

dárky. Tato nemoc nejčastěji skončí až 23. prosince navečer, kdy 

mám konečně vše nakoupeno. Pak teprve začne působit ta krás-

ná vánoční atmosféra, na kterou jsem se už od ledna těšil.

A každý rok si říkám: Stojí mi to za to? Proč si nechávám tu před-

vánoční náladu až na samotný Štědrý den, kdy stejně není čas si 

ji trochu vychutnat? Vzpomínka a především předtucha letošní 

předvánoční depky mi brání, abych se na Vánoce doopravdy těšil. 

Už několik let se s tím snažím něco udělat, ale mám obavu, že je 

to marná snaha. A tak si tímto dovoluji apelovat na vás, na čte-

náře. Pokud jste někdo měli v minulosti podobný problém a doká-

zali jej vyřešit, poraďte mi, co mám dělat. 
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CYKLOSTEZKA FINITO!
Cyklostezka, která vede od První brněnské strojírny k areálu PKS, dostala 
v listopadu asfaltový povrch. Stavba cyklostezky stála více než 1,5 milionu, 
866 tisíci přispěl Státní fond dopravní infrastruktury, město kromě toho musí 
doplatit 1,3 milionu Svazku vodovodů a kanalizací. Trasu vyhrazenou pro kola 
ocení především bítešští zaměstnanci PBS; dále do Vlkova totiž musí cyklisté jet 
po běžné silnici. / KD
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NA HODECH SE PŘÍŠTÍ ROK 
NEBUDE PLATIT !
Od příštího roku nebudou náv-
štěvníci bítešských hodů platit 
během hodové neděle za vstup 
na náměstí. O zrušení vstupné-
ho na odpolední program pod 
májou rozhodla ještě ve starém 
složení rada města.
Tradiční bítešské hody se v po-
sledních několika letech potý-
kaly s úbytkem návštěvníků. 
Každý návštěvník platil za vstup 
na náměstí 50 korun. Pokud si 
vstupenku koupil v předprode-
ji od chasy, deset korun ušetřil. 
Během letošních hodů se na 
vstupném vybralo více než 75 
tisíc. Tato částka bude v rozpoč-
tu hodů chybět; město naopak 
ušetří přes pět tisíc za výplaty 
a obědy pokladníkům a další tři 
tisíce za tisk vstupenek. 
Hospodaření letošních hodů 
skončilo se ztrátou necelých 
37 tisíc korun. Příjmy letošních 
hodů činily 434 tisíce a výdaje 

471 tisíc. Výdaje zahrnují mimo 
jiné poplatky Technickým služ-
bám, honoráře muzikantům, 
příspěvek chase nebo poplatky 
sdružení OSA za poskytnutí 
autorských práv. 
Rada města současně rozhodla, 
že od příštího roku se zdraží tom-
bolu, a to na 10 korun za kus. 
Příští hody se budou konat v so-
botu a neděli 8. a 9. září 2007. 
Město si slibuje, že zrušením 
vstupného znovu přiláká na 
náměstí lidi, kteří kvůli vysoké-
mu vstupnému zůstávali doma. 
/ KD

NA RADNICI V PÁTEK 
OTEVŘENO
Městský úřad rozšířil své úřed-
ní hodiny. K původnímu úřed-
nímu pondělí a středě přibyl 
i pátek. Nově je tak na měst-
ském úřadě otevřeno v pondě-
lí od 8.00 do 17.00, ve středu 
od 8.00 do 17.00 a v pátek od 
8.00 do 14.30 hodin. / KD

SCHOVÁVAL SE POSLANEC 
POHANKA V BÍTEŠI ?
Televize Prima se pokusila zjis-
tit, kde se ukrýval poslanec Mi-
chal Pohanka koncem října po-
té, co vystoupil z ČSSD. Podle 
Primy se skrýval ve Velké Bíteši, 
a to v domě v ulici Hybešova. 
„Podle našich informací se posla-
nec Michal Pohanka ještě včera 
ukrýval v tomto domě ve Velké 
Bíteši. Dům patří známému Po-
hanky,“ zaznělo v reporáži TV 
Prima 26. října ve večerním 
zpravodajství. 
Poslanec Michal Pohanka kon-
cem října značně rozvířil domá-
cí politickou scénu. Nejprve 
vystoupil z ČSSD, poté se ukryl 
na neznámém místě. Objevily 
se dohady, že změní svůj poli-
tický postoj a zvrátí tak půl roku 
trvající patovou pozici v parla-
mentu na stranu ODS. / KD

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
I RADY BUDOU VČAS 
NA INTERNETU
Nové zastupitelstvo schválilo, 
že usnesení z každého svého za-
sedání vždy do 15 dnů zveřejní 
na internetových stránkách měs-
ta (www.vbites.cz). Podobné roz-
hodnutí učinila i rada města, 
s tím rozdílem, že lhůta pro zve-

Reprofoto  TV Prima
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Dejte nám vědět o akcích u vás! 724 782 165 / L. Koubek

 Zábava se skupinou Provokace Naloučany 20.00
 Velká vánoční Mega dance party Velká Bíteš – Kulturní dům 21.00

17.12. Předvánoční setkání důchodců Ořechov – Kulturní dům 14.00
 Vánoční koncert Petra Bendeho podruhé  Zbraslav – Kulturní dům 17.00
 Vánoční koncert. Vendula Příhodová a její hosté Tasov – sokolovna 17.00

19.12. Zpívání koled u vánočního stromu 
 – děti z MŠ U Stadionu Velká Bíteš – náměstí 14.30
 Baby club. Hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let Velká Bíteš – MŠ náměstí 15.00

20.12. Vánoční Seniorklub s koledami, stromečkem 
 a skupinou Bítešan Velká Bíteš – Kulturní dům 15.00

23.12. Živý betlém s herci, zvířátky a koledami Velká Bíteš – náměstí 14.30
 Betlémské světlo. Rakouská televize je přiveze 
 z Betléma, skauti z Vídně a otec Bohumil z Brna. Velká Bíteš – kostel od 10.00

24.12. Zábava pro děti na ledě. 
 Pořádají nadšenci z Ořechova. Velká Bíteš – zimní stadion 9.00
 Půlnoční bohoslužby. ROZPIS SVÁTEČNÍCH 
 BOHOSLUŽEB v okolních obcích – viz str. 18 Velká Bíteš – kostel 16.00, 24.00
 Živý betlém  Osová Bítýška – náves 

25.12.– Výstava betlémů Deblín – kostel
–7.1. 

25.12. Vánoční zábava se skupinou Anna Rock Křižanov – sokolovna 20.00

26.12. Vánoční pásmo bítešských dětí Velká Bíteš – kostel 15.00
 Vánoční pásmo dětí na Rudě. 
 Hodina konání bude vyhlášena.  Ruda – kostel 
 Vánoční zábava se skupinou Marshal Křoví – sokolovna 20.00
 Poslední leč. Pořádá Myslivecké sdružení Tasov. 
 Hraje Meš. Bohatá tombola, občerstvení ze zvěřiny Tasov – sokolovna 20.00

27.12. Vánoční koncert Zbraslav – kostel 18.00
 Odpoledne pro školáky na zimním stadionu. 
 Na hry a soutěže zve Kolpingova rodina Velká Bíteš – zimní stadion 14.00 –15.30

28.12. Vánoční posezení s přáteli dixielandu 
 a swingu. Tata band Josefa Kučery z Nového Města  Velká Bíteš – Kulturní dům 19.00

29.12.  Fotbalový turnaj pro žáky 2.–3. tříd. 
 Pořádá Kolpingova rodina, přihlášky tel. 777 732 410 Velká Bíteš – TJ Spartak 9.00–14.00

30.12. Fotbalový turnaj pro žáky 4.–5. tříd. 
 Pořádá Kolpingova rodina, přihlášky tel. 777 732 410 Velká Bíteš – TJ Spartak 9.00–14.00
 Divadelní představení Jsem kdo jsem. 
 Účinkuje soubor Loutky bez nitek. Osová Bítýška – sokolovna 17.00

31.12. Silvestrovská vycházka k poslednímu vlkovi. 
 Pořádá Seniorklub Velká Bíteš – od kašny 13.00
 Silvestrovské divadelní představení. 
 Zvou mladí z fary.  Osová Bítýška – u žáby 15.00
 Silvestrovská noc Velká Bíteš – Bowling bar 19.00

1.1. Bítešské zvony a halda ohňostrojů nás 
 vyprovodí do nového roku. Tož ať se vydaří!  0.00
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Tu  Veřejné bruslení.
a tam Rozpis bruslení na svátky viz str. 3 Velká Bíteš – zimní stadion Přijde na to

30.11.–
–5.12. Prodejní včelařská výstava Velká Bíteš – Klub kultury 8.00–15.30

1.12. Cvičeníčko – dopolední hraní, dovádění  Velká Bíteš –
 a zpívání pro maminky s dětmi. Přezůvky s sebou.  – hala TJ Spartak 9.30
 Pořádá Mateřské centrum Človíček.  
 Adventně-vánoční tvoření – výroba adventních
 věnců, šperků z drátků, plíšků, kůže, korálků,  Zbraslav – fara 16.00
 proutěných výrobků, přáníček a ozdob
 Zábava se skupinou Anna Rock Deblín 20.00

2.12. Oplétání pedikem – začátečníci. 
 Výroba oválné ošatky v kombinaci se šénou Velká Bíteš – MŠ náměstí 14.00
 Slavnostní rozžíhání vánočního stromu Domašov – náměstí 16.30
 Koncert Tišnovského komorního orchestru Deblín – kostel 18.00
 Zábava se skupinou Team Rock Březí – Kulturní dům 20.00

3.12. Plavání v Nové Vsi – Seniorklub Velká Bíteš – od Spořitelny 8.00
 Mikulášská besídka Pucov – Obecní úřad 14.00
 Mikulášská nadílka Zbraslav – kostel 14.30

5.12. Mikuláš obdaruje děti Velká Bíteš – kostel 16.30
 Koncert Bítešského hudebního půlkruhu. 
 Ivana Tomášková – housle, Renata Ardaševová  Velká Bíteš – Kulturní dům 19.00
 – klavír – viz str. 10

7.–8.12. Sběr šatstva pro charitu. Viz str. 3. Velká Bíteš – Kulturní dům 15–20 
   a 9–17

8.12. Oslava 10 let Kolpingovy rodiny. 
 Po slavnostní bohoslužbě následuje promítání  Velká Bíteš – kostel 18.00
 fotografi í z života KR.  
 Posezení Klubu důchodců s Janem Bendem Zbraslav – Kulturní dům 18.00

9.12. Oplétání pedikem – pokročilí. 
 Výroba vánočních ozdob – zvonečky, sluníčka Velká Bíteš – MŠ náměstí 14.00
 Vánoční koncert při příležitosti dokončení 
 fi lmu o Jasenici Jasenice – Kulturní dům 15.00
 Taneční zábava se skupinou Ocmaňanka Jasenice – Kulturní dům 20.00
 Tradiční mikulášská zábava Přibyslavice – Salajka 20.00

10.12 Adventní koncert Velké Meziříčí – kostel 19.00
 Adventní varhanní koncert Petra Kolaře, 
 ředitele kůru katedrály v Brně na Petrově.  Velká Bíteš – kostel 16.00
 Program viz www.velkabites.farnost.cz.  
 Plavání v Nové Vsi – Seniorklub Velká Bíteš – od Spořitelny 8.00

14.12. Den otevřených dveří SOU Jana Tiraye Velká Bíteš – Kulturní dům 10.00 – 18.00

15.12. Cvičeníčko – pro maminky s dětmi,  Velká Bíteš –
 pořádá Mateřské centrum Človíček – hala TJ Spartak 9.30
 Den otevřených dveří SOU Jana Tiraye Velká Bíteš – SOU 8.00–18.00

16.12. Zájezd do Vodního ráje – Jihlava. 
 Pořádá Seniorklub. Přihlášky 605 741 769 Velká Bíteš – od Spořitelny 7.00
 Vánoční koncert Petra Bendeho. EXIT doporučuje! 
 Lístky v prodeji v restauraci U Raušů. Viz str. 10 Zbraslav – Kulturní dům 17.00
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Y řejnění usnesení rady je 20 dní. 
Neaktualizované internetové 
stránky města by se tak měly 
stát historií. V minulosti se na 
webových stránkách usnesení 
objevovala i s několikaměsíč-
ním zpožděním. / KD

NOVÁ JMÉNA 
BÍTEŠSKÝCH ČÁSTÍ
Již nemáme průmyslovou zónu 
Košíkov. Zmizela v nenávratnu; 
ofi ciální název nově zní průmys-
lová zóna Velká Bíteš – Košíkov. 
Nová jména dostala i ostatní 
centra zaměstnavatelů v okolí 
Velké Bíteše a dvě ulice. Změny 
názvů zón a ulic projednaly za-
stupitelstvo a rada města ve sna-
ze zabránit zmatkům, ke kterým 
dříve docházelo. Nová jména 
mají usnadnit identifi kaci.
Místo, kde se nachází První 
brněnská strojírna, Pronovia 
a další fi rmy, se od nynějška jme-
nuje průmyslová zóna Vlkov-
ská. Areál u dálnice dostal pro-
zaický název průmyslová zóna 
Velká Bíteš – U Dálnice. A pro-
stor za dálnicí po pravé straně 
silnice na Náměšť, kde se prů-
myslová zóna teprve připravuje, 
má název nejprostší: průmyslo-
vá zóna Velká Bíteš, bez pří-
vlastku.
Poslední novinkou jsou jmé-
na ulic Rajhradská (odbočka 
Jihlavské vedoucí směrem k Jin-
dřichovu) a U Dálnice (silnice 
vedoucí podél dálnice). / KD

SBÍRKA ODĚVŮ PRO CHARITU
Pokud vám doma leží nepotřeb-
né oblečení a vy nevíte, kam 
s ním, můžete je věnovat na 
dobrý účel. 8. a 9. prosince se 
ve Velké Bíteši uskuteční sbírka 
oděvů a dalších věcí pro chari-
tativní účely.

Přinést můžete nejen oděvy, ale 
například i obuv, domácí, hygi-
enické a školní potřeby, hrač-
ky a další věci. Vše by však mělo 
být v použitelném stavu; nenos-
te proto oblečení, které se už 
nedá nosit.
Věci pro charitu můžete přinést 
ve čtvrtek 8. prosince v době 
od 15 do 20 hodin nebo v pátek 
9. prosince od 9 do 17 hodin do 
kulturního domu ve Velké Bí-
teši. Veškeré dary zabalte do kra-
bic nebo pytlů.
Věci, které se podaří shromáž-
dit, budou prostřednictvím 
charity rozposílány do uprch-
lických táborů, dětských domo-
vů, center pro bezdomovce a na 
další potřebná místa. / KD

OPILÝ MUŽ ŘÁDIL V SAUNĚ
Na noc z 11. na 12. listopadu 
zřejmě hned tak nezapomene 
sedmatřicetiletý Bítešák; i když 
si druhého dne ráno z předcho-
zího večera nepamatoval sko-
ro nic. V sobotu 11. listopadu 
se nejprve značně opil v jedné 
z místních restaurací. Poté se 
vydal do sauny, kde nadělal ško-
du za několik tisíc. To vše v půl 
druhé ráno.
„Nejprve rukou rozbil výplň u 
vstupních dvěří a vešel dovnitř,“ 
popsala policistka Jana Holemá, 
„tam sebral a vypil dvě piva, po-
škodil psací stroj a zpřeházel věci. 
Nejhůře dopadl televizor, který 
vzal a vyhodil před saunu.“ Po-
tom se vydal domů.
Když druhého dne ráno policie 
vyšetřovala vzniklou spoušť, 
nalezla bundu, kterou v sauně 
v noci výtržník zapomněl. V ní 
byla mimo jiné lékařská zpráva 
na jeho jméno, i s rodným čís-
lem. Policie však nemusela vý-
tržníka dlouho hledat. „Když to 
ráno hlídka šetřila, pachatel se 
tam sám dostavil – hledal ztrace-

nou bundu,“ řekla Holemá. 
Výtržník se údajně přiznal, že 
byl předchozího večera hodně 
opilý a nevěděl, co dělá. Ze so-
botní noci si nic nepamatoval. 
Policisté mu na místě oznámili 
podezření z trestného činu krá-
deže. / KD

BUDE TO 600 LET
Za dva roky oslaví Velká Bíteš 
600 let od chvíle, kdy jí byla udě-
lena městská práva. Rada měs-
ta při této příležitosti ustano-
vila komisi, která má za úkol 
zorganizovat a zajistit oslavy 
tohoto významného výročí.
Komise osloví občany, aby při-
spěli nápady, jak by měly tyto 
oslavy probíhat. Mezi návrhy se 
objevil například plán na uspo-
řádání městského plesu, série 
koncertů nebo dalších kultur-
ních akcí. 
Městská práva získala Velká Bí-
teš roku 1408 za pomoc Bíteša-
nů markraběti Joštovi při oblé-
hání hradu Náměšti. / KD

KRÁTCE
• Bruslení - v prosinci bude 
veřejné bruslení na zimním 
stadionu ve výjimečných ča-
sech. Vstupné je 20 korun, 
na Štědrý den zdarma. 

3. 12. 13.30-15.30
6. 12. 16.45-18.15

10. 12. 13.30-15.30
17. 12. 13.30-15.30
22. 12. 9.30-11.30
24. 12. 12.00-14.00
25. 12. 13.00-15.00
26. 12. 13.00-15.00
27. 12. 16.45-18.15
30. 12. 13.00-15.00
31. 12. 13.00-15.00
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Lídři koalice se během „jedná-
ní u kulatého stolu“ nakonec roz-
hodli podpořit stávajícího sta-
rostu Miroslava Báňu z ČSSD 
výměnou za skutečnost, že so-
ciální demokracie bude mít jen 
jednoho člena v radě.

První jednání zastupitelstva
Ustanovující zasedání zastupi-
telstva města ve středu 1. listo-
padu probíhalo v poměrně klid-
ném duchu. S protestním pro-
hlášením vystoupil komunista 
Jaromír Mencler – žádal jedno 
místo v radě pro zástupce KSČM.
Jediného kandidáta na post sta-
rosty města navrhla sociální de-
mokracie, a sice Miroslava Bá-
ňu. Ten v následné volbě získal 
18 hlasů, přičemž hlasování 
se zdrželi Ladislav Koubek, 
Zdeněk Řezáč a Miroslav Báňa. 
Místostarostkou se stala Ale-
na Malá, která získala 19 hlasů; 
zdrželi se Alois Koukola a právě 
Alena Malá. 
Poté zastupitelé volili další čle-
ny rady města; ČSSD kromě 
Báni navrhla i druhého kandi-
dáta, a to Pavla Doubka, KSČM 
navrhla Aloise Koukolu; ani 
jeden z nich však zvolen nebyl. 
Volba ostatních radních pak pro-
bíhala v režii koalice, výsledné 
složení rady odpovídá smlouvě, 
kterou koaliční strany uzavřely.

Mgr. Miroslav 
Báňa 
(starosta) 
ČSSD

JUDr. Alena Malá 
(místostarostka) 
ODS
nově zvolená

Mgr. Dalibor 
Kolář 
ODS
nově zvolený

Ing. Milan 
Macholán 
SNK
nově zvolený

Jiří Rauš 
SNK

MUDr. Svatopluk 
Horek 
SNK

Josef Šmídek 
KDU-ČSL

Nové vedení
městaNové zastupitelstvo na 

svém prvním zasedání 
1. listopadu zvolilo 
starostu, místostarostku 
i ostatní členy rady 
města. 
Post starosty získal 
potřetí za sebou 
Miroslav Báňa z ČSSD, 
místostarostkou se stala 
Alena Malá z ODS. 

V radě města zasednou celkem 
tři kandidáti Sdružení nezávis-
lých (Milan Macholán, Jiří Rauš 
a Svatopluk Horek), dva kandi-
dáti ODS (Alena Malá a Dali-
bor Kolář), po jednom zástupci 
budou mít ČSSD (Miroslav Bá-
ňa) a KDU-ČSL (Josef Šmídek). 
KSČM poprvé v historii nebu-
de mít ani jednoho radního.
Během dvou týdnů mezi volba-
mi a jednáním zastupitelstva se 
uskutečnila řada rozhovorů 
mezi lídry stran. Šéfové stran 
SNK, ODS a KDU-ČSL uza-
vřeli koaliční dohodu; uskupe-
ní těchto tří stran dohromady 
disponuje třinácti hlasy zastu-
pitelů (z celkových 21). 
Koalice si kladla za cíl sestavit 
pravicově orientovanou radu 
města, a to bez účasti zástupců 
komunistické strany. Největší 
diskuse se v rámci koalice se-
běhla okolo postu starosty měs-
ta. Ostré spory vznikly přede-
vším v řadách SNK a KDU-ČSL 
ohledně podpory kandidáta 
z opoziční sociální demokracie. 

Pro připomenutí složení nově 
zvoleného zstupitelstva
ČSSD: Miroslav Báňa, 
Marta Doubková, Dagmar 
Macholová, Pavel Doubek, 
Bronislav Hovadík
SNK: Milan Macholán, Jiří 
Rauš, Svatopluk Horek, Ja-
roslav Štefek, Marie Šabacká
KDU-ČSL: Ladislav Kou-
bek, Josef Šmídek, Zdeněk 
Řezáč, Jaromír Kotík
ODS: Alena Malá, Dalibor 
Kolář, Zdeněk Blažek, Pav-
la Vojtěchová
KSČM: Alois Koukola, 
Jaroslav Hofmann, Jaro-
mír Mencler
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KPodzimní fotbalová 
sezóna skončila,

zapomeňte!
Tak nepovedenou první polo-
vinu soutěže fotbalisté již dlou-
ho nepamatují. V krajském pře-
boru naši po celou dobu soutěže 
podávali podprůměrné výkony, 
které v celkovém součtu zna-
menají prozatím předposled-
ní, 13. místo. A to může být na 
konci sezóny místem sestupo-
vým.
Tápání našich vyvrcholilo v po-
sledních kolech podzimní části, 
kdy především zápasy ve Žďírci 
nad Doubravou (0:3) a domácí 
duel s Okříškami (0:4) ukázaly 
v plné nahotě současné problé-
my bítešského fotbalu. Soupeři 
našich byli v těchto zápasech 
jednoznačně lepší a nekompro-
misně trestali každou chybu 
našich. 
Špatné výsledky našich donuti-
ly trenéra Františka Klusáka 
přemýšlet o rezignaci na svou 
funkci. I on sám si dobře uvě-
domuje, že se současným kád-
rem naši nemůžou pomýšlet 

na to, že by v krajském přeboru 
mohli hrát o čelo tabulky. Zá-
chrana v soutěži však není cílem 
nereálným, vždyť ze soutěže 
může na konci sezóny sestupo-
vat pouze jeden tým. Před jarní 
částí souteže bude nutné kádr 
mužstva doplnit na některých 
důležitých postech, především 
v záloze a útoku. To bude úkol 
hlavně pro výbor FC, který tak 
dostává příležitost ukázat, že je 
schopen i při omezených fi nanč-
ních možnostech klubu praco-
vat na takové úrovni, kterou si 
žádá soutěž, jakou je krajský 
přebor. V jarní části soutěže by 
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1 BYSTŘICE N. P. 13 10 0 3 37:16 30

2 HUMPOLEC 13 8 3 2 28:11 27

3 BOROVINA 13 8 2 3 25:20 26

4 HAVL. BROD 12 8 0 4 25:18 24

5 POLNÁ 13 6 4 3 23:16 22

6 PELHŘIMOV 13 5 4 4 23:24 19

7 ŽDÍREC N. D. 13 5 3 5 24:21 18

8 NOVÁ VES 13 3 6 4 14:15 15

9 ŽIROVNICE 13 4 2 7 20:26 14

10 M.BUDĚJOVICE 13 4 2 7 17:24 14

11 SFK VRCHOVINA 12 3 4 5 13:19 13

12 OKŘÍŠKY 13 3 3 7 14:16 12

13 VELKÁ BÍTEŠ 13 1 5 7 7:19 8

14 SVĚTLÁ N. S. 13 2 2 9 10:35 8

se také měli častěji v dresu mužů 
objevovat hráči dorostu, kterým 
by se tak měl usnadnit přechod 
do kategorii dospělých a záro-
veň by zvýšili konkurenci v kád-
ru našeho A-týmu. Jarní část 
soutěže začíná 6. dubna 2007 
duelem v Havlíčkově Brodě.

Výsledky mužů A 
za poslední období:

Ždírec nad Doubravou – Velká 
Bíteš 3:0
Velká Bíteš – Okříšky 0:4
Moravské Budějovice – Velká 
Bíteš 2:0

Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. FC Salajka 7 7 0 0 50:10 21

2. AC Huba 7 5 2 0 37:9 17

3. FC Nebštych 7 5 0 2 37:28 15

4. Dřevokazi 7 4 1 2 32:21 13

5. Hurican Křoví 7 4 0 3 20:19 12

6. SK Omega 7 3 1 3 24:28 10

7. Staří páni 7 2 1 4 15:26 7

8. FC Jasenice 7 1 1 5 17:43 4

9. Seliko 7 1 0 6 17:33 3

10. Svatoslav 7 0 0 7 2:36 0

v základní části spolu utkají 
každý s každým 2 x a do závě-
rečného play-off tentokrát po-
stoupí pouze nejlepší čtyři tý-

my. Oproti minulosti došlo také 
k určitým změnám v průběžné 
tabulce soutěže. V čele je totiž 
možná trochu překvapivě tým 

FC Salajka, který zatím neztra-
til ani jeden bod. S čtyřbodovou 
ztrátou je pak na druhém místě 
obhájce trofeje AC Huba. 
Na postupových místech tyto 
dva týmy prozatím doplňují
FC Nebštych a Dřevokazi. Me-
zi kvartetem postupujících bu-
de naopak téměř jistě scházet 
tradiční účastník závěrečných 
bojů, tým FC Jasenice, který je 
momentálně v tabulce s výraz-
nou ztrátou až na 8. místě. 
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Hokejisté mají nového trenéra: 
Jabůrek vystřídal Ekrta BASKETBAL

TJ SPARTAK Velká Bíteš 
pořádá NÁBOR DÍVEK

Ročníky 1997 a 1998
BEREME VŠECHNY!

Tréninky v zahajovacím ob-
dobí budou každé pondělí od 
17.00–18.00 hod. Informace 
na tel.: 777 590 242 nebo 
e-mail: polstan@seznam.cz
Trénink: postupně až 3 x týd-
ně (gymnastika, atletika, ae-
robik, basketbal…)
Soutěž: vstup do soutěže ČBF 
již v roce 2007

Mimotréninkové aktivity:
• pravidelné zájezdy na zápa-
sy EUROLIGY BASKET-
BALU ŽEN
• pořádání každoročních sou-
středění
• zahraniční zájezd na NBA 
EUROPE LIVE TOUR
• účast na mezinárodních 
turnajích
Vedení týmu: aktivní hráči 
basketbalu s trenérskou li-
cencí

Klub

U
tk

án
í

V
ýh

er

V
P

R
em

íz

P
ro

h
er

P
P

S
kó

re

B
od

ů

1. Šumperk 19 13 0 2 4 0 83:36 41

2. Hodonín 19 12 2 1 4 0 72:47 41

3. Orlová 19 11 1 0 4 3 76:49 38

4. Blansko 19 11 0 1 6 1 60:45 35

5. Technika Brno 19 9 0 2 6 2 68:56 31

6. Přerov 19 7 2 2 6 2 68:60 29

7. Šternberk 19 8 1 1 8 1 75:75 28

8. Nový Jičín 19 7 2 2 8 0 64:60 27

9. Velké Meziříčí 19 5 2 3 9 0 44:78 22

10. Valaš. Meziříčí 19 6 0 2 11 0 56:79 20

11. Kroměříž 19 3 0 1 14 1 40:76 11

12. Velká Bíteš 19 2 1 1 14 1 41:86 10

Do druhé čtvrtiny základní čás-
ti vstoupili v polovině října do-
mácím zápasem proti Šumper-
ku hokejisté HC Spartaku Velká 
Bíteš. 
Jak avizoval předseda oddílu 
Ing. Jiří Chadim, hlavním cílem 
bylo především zlepšit předvá-
děnou hru, což by s sebou mělo 
zákonitě přinést i posun v tabul-
ce směrem nahoru, a díky lep-
ším výsledkům se pak pokusit 
přitáhnout zpět na zimní stadi-
on fanoušky, kterých v poslední 
době rapidně ubývalo. 
Bohužel se tento cíl zatím splnit 
nepodařilo. Naši si sice připsa-
li velmi cenný skalp silného tý-
mu Orlové, ale v dalších zápa-
sech vždy tahali za kratší konec 
provazu a bodovali už pouze na 
hřišti v Přerově. A protože až 
donedávna beznadějně posled-
ní tým Kroměříže začal v po-
slední době bodovat, naši se po 
devatenácti odehraných kolech 
propadli na samé dno tabulky.
Impulsem pro zlepšení se tak 
zatím nestalo ani angažování 
nového trenéra Vladimíra Ja-
bůrka, který mužstvo poprvé 
vedl právě ve vítězném zápase 
s Orlovou. 

Přesto by ale angažování býva-
lé dlouholeté hráčské i trénér-
ské osobnosti, se kterou je spo-
jen i historicky největší úspěch 
bítešského hokeje, kterým byl 
postup do II. ligy, mohlo být 
pro klub správným krokem ke 
zlepšení současné neutěšené 
sitauce. 

Výsledky HC Spartak Velká 
Bíteš za poslední období:

Velká Bíteš – Šumperk 1:5, 
branka našich: Foltýn
Velká Bíteš – Technika Brno 
2:6, branky našich: Jaskula, 
Bačák
Nový Jíčín – Velká Bíteš 6:0
Velká Bíteš – Orlová 3:2p, bran-
ky našich: Foltýn, Adamec, Pos-
píšil
Přerov – Velká Bíteš 5:4p, bran-
ky našich: Jaskula 2, Zábojník, 
Konečný
Velká Bíteš – Blansko 3:7, bran-
ky našich: Tůma, Veselý, Sláma
Velké Meziříčí – Velká Bíteš 2:0
Velká Bíteš – Hodonín 4:7, 
branky našich: Drdla 2, Heča, 
Konečný

Tabulka mužstev II. ligy skupiny VÝCHOD – sezóna 2006–2007

Bítešská fotbalová
liga – podzim 2006
Na začátku října po sedmi ode-
hraných kolech skončila pod-
zimní část dalšího ročníku 
Bítešské fotbalové ligy (BFL). 
V soutěži, která oproti loňské 
sezóně přišla o čtyři účastníky 
(Demonta, Maršov, FC Marťas 
a Březí), došlo také ke změně 
hracího systému. Mužstva se 
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vané školní kuchyni. Už to trvá 
příliš dlouho a ohrožuje to v důsled-
ku příští volby.“
JAK SE MÁ MÍSTNÍ POLI-
TIKA ŘÍDIT STRANICKOU: 
„My musíme řešit konkrétní problé-
my, více pracovat a méně fi losofo-
vat.“
JE ŠANCE NA ZLEPŠENÍ SIL-
NIC? „Kraj Vysočina plánuje na 
příští rok větší investice, věřím, že 
se to projeví i v Bíteši. Mělo by se 
začít silnicí č. 602. Přes zimu se bu-
de zpracovávat křižovatka u kos-
tela – ale záleží na tom, jak dopad-
ne stavební řízení. Doteď to bylo 
hrozně složité, zdá se, že od 1. led-
na to bude ještě složitější.“
ZÍSKÁ BÍTEŠ NĚJAKÉ EV-
ROPSKÉ PENÍZE? „Záměrů je 
víc. Už dva tři roky je hotový pro-
jekt na ‚starou poštu‘.“
CHCETE NĚCO VZKÁZAT 
BÍTEŠÁKŮM? „Aby se osvobo-
dili od závisti. Lidská závist ničí 
zdraví všem a je až neuvěřitelné, 
jak se tu během poslední doby roz-
rostla.“

JUDr. Alena Malá, 
místostarostka

Věk: 45 let 
Rodina: vdaná, 2 děti – Iveta 
na mateřské, Ondra – 9. třída, 
vnučka Natálka
Povolání: stále právnička, začí-
nala v Dukovanech (hospodář-
ské právo), potom v Potravi-
nách ve Žďáře, asi 10 let resti-
tuce, už 10 let advokátní praxe.
Komunální politika: v minulém 
období členka zastupitelstva

JAK JSTE PŘIJALA ZVOLENÍ 
DO FUNKCE? „Jsou to strašně 
rozporuplné emoce, člověk neví 
přesně, do čeho jde. Práce místosta-
rosty a práce v zastupitelstvu je 
o dva řády jinde. Samozřejmě mě 
to potěšilo, že si mě lidi všimli a že 
něco můžu pro město udělat. Nej-

horší je pozice ‚já nezajímám město, 
město nezajímá mě‘. Na druhou 
stranu mě to vyděsilo, protože bych 
si nechtěla ve své praxi zbořit to, co 
jsem deset let budovala.“ 
ZÁJMY, ZÁLIBY: „Ráda čtu, 
zajímá mě historie – miluju Pře-
myslovce. Teď mám doma dvě ne-
přečtené knížky – to se mi ještě ne-
stalo.“
JAK SE MÁ MÍSTNÍ POLITI-
KA ŘÍDIT STRANICKOU: 
„Netroufám si říct, že politika ODS 
neovlivňuje mou práci tady. Pra-
vicová politika je pro mě spíš způ-
sob myšlení než doktrína. Zatím se 
rozkoukávám a jsem vděčná panu 
starostovi, že mi s tím pomáhá.“
NÁZOR NA „VYSOKOU“ PO-
LITIKU: „Jsem otrávená z toho, 
že se nejsou schopni dohodnout, 
možná o to víc, že člověk cítí za 
svou stranu určitou zodpovědnost.“
AKTUÁLNÍ PROBLÉM? „Pře-
devším zlepšit komunikaci s okol-
ními obcemi – to je můj aktuální 
návrh do Rady města. Objíždíme 
nyní osadní výbory. Další ‚problém‘ 
– jestli se povede škola, a to je na 
cestu do Prahy – ale teď právě není 
s kým jednat.“
CHTĚL A BYSTE NĚCO 
VZK ÁZAT BÍTEŠÁKŮM? 
„Aby se nebáli komunikace s úřa-
dem, myslím, že se ho podaří udě-
lat otevřenější.“ 

Mgr. Miroslav Báňa, starosta
Věk: 37 let
Rodina: ženatý, starší syn – gym-
názium, dcera – 8. třída ZŠ
Původní povolání: učitel fyziky 
a chemie, třetí volební období 
starosta 
Poprvé v komunální politice: 
hned jako starosta, od 1. pro-
since 1998
Zájmy, záliby: fotbal, volejbal 
(dnes už spíše jen pasivně), 
navrhování a realizace rodin-
ných domů, vlastní rybník 
(11 × 22 m2)

DALŠÍ AMBICE: „O tom jsem 
zatím moc nepřemýšlel, nejbližší 
volby jsou za dva roky . Být v kraj-
ském zastupitelstvu je samozřejmě 
zájmem mé strany,  jde především 
o možnost více mluvit do rozdělo-
vání peněz – třeba na silnice. Pokud 
člověk může ovlivňovat kraj jen 
z pozice starosty, je to málo“
NÁZOR NA „VYSOKOU“ PO-
LITIKU: „Nezbývá, než aby se 
pánové konečně dohodli a byla vy-
tvořena stabilní vláda. U nás nikdo 
nebyl zvyklý na několikaměsíč-
ní dohadování, i když v západní 
Evropě to občas trvalo i rok. Zatím 
není v Praze s kým jednat, a to je 
hodně špatné – třeba kvůli pláno-
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Zeptali jsme se: 
Jak hodnotíte změny ve vede-
ní města?

MARTIN RŮŽIČKA

Protože ne-
mám dostatek 
času, ani ne-
vím, jaké je 
aktuální slo-
žení radnice. 
Myslím ale, že 

to bude lepší než minulé období, 
že se uskuteční změny – že zde 
vyroste supermarket, obchvat 
a plavecký bazén (smích).

SILVIE SMUTNÁ

Přiznám se, 
že se o politiku 
nezajímám. 
Myslím ale, 
že se žádné 
zásadní změ-
ny nestaly.

JAROSLAV 
KRATOCHVÍL

Se změnami 
jsem spokojen, 
ale mohlo to 
být ještě o tro-
chu lepší. 
Uvítal bych, 
kdyby se v ra-

dě objevilo více nových lidí. 

Sdělte svůj názor
Nebojte se a napište nám svůj komentář ke konkrétním událostem, 

k věcem, které považujete za důležité, případně doplňte váš názor 

o témata, o kterých jste se dočetli v Exitu. Možnosti, jak tak učinit, 

je několik: • mailem: exit162@seznam.cz jako předmět zprávy 

uveďte Názory • poštou: Exit 162 – názory, Masarykovo náměstí 

13, 595 01 Velká Bíteš • SMS zprávou: na tel. číslo 724 782 162 • 

osobně: předáním textu některému z redaktorů. / REDAKCE

Malý postřeh: nové vedení města
Zvolili jsme nové vedení města? Ani moc ne. V řadách zastupitelů 

se objevilo jen pět nových tváří. Pouze Milan Macholán, Marie 

Šabacká (oba SNK), Ladislav Koubek, Zdeněk Řezáč (oba KDU-

ČSL) a Pavla Vojtěchová (ODS) ještě nikdy v zastupielstvu nebyli. 

Ani rada města se – co se týče personálního složení – příliš nezmě-

nila. Pět ze sedmi radních už v minulosti tuto funkci zastávalo, nové 

tváře jsou pouze dvě – Milan Macholán ze SNK a místostarostka 

Alena Malá z ODS. / KAREL DVOŘÁK

Z obchodu by obytný dům vzniknout neměl!
Myslíme si, že pánové na radnici udělali chybu, když slíbili panu 

Chadimovi, který budovu prodejny od Jednoty koupil, že ji může 

přestavět na obytný dům. Prodejnu si obyvatelé Chobůtek postavi-

li vlastními silami a většinou z vlastního materiálu v 70. letech, aby 

nemuseli „na stará kolena“ chodit pro základní prostředky denní 

potřeby skoro dva kilometry do města. Kolem budovy jsou vysáze-

ny stromy, které dlouhé zdi relativně zmenšují. Teď ty stromy vezmou 

za své a stávající zdi budou ještě o jedno nebo dvě (?!) patra vyšší. 

Estetická hodnota takového domu skoro uprostřed náměstí je velmi 

sporná. / VÁCLAV HUDEC A NEJBLIŽŠÍ SOUSEDÉ
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Cestovní kancelá� - REKO - Aleš Kota�ka
R E K O Masarykovo nám�stí 86  - 595 01 - Velká Bíteš - CZ 

                                            tel .+420 566 532596 ,  tel/fax  +420 566 532590
         e-mail   info@ck-reko.cz        http://www.ck-reko.cz 

PF 2007
D�kujeme všem našim

klient�m za jejich p�íze�,
kterou nám projevili
svou d�v�rou a p�ejeme všem 
p�íjemné prožití váno�ních
svátk� a mnoho úsp�ch�
v novém roce. 

Vaše cestovní kancelá�
                       REKO 

Zahájen prodej z katalog�
Léto 2007 
Využijte váno�ních slev a slev na první moment
p�i zahájení prodeje
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ZŠ a MŠ Tasov
Blíží se závěr kalendářního roku 
a naše škola se musí, bohužel, 
zabývat i neradostnými záleži-
tostmi. Společně se zástupci 
obce Tasov se řeší otázka bu-
doucí existence školy, neboť 
žáků ve školních lavicích rok od 
roku ubývá. Jistě je velká škoda, 
že dobře fungující škole s kva-
litními pedagogy, která je pro 
domácí i přespolní děti obrov-
skou výhodou, hrozí zánik. Sou-
časný počet žáků naší školy je 
99, to znamená, že již na tento 
školní rok 2006/2007 nám byla 
zřizovatelem udělena výjimka. 
Zástupci obce proto na svém 
nejbližším zasedání projednají 
možnost fi nanční nabídky pro 
rodiče žáků, kteří by na naši 
školu v budoucnu přišli. 
Přestože se potýkáme s exis-
tenční nejistotou, nepřestáváme 
plánovat nové projekty. Ve spo-

lupráci s obcí Tasov bychom 
chtěli v roce 2007 otevřít tzv. 
„vzdělávání dospělých“ a zařa-
dit se tak do sítě komunitních 
škol, které umožňují dospělým 
lidem na venkově vzdělávat se 
v oboru, který by je zajímal a roz-
šířil jejich znalostní obzory. 
Tato aktivita je hrazena z pro-
jektu Programu obnovy venko-
va pod patronací Ministerstva 
místního rozvoje. V současné 
době je škola schopna zajistit 
několik vzdělávacích oborů: 
Počítače pro seniory, Sborový 
zpěv, Angličtina pro začáteční-
ky, Němčina pro začátečníky, 
Tvořivé dílny, Právní minimum, 
Dějiny regionu a ČR, Psaní na 
počítači všemi deseti, Amater-
ské divadlo nebo Volejbal. Pří-
padní zájemci se mohou blíže 
informovat přímo na naší škole. 
Na 19. 12. připravujeme pro-
jektový den pro žáky ze soused-
ní ZŠ v Dolních Heřmanicích 
s názvem „ Pojďte s námi pobejt“.

/ MGR. LADISLAVA FIALKOVÁ

Připravujeme:
18. prosince v 15 hodin Tra-
diční vánoční jarmark s pro-
gramem a výstavou výtvarných 
prací dětí naší školy.

Základní škola, Tišnovská 116, 
Velká Bíteš zve na tradiční vá-
noční výstavu Ledové vánoce. 
Výstava se uskuteční v prosto-
rách školy od 11. 12. do 22. 12. 
2006, po–pá 8.00–14.30 hod.

Po�ádá:  SOU Jana Tiraye Velká Bíteš 
 ve spolupráci s agenturou BÁRA 

ST�EDNÍ ODBORNÉ U�ILIŠT� JANA TIRAYE 
pod záštitou 

RADY M�STA VELKÁ BÍTEŠ a PBS VELKÁ BÍTEŠ,  a.s. 

Vás zve na

v rámci 2. ro�níku DNE OTEV�ENÝCH DVE�Í
ve �tvrtek 14. 12. 2006 v dob� od 10.00 hod. do 18.00 hod. do KULTURNÍHO DOMU ve Velké Bíteši

�� Aerobic - vystoupení žák� ZŠ Velká Bíteš 
�� Country skupina KOSATKY - ZŠ Velké Mezi�í�í
�� Hudební skupina SKLÍPKANI - Ivan�ice
�� P�ekvapení - vystoupení populární osobnosti 

�� Prezentace obor� vzd�lání
�� Módní p�ehlídka
�� Prom�na - vypadáš skv�le
�� Ukázky módních ú�es�

PROGRAM:
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PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A HODNĚ ZDRAVÍ 
DO NOVÉHO ROKU PŘEJE FIRMA MILAN SLÁMA
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Naživo
V pátek 10. listopadu se konala 
hudební WHITE HORSE 
PARTY, při níž vystoupily 
v místním kulturním domě 
kapely The Suspenzors (Vel-
Mez) se svým funkrockem pod-
pořeným trubkou a chytlavými 
melodiemi – to byl dobrý začá-
tek (hodnotím 3.5 body z 5). 
Poté přišla na řadu partička 
Barricade (Krompl) – tato ši-
roko daleko bezkonkurenční 
oldschool hardcore kapela nás 
se svým výborným zvukem 
a skladbou písní dost dobře 
naladila (4 z 5). Onset (Brno) 
– tak na tuhle kapelu jsem se 
těšil asi nejvíce poté, co jsem je 
slyšel v Třinci na Noci plné 
hvězd. S novým basákem, sho-
dou okolností z Velké Bíteše, 
nám předvedli výbornou směs 
hardcoru a metalu, a také dvě 
cover verze (4.25 z 5). Při sle-
dování poslední kapely Projekt 
X (Havlbrod) mě nemohlo na-
padnout spojení se Slipknot. 
Jejich „perkusová“ sekce byla 
opravdu zvučná a velká, ale asi 
nejpodobnější svým vzorům. 
Jejich hutný metal byl vynikají-
cí tečkou toho večera (4.25 z 5). 
Přesvědčil jsem se, že je v Bíte-
ši těžké dělat akce tohoto typu. 
I tak děkuji lidem a kamará-
dům, co přišli podpořit trochu 
té „živě“ hrané muziky, ne jako 
ti „ostatní“ posluchači tohoto 
žánru. / MARTIN SOUČEK

Hospoda na pódiu...
... při koncertu TŘÍ SESTER 
v Bíteši sice chyběla, ale sál byl 
plný lidí a „v kotli to vřelo“. Ze-
ptala jsem se několika návštěv-
níků, jak celý koncert hodnotí.

ZDENĚK VLČEK: „Koncert 
byl super! Už dlouho jsme se všich-
ni těšili na parádní akci u nás 
v Bíteši. Předkapela nažhavila 
fanoušky a poté mohly odstartovat 
svoji show Tři sestry. První songy 
stály opravdu za to, ale potom jak 
kdyby zvukař usnul na pultu 
a nechal tam všechno na MAX. 
Zpěvy a kytary se přeřvávaly na-
vzájem. Byla to zajímavá podí-
vaná, ale poslech trošku vázl. 
Každopádně parádní zážitek po 
všech stránkách. Těším se na dal-
ší koncerty.“

MAREK LOUCKÝ: „Většinu 
koncertu jsem strávil v prostoru 
kotle, kde také byla nejlepší atmo-
sféra. Sestry ji navíc k mé radosti 
podpořily zahráním nejnovějších, 
ale především pak starších hito-
vek. Jako na každém jiném kon-
certě zde byly i věci, které se mi 
příliš nezamlouvaly. Vzhledem 
k tomu, jak „často“ vystupují 
v Bíteši kapely tohoto formátu, 
převažují u mě píše pozitiva.“

MICHAL BLAHA: „Koncert 
hodnotím kladně a jsem rád, že 
byla dobrá návštěvnost. Ta mys-
lím mluví za všechno. Víc tako-
vých akcí a méně těch folklórních.“

KAREL POSPÍCHAL: „Na 
Bíteš zdařilá akce, co se týká náv-
štěvnosti. Kdo šel zapařit, byl spo-
kojený. Kdo šel na muziku, musel 
odejít... jako já. Muzikanti jsou 
dobří, ale na mém odchodu se po-
depsal zvukař.

ZBYNĚK LOLA: „Koncert ses-
ter se mi líbil. Atmosféra byla na-
šlapaná už od prvních songů, 
ovšem když jsem vylezl kousek dál 
od kotle, byl jsem překvapený, 
jak byl zvuk nekvalitní, skoro 
nešlo rozumět zpěvu. Repertoár 
byl dobrý, myslím, že zahráli to 
nej, co kapela má; starý pecky, 
něco z nového alba – např. v Bíte-
ši známý kus Montér údržbář. 

S propagací nové desky to nepře-
háněli, což se mi líbilo. Jediné, co 
bych kapele vytkl, je stav bubení-
ka Franty Vrány, který si evident-
ně během vystoupení dal o nějaký 
to pivko víc, což se v závěru kon-
certu projevilo.“
JIŘÍ KARÁSEK: „Akci, na kte-
rou přijde polovina kapely opilá, 
bubeník tiše zvrací na podiu 
a hlučně padá ze židle, zvukař 
během vystoupení stojí frontu na 
pivo – takovou akci nepovažuji za 
koncert, ale za urážku publika.“
MARCELA DOUBKOVÁ: 
„Vzkaz pro Fanánka Hagena: 
Milý Lou, jsem ráda, že jsem tě 
viděla a budu se těšit na to, že tě 
příště – snad – i uslyším.“ / MD

Ne každý může říct
Ne každý může říct, že ve měs-
tě žije člověk, jenž je tak šikov-
ný, že jeho dovednost přesa-
huje nejenom hranice města, 
ale i státu. Radnice z Újezdu 
u Brna musí tímto poděkovat 
panu Bohumilu Čermákovi, 
uměleckému slévači z Velké 
Bíteše, který byl nám třikrát 
nápomocen.
Naše město navštívil 11. dubna 
tohoto roku premiér ČR v rám-
ci oslav povýšení Újezdu z obce 
na město. Pan Bohumil Čermák 
pro něj odlil do bronzu nádher-
nou sošku akademického socha-
ře Igora Kitzbergra – Komenský. 
Podruhé to bylo 18. září 2006, 
kdy město navštívil prezident 
republiky prof. Václav Klaus, 
který přijal taktéž čestné ob-
čanství města. A opět co dát, 
aby to nebyl kýč, co dát, aby to 
nebylo ošklivé, jakou upomín-
ku na tak důležitou událost? 
Opět věc vyřešil umělecký slé-
vač a odlil plastiku mladé hol-
čičky, kterou vytvořil akade-

O
H

LÉ
D

N
U

T
Í

O
H

LÉ
D

N
U

T
Í

exitexit162

LIDÉ KOLEM NÁS  /   21

zarostlé. Zastavil jsem prvního člověka, jestli neví, 
kde je tady fara. „To náhodou vím, já jsem tady 
farář,“ odpověděl. 
A vůbec – Vysočina je nejkrásnější místo na světě. 
Děti v náboženství vždycky perfektně věděly, že 
Pán Bůh stvořil Vysočinu v sobotu, aby měl kam 
jít v neděli na procházku.

Prošel jste víc farností na Vysočině?
Narodil jsem se v Jihlavě, ale jediné místo, kde 
jsem na Vysočině působil, bylo tady. Potom jsem 
odešel do Prahy.

Jak vypadá běžný den opata Strahovského 
kláštera?
Asi jako běžný den každého člověka. Ráno vstanu, 
pomodlím se, dopoledne něco dělám, pooběd-
vám, odpoledne zase něco dělám, mezi tím se 
modlíme, večer máme mši svatou a potom jdu spát. 
Hodně  mluvím s lidmi, na prvním místě se svými 
spolubratry, kteří ke mně chodí se svými problémy 
jako k otci. Samozřejmě je třeba vyřídit adminis-
trativu, zajišťovat opravy a tak dál. A také musím 
psát. Co mi chybí – to je manuální práce.

Chodíte si to někam nahrazovat?
Ne, nejsem tak pošetilý člověk, abych chodil někam 
cvičit nebo běhal po silnici. Takový nejsem. Mys-
lím, že člověk má dělat to, co je účelné. A už mám 
taky léta. 

Nadchla Vás v poslední době nějaká knížka?
Dostalo se mi do ruky pár rozhovorů s politiky – 
a abych pravdu řekl, tak mě to moc nenadchlo.

PŮSOBIL JSEM TADY 
OD ROKU 1977 DO ROKU 1990  
CELKEM TŘINÁCT LET A BYLO 

TO TADY KRÁSNÉ

Kolik máte spolubratří?
Nás je celkem osmdesát, ale nejsme všichni v kláš-
teře, máme své farnosti. Tak třeba Svatý kopeček 
v Olomouci – tam je pět bratří, Jihlava, Milevsko 
– tam je sedm. Působíme vždycky ve skupině, aby-
chom se společně modlili a společně dělili o práci.

Co je typické pro řád Premonstrátů?
Snažíme se spojit kontemplativní život i působení 

navenek. Jak jsem říkal, máme své farnosti, učíme 
na školách. Máme dokonce jednoho docenta, kte-
rý učí na dvou vysokých školách. Jen to, co člověk 
vnitřně prožije, může dál předávat – opravdově, 
přesvědčivě. Proto je třeba věnovat hodně času 
modlitbě. A myslím, že na modlitbu by si měl 
najít dostatek času každý člověk, abychom si uvě-
domili Pánaboha, abychom měli měřítko. Vztah 
existuje tehdy, když mě ovlivňuje v životě. Je 
důležité, aby lidi spolu mluvili a aby si byli vědomi 
zodpovědnosti vůči Bohu. Potom se domlouvají 
snadněji. Já bych to zobecnil – člověk je dospělý 
teprve tehdy, když dokáže být zodpovědný. Mys-
lím, že hodně lidí ještě nedospělo.

NĚKDY JE VZTAH TAK HLUBOKÝ, 
ŽE LIDÉ SPOLU MOHOU I MLČET

Co byste poradil člověku, který řekne: „Ale já 
už se modlit neumím“?
O Pánu Bohu jsi slyšel nebo si o něm něco přečti. 
Potom se na něj obracej a mluv s ním jako s příte-
lem – ono ti to časem půjde. I s člověkem se musím 
učit mluvit. Když se potkáme poprvé, pozdravíme 
se. Podruhé už řešíme „důležité“ věci – jaké je 
dneska počasí a jaké je vedro. Když se setkáváme 
častěji, člověk se začíná otevírat – a to už je úplně 
jiná komunikace. Někdy je vztah tak hluboký, že 
lidé spolu mohou i mlčet. Jako vytváříme vztahy 
k lidem, tak je vytváříme i k Bohu. Musíme se 
postupně přibližovat – kousek po kousku. 

Jaký máte vztah k hudbě?
Mám rád Vivaldiho, Bacha, Dvořáka, ale i Janáč-
ka, Martinů – je toho mnohem víc. Hudba patří 
k bohoslužbě, v kostele musí být všechno krásné, 
nejkrásnější. Na Strahově máme nejlepšího varha-
níka v Praze, který dovede nádherně vystihnout 
liturgii. A když s ním ještě zpívá náš sbor a hraje 
orchestr – myslím, že je to opravdu velmi vysoká 
úroveň. 

Vychováváte si varhaníky?
Někteří bratři mají i konzervatoř – jeden z nich se 
právě chystá na odborná studia do Rakouska. 
Varhany jsou krásný nástroj, mám rád varhany 
a trubku, nejlíp, když hrají spolu. 

Děkujeme z rozhovor.
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Michael Josef 
Pojezdný

28. října 2006 propůjčil Mons. Michaelu 

Pojezdnému prezident republiky Řád Tomáše 

G. Masaryka za vynikající zásluhy o stát 

v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lid-

ských práv. „V období totality se podílel na 

aktivitách připravujících podmínky pro vítězství 

demokracie v naší zemi. Po roce 1989 se vý-

znamně zasloužil o obnovení náležitého posta-

vení církví v naší společnosti,“ uvedla 

k ocenění Mons. Pojezdného 

kancelář prezidenta republiky.

Pana Michaela Pojezdného jsme požádali 
o rozhovor v srpnu při jeho návštěvě v Osové 
Bítýšce. 

PÁN BŮH STVOŘIL 
VYSOČINU V SOBOTU, ABY MĚL 

KAM JÍT V NEDĚLI NA PROCHÁZKU

Na co si vzpomenete, když jedete kolem?
To se slije všechno dohromady – především jsem 
tady vytvořil vztahy k lidem a s těmi lidmi jsme 
potom udělali kus dobré práce. Opravovali jsme 
kostely a třeba tohle je vidět dodnes. Tady na kos-
tele střecha, elektrika, vnitřní úpravy, v Ronově 
měděná střecha. Nikdy nezapomenu, jak jsem 
poprvé do Bítýšky přijel. Cestou od Bíteše jsem 
viděl věž kostela, tak jsem na křižovatce odbočil 
dolů – a kostel jsem neviděl. Tak byly hradby 

Michael Pojezdný se narodil 17. 7. 1943 

v Jihlavě. Po maturitě na Jedenáctileté střední 

škole v roce 1960 a po nepřijetí ke studiu teologie

pracoval dva roky jako opravář stavebních strojů. 

V letech 1962–1967 absolvoval studium teologie 

v Litoměřicích, kde byl v r. 1967 vysvěcen na 

kněze. V roce 1970 vstoupil tajně do premon-

strátského řádu. Opatem Strahovského kláštera

byl zvolen 29. 9. 1987 a benedikován 30. 11. 1987 

v Praze kardinálem Františkem Tomáškem. 

Po příchodu do Prahy navázal ihned kontakty 

s křesťansky orientovanými politiky s cílem bu-

dovat demokratickou společnost se všemi pozitiv-

ně smýšlejícími lidmi. Zasloužil se o obnovu pre-

monstrátského řádu a zpřístupnění jeho duchov-

ního a kulturního dědictví široké veřejnosti.

Opat strahovského kláštera, farář v Osové Bítýšce v letech 1977–1990 
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mický sochař Pál Töth pod 
názvem V pubertě. Obdiv pana 
prezidenta k plastice je zachy-
cen na videozáznamu s otáz-
kou: „To jste odlil Vy?“
Složitější skutečností byl fakt, 
že v Kostarice žije společenství 
pod názvem Moravští bratří 
a ti se obrátili na naši republi-
ku s prosbou o plastiku mistra 
Jana Husa. I to vyřešil. Ze sád-
rové busty odlil nádhernou bus-
tu mistra Jana Husa, kterou náš 
velvyslanec odhalil v Kostarice 
s nesmírným vděkem místních 
obyvatel.
Proto jsme se rozhodli poděko-
vat vašemu občanovi za to, že 
se neptal, kolik dostane peněz, 
ale věc vyřešil s pokorou jemu 
vlastní, ovšem však i s umě-
leckým vkladem. / THDR. JAN 
HRADIL, THD.
(Více o tvorbě Bohumila Čermáka 
se dočtete v některém z dalších čísel 
Exitu. Pozn. red.)

Lampiony jak za 
starých časů
Mateřské centrum Človíček má 
za sebou první zdařilou akci. 
Požádala jsem dvě hlavní orga-
nizátorky Martinského prů-
vodu světýlek o krátký rozho-
vor.
(Z.Š. Zdenka Švandová, P.H. 
Pavla Hekalová)

Jak hodnotíte první  
akci mateřského cen-
tra Martinský prů-
vod světýlek?
Z.Š.: Myslím, že se 
vydařila. Počasí si-
ce nepřálo, ale jak 
to vypadá, dešťo-
vé kapky vůbec 
nikomu nevadi-

ly. Pro příští rok máme ponauče-
ní, co vylepšit a doladit. Snad se 
průvod světýlek líbil i ostatním. 
Určitě bychom v tomto chtěli po-
kračovat a založit jakousi tradi-
ci.
P.H.: Škoda, že nesněžilo, to by 
pak mělo tu správnou atmosféru. 
Ta spousta lidí překvapila, trochu 
zaskočila, ale hlavně potěšila. 
Na „tradici“ se těším. Třeba se za 
25 let všichni sejdeme v průvodu 
s vnoučaty.

Kdy se tento nápad zrodil? 
Z.Š.: Za „lampioňák“ může pa-
ní Lenka Mullie. Na myšlenku 
uspořádat průvod nás přivedla 
ona. O termínu jsme neměly po-
chyby – 11.11. – svátek Martina, 
od toho se odvíjel i název. 
A pak jsme společně začaly rozví-
jet fantazii a přidávat spoustu 
nápadů – nápad s čajem, sladkost-
mi pro děti, Martinem na bílém 
koni a ohňostrojem. 
Poprosily jsme o pomoc holky z IC 
a KK. Velice nám pomohly s orga-
nizací. Spolupráce s nimi byla 
bezva a těšíme se na další. Poslal 
nás za nimi pan starosta Báňa. 
Je nám líto, že se pak na nás ne-
přišel podívat. 
P.H.: Tři týdny na zorganizo-
vání takové akce není moc času, 
ale zapojili se i lidé, kteří s Člo-
víčkem nejsou nijak svázaní. 

Třeba Dana Karmazinová nám 
udělala návrhy plakátů a o tisk se 
postarala paní Lenka Mullie. 

Čekaly jste tak velkou účast?
P.H.: Když začalo pršet, tak jsem 
si říkala, že se sejde jen pár nej-
větších nadšenců z našich řad. 
Ten dav byl téměř neuvěřitelný 
a cestou se přidávala k průvodu 
další světýlka a „lidi a lidičky.“ 
Pár jich čekalo i na náměstí.

Znamená to, že Človíček za-
hájil svoji činnost?
Z.Š.: Určitě ano, ale zatím bohužel 
jen venkovní akce. Musíme si poč-
kat na náš zrekonstruovaný pro-
stor. Zatím je v nedohlednu.
P.H.: Zahájili jsme jinak, než 
jsme původně plánovaly. Už nás 
nebavilo jen pořád čekat, až budou 
prostory.

Co dalšího připravujete? 
Z.Š.: 1. a 15.prosince od 9.30 do 
10.30 se uskuteční „Cvičeníčko“ 
v hale TJ Spartak. Po novém ro-
ce plánujeme vycházku do příro-
dy s názvem „Pojďte s námi za 
zvířátky“. Na všechny naše dal-
ší akce pro veřejnost se snažíme 
upozornit na našich webových 
stránkách, v místním tisku a na 
letáčcích. 
P.H.: Na jaře před Velikonoce-
mi plánujeme tvořivou dílnu, kde 
si tradičně i netradičně ozdobíme 
vajíčka a vyrobíme spoustu veli-
konočních dekorací. Nápadů má-
me spoustu, ale všechny je zatím 

neprozradíme. / MD
w w w. c l o v i c e k .

s a l i x u s . c z

(Mateřské centrum by 
rádo od 1. 1. 2007 
vstoupilo do institu-
ce Sítě mateřských 
center, která sdružu-

je mateřská centra 
z celé České repub-
liky. Pozn. red.)
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Víkend s Moravskými 
učiteli
Pěvecké sdružení moravských 
učitelů zpívá už 103 let. Tradice 
výjimečného sboru je samozřej-
mě zavazuje a každý jejich kon-
cert určitě stojí za návštěvu. 
Tomáš Mašek, předseda a dra-
maturg Bítešského hudebního 
půlkruhu, proto tento amatér-
ský sbor pozval už potřetí. Jsou 
to vlastně jediní amatéři, kteří 
měli samostatný koncert v rám-
ci Půlkruhu. Ale PSMU se ne-
ztratí ani na podstatně širším 
fóru, získává ceny v soutěžích 
vypisovaných pro profesionály.
Členové sboru pocházejí téměř 
ze všech částí Moravy, sejít se 
na zkoušku je nesmírně obtížné. 
Proto už před lety vymysleli 
geniální řešení – každý se naučí 
své party doma a zkouší se 
o víkendech. Vyvrcholením 
těchto víkendů bývají potom 
obvykle dva koncerty – v sobo-
tu i v neděli. A těch víkendů je 
v roce přes dvacet – tedy v pod-
statě každý druhý. 
Moravským učitelům jsme rá-
di nabídli sál ZUŠ jako hlavní 
stan. Být přítomen na jejich 
zkoušce aspoň chvilku je ne-
zapomenutelný zážitek. Doc. 
Mátl je má železnou rukou 
a pánové zazpívají pod jeho 
vedením dvakrát lépe, než si 
myslí, že vůbec umějí. Ani jeden 
z nich na něj nenechá dopustit 
– a on na ně také ne. 
V sobotu 11. 11. rozezpívaní 
Moravští učitelé nastoupili na 
podium BHP. Provedli nás ces-
tou od „staré muziky“ až po 
Janáčka a úpravy lidových písní. 
Zmínku určitě zaslouží soprá-
nové sólo dcery sbormistra – 
Markéty Mátlové v Janáčkově 

Potulném šílenci. Skvělý kon-
trast křišťálového sopránu s muž-
ským sborem byl vrcholem kon-
certu. V neděli jsme si Moravské 
učitele poslechli na koncertu 
duchovní hudby v náměšťském 
kostele Sv. Jana Křtitele. Tam 
k vrcholům patřila Hora tří svě-
tel Bohuslava Martinů. / OH

Petr Bende
Již tradiční vánoční koncert 
Petra Bendeho a jeho Bandu se 
uskuteční 16. a 17. prosince ve 
Zbraslavi. Exkluzivně pro Exit 
nám Petr Bende prozradil, jaké 
hosty na letošní koncert pozval. 
„Přijede chrámový sbor Resonance 
z Třebíče a chrámový sbor z Osla-
van. Během dvou koncertů se pro-
střídají. Objeví se Ali Amiri a jedno 
překvapení zatím neprozradím.“
Posluchači si nosí na koncert 
zvonky, je to už tradice? „Minu-
lý rok se zvonků sešlo opravdu hod-
ně, jsem zvědavý, jestli jich letos 
bude ještě víc.“
Lístky jsou v předprodeji v re-
stauraci U Raušů. / MD

3. koncert 10. sezóny

Ivana Tomášková / housle
Renata Ardaševová / klavír
F. Benda – Sonáta A dur
J. Brahms – Sonáta č.3 d-moll
B. Martinů – Pět madrigalo-
vých stancí
I. Stravinskij – Duo concertante
M. de Falla – Španělský tanec
Úterý 5. prosince v 19 hodin, 
sál Kulturního domu ve Vel-
ké Bíteši.  / OH

Revel ve Březí
Ani ne rok starý Revel, šesti-
členná skupina mladých muzi-
kantů, hrál ke spokojenosti 
všech návštěvníků 25. listopa-
du na zábavě ve Březí. 

POCHVALU ZASLOUŽÍ VŠICHNI

Doc. Mátl zvlášť – poděkování na závěr druhého koncertu BHP 11. 11. 

N
A

H
LÉ

D
N

U
T

Í

O
H

LÉ
D

N
U

T
Í

exitexit162

PRO TENTO MĚSÍC  /   19

Cimrman v Bíteši: Němý Bobeš
V hlavní roli Bobše se předsta-
vil Genadij Rumlena, kromě 
něj vystoupil i Zdeněk Svěrák 
v roli lékaře, Miloň Čepelka 
jako baron, Jan Hraběta jako 
farář, Bořivoj Penc jako hos-
tinský a Jan Kašpar jako pa-
poušek a Papoušek. 

„MARTA? 
JE NA MALINÁCH!“

Soubor přímo na jevišti zrekon-
struoval málem zapomenutou 
Cimrmanovu hru Němý Bobeš 
a zároveň ukázal, jak náročná 
práce je studium Mistrových 
děl. Na příkladu vídeňského 
profesora Fiedlera předvedl, jak 
rekonstrukce dopadne, pokud 
se jí chopí laik. 
Publikum již od první minuty 
oceňovalo potleskem geniální 
nápady, kterými hra oplývá. 
Kouzlo Cimrmanových her 
spočívá především v detailech, 

rážkami, duchaplnými dvoj-
smysly a nápaditými spojeními. 
Díky nim se také jejich hry jen 
těžko okoukají, protože divák 

Vidět Zdeňka Svěráka naživo 
znamená pro skalního příznivce 
Járy Cimrmana totéž, co pro fot-
balového fandu setkání s Ronal-
dinhem. A jít na představení 
Divadla Járy Cimrmana přímo 
v rodné Bíteši, je jako navštívit 
fi nále Ligy mistrů. 27. listopa-
du zavítal do Velké Bíteše soubor 
pražského Cimrmanova divadla 
a splnil tak mnoha místním fa-
nouškům přání, o kterém se jim 
ani nesnilo. 

Představení začalo s malým 
zpožděním – příchozí zřejmě 
nečekali, že se jich sejde tolik. 
Kulturní dům praskal ve švech 
pod náporem více než šesti set 
diváků. 

kterých si divák často na první 
pohled ani nevšimne. 
Ladislav Smoljak se Zdeňkem 
Svěrákem Cimrmanovy hry 
vždy „prošpikují“ jemnými na-

pokaždé nalezne něco, co po-
sledně přehlédl. Němý Bobeš 
sice nepatří mezi nejslavnější 
hry autorské dvojice, nic to však 
neubírá z jeho kvality.

„COS TO UDĚLAL, 
PEPIKU?!“

Během večera průpovídky her-
ců častokrát přerušil bouřlivý 
smích, na tvářích většiny pub-
lika se zračila spokojenost. 
A kdo stíhal vnímat prvky ná-
ročné Cimrmanovy vícená-
sobné retrospektivy, zatleskal 
i každému roztažení či zatažení 
opony.
Listopadové představení po-
dle slov Zdeňky Špičkové Klub 
kultury připravoval téměř rok 
a půl. Až nečekaně velká náv-
štěva tak potěšila všechny, kte-
ří se o kulturu v Bíteši zajímají.
Hra má šťastný konec. Hlavní 
hrdina se setká se svým otcem 
a matkou a ve fi nále se dokonce 
naučí hovořit. Největší aplaus 
Bobeš sklidil, když ze sebe na 
závěr vykoktal slovo „Bíteš“. 

TO SE JEŠTĚ NESTALO

Nevídáno, v bítešském kulturním domě je vyprodáno na divadelním představení! 
Zaplněný sál ocenil herce i genialitu autorových myšlenek.
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Biskup má Bíteš rád
Při svěcení varhan jsme položili několik otázek 
brněnskému biskupovi Vojtěchu Cikrlemu. 
Vzhledem ke své vytíženosti odpověděl až těsně 
po uzávěrce minulého čísla, proto odpovědi při-
nášíme nyní. 

Co vás nejvíce oslovilo na slavnosti žehnání 
varhan?
Množství lidí, které se na tuto slavnost sešlo. Měl jsem 
radost a vnímal jsem příjemnou atmosféru, kterou 
společenství přítomných vytvořilo.

Jak často jezdíte do Bíteše a jaká místa v na-
šem okolí máte nejraději?
Do Velké Bíteše přijíždím v různých intervalech na 
liturgické slavnosti – na biřmování, na žehnání... Na 
návštěvy vašeho pana faráře, otce Bohumila, se na 
faře zastavuji také párkrát do roka. Ale kolem Bíteše 
jezdím často po dálnici a vždycky – pokud nedochá-
zí k nějaké nepřehledné dopravní situaci nebo není 
mlha – aspoň na chvíli pohlédnu na váš jedinečný 
kostel. A všem místním obyvatelům žehnám.

Co vás nejvíce fascinuje na víře v dnešní době?
Že ji jako dar Boha objevují stále noví lidé. / LK

Vzpomínka na misie
Zv

em
e 

vá
sŽehnání adventních věnců (3.12. v 8 a 11 hod.)

Sběr hraček pro děti z dětských domovů (3.,10. 
a 17.12. na nedělních bohoslužbách)

Svátek sv. Mikuláše (5.12. v 16.30 mše sv. pro děti 
a návštěva Mikuláše) 

Farní zabijačka (9.–10.12. v Deblíně)

Adventní varhanní koncert – Petr Kolař (10.12. 
v 16 hod.)

Vánoční výtvarné odpoledne pro děti (16.12. 
v 15.30 na faře). Budeme vyrábět vánoční ozdoby 
a dárky.

Živý betlém (23.12. v 14.30 na náměstí v Bíteši 
a 24.12. v 14.00 v Bítýšce)

Betlémské světlo (bude v kostele od 23.12.)

Bítešský betlém (bude vystaven v kostele od 
24.12. do 2. 2.)

Vánoční pásmo dětí (26.12. v 15.00)

Žehnání vína (27.12. v 17.00 v Deblíně)

Jsem kdo jsem (divadelní představení 30.12. 
v 17.00 v sokolovně v Bítýšce)

Svátek svaté Rodiny (31.12. v 8 a 11 hod. mše pro 
manžele s obnovou manželských slibů)

Silvestrovská divadla (31.12. v 15.00 v Bítýšce 
u žáby)
Další akce – www.velkabites.farnost.cz 

 

Letos uplynulo už pět let od 
konání misií v našem městě.
Desátéh listopadu, kdy jsme si 
toto páté výročí připomínali, 
přijel mezi nás na večerní boho-

službu opět P. Jindřich Bartoš. 
Ve svém kázání nás mimo jiné 
vyzval, abychom svá tehdejší 
předsevzetí oprášili a nebáli se 
v nich pokračovat, i když snad 

ještě nevidíme žádné výsledky 
našeho snažení. Celá věčnost 
nám přece stojí za to, abychom 
se teď v některých věcech ome-
zovali a mysleli nejen na sebe, 
ale i na druhé. 
Po mši svaté jsme se s rozžatými 
svícemi a za zpěvu písní vydali 
k misijnímu kříži, který byl před 
pěti lety vztyčen u fotbalové-
ho stadionu. Zde jsme se každý 
z nás znovu otevřeli myšlence 
modlit se za někoho z našeho 
města. Po společné modlitbě 
a požehnání na cestu oslava to-
hoto výročí skončila. / LUDMILA 
FATĚNOVÁ

TADY SE DOVÁDĚLO. 5. listopadu proběhl v Kulturním domě Dětský den. 
Další fotky najdete na www.krvelkabites.kolping.cz.
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recenzeprogr a m k i na
Neděle 3. prosince v 19.30
DĚKUJEME, ŽE KOUŘÍTE 
(Thank you for Smoking)

Neskrývá pravdu, jen ji fi ltruje! 
Máte-li potřebu potěšit cynika 
v sobě, tato opravdu ostrá kome-
die vám k tomu dává skvělou 
příležitost…

Pátek 8. prosince v 19.30
NABÍT A ZABÍT 
(Lucky Number Slevin)

Ve špatný čas na špatném místě…

Neděle 10. prosince v 19.30
KLIK – ŽIVOT NA DÁLKOVÉ 
OVLÁDÁNÍ (Click)

Co všechno se může stát, máte-li 
dálkové ovládání na život. 
V hlavních rolích americké ko-
medie Adam Sandler, Kate Bec-
kinsale, David Hasselhoff…

Pátek 15. prosince v 19.30
SAMARITÁNKA 
Příběh o hříchu a vykoupení. Dal-
ší vynikající fi lmařina režiséra 
Ki-duka Kima oceněná Stříbr-
ným medvědem 2004.

Neděle 17. prosince v 15.00
POHÁDKY POD SNĚHEM

Vánoční pásmo pohádek pro nej-
menší diváky – Brundibáři, Mi-
keš, Štěňátko, Krtek, Dorotka...

Pátek 5. ledna v 19.30
TEXASKÝ MASAKR MOTO-
ROVOU PILOU: ZAČÁTEK 
( The Texas Chainsaw Massa-
cre: The Beginning ) 

Příběh o zrození legendy o texas-
kém masakru… Pokračování 
úspěšného hororu…

Neděle 7. ledna v 19.30
KRÁSKA V NESNÁZÍCH

Tragikomedie Jana Hřebejka 
a Petra Jarchovského o sexu, 
penězích a dobrém člověku. 
V hlavních rolích A. Geislerová, 
J. Brejchová, E. Vášáryová, 
J. Abrhám, J. Schmitzer a další.

SA M A R I TÁ N K A

Mezi charakteristické znaky osobitého korejského tvůrce Ki-duka 
Kima patří výrazné výtvarné pojetí jeho fi lmů, niterné zkoumání 
mezilidských vztahů odehrávajících se v podivném odcizeném světě 
či lehce posmutnělá atmosféra. Jak už sám biblický název fi lmu 
napovídá, příběh má lehce náboženský rozměr. Dvě soulské stře-
doškolačky získávají peníze na cestu do Evropy poněkud zvlášt-
ním způsobem: Jae-young se prostituuje a Yeo-jin jí pomáhá hledat 
zákazníky. Při policejní razii však Jae-young utrpí nešťastnou ná-
hodou smrtelné zranění. Sledujeme tak cestu Yeo-jin za tichou 
vnitřní „očistou“, jíž teprve smrt blízké osoby přiměje pohlížet na 
svět očima své kamarádky a pochopit ji skrze intimní vztah se všemi 
bývalými „klienty“. Do děje však také zasáhne její otec, policejní 
komisař, jehož snaha vyrovnat se s konáním své dcery naopak po-
stupně nabývá destruktivních rozměrů pro něj i okolí. V závěrečné 
části se děj zklidňuje a vyjadřuje určité smíření otce a dcery. Zavádí 
nás na venkov, kde se Young-gi snaží splnit všechny otcovské povin-
nosti dříve, než přijme následky svých činů. Ve fi lmografi i Ki-duka 
Kima není snad typičtějších témat než zločinu a trestu, hříchu 
a vykoupení. Samaritánku mohu jednoznačně doporučit, protože 
přináší prvky, které v americké i evropské tvorbě citelně chybí. 
Výrazně odráží kulturu dálného východu a mentalitu tamních lidí. 
Zároveň nepoužívá žádné digitální efekty a snímek tak působí napro-
sto přirozeně. V neposlední řadě je to fascinující a silný příběh, 
který se neomezuje na schematické rozdělování na kladné a záporné 
postavy.
Režie: Ki-duk Kim
Hrají: Ji-min Kwak, Min-jeong Seo
Jižní Korea 2004, 95 minut

NA B Í T A Z A B Í T

Přijdete o práci, o byt, o přítelkyni a ještě vás okradou. To všechno 
v jeden den. Budete přemýšlet o sebevraždě? Slevin Kelevra, klasic-
ký prototyp smolaře, který se dostal ve špatný čas na špatné místo, 
nic takového dělat nemusí. Zcela náhodou se totiž dostává doprostřed 
války gangů, takže to někdo nejspíš vyřeší za něj. Film Nabít a zabít 
se nesnaží být ničím výjimečný, jde o kompilát již dříve viděného, 
jenž se snaží kombinovat to nejlepší ze zběsilých gangsterek Guye 
Ritchieho. Popkulturní narážky a zdánlivé „cool“ řeči „o ničem“ si 
zase vypůjčil z Pulp Fiction a přidal také špetku z Obvyklých pode-
zřelých. To všechno důkladně zamícháno tvoří poněkud divokou 
směs Nabít a zabít.
Režie: Paul McGuigan
Hrají: Josh Harnett, Bruce Willis, Ben Kingsley, Lucy Liu, Morgan 
Freeman
USA 2006, 109 minut
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Obec 24.12. 25.12. 26.12. 31.12. 1.1.

Březí 22.00 9.30 9.30 9.30 9.30

Deblín 22.00 7.45 7.45 7.45 7.45

Domašov 22.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Heřmanov 21.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Jasenice 24.00 – – – –

Jinošov – 8.00 8.00 16.00 10.00

Kralice 16.00 – – 10.00 –

Křižanov 24.00 7.30
10.30

7.30
10.30

7.30
10.30

7.30
10.30

Křoví 20.00 9.30 9.30 9.30 9.30

Ořechov 21.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Os. Bítýška 24.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Ruda 22.00 8.00 8.00 8.00
16.00 8.00

Svatoslav 18.00 11.15 11.15 11.15 11.15

Tasov 24.00 10.30 10.30 8.00
10.30 10.30

Velká Bíteš 16.00
24.00

8.00
11.00

8.00
11.00

8.00
11.00

8.00
11.00

Zbraslav 24.00 9.30 9.30 9.30 9.30

V Deblíně se bude zabíjet 
S příchodem nového duchovního správce nastaly 
velké změny. Posuďte sami: nejen, že se plánují 
velké opravy (více v minulém čísle), farnost má 
zbrusu nové internetové stránky (www.deblin.
tym.cz) a v prosinci deblínští dokonce uspořá-
dají farní zabijačku. 
A aby měl kdo rozhodo-
vat o dalších akcích ve 
farnosti, zvolili si v Deb-
líně i svou farní radu, 
aby se mohli zástupci 
lidu vyjádřit k problé-
mům, které je pálí. Po-
slední listopadovou ne-
děli (po uzávěrce vydání) si farníci zvolili své 
čtyři zástupce do rady, jejímž úkolem je pomáhat 
a radit faráři, jenž má za farnost hlavní zodpověd-
nost. I v Bíteši farní rada funguje, čehož důkazem 
je její jednání dne 17. listopadu. Zápis z jejího 
jednání je na www stránkách farnosti. / LK

Březí: 25. listopadu se v místním Kulturním do-
mě uskutečnila zábava se začínající kapelou Revel.

Deblín: Na místním obecním úřadě se 24. 11. 
uskutečnila přednáška vojenského kaplana ze 
14. brigády logistické podpory (Pardubice) Petra 
Fialy o duchovní službě v armádě ČR. 

Domašov: Poslední listopadovou sobotu se set-
kali hokejisti – staří páni, kteří hájili barvy Soko-
la Rudka. 

Jasenice: Probíhají dokončovací práce na fi lmu 
o Jasenici. Natáčelo se i v bítešském muzeu, pro-
tože na bítešské slavné monstranci je vyobrazen 
znak Jasenice. 

Jinošov: Začátkem listopadu se v obci konaly bab-
ské hody a na jeho konci zase Kateřinské štrúdlo-
vání. U štrúdlu a u muziky poseděli nejen místní 
zahrádkáři. 

Krokočín, Pucov: V obou obcích se mohou těšit 
z nových chodníků (v Krokočíně v délce 130 a v 
Pucově 160 metrů). Na fi nancování se obě obce 
podílely jednou polovinou, tou další přispěl kraj.

Krokočín: 29. prosince se v místní restauraci 
uskuteční posezení pro krokočínské seniory a roz-
loučení se starým rokem.

Křoví: Bylo ukončeno výběrové řízení na reali-
zaci nového rybníka a v měsíci prosinci bude 
podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Ta bude 
tvořit 90 % nákladů, Křoví tak rybník „pořídí“ 
opravdu velmi levně. 

Přibyslavice: V listopadu započala přestavba 
místní hasičské zbrojnice.

Pucov: Firma Kavyl Mohelno vyhrála výběrové 
řízení na obnovu rybníka Tále. Rybník byl v pa-
desátých letech neuváženě zrušen v rámci kolek-
tivizace zemědělství.

Rozseč: Před Vánoci se uskuteční tradiční lou-
čení se starým rokem, které společně pořádají 
místní myslivci, hasiči a obec. 

Skřinářov: V obci se konaly tradiční martinské 
hody. Uskutečnila se taneční zábava a zvěřino-
vé hody.

Tasov: Na místním kostele sv. Petra a Pavla byla 
dokončena rekonstrukce dvou soch nad hlavním 
vchodem.

Záblatí: Obec započala s výstavbou obytné zóny. 
Hlavním dodavatelem stavby bude fi rma Atika-
Lysý z Velkého Meziříčí. / V listopadu se v hojné 
míře místní zúčastnili úklidu obce. Jestli chcete 
vidět obec jako ze škatulky, přijďte se podívat. / LK

Sváteční bohoslužby o Vánocích
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Seznamte se, prosím…
 

V říjnu jsme si odvolili 
svoje zastupitele – a ti už 
v listopadu pracovali za nás. 
A jako první měli na starost 
dobrou volbu starostů. 
Výsledek jejich rozhodování 
přinášíme zde.

Redakce Exitu 162 přeje všem 
starostům (i těm, kteří se nera-
di fotí :–) mnoho úspěchů při 
správě jim svěřených obcí a těší 
se, že prostřednictvím našeho 
časopisu budou hojně infor-
movat veřejnost o místním dění. 
/ LK

Kadolec bez zastupitelů
Jelikož v obci Kadolec nebyl 
dostatek kandidátů k tomu, aby 
mohly proběhnout volby do 
zastupitelstva obce, byl jmeno-
ván ministrem vnitra Ivanem 
Langrem správce obce, kte-
rým se stala zaměstnankyně 
ministerstva Ing. Anežka Sle-
záková. Ta bude za obec jednat 
až do dne, kdy se sejde ustavu-
jící zasedání zastupitelstva, kte-
ré bude zvoleno v dodatečných 
volbách. Podle informací Měst-
ského úřadu ve Velkém Mezi-
říčí měla obec Kadolec k 1.1. 
2006 celkem 165 obyvatel. / LK

Bude Košíkov 
bez autobusů?
Jak jsme vás již počátkem roku 
informovali, přestaly v zimním 
období všechny spoje společ-
nosti Trado Třebíč zajíždět do 
Košíkova a cestující (zejména 
děti ze školy, kterých není zrov-

 BŘEZÍ 
 ✷

Ladislav MelicharLadislav Melichar

BŘEZSKÉ

Bohumil KáňaBohumil Káňa

ČIKOV

Jan PožárJan Požár

DOMAŠOV

Tomáš Pitrocha

HEŘMANOV
 ✷

Pavla ChadimováPavla Chadimová

JASENICE

Blažej GruberBlažej Gruber

JINOŠOV

Pavel KřečekPavel Křeček

KADOLEC

Čtěte vpravo

KATOV
✷

Luděk MičánekLuděk Mičánek

KROKOČÍN
✷

Stanislav PorazilStanislav Porazil

KŘIŽÍNKOV

Antonín UrbánekAntonín Urbánek

KŘOVÍ

Milan RáčekMilan Ráček

LESNÍ 
HLUBOKÉ
✷

  Karel Lupínek  Karel Lupínek

MILEŠÍN
✷

Lukáš DoležalLukáš Doležal

NÍHOV

Josef KlímaJosef Klíma

NOVÉ SADY
✷

František PirochtaFrantišek Pirochta

OŘECHOV
✷

Petra SlámováPetra Slámová

OSOVÁ 
BÍTÝŠKA

Josef MachJosef Mach

PŘIBYSLAVICE

Aleš TunkrAleš Tunkr

PUCOV

Josef SvobodaJosef Svoboda

ROZSEČ
✷

Alois ZavadilAlois Zavadil

RUDA

Karel DvořákKarel Dvořák

SKŘINÁŘOV

Pavel VidenskýPavel Videnský

TASOV

Josef BorůvkaJosef Borůvka

VLKOV

Aleš TrojánekAleš Trojánek

ZÁBLATÍ

Ondřej SyselOndřej Sysel

ZBRASLAV

Karel BrymKarel Brym

✷

nově zvolení 
starostové

?
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na málo) museli chodit pěšky 
z rozcestí u náměšťské silnice. 
I přes urgence předsedy osad-
ního výboru Miloše Jůzy, díky 
nimž bylo přislíbeno, že auto-
busy budou do Košíkova opět 
zajíždět, se podobné opatření 
dostalo do předběžné verze jíz-
dního řádu na příští rok. Jůza 
ve spolupráci s radním Josefem 
Šmídkem a starostou Mirosla-
vem Báňou nyní podniká kroky 
k nápravě. O dalším průběhu 
vás budeme informovat. / LK 

V Jinošově 
pomáhali
Ve dnech 13. a 15. 11. 2006 pro-
běhla v Jinošově humanitární 
sbírka letního a zimního oša-
cení, lůžkovin, přikrývek, ruč-
níků, prostěradel a dalších věcí. 
Obec na sbírce spolupracova-
la s Občanským sdružením 
Diakonie Broumov. Do sbír-
ky se zapojilo mnoho občanů 
z Jinošova. Stejná sbírka se ko-
nala i v okolních vesnicích, mj. 
v Hlubokém a Rapoticích.

V prosinci proběhne sbírka 
šatstva ve Velké Bíteši, a to 
7. prosince odpoledne a 8. pro-
since po celý den v Kulturním 
domě. A budete-li mít štěstí, 
budete moci ošacení předat pří-
mo redaktorovi Exitu Karlu 
Dvořákovi. / LK

Křoví se těší na 
bytovku
Několik rodin bude už za rok 
bydlet v novém, pokud vše dob-
ře půjde a obci Křoví se podaří 
dotáhnout včas do konce stav-
bu nové bytovky. V současné 
době běží naplno práce na hru-
bé stavbě, a pokud bude teplé 
počasí, mohla by ještě do zimy 
být bytovka „pod střechou“. 
Jak nám sdělil starosta Milan 
Ráček, probíhá nyní řízení 
o změnu stavby, jehož účelem 
je rozšíření o dva byty na celko-
vých šest. / LK

níci kupují co nejlacinější med 
z dovozu, bez ohledu na jeho 
kvalitu. Jedná se zpravidla 
o směs medů z mnoha zemí 
(Čína, Argentina a další), které 
ne vždy vykazují požadovanou 
kvalitu. Dokonce kontroly těch-
to medů v některých případech 
prokázaly jejich falšování, kdy 
se jednalo o různé náhražky na 
bázi sirupů…  Největší zárukou 
pravosti medu je jeho koupě 
přímo od včelaře. Je dokázáno, 
že nejlepší med pro člověka je 
ten, který včely nasbíraly v oko-
lí jeho bydliště. Dokonce takový 
med mohou jíst i někteří (!) 
alergici na pyl, který je v medu 
obsažen v malých množstvích. 
Tím v některých případech do-
jde k utlumení alergie, případně 
k jejímu úplnému ústupu tak, 
že tělo si v malých dávkách pylu 
v medu zvykne na pyl, který se 
vyskytuje v jeho okolí. 
Závěrem mi dovolte pozvat vás 
na již tradiční včelařskou vý-
stavu, která se uskuteční od 30. 
listopadu do 5. prosince vždy 

TADY TO LÍTALO

V Jinošově se 18. listopadu sešli 
příznivci draků. 

Kde koupit med? 
U včelařů 
z Velkobítešska!
V dnešní době je velkým pro-
blémem kvalita medu v různých 
supermarketech, kdy obchod-

od 9 do 17 hodin v prostorách 
Klubu kultury ve Velké Bíteši. 
Je pro vás připravena prodejní 
výstava svíček ze včelího vosku, 
medového pečiva, medoviny, 
medového piva, literatury, vče-
lařských potřeb a samozřejmě 
medu. A pokud se chcete o me-
du dozvědět víc, podívejte se 
na stránky www.vbites.cz/
vcelari. / PAVEL JANŠTA

VČELAŘI VÍ, JAK NA TO. O své znalosti se podělí na tradiční výstavě. 




