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BÍTEŠSKÝ HOKEJ 
JE NA DNĚ
Obsluhoval jsem Jiřího Menzela
Udělejte si časopis na koleně!
Jo? Jo! Jóga!

+ EXIT EXTRA

ZAPLATÍTE 20 KČ

ZÍSKÁTE 50 KČ

Smím prosit...



LIDÉ KOLEM NÁS
Štěpán Axman při výuce Františka Koplíka, 
jednoho ze svých žáků.

OHLÉDNUTÍ-NAHLÉDNUTÍ
Takhle vidí Velkou Bíteš štáb TV Nova, který 
natáčel v Jindřichově Výměnu manželek.

OKOLNÍ OBCE
Nejen v Bíteši se králové činili. Tříkrálová 
sbírka vynesla přes půl milionu.

Š
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A je to tady!
Konečně využiju zimní pneu-
matiky, navléknu si novou 
čepici od Ježíška, vyměním 
lehký kabát za teplou bundu, 
kterou se mi podařilo výhodně 
zakoupit v zimních slevách 
hypermarketů, a ruce si 
zahřeju v palčácích. Konečně si vychutnám čaj s citronem a 
nemusím se obviňovat, když přidám slivovici. A tím pádem 
ušetřím za benzín. 
Kvetoucí sedmikrásky, macešky a všechno co už vykvetlo, jsou 
tam, kde mají být – pod sněhem a v toužebných očekáváních jara, 
které určitě přijde, ale které nemá následovat po podzimu.  
Snad to nezakřiknu, ale zdá se, že zima přece jen dorazila.
Jsou věci, které bych nevyměnila.  

Za redakci Exitu 162 Marcela Doubková
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Návrh rozpočtu 
na příští rok 
Finanční výbor města 
předložil návrh rozpočtu 
města na rok 2007. Počítá 
se zde s příjmy a výd-
aji 57,8 milionů korun. O 
tomto návrhu bude hlasovat 
zastupitelstvo na zasedání 
5. února. 
Původně požadavky téměř 
dvojnásobně převyšovaly 
předpokládané příjmy. Základ 
nynějšího návrhu rozpočtu 
tvoří povinné (mandatorní) 
výdaje a závazky města z 
předchozích let, které jsou 
smluvně sepsané. Vše ostatní 
se dává takzvaně pod čáru.
V částce 57,8 milionů korun 
nejsou zahrnuty například 
náklady na druhou část 
rekonstrukce ulice Kostelní. 
 / KD

Ulice Kostelní, 
dějství druhé
I letošní léto by mělo být ve 
znamení rekonstrukce ulice 
Kostelní. Na řadu přijde druhá 

část, křižovatka s ulicemi 
Hrnčířská, tyršova a Vlkovská. 
Exitu 162 to potvrdil starosta 
Miroslav Báňa.
silnice v ulici Kostelní patří 
kraji Vysočina, rekonstrukce 
bude probíhat ve spolupráci 
s městem. Kraj Vysočina  
vybral projekční kancelář 
Pragoprojekt, která začne 
připravovat návrh řešení 
křižovatky. „Tento návrh 
chceme projednávat s památ-
kovým ústavem,“ uvedl Báňa. 
„Okružní křižovatka neprošla, 
takže se nyní bavíme o 
podobě průsečné křižovatky.“ 
Původně se uvažovalo o 
kruhovém objezdu před 
budovou základní školy, 
návrh se však setkal s nepo-
chopením památkářů.
„Rozsah stavebních prací 
odhaduji na čtyři až pět 
měsíců,“ upřesnil Báňa, „je 
otázkou, jak se bude vyví-
jet stavební řízení. Pokud se 
začne na začátku léta, bude 
to dobrý výsledek,“ doplnil 
starosta. Dle jeho slov by 
mělo být do zimy hotovo.
V prvním kole rekonstrukce 
byla v loňském roce Kostelní 
přestavěna v části od kostela 
po náměstí.  / KD

Soutěž 
o logo oslav 
Příští rok Velká Bíteš oslaví 
600. výročí ode dne, kdy 
obdržela městská práva. Při 
této příležitosti se uskuteční 
řada společenských událostí.
Všechny bude sjednocovat 
společné logo oslav. O jeho 
podobě není rozhodnuto - 
byla vypsána veřejná soutěž, 
kam může každý přispět 
svým návrhem. Do 12. 
března mohou zájemci posí-
lat svoje nápady na adresu 
Informačního centra nebo 
emailem na adresu infocen-
trumvbites@iol.cz. Autor 

vítězného loga získá odměnu 
5000 korun.
V lednu byly dále zprovozněny 
internetové stránky oslav 
výročí (www.vbites.cz/600). 
Návštěvníci se mohou seznámit 
s programem oslav, a především 
se zapojit do diskuse. 
Každá domácnost také v lednu 
obdržela domů list s anketní 
otázkou, kde se mohou občané 
vyjádřit, jak by si jubilejní rok 
představovali. Anketu lze 
také vyplnit na internetových 
stránkách oslav. Komise pro 
přípravu oslav vyzývá všechny, 
aby přispěli svými názory a 
nápady.  / KD

Ozdoby 
a Kašňáci 
Ozdoby na sloupech 
veřejného osvětlení město 
zakoupilo před letošní zimou. 
svítící ozdoby jsou zapojené 
ve vodotěsných zásuvkách ve 
výši tří metrů nad zemí. Mezi 
místními se objevila nová 
kratochvíle: šplhat na sloupy 
a svítící hvězdy, komety a 
baňky odpojovat. 
starosta Miroslav Báňa 
vyvrátil domněnku, podle 
které město pořídilo ozdoby 
až poté, co z náměstí zmizela 
skupina takzvaných Kašňáků; 
jejich pomyslný „šéf “ je 
zavřený v bohunické věznici. 
„Je to nesmysl,“ komentoval 
starosta.  / KD

Vítr lesy 
nepoškodil
Orkán Kyrill, který značně 
poničil lesy na různých 
místech České republiky, v 
našem regionu příliš škod 
nenapáchal. Jednatel Lesů 
města Velká Bíteš Libor 
Kolář odhadl, že se jedná 
o přibližně 500 metrů kry-

CYKLISTIKA 
– Letos se opět uskuteční 
cyklistický závod Brno-
Velká Bíteš-Brno. 1. dubna 
do Velké Bíteše opět zavítají 
největší esa české cyklis-
tiky. Mediálním partnerem 
závodu i tentokrát bude Exit 
162.
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chlových dřeva, čili stromů, 
které buď vítr vyvrátil nebo 
které je nutno pokácet.
„Peněžní ztrátu se dá jen těžko 
určit,“ vysvětlil Kolář. „Hodnota 
tohoto dřeva bude nižší – také 
záleží, jak se pohnou ceny 
odběratelů.“ 
škody, které u nás napáchal 
orkán Kyrill, nevybočují z 
běžného průměru. „Není to nic 
mimořádného,“ uzavřel Kolář.  
 / KD

Školicí 
středisko PBS 
V areálu První brněnské stro-
jírny vzniká školicí středisko. 
PBs dostane dotaci 1,75 
milionů korun z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.
školicí středisko se bude 
skládat ze tří učeben – malé, 
velké a počítačové. Malá 
učebna poslouží především 
pro rekvalifikace, ve velké 
učebně naleznou pros-
tor školení zákonných, 
odborných a dalších doved-
ností. A počítačová učebna 
poslouží ke školením v oblasti 
informačních technologií.

školicí středisko by mělo být 
hotovo v březnu.  / OH a KD

Náměstí: 
až 50 milionů
V lednu bylo vydáno územní 
rozhodnutí ohledně rekon-
strukce náměstí; město tak 
uskutečnilo další krok na 
cestě k přestavbě centra 
města. Nyní bude následo-
vat  zpracování projektu pro 
stavební povolení. 
Rekonstrukce si vyžádá velké 
množství peněz. „Odhad 
částky jsme zatím od archi-
tekta Buriana neobdrželi,“ 
informoval starosta Miroslav 
Báňa, „ale říkám na rovinu 
– budeme se pohybovat okolo 
40, maximálně 50 milionů 
korun.“
Město se na rozsáhlou 
investiční akci pokusí zís-
kat dotace. Není zřejmé, 
kdy plánovaná rekonstrukce 
začne, zejména kvůli otáz-
kám financování celé akce. 
„Nemáme zatím informace, 
jaké granty budou vypisovány 
pro další období,“ vysvětlil 
starosta. Dle jeho slov je 

většina grantových pobídek 
omezena na velká města, což 
Velkou Bíteš znevýhodňuje.
studii náměstí, podle které 
bude rekonstrukce probíhat, 
vypracoval loni architekt 
Aleš Burian.  / KD

Nové domky 
a nová ulice
V budoucnu zřejmě vznikne 
nová ulice, která spojí ulici 
Jihlavskou a Rajhradskou. 
Povede od Rajhradského 
rybníka a po zhruba tři sta 
metrech se kolmo napojí 
se na Jihlavskou. Architekt 
Vlastimil Kunčík zpraco-
vává projekt, který před-
pokládá vznik nové silnice v 
prostoru za zahradnictvím. 
Okolo ní vznikne osmnáct 
parcel pro rodinné domky. 
Návrhem se bude zabývat 
zastupitelstvo.
Architekt  Kunčík v 
budoucnu zpracuje i stu-
dii v lokalitě Babince a Pod 
spravedlností.  / KD
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Krátce:
• Busta na pětce – sochař 
Lubomír Lacina vytvoří 
bustu Lacka z Kravař, 
který roku 1408 Velké 
Bíteši udělil městská 
práva. Busta bude 
umístěna na nádvoří 
Muzea.

• První... – Poslední 
bítešský občánek roku 
2006 se jmenuje Filip 
Hamřík. První občánek 
roku 2007 se jmenuje 
Adriana Domesová. 
Narodila  se 9. ledna a 
bydlí ve Křoví.

KONEČNĚ SNÍH 
– Nové školicí středisko pod vrstvou sněhu.
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už dlouhou dobu si v redakci slibujeme, že 
čtenářům trošku přiblížíme, jak pracuje náš 
časopis, kde vzniká a kdo tvoří které rubriky. 
Proto využijte příležitosti a nahlédněte Exitu 
162 do kuchyně!

u zrodu Exitu byl pan Rauš a manželé šabartovi, 
kteří oslovili paní Doubkovou s nabídkou ses-
tavení redakce. skutečně jsme jenom čtyři 
redaktoři, opravdu nemáme žádnou stálou 
redakční místnost, skutečně neexistuje redakční 
rada v klasickém slova smyslu – my totiž říkáme, 
že se „jen tak scházíme“.
Jak tedy vzniká jedno normální číslo Exitu? Někdy 
před koncem minulého měsíce se vždy rámcově 
dohodneme, co kdo udělá. Domluvíme se, o čem 
budeme psát ve stěžejních pravidelných rubrikách 
– v tématu měsíce, s kým uděláme rozhovor v Lidé 
kolem nás, o kom budeme psát v Navštívil jsem. 
Dále naplánujeme, kdo vyrazí na kterou kulturní 
akci a kdo sepíše kterou recenzi. Vše rozvrhneme do 
jakéhosi plánu čísla. Aby bylo jasno, plán čísla jsme 
zatím nikdy nedodrželi. :-)
Pak se nějakou dobu neděje nic. Redaktoři totiž 
odpočívají po náročných výkonech předchozího 
měsíce, sbírají energii a chuť ke psaní a hlavně se 
konejší myšlenkou, že je ještě dost času. Až do doby, 
než zjistí, že je času málo.
Každá rubrika vzniká v jiném tempu a v jiném 
předstihu. Postupně se všechny články objeví na 
společném emailu, kde si je po sobě navzájem 
přečteme, opravíme a zhodnotíme. Veškerý hotový 

materiál pak předáme prostřednictvím internetového 
portálu grafikovi (v minulém roce panu šabartovi), 
který nám během tří dnů zašle předběžnou verzi 
čísla. Poté provedeme autorskou korekturu, kde 
doplníme, případně opravíme veškerý obsah. Exit 
tiskne firma Protisk Velké Meziříčí (loni jsme však 
tiskli v Brně), o distribuci se starají naši vydavatelé.
 

Jak se co dělá
spolupracují s námi stálí externisté. „sporťáka“ 
dělá Milan Dufek, Lída Fatěnová se stará o články 
do rubriky Na faře a Marek Loucký píše recenze 
o filmech.
Většinu z rubrik máme v redakci rozdělenou 
nastálo. Autor tohoto článku rediguje Aktuality, 
Laďa Koubek píše o okolních obcích a komple-
tuje stránku Exit z nudy, Otto Hasoň dostane 
do každého čísla za úkol vytvořit interview. 
šéfredaktorka Marcela Doubková kromě rubriky 
školy především koordinuje nás ostatní. Většinou 
si při práci vzájemně pomáháme, dáváme si tipy a 
radíme si, co by se dalo udělat lépe. Platí obecné 
pravidlo: Redaktor Exitu nikdy není se svou prací 
spokojený.  *)
Každá rubrika má svá specifika. V Aktualitách se 
snažíme psát co nejvíce objektivně a nezaujatě, 
čemuž také odpovídá poněkud odměřenější 
forma. Naopak rozhovory a reportáže mají 
být poutavé, takže se nebojíme psát pestrým 
jazykem. Obecně nejtěžší je sehnat potřebná data 
– namluvit rozhovory, zjistit si informace. Napsat 
článek samotný už takovou práci nedá.

JAK SE dĚLá ExIT
návod, jak si vyrobit 
časopis „na koleně“

A TAKHLE TO VYPADÁ – Píšeme buď ve Wordu, nebo v 
OpenOffice, nemáme žádné speciální programy. Na finální 
grafickou úpravu se používá Adobe InDesign.

Kdo vydává Exit 162
Sdružení nezávislých pro město Velká Bíteš. 
Sdružení je značně aktivní ve veřejném životě, proto 
jde o citlivou záležitost. Platí nepsaná dohoda, dle 
které Sdružení bez souhlasu redakce nezasahuje do 
článků (především do „vážných“ rubrik, jako jsou 
Aktuality a Téma měsíce), naopak redakce nezasa-
huje do inzerce – ta je „svatá“, stejně jako v každém 
jiném periodiku.  O inzerci se starají vydavatelé, jde 
zcela mimo redakci.



Malé velké problémy
Za některými rubrikami se skrývá nečekaná porce 
práce – třeba vytvořit dvoustranu Okolní obce zna-
mená obtelefonovat bezmála třicet starostů. Při 
psaní škol zase rozposíláme desítky emailů – takže 
se nedivte, pokud na váš email odpovíme až třeba 
druhý den, je toho prostě moc.
samostatnou kapitolou je anketa. Na jednu stranu 
ji chceme zachovat, protože přináší výpovědi lidí 
mimo redakci. Na druhou stranu jsou s ní samé 
potíže. Lidé se zdráhají nám odpovědět, pokud je 
zároveň chceme vyfotit. sehnat čtyři lidi i s fotografií 
dá někdy až nečekaně zabrat;  anketu navíc obvykle 
děláme na poslední chvíli. Proto do ulic často posí-
láme s diktafonem upovídaného Laďu. :-)
Malá ochota lidí vyjádřit svůj postoj se projevuje 
i v rubrice Názory. Předpokládali jsme, že budou 
lidé rádi využívat příležitosti, aby mohli sdělit svůj 
názor prostřednictvím necenzurovaného média – 
ale nestalo se tak, komentářů se nám schází poměrně 
málo. Pokud nám napíšete svůj názor, předáte svůj 
pohled širokému okruhu čtenářů. A ušetříte trochu 
času a starostí redaktorům.
 

Co nás čeká v budoucnu
Plány máme smělé a nebojíme se ničeho. Chceme 
zavést několik nových rubrik, některé staré zase 
zrušit (Každá rada drahá se moc neujala, co si 
budeme namlouvat). Jsme rádi za každý ohlas, 
pochvalu i kritiku.
Kdyby se nás někdo zeptal, proč to všechno 
vlastně děláme a co z toho máme, odpověď by 
byla prostá. Baví nás to.  / Karel Dvořák

*) Laďa občas spokojený je. Pozn. šéfredaktorky.

TÉMA MĚSÍCE / �

Ze zákulisí
• Velké plusy – Člověk se při redaktorské práci podívá 
do míst, kam by se jinak nedostal (do zákulisí při kul-
turních událostech), potká lidi, se kterými by jinak 
neměl možnost mluvit (třeba s Jaromírem Kotíkem) 
nebo dokonce pomáhá objasňovat stopy historických 
událostí evropského významu (kauza Cimrman).

• Náhody – Množství prvků Exitu vzniklo náho-
dou. Například jsme nemohli za nic na světě vymys-
let název rubriky, která by se věnovala příležitostným 
událostem. Otto, když sepisoval rozvržení prvního 
čísla, na kus papíru napsal: „Ke kávě – jen pro tento 
měsíc“. Zbytek redakce se toho chytil... a název Pro 
tento měsíc se rychle vžil. 

• Bez čeho by to nešlo? - Jsou dvě věci, bez kterých by 
Exit nemohl vzniknout. Za prvé je to internet. Většina 
komunikace mezi námi probíhá po internetu, email 
je náš nezbytný kamarád. Druhou nezbytností je digi-
tální fotografie. Pokud chceme v Exitu mít fotky čer-
stvější než půl roku, potřebujeme je mít v rukou oka-
mžitě po vyfocení.  

• Z čeho máme největší radost? – Že se začalo 
hovořit i o tématech, o která zdánlivě nebyl zájem. 
Udělali jsme rozhovory s významnými lidmi a snad i 
přispěli k větší informovanosti bítešských.

• Co se nám naopak nepodařilo? – Loni v červnu 
měli do Brna přijet slavní Rolling Stones. Plánovali 
jsme, že by se cestou mohli stavit v Bíteši na návštěvu 
a že bychom s nimi udělali interview. Bohužel, Keith 
Richards si způsobil otřes mozku a britská kapela v 
Brně nakonec nekoncertovala, takže se ani nemohla 
podívat do Velké Bíteše. Škoda. Letos má do Brna při-
jet Benedikt XVI., asi zkusíme pozvat jej. 

Kdo je v redakci

Marcela Doubková

– šéfredaktorka, forcing 
manager, předseda, rak
– u žen se neprozrazuje
– mj. speciální pedagog 

Otto Hasoň 

– vedoucí publicistiky, 
It-manager, nástěnkář, 
panna
– 45 let
– mj. elektroinženýr

Ladislav Koubek 

– oddělení zahraničních 
styků, catering manager, 
pokladník, blíženec
– 26 let
– mj. psycholog

Karel Dvořák 

– šéf zpravodajství, 
progressive manager, 
uklízečka, beran
– 22 let
– mj. student 
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Názory
Je ve vašem okolí něco, co vás štve? Nebo byste naopak chtěli něco 
či někoho pochválit? Podělte se s námi o svůj názor! Nebojte se 
a napište nám! Můžete využít i mobilního telefonu: Pošlete nám 
svůj názor prostřednictvím SMS na číslo 724 782 162, emailem 
na exit162@seznam.cz nebo jej předejte osobně některému z 
redaktorů. téma vašeho příspěvku by se mělo týkat regionu 
Velké Bíteše a nesmí být urážlivé; naopak oceníme slušnou kri-
tiku. Názory splňující tyto dvě podmínky rádi zveřejníme!

Další argument pro VELKÝ obchvat
Od počátku roku s údivem zaznamenávám, jak klesá provoz náklad-
ních aut na D1. Řidiči aut vybavených tempomatem mi dají za pravdu, 
že tuto vymoženost konečně mohou používat. V pohodě projíždím trasu 
Velká Bíteš-Brno a zpět. První lednový týden jsem si myslela, že dopravci 
ještě nevyjeli a využívají krátkého pracovního týdne na vybírání dovo-
lených. Ale druhý týden už mi to došlo. Příčinou je mýtné zavedené na 
našich dálnicích od 1. ledna 2007. Ale kam se poděly všechny ty kami-
ony, kvůli kterým jsem mnohokrát na dálnici nepřesáhla průměrnou 
rychlost 85 km/h? Ti zahraniční asi na silnice či dálnice okolních států, 
anebo – což je mnohem horší – na silnice, které procházejí našimi městy 
a vesnicemi! Ministerstvo dopravy uvádí již střízlivě své odhady, že se 
letos na mýtném zatím prodělá, větší zisk očekává až někdy v roce 2009. 
Myslím si, že to bude ještě horší.
To vše pro nás Bítešáky znamená další argument pro projekt VELKÉHO 
obchvatu a výzvu na bítešskou radnici k urychlení jeho realizace, protože 
kola nákladních vozů duní okolo našich domů čím dál tím častěji. 
 / Hana Pöcklová

AG FOODS Group a.s. přispívá spolu 
s městem Velká Bíteš na zimní údržbu 
Od roku 1995 podniká v Košíkově naše firma AG FOODS, která se 
zabývá potravinářskou výrobou. Od stejného data „válčíme“ se Správou 
silnic o zimní údržbu spojky od D1 (od náměšťské silnice) směrem 
do Košíkova. Za poslední léta jsme několikrát spolu s vedením města 
jednali, psali, argumentovali Správě silnic, že silnice je důležitou spo-
jkou např. v případě havárie na D1 ve směru na Brno (na Zastávku). 
Silnice odlehčí provozu v samotné Bíteši, ale také ji využívají oby-
vatelé Košíkova a přilehlých obcí směrem k Brnu. Jen naši zaměstnanci 
projedou do naší firmy v pracovní den zhruba 100 x (osobní vozy 
a 20 kamionů). Nevyslyšeno. Nemají peníze. Nikdo nás ani jednou 
nenavštívil a o problému s námi nemluvil. Takže jsme společně se sta-
rostou panem Miroslavem Báňou našli řešení v úhradě částky za zimní 
údržbu. 43 % nákladů hradí naše firma a zbytek město Velká Bíteš. 
Díky tomuto rozhodnutí a podpisu smlouvy se Správou silnic byly také 
odstraněny značky s textem „Silnice se v zimě neudržuje“. I díky tomu 
byl znovu vrácen do původního stavu jízdní řád autobusů, takže děti z 
Košíkova nemusí vystupovat někde v dálce u lesa na nebezpečné hlavní 
silnici, ale autobus je zaveze bezpečně až do Košíkova. 
Současný stav financování údržby ze soukromých zdrojů a zdrojů města 
se nám ani městu Velká Bíteš příliš nelíbí. Proto budeme jednat dál o 
možnosti údržby spojky ve finanční režii našeho státu. 
 / Jiří Jízdný, 

předseda představenstva AG FOODs Group a.s.

anketa
Inspirováni natáčením 
Výměny manželek v Jin-
dřichově jsme se v anketní 
otázce ptali: „Vyměnili 
byste na deset dnů svoji 
manželku?“

Ctibor Veleba
Ne, 
nevyměnil. 
Tento pořad 
může i 
nemusí být 
přínosem, 
může být 
riskantní, 

může to něco přinést i zbou-
rat a určitě se to i stalo. 
Beru to jako rizikové pod-
nikání.

RNDr. Josef Hájek
Ne, nikdy. 
Cítil bych 
se nesvůj 
a nechtěl 
bych nic 
podob-
ného pod-
stoupit. Je 
to  porušení  

manželského slibu, a to se 
nedělá.

Ing. Karel smolík
Ne, pořad 
je spíš 
určen pro 
mladší 
manžele. 
Není to pro 
mě. Letos 
oslavím 
kulaté 

výročí a nepamatuji si, že 
by se v tomto pořadu někdo 
v mém věku objevil.
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Když nevíš, 
točíš...

Chystáte se na plesy? A umíte 
tančit? Vítěze star Dance 
Romana Vojtka jsme se zep-
tali nejen na tuto soutěž. 

Během studií na JAMU jste se 
setkal s různými druhy tance. 
Pomohla vám tato zkušenost 
v projektu Star Dance?
Hned, když mi ČT nabídla, 
abych se Star Dance účastnil, 
byla má první otázka -
A proč já, když občas tančím 
v muzikálech? A hned po 
prvním tréninku se svojí 
taneční partnerkou jsem 
pochopil, že to rozhodně 
nebude taková „brnkačka“, 
jak jsem si představoval. Sice 
jsme na JAMU měli hodně 
hodin moderního a jazzového 

tance, dokonce i baletu, ale 
tancování standardu a latiny 
bylo něco úplně jiného. Musel 
jsem se třeba odnaučit spou-
stu tanečních muzikálových 
zlozvyků. Určitě jsem měl ale 
nějaký ten náskok, takže lhal 
bych, kdybych tvrdil, že mi to 
vůbec nepomohlo.
Doposud jste společenské 
večery moderoval, máte nyní 
nabídky i k předtančení?
Takové nabídky máme. Byli 
jsme zvědaví, jestli bude o naše 
vystupování zájem a taky jsem 
přemýšlel, jestli taková vystou-
pení vůbec budeme dělat. Ale 
pak jsem si řekl, že když už jsem 
se čtyři měsíce trápil na sále, 
byla by škoda nevyužít toho, co 
jsem se naučil.
Dá se uplatnit vaše zkušenost 
s improvizací při moderování 
na podiu i v tanci na taneč-
ním parketu?

Ne! Bohužel. Improvizovat při 
tanci, to je asi to nejtěžší, co může 
tanečníka potkat. V muzikálech 
se řídíme takovým příslovím - 
Když nevíš, točíš! Znamená to, 
že když zapomeneš na jevišti 
choreografii, nepouštěj se do 
improvizace! Dělej jenom piru-
ety! A to tak dlouho, dokud si 
nevzpomeneš, jak dál.
Je něco, co vás kromě tance 
dokáže zvednout ze židle?
Jasně. HLAD! Když na mě 
přijde, jsem schopen dokonce 
nejenom vstát ze židle, ale i 
v noci z postele a navštívit mou 
velkou kamarádku lednici a 
dlouze si s ní povídat.
Kdyby se sečetly kilometry, které 
jste protančil, stačilo by to na 
cestu z Prahy až k Exitu 162? 
Myslím, že bych v klidu do Bíteše 
dotančil, dal si tam U Raušů 
něco dobrého k snědku a po 
krátkém šlof íku odtancoval 
zpátky do Prahy.
Děkuji za rozhovor.  /MD

Na Tři Krále 
do kostela

Brněnský varhaník Martin 
Jakubíček připravil 6. 1. 2007 
krásné odpoledne všem 
posluchačům vánočního kon-
certu v bítešském kostele.

Vánoce jsou pro křesťany svátky 
radosti – a takový byl také tříkrá-
lový varhanní koncert. Martin 

Nejlepší ze Star Dance. Roman Vojtek a Kristýna Coufalová.

Improvizace na vánoční koledy.  
Martin Jakubíček  pochválil bítešské 
varhany stejně jako ostatní.
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Jakubíček vybral pro bítešské 
posluchače velice pestrý pro-
gram – od staré hudby z Vie-
torisova kodexu až po Caesara 
Francka, vesměs s vánoční tema-
tikou. Vítaným zpestřením byly 
improvizace na vánoční koledy  
- na začátku, uprostřed i na 
konci koncertu.  
Rádi  se necháváme ujišťovat, že 
naše nové varhany jsou dobré. 
Ani Martin Jakubíček chválou 
neskrblil. Možná, že v bítešském 
kostele vznikne i jeho další CD.
 /OH

Výměna 
manželek
se natáčela 
v Jindřichově

Na počátku roku 2007 se v Jin-
dřichově měnily manželky. 
A aby toho nebylo málo, dojela 
televize Nova. televizní štáb 
totiž natáčel třetí řadu televiz-
ního pořadu Výměna man-
želek. Povídala jsem si s re-
žisérem Ivo Macharáčkem.

Jak byste charakterizoval 
pořad Výměna manželek?
Podle mě jde o novotvar doku-
mentárního filmu propojeného 
s reality show. S tím souvisí i to, 
jak se pořad natáčí. Snažíme se 
vytvořit co nejméně početný tým, 
abychom prostředí, do kterého 
vstupujeme, nenarušovali. 
Jak početný tým lidí se tedy 
„točí“ okolo jednoho dílu?
V terénu pracují dva štáby, 
protože se souběžně natáčejí dvě 
rodiny.  Každý štáb má čtyři lidi 
- režiséra a současně i kame-
ramana v jedné osobě, dalšího 
kameramana. Produkci a tech-
nika i zvukaře dělá jeden člověk, 
zbytek zázemí je v televizi. 
Procestujete různá místa 
v naší republice, máte čas je 
také  poznávat?

Bohužel ne, ale spousta lidí, 
která v daném městě dlouho 
žije, nevidí to, co my - krásné  
pohledy na místa, kde točíme. 
Víme, odkud je hezký pohled 
na Bíteš, na Jindřichov... To jsou 
věci, které už lidé nevnímají, 
my je hledáme.
Odkud je podle vás pěkný 
výhled na Bíteš?
Z cesty, která vede do Jindřichova 
směrem k dálnici, kde se rýsuje 
panorama Velké Bíteše. V tomto 
období je nejhezčí pohled kolem 
půl čtvrté, kdy zapadá slunce 
za horizont a pod dešťovými 
mraky je  pěkný sluneční svit, 
který osvětlí dominantu Bíteše. 
(Měla bych se o tom přesvědčit, 
pozn. red.)
Je v Bíteši konkrétní místo, 
které jste si oblíbili?
V Bíteši se nám všem opravdu 
líbí hodně. Po určité době 
místa natáčení většinou začnu 
„nenávidět“ a chci domů. Ale 
tady je opravdu hezky.
Konkrétní výměny mají svůj cíl. 
Co jste sledovali tentokrát?
Snažíme se hledat témata, 
která nejsou vidět na první 
pohled, takže se může stát, že 
dominantní žena se vymění 
s ženou v domácnosti. Tato 
výměna je o tom, že do vesnické 
rodiny, která žije na statku, 
má pět dětí, hospodářství, 

dobytek, práci kolem domu, 
navštíví žena, která má jedno 
malé dítě a žije ve velmi malém 
bytě. Tady už je základní 
předpoklad, že se obě ženy set-
kají s novými situacemi.
Jak vnímáte každý nový díl?
Pro mě je každé natáčení něčím 
novým. Pokaždé však najdu 
něco nového v chování lidí, 
v mezilidských vztazích.
Bojí se lidé kamery? 
Ostych z kamery je přirozený, 
během dvou dnů většinou 
opadne.
Kolik natočeného materiálu 
se přivezete z Jindřichova?
Natočili jsme sedmdesát hodin 
materiálu, ze kterého se udělá 
hodina vysílání na televizi 
Nova.
Kdy si tedy máme sednout 
k televizním obrazovkám?
Doufám, že velmi brzy. /MD

Prospal, 
napapal, usnul

Klavírní recitál Jitky Čechové 
byl na programu 4. kon-
certu 10. sezóny Bítešského 
hudebního půlkruhu.

Jitku Čechovou jsme 9. ledna 
v Bíteši přivítali už potřetí, ten-

konečně doma! Setkání po deseti dnech.
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tokrát poprvé s celovečerním 
sólovým programem. Mladá 
ambiciózní klavíristka nám 
představila Bedřicha smetanu  
z méně obvyklého pohledu. 
školní znalosti většinou končí 
u smetany jako tvůrce české 
národní opery, nanejvýš u jeho 
cyklu symfonických básní Má 
vlast. Jak nám dokázala Čechová, 
je to opravdu škoda. smetanu 
znají v cizině především jako 
geniálního autora virtuózních 
klavírních skladeb, rovnocen-
ného Chopinovi či Lisztovi.  
Jitka Čechová se klavírnímu 
dílu Bedřicha smetany věnuje 
důkladně a dlouhodobě. s sebou 
do Bíteše přivezla i první dvě CD 
ze svého sedmidílného projektu 
kompletní smetanovy klavírní 
tvorby, který chce  dokončit 
během dvou let. Pro náš kon-
cert si připravila výběr z obou 
řad Českých tanců a zahrála je 
opravdu brilantně. Mezi oba 
smetanovské bloky vsunula 
klavíristka své blahopřání k 251. 
výročí narození Wolfganga 
Amadea Mozarta formou jeho 
Klavírní sonáty a-moll.  
technické i výrazové provedení 
všech skladeb bylo dokonalé. 
Jako amatérský houslista se však 
musím ještě zvlášť poklonit 
paměti klavíristů – pamatovat 
si celovečerní koncert ve třech, 
čtyřech, pěti a více hlasech – to 
prostě nechápu. 

A při večeři nám paní Jitka 
Čechová představila svůj dosud 
nejkrásnější opus – tříměsíčního 
syna  Oskárka, který má na 
maminčino hraní svůj názor 
– první část koncertu prospal, 
vzbudil se na přestávku, dostal 
napapat a zase usnul.  /OH

Obsluhoval 
jsem Jiřího 
Menzela

Do našich kin v lednu vtrhl film 
Jiřího Menzela Obsluhoval jsem 
anglického krále. Napadlo vás 
někdy, jak se sám Menzel cítí, 
když někdo obsluhuje jej? A jak se 
cítí číšník, který může obsluho-
vat Jiřího Menzela? Pavel Křivý 
z Restaurace u Raušů slavného 
režiséra obsluhoval před čtyřmi 
měsíci, když se zde zastavil na 
oběd. 

Lze odhadnout, co si dá host 
k pití nebo jídlu, když vstoupí 
do restaurace?
Podle toho, jak dlouho se pohy-
bujete v praxi. Ale určitě se to 
odhadnout dá.

Když jste viděl pana Menzela 
pár měsíců před premiérou, 
jak na vás zapůsobil?
Nepůsobil vůbec nervózně, spíš 
naopak, velmi uvolněně. Je to 
velmi sympatický, decentní  
člověk. V každém případě to 
bylo příjemné setkání.
Odhadoval jste ho na víno 
nebo ostřejší slivovici?
(smích) Spíš na víno. 
Vzpomenete si, jestli byl jeho 
oběd královský?
Nevzpomínám si přesně, jestli 
si dal polévku, ale měl slivovici, 
kuřecí maso, dezert, víno...
Je něco, co vám zanechal?
Podpis. Ptal se na to, jestli se má 
podepsat jako na fakturu nebo 
čitelně. Myslím si, že každý host 
jeho podpis na zdi bez prob-
lému najde. Je vzorový, jako 
z první třídy. / MD

 

5. koncert sezóny
úterý 6. února v 19 hodin

Jakub Pustina
baryton

Jana doležílková
soprán

Richard Pohl
piano

Nejmilejší opus. 
Jitka Čechová se synem Oskarem. Vrchní pan Pavel Křivý.
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TřI KRáLOVé NA BÍTEšSKu 
VYBRALI PůL MILIONu
Letošní tříkrálovou sbírkou udělali obyvatelé 
našeho kraje určitě radost Charitě i všem 
potřebným. V obcích na Velkobítešsku se totiž 
vybralo 501 072 Kč. Pro zajímavost: v okrese Žďár 
nad sázavou se vybralo celkem 1 737 188 Kč, na 
celé Moravě bezmála 39 milionů korun a v celé 
ČR celkem asi 55 milionů.  sbírky se zúčastnilo 
jen ve farnosti Velká Bíteš asi 50 koledníků, 

v celé ČR jich byly desetitisíce (13 567 tříkrálo-
vých skupinek). A komu vybrané peníze pomo-
hou? V našem okolí např. Dennímu stacionáři 
ve Velkém Meziříčí, Charitní ošetřovatelské 
a pečovatelské službě, rekonstrukci budovy 
Azylového domu pro bezdomovce v třebíči či 
vybavení Domova sv. Markéty pro matky s dětmi 
v Brně.  / LK

Nejen králové. V Deblíně koledovaly také královny!

Farnost Letos (Kč) Loni (Kč) Jednotlivé obce

Březí 31 058 29 809 Borovník 3 200, Březí 7 350, Březské 5 698, Níhov 11 310, Rozseč 3 500

Deblín 53 909 50 000 Braníškov 5 504, Deblín 42 665, ostatní obce 5 740

Domašov 56 436 52 000 Domašov 22 069, Javůrek 11 557, Rudka 14 146, Říčky 8 664

Heřmanov 20 350 19 106 Heřmanov 5 930, Milešín 2 880, Nová Ves 4 735, Radňoves 3 120, Vidonín 3 685

Jinošov 34 082 Hluboké 8 020, Jasenice 8 880, Jinošov 3 673, Kralice 13 509

Křoví 15 574 0 Křoví 15 574, Křižínkov a Katov - neproběhlo

Osová Bítýška 49 995 45 980 Jáchymov 1 464, Ořechov 9 735, Osová 2 477, Osová Bítýška 19 993, Skřinářov 2 940, Vlkov 7 601, Záblatí 5 785

Ruda 23 630 21 950 Březejc 4 260, Jabloňov 8 840, Ruda 10 530

Tasov 36 000 37 810 Březka 2 518, Čikov 4 121, Holubí Zhoř 4 690, Oslava 2 570, Vaneč 2 137, Dolní Heřmanice 5 519, Tasov a Lhotka 14 445

Velká Bíteš 119 628 115 100 Bezděkov 2703, Košíkov 6 320, Nové Sady 5 375, Přibyslavice 7 180, Velká Bíteš 98 050 

Zbraslav 60 410 57 677 Ludvíkov 4 150, Stanoviště 12 331, Újezd 8 524, Zbraslav 35 405

Celkem 501 072 Kč

Soutěž
o nejhezčí fotku maškar
V únoru se ve většině obcí uskuteční tradiční 
maškarní ostatkové průvody. Exit 162 proto 
vyhlašuje soutěž: vyfoťte svou maškaru 
a pošlete nám fotku e-mailem na adresu 
exit162@seznam.cz nejpozději do 20. února. 
Nejhezčí tři fotografie uveřejníme v příštím čísle 
časopisu a jejich autory oceníme  knižními 
odměnami (věnovala Kolpingova rodina 
Velká Bíteš), volnými vstupenkami na koncert 
Bítešského hudebního půlkruhu a volňásky na 
bowling.
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Tasov v našem okrese
K 1. lednu se obec tasov stala součástí okresu 
Žďár a „malého okresu“ Velké Meziříčí. tasovští 
tak sice budou mít blíž na úřady, ale změna 
pro ně znamená i jednu nepříjemnost: budou 
si muset vyměnit občanský průkaz. to se týká 
všech, včetně občanů starších 70 let, kteří měli 
dosud na výměnu průkazů výjimku. O výměnu 
musí všichni požádat nejpozději do konce dubna 
2007 na radnici v tasově nebo na Městském 
úřadu ve Velkém Meziříčí. stejně jako tasov 
přešly do Žďárského okresu obce Oslavička a 
Meziříčko.  / LK

Březí: 
V obci v lednu proběhly dva plesy – hasičský 
a farní.
V průběhu tohoto roku chce obec pokračovat 
v opravách komunikací – tentokrát je na řadě 
úsek mezi rybníkem a fotbalovým hřištěm.

Čikov: 
Orkán Kyrill, který se přes Evropu přehnal v půli 
ledna, má i svoje pozitivní dopady. V Čikově 
díky němu odhalili po dlouhé době závadu, 
která se projevovala na veřejném osvětlení a 
způsobovala jeho výpadky. tak ať to čikovským 
svítí! 

Katov: 
V místní škole proběhl 27. ledna den otevřených 
dveří. 

Křoví: 
V lokalitě „Na Drahách“ se připravuje deset 
stavebních míst pro rodinnou výstavbu. Obec již 
disponuje stavebním povolením a v současnosti 
žádá o dotaci. 

Níhov: 
Obec žádá o dotaci z Programu rozvoje ven-
kova ve výši 140 000 Kč na opravu střechy 
místní školky. A aby Níhov byl opravdu 
krásnější, chystá se i celková výměna veřejného 
osvětlení. Na osvětlení žádá obec dotaci od 
kraje.

Nové sady:  
Firma Aquaeco zahájila práce na výstavbě 
nového rybníku u Víra (mezi Novými sady a 
Krevlicemi). V průběhu ledna se připravoval 

terén na stavbu hráze a výpustě. Rybník bude 
dokončen ještě v průběhu tohoto roku.
V lednu v obci proběhl tradiční rybářský ples. 

Přibyslavice: 
Díky teplému počasí v lednu pokračovaly práce 
na stavbě hasičky. Hasiči ale nebudou jen pra-
covat, ale také se bavit na svém plese, který se 
uskuteční 3. února.

Pucov:
15. ledna započaly práce na stavbě rybníka 
tále. Pracuje se na odvodnění a skrývce terénu 
a probíhají i přípravné práce pro betonování. 
tempo prací závisí pochopitelně na počasí. 

Rozseč, Níhov: 
Zastupitelstva obcí schválila příspěvky na opravy 
kostela ve Březí ve výši, která byla dohodnuta na 
setkání starostů (Rozseč 30 000, Níhov 60 300). 
Více informací o opravách najdete v minulém 
Exitu.

skřinářov: 
Obec se chystá na opravy místního rybníka 
– především opravu hráze a oplocení. 40% 
nákladů přitom uhradí z vlastních zdrojů, na 
zbylých 60% je zažádáno o dotaci z Fondu 
obnovy venkova. 

Vlkov: 
snad se vlkovští po letech dočkají pořádné sil-
nice! Obec Vlkov společně s krajem Vysočina 
připravuje rekonstrukci silnice vedoucí přes 
obec. Na ni naváže i nová úprava návsi. Obě akce 
budou připraveny k realizaci v první polovině 
roku 2007.

Krátce z obcí

Tady se někdo dobře bavil. 
Dětský karneval ve Zbraslavi proběhl 21. ledna.



Bítýška: Moderní 
technika pro hasiče
V Osové Bítýšce se dobrovolní hasiči patrně 
dočkají. Ministerstvo vnitra totiž místním přispělo 
částkou 2 miliony korun na nákup nového 
hasičského auta. Ojedinělá je ovšem skutečnost, 
že další zhruba 2,5 milionu na nákup přispěje 
obec. Jak Exitu řekl starosta Josef Mach, výběrové 
řízení na dodavatele je ve stádiu přípravy.   / LK
¨

Nezabíjelo 
se jen v Deblíně
Ale taky v Katově. V sobotu 20. ledna totiž 
pořádali tamní hasiči domácí zabíjačku v místní 
hasičské zbrojnici. Zabíjeli se dva vepři o celkové 
váze cca. 250 kg. Celá akce se náramně vydařila, o 
čemž svědčí skutečnost, že všechny produkty byly 
v krátké době rozprodány. Zabíjačky se  zúčastnili 
i občané z okolních obcí a nejen to dává hasičům 
odhodlání uspořádat zabíjačku příští rok znova. 
 / Luděk Mičánek

Stanoviště: Internet 
se zadrhl 
tak co, kdy se ve stanovištích dočkají kvalit-
ního internetu? společnost Gity-Nettrade měla 
původně dokončit bezdrátové vysokorychlostní 

připojení do konce prosince. Jak jsme vás infor-
movali v minulém čísle, obec realisticky počítala 
s termínem začátku ledna. Hned po Novém roce 
ovšem obec obdržela od kraje oznámení o změně - 
kvůli změnám v technologii a změnám v počtu obcí 
přihlášených do projektu byl termín dokončení 
posunut až na 31. květen. Inu, věřme, že se místní 
alespoň k tomuto termínu dočkají.  / LK

Nová lékařka 
– nová ordinace
Obec Zbraslav vlastním nákladem vybudo-
vala novou ordinaci v budově Obecního úřadu. 
Jak Exitu sdělil starosta Karel Brym, náklady 
na její zřízení dosáhly výše asi 500 000 korun. 
Od ledna zde začne ordinovat MuDr. Hana 
Pokorná z Rudky, která vystřídá velmi oblíbenou 
lékařku Evu Kahleovou, jež odchází na zasloužený 
odpočinek. starosta dodává: „Jménem občanů 
děkuji paní doktorce Kahleové za její obětavou a 
dobrou práci.“  / LK
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V DEBLÍNĚ TO ŽIJE.  Koncert souboru Danielis z Rousínova sledoval zaplněný kostel. 

   Ordinační hodiny 
  Mudr. H. Pokorné:
           Zbraslav

 po, út: 7-12
 st:  12-16
 čt, pá: 7-12



OSOVá BÍTýšKA: 
Loutky bez nitek

  NA FAŘE / ��

Předposlední den loňského 
roku v sokolovně v Osové 
Bítýšce měli místní jedinečnou 
příležitost zažít něco zcela 
nevšedního. Nevěříte? Že 
Loutky bez nitek mohou být 
jenom vtipem? 
Ne, ne: právě tak se totiž 
jmenuje divadelní soubor, 
který v místní sokolovně 
vystoupil se svým divadelním 
představením Jsem kdo jsem.
Na soubor z Boleradic 
se přišlo podívat mnoho 
zvědavých příznivců divadla 
z Bítýšky i okolních vesnic. 
Dalšími z diváků byli mladí, 
kteří přijeli strávit silvestr na 
místní faru.
Představení vypráví o mla-
dém člověku, který hledá 
Boha. Nabízí se mu mnoho 
variant, ale žádná není pro 
něj ta pravá. Obrazy zachy-
cují situace z lidského života. 
Představením se autoři snaží 
předat poselství, že je dobré 
se zamyslet nad tím, v co 
věříme a co si myslíme. „Je 
to, co říkám, opravdu můj 
názor a moje myšlenka, nebo 
si za tím stojím jen proto, že 
to říkají všichni?“ Představení 
nedává žádnou odpověď. 

Neříká, co je a není správné. 
Celou hru napsali a zhudeb-

nili její protagonisté (tři 
muži a tři ženy). Všichni také 
v muzikálu zpívají, což dodává 
představení krásnou atmo-
sféru. Představení je založeno 
na hře světel a stínů. 
Ač mnozí tvrdí, že je 
představení hodně složité a 
nejednoznačné a proto to není 
„ono“, já si myslím pravý opak. 
Je dobře, že nejsou jednodu-
ché odpovědi, je dobře, že není 
jediná a správná pravda, je 
dobře, že není jeden názor...     
O souboru se můžete více 
dozvědět na adrese 

www.loutkybeznitek.ic.cz 

Misie 
v zážitcích

Víte, jak se žije nemocným 
s  AIDs v Africe? A malomoc-
ným v Indii? Chcete se dovědět, 
jak jim je možno pomoci? Máte 

možnost!

Kdy: 
18. února v 15.00

Kde:
Fara v Bíteši

Kdo: 
Veronika Fojtíková

Jak: 
živě slovem i promítáním

Veronika Fojtíková působila 9 
měsíců v Zambii a Etopii, kde 
pracovala s HIV pozitivními a ne-
mocnými AIDs. V Indii se starala 
rok a půl převážně o malomocné. 
V loňském roce navštívila ugandu 
při svěcení tamní nemocnice, která 
byla vybudována Českou katolick-
ou charitou a kde si v budoucnu 

přeje dále pracovat.

 ZVEME VÁS
Farní ples – 3. 2. ve 20.00 v Kul-
turním domě. Hraje kapela F-Box, 
vstupenky kupujte na Informačním 
centru.
Hromnice – svátek uvedení 
Páně do chrámu - 2. 2. Mše sv. 
v 8 a 18 h.
Společenství modlitby – 
9. 2. Vždy druhý pátek v měsíci 
bude po mši na faře modlitební 
společenství otevřené všem 
generacím.
Víkend v Heřmanově –
9.-11.2. tradiční akce pro školáky 
plná soutěží a her. Přihlášky 
v kostele a na stránkách far-
nosti.
Jarní prázdniny 
na faře v Bítýšce –
11.-16.2. Pestrý program pro 
mládež plný her, sportu a výt-
varných činností. 
Viz www.osovabityska.cz
 a 566 536 748.
Popeleční středa – 21. 2. Mše 
sv.  udělováním popelce v 8 a 18 
h. Opoledne pro školáky Hry, 
kvizy a zážitky každou sobotu 
v 15.30 na faře.

PŘÍZNIVCI DIVADLA ZAPLNILI SOKOLOVNU. Loutky bez nitek slavily úspěch.
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Základní umělecká škola rozhodně netrpí nedostat-
kem žáků - již několik roků se hlásí více žáků, než 
je ministerstvem potvrzená kapacita školy. Přesto 
večer, když žáci odejdou, se na půdě ZUŠ ode-
hrávají i činnosti docela exotické. Jednou z nich je 
pravidelné cvičení jógy, na které se scházejí bítešské 
i nebítešské ženy více než rok. Paní Marušku 
Mikuláškovou, která cvičení vede,  jsme požádali 
o rozhovor.

Ve čtvrtek v pět se pravidelně scházíte v ZUŠ. 
Budou ze cvičenek již brzo jogínky?
Víte, já označení jogín v našich poměrech nemám 
moc ráda. To je podmíněno i prostředím, možná 
tedy, až se vydáme na nějaký delší pobyt do Indie. 
U nás je to spíš zdravotní cvičení s prvky jógy.

Jóga je způsob života, 
ne jen cvičení těla.

Jak byste definovala jógu?
V původním významu to znamená sjednocení 
ducha, těla a mysli. Pokud se jí chcete věnovat 

doopravdy, jedna lekce týdně je opravdu málo. Je 
to způsob života, ne jen cvičení těla. Kdo jí pro-
padne, už jinak žít nemůže. Jóga pomáhá zvýšit 
odolnost, netrpíte nachlazeními ani jinými běž-
nými chorobami. 

Bydlíte v Ostrovačicích, jak jste se dostala jako 
cvičitelka do Bíteše?
Je to zásluha Libušky Dražanové, která chodila 
cvičit do Ostrovačic, protože věděla, že jóga je 
prospěšná jak pro fyzické, tak i duševní zdraví. 
V Bíteši se vytvořila velice rychle kompaktní 
srdečná skupina, na kterou se vždycky moc těším. 
S tím souhlasí i moje kolegyně a žákyně Mirka 
Fabíková, se kterou se ve vedení střídáme.

Holky, cvičte.
Vaše začátky?
K józe se obvykle zdravý člověk těžko dostává. 
Člověk musí být silně motivován - já jsem tehdy 
byla po infarktu. Můj bratr mě k tomu vlastně 
předurčil. Sám byl po těžké operaci srdce a cvi-
čil hodinu ráno a hodinu večer. Když přišel po 
několika letech na kontrolu do nemocnice, lékaři 
žasli, protože podle jejich prognózy už měl být po 
smrti. Jeho dcera byla těžká astmatička. Říkal 
nám často: „Holky, cvičte.“

Kdy to bylo?
Jógu cvičím už 25 let. Mým prvním učitelem byl 
Svamiči Mahešvarananda - Ind, který žije ve 
Střílkách. Sama jsem časem začala vyučovat - v 
Rosicích již 12 let, v Ostrovačicích 18. 

Při cvičení jógy slyším často obtížně vyslovi-
telné názvy.
Ano, náš učitel Mahešvarananda nás instruoval, 
že je důležité správně pojmenovat každý cvik. 
V Rosicích i Ostrovačicích to opravdu dělám, v 
Bíteši trošku méně. Víte, otevřené srdíčko a vše-
objímající láska cvičitele je podle mého názoru 
přece jen důležitější. 

Stačí třeba chvilku 
správně dýchat.

Měli bychom józe přizpůsobit svůj den?
Určitě. Například strava by měla být lehčí, pokud 
možno více rostlinná, méně masa - a když už, tak 
raději bílého. Samozřejmě nemohu vařit tři různá 
jídla denně. Ale na jógu si udělám čas, kdykoli 

KdYž VEČER žáCI OdEJdOu

MARIE MIKULÁŠKOVÁ  - 25 let jógy.







mám volnou chvilku. Není to jen cvičení, stačí 
třeba chvilku správně dýchat. 

Rozlišuje se několik různých systémů jógy. 
Který vyučujete Vy?
Jak už jsem řekla, u nás je to spíš zdravotní cvičení 
s prvky jógy. Vybírám si vhodná cvičení 
z hatha- , radža-, jangarové jógy a jógy v denním 
životě. Třeba jangarová jóga je určena pro důkladné 
protažení, uplatňuje se v ní hodně silových prvků. 

Jsou to tedy spíš větve stromu vyrůstající z jed-
noho kmene?
Ano, ke všem stylům mám velkou úctu, ale nedo-
poručuji, aby člověk neustále přeskakoval z jed-
noho stylu do druhého. Všechny styly se zvládnout 
nedají. Každý by si měl vybrat, co je pro něho 
dobré a snažit se to dělat.

Komu doporučíte cvičení?
Úplně každému. Jóga prospěje mladému i sta-
rému, zdravému i nemocnému - právě proto, že 

každý cvičí podle svých současných možností 
a rozhodně netrváme na dokonalém provedení 
cviků. Jóga je cesta. Moji vnuci - ještě jako před-
školáci - začali spontánně cvičit se mnou tím, že 
mě napodobovali. A nejstarším cvičencům je přes 
sedmdesát.

Některé účastnice dnešního cvičení mi před 
chvílí na chodbě prozradily, že k pravidelným 
čtvrtečním setkáním je motivuje nejen jóga 
sama, ale hlavně radost, kterou dokážete tak 
bezprostředně rozdávat.
Jsem ráda, že se mi to daří. Vloni jsme začínali 
v osmi lidech, dnes jich tu bylo sedmnáct. Za 
ta léta jsem se naučila pokoře, snažím se radost 
dávat i přijímat. 
Je to přirozené jako výdech a nádech. Život je 
dávání i přijímání. Dávání s láskou a přijímání 
s láskou.
Děkujeme za rozhovor.      

L. Dražanová, /md, /oh

PRO TENTO MĚSÍC / ��

Mozart s bachem by se možná rádi přidali. Jóga získává popularitu.



Na zhotovení razítka



�0 / INZERCE

                   CHORVATSKO - Baška Voda

   

Penzion GORAN

           

PENZION GORAN je vzdálen cca 150 m od moře a cca 300 m od pláže s jemnými oblázky. Ubytování je zajištěno ve studiu 

s polopenzí,  kde  číslice  za  písmenem S označuje  počet  pevných  lůžek  v pokoji.  TYP S2 nebo S3  je  dvoulůžkové resp. 

třílůžkové studio s kuchyňským koutem, ledničkou, televizí, vlastním sociálním zařízením a s balkonem nebo terasou.Všechny 

studia mají vlastní klimatzaci. V průběhu pobytu je na všech pokojích prováděn denní úklid a provádí se výměna ručníků. 

Každý pokoj má vlastní parkovací místo pro osobní auto. Stravování je zajištěno v klimatizované restauraci v rodinném hotelu 

Putnik, cca 20m od penzionu Goran, formou polopenze. Snídaně servírované-kontinentální, večeře servírované výběrem ze tří 

menu s dezertem.                                        

                                     

                          

Termíny

15.06 - 24.06.2007

22.06.- 01.07.2007

29.06.- 08.07.2007

06.07.- 15.07.2007

13.07.- 22.07.2007

20.07.- 29.07.2007

27.07.- 05.08.2007

03.08.- 12.08.2007

10.08.- 19.08.2007

17.08.- 26.08.2007

24.08.- 02.09.2007

31.08.- 09.09.2007

07.09.- 16.09.2007

3 990

3 990

4 790

4 790

4 790

4 290

4 790

4 790

4 790

4 790

Dítě do 12 let na pevném lůžku

3 990

3 990

4 790

4 990

4 990

5 690

5 690

5 690

5 290

5 690

5 690

5 690

5 690

Osoba na pevném lůžku

4 990

4 990

5 690

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování v penzionu Goran, 7x polopenzi, ložní prádlo včetně ručníků, spotřebu 

elektrické energie, pojištění CK proti úpadku, služby delegáta

POJIŠTĚNÍ na cesty a pobyt není v ceně zájezdu a proto doporučujeme komplexní cestovní pojištění včetně 

storna á 30,-Kč/os/den

SLEVY: dítě do 6 let se dvěma dospělími bez nároku na lůžko je zdarma, ubytování bez stravy na dotaz v CK 

PŘÍPLATKY:doprava lux. autobusem s klimatizací 2190,-Kč/os, pobytová taxa - děti do 12 let 0, děti 12-18 let 

150,-Kč/os, dospělí 300,-Kč/os

          

až10% sleva 
do 28.2.2007

BAŠKA VODA – patří mezi živá lázeňská letoviska na Makarské riviéře s krásným 

modrým mořem, jehož působivou atmosféru dotváří strmé skály Biokova. Krásné 

pláže s jemnými oblázky se táhnou od Brely přes Bašku Vodu až do Baško Polje 

s možností dlouhých procházek po pobřeží. Promenáda lemovaná palmami, hudba a 

tanec  na  mnoha  místech,  přístav,  řada  restaurací,  kaváren,  výborná  jadranská 

zmrzlina, ovocné a zeleninové trhy vytváří z Bašky Vody to pravé místo k prožití 

krásné dovolené.
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              CHORVATSKO – Promajna

                   

PENZION GRANIČ a VILA KATARINA  se nachází cca 100 m od moře a pobřežní promenády. Ubytování je zajištěno ve 

studiu s polopenzí, kde číslice za písmenem S označuje počet pevných lůžek v pokoji. TYP S2 nebo S3 je dvoulůžkové resp. 

třílůžkové  studio s   kuchyňským koutem, ledničkou, vlastním sociálním zařízením a s balkonem nebo terasou. Typ S4 je 

rodinný pokoj se dvěma lůžky v samostatném pokoji a se dvěma lůžky v obyvací části, má svůj kuchyňský kout, ledničku, 

vlastní  sociální zařízení a balkon nebo terasu. Během pobytu je na pokojích prováděn denní úklid a výměna ručníků dle 

potřeby. Stravování je pro všechny klienty zajištěno v restauraci  penzionu Niko, snídaně servírované-kontinentální, večeře 

servírované výběrem ze tří menu s dezertem.

Penzion GRANIČ – Vila KATARINA

         

             

Termíny

15.06.-24.06.2007

22.06.-01.07.2007

29.06.-08.07.2007

06.07.-15.07.2007

13.07.-22.07.2007

20.07.-29.07.2007

27.07.-05.08.2007

03.08.-12.08.2007

10.08.-19.08.2007

17.08.-26.08.2007

24.08.-02.09.2007

31.08.-09.09.2007
07.09.-16.09.2007

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování v penzionu, 7x polopenzi, ložní prádlo včetně ručníků, spotřebu 

elektrické energie, pojištění CK proti úpadku, služby delegáta

POJIŠTĚNÍ na cesty a pobyt není v ceně zájezdu a proto doporučujeme komplexní cestovní pojištění 

včetně storna á 30,-Kč/os/den

SLEVY: dítě do 6 let se dvěma dospělími bez nároku na lůžko je zdarma, uby tov ání bez strav y  na dotaz v  CK

PŘÍPLATKY:doprava lux. autobusem s klimatizací 2190,-Kč/os, pobytová taxa - děti do 12 let 0, děti 12-

18 let 150,-Kč/os, dospělí 300,-Kč/os  

Osoba na pevném lůžku

4 990

4 990

5 490

5 490

5 490

5 490

5 490

5 490

5 490

5 490

5 090

4 990

4 990

Dítě do 12 let na pevném lůžku

3 990

3 990

4 590

4 590

4 590

4 590

4 590

4 590

4 590

4 590

4 090

3 990

3 990

PROMAJNA je menší malebné letovisko na Makarské rivieře mezi městy Baška Voda 

a  Makarská.  Je vhodná zejména  pro rodiny s dětmi  pro  své  široké  oblázkové  pláže 

lemované borovicemi s pozvolným vstupem do moře.  Podél hlavní pláže  je několik 

plážových  barů  s občerstvením,  obchody,  pošta  a  prodejny  se  suvenýry.  S rušnými 

letovisky je  Promajna  spojená  chodníkem pro pěší,  který vede podél  pobřeží  a  kde 

cestou  objevíte  několik  malých  romantických  pláží  a  divokou  přírodu.  Promajna  je 

zejména vhodná pro ty, kteří hledají klidnou a pohodovou dovolenou.

až10% sleva 
do 28.2.2007
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„Co to tady neseš, ty jeden mizero. 
Vytáhni to ven!“ …„Poslušně hlá-
sím, pane lajtnant, že jsem si 
byl do prázdný flašky od koňaku 
napumpovat trochu vody k pití. 
Jenže voda je tam u tý pumpy, 
jak vidíte, pane lajtnant, nějaká 
žlutá, to bude asi nějaká žele-
zitá voda.“

Znalcům díla Jaroslava Haška už 
je jasné, kdo jsou protagonisté 
úryvku z Osudů dobrého vojáka 
švejka i kde byla studna s „že-
lezitou“ vodou. Ostatním, kteří 
to už mají na jazyku, připomenu, 
že rozhovor vedl poručík Dub se 
švejkem na nádraží v Humen-
ném.

Do Humenného jsme se vypra-
vili s tišnovským komorním 
orchestrem vloni začátkem října 
na pozvání tamního krajan-
ského Českého spolku, abychom 
zahráli na koncertu v rámci Dnů 
české hudby a poezie. to jsme 
ani netušili, že před námi tam 
koncertovali Virtuosi di Praga. 
Na východní slovensko se 
jede z Brna vlakem celou noc, 
ráno v Košicích se přestupuje a 
pokračuje ještě dál na východ. 
Po dvanáctihodinovém cesto-
vání vystoupíte na humenském 
nádraží – a hned vedle hlavní 
budovy stojí u pumpy Josef švejk 
v životní velikosti.

Před šesti lety (6. října 
2000) byla v Humenném 
odhalena první socha dob-
rého vojáka švejka na světě. 
Autorem díla je místní 
sochař Jaroslav drotár. 
dnes už to není světový 
unikát, další socha stojí 
v ruském Sankt Petěrburku 
a polském Sanoku.

Byli jsme ještě na schůdcích 
vlaku, a už nás vítal ing. Jaroslav 
Kiml – hlava Českého spolku, 
předseda společnosti příznivců 
Dobrého vojáka švejka v Hu-
menném, úžasně pracovitý a 
kamarádský člověk. Kimlovi 
se od této chvíle až po náš 
odjezd starali o celý orchestr, 
jako bychom byli nejbližší pří-
buzní a zároveň nejvyšší státní 
návštěva.
Protože koncert nás čekal až 
večer, šli jsme obhlédnout 
město. Humenné má asi 35 000 
obyvatel, při procházce si všim-
nete, jak se zde prolíná archi-
tektura minulých století (včetně 
socialistického realismu) s 
novou výstavbou. Minuli jsme 
velmi pěkný kaštiel (=zámek) 
střežený kamennými lvy, kde 
jsme hráli před dvěma lety a 
navštívili jsme skanzen lidové 
architektury. tady se můžete 
podívat do malého mlýna, do 
hospodářských i obytných sta-

vení a samozřejmě nesmí chy-
bět dřevěný kostelík. Je úžasné, 
co lidé dokázali ze dřeva posta-
vit.
Moc času jsme samozřejmě 
neměli – hlavním odpoled-
ním programem byla zkouška 
orchestru – abychom si trochu 
rozhýbali prsty. Potom nezbytná 
úprava zevnějšku a přesun 
na místo konání koncertu. 
tím byl nově postavený pra-
voslavný kostel v Humenném. 
Pravoslavné kostely asi každého 
při vstupu ohromí svou výzdo-
bou – spousta zlata na svatých 
ikonách kontrastuje s jednodu-
chostí zbytku interiéru.

Koncert byl opravdu nezapo-
menutelný. Kostel byl obsazen 
posluchači do posledního místa 
a pozornější publikum se snad 
nedá ani vymyslet. A po dlouhém 
závěrečném potlesku vestoje 
nám ještě chybělo v repertoáru 
několik přídavků. 

NEZNáMý BLÍZKý VýCHOd
železitou vodu jsme  v Humenném nepili

ŠVEJK - Čtvrtý stojící zprava.
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společná večeře s organizátory i 
zástupci Humenného se dle oče-
kávání hodně protáhla. 

V neděli ráno jsme ovšem byli 
připraveni u autobusu – další 
vystoupení bylo domluvené jako 
součást mše v malém kostelíku 
(opět pravoslavném) v Ruském 
Potoku. 
to je vesnička se zhruba 150 
obyvateli přímo v srdci národ-
ního parku Poloniny, asi sedm 
kilometrů od ukrajiny. trošku 
zvláštně při tomto počtu obyva-
tel působí dva kostelíky – jeden 
historický dřevěný, druhý zářící 
novotou. Na obou je však vidět, 
že si jich lidé váží a že se o ně 
opravdu pečlivě starají. 

Přestože jsme hráli ve větším 
z obou kostelů, měli jsme velké 
problémy, abychom se do něj 
i s posluchači vešli. slyšet mši 
ve staroslověnštině pro nás bylo 
možná ještě neobvyklejší než pro 
tamní věřící vystoupení komor-
ního orchestru v jejich sva-
tostánku. Po obědě v „Korčme“ 
jsme měli ještě čas na vycházku. 
V samotné vesnici si připadáte 
jako přesazeni alespoň o 60 let 
do minulosti a okolí je rájem  
milovníků přírody – vždyť je zde 
vyhlášena dokonce biosférická 
rezervace! 

/OttO HAsOŇ

O pár informací  jsem požádal 
paní Alenu Kimlovou.

Kde se vzalo tolik Čechů v Hu-
menném?
První vlna přišla už se vznikem 
samostatné Československé 
republiky po první světové 
válce. Když se podíváte do his-
torických dokumentů, většina 
úředníků, financů, policistů, 
celníků, lékařů měla česká 
jména. Stejně tak profesorský 
sbor tehdejšího gymnázia a 
obchodní akademie.
Druhá várka Čechů je spo-
jena se socialistickou výstavbou 
velkých podniků v padesátých 
a šedesátých letech. Třeba jen 
Vihorlat Snina, podnik pro 
speciální (rozuměj převážně 
vojenskou) výrobu, měl v době 
svého největšího rozkvětu přes 
6,5 tisíce zaměstnanců. A čeští 
odborníci tady zůstali.
Kolik Čechů tady žije?
V našem regionu se k české, 
moravské a slezské národnosti 
hlásí v současné době asi 450 
lidí. Dost problematické to bylo 
po rozdělení Československa. 
Najednou jsme se stali cizinci, 
kdo si chtěl ponechat občanství 
ČR, nesměl pracovat ve státní 
správě, ve školství a podobně. 
Museli jsme se pravidelně 
hlásit na cizinecké policii o 
prodloužení pobytu.

Co pro sebe děláte?
Myslím, že dost. Máme 
spolkový časopis Česká beseda, 
dvojjazyčný týdeník Mosty, 
pravidelně pořádáme semináře 
k významným událostem ČR, 
připomínáme si výročí význam-
ných Čechů, máme zde Dny české 
kultury, Dny  české kuchyně, kon-
certy, divadla, vernisáže, besedy 
se spisovateli a další akce.
Za velmi zdařilé považuji Dny 
české hudby, hudební akce ke stému 
narození Jaroslava Ježka – moc se 
mi líbil kytarový recitál Matěje 
Raka. Úspěšný byl i sportovní den 
pro národnostní menšiny, velký 
zájem je každoročně o Český ples 
v Košicích. 
A samozřejmě nesmím zapome-
nout na Švejkovské dny – letos tu 
byl i Richard Hašek, spisovatelův 
vnuk, uniformovaná družina z 
Twerdzy Przemyślowej z Polska.
A co dělá Humenné, potažmo 
Slovensko, pro Čechy?
Vybudovali jsme si zde dobrou 
pozici, na přehlížení si stěžovat 
nemůžeme, zastupitelé města 
nás zvou na jednání, pro  naše 
projekty získáváme pravidelně 
dotace od Ministerstva kultury. 
Spíš si dovolím malou invektivu 
– můžete mi říci, co dělá ČR pro 
svoje krajany na Slovensku?

ČEšI V HuMENNéM
hudba sbližuje - Koncert v pravoslavném kostele v Humenném.

KOSTELÍK V RUSKÉM POTOKU.
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Základní škola 
Velká Bíteš

Není to poprvé, kdy měly 
děti příležitost okusit ve 
školní jídelně dobroty cizích 
zemí. 
Vedoucí školní jídelny paní 
Ilony Brymové jsem u pří-
ležitosti „dne slovenské 
kuchyně“ položila několik 
otázek.

Kdo přišel s nápadem předsta-
vit dětem zahraniční kuchyni?
Podnět ke konání takových dnů 
jsem dala já, oslovila jsem potra-
vinářské firmy a přesvědčila je, 
aby takové akce začaly v růz-
ných vývařovnách nebo jídelnách 
organizovat. První den, který 
jsme zorganizovali, byl italský, 
následoval ho mexický. V lednu 
se v naší jídelně objevila sloven-
ská kuchyně.
Co se podávalo?
Slovenská gulášová polévka, 
halušky se zelím a uzeným 
masem a typický slovenský krém 
jako desert. Děti říkaly, že jim 
tuto „zmrzlinu“ můžeme dělat 
pořád.
Mění se nějakým způsobem 
chod jídelny?
Přicházejí lidé, kteří pomáhají 
vařit, necháme se vést, protože 
receptury jsou jiné, než vaříme 
my. Výzdoba jídelny je většinou  
na nás. 
Na co se můžeme těšit... moř-
ské pochoutky?
Tak to slíbit nemůžu. Ale jsem 
nadšená, takže určitě zase něco 
naplánujeme.

Přeji hodně spokojených stráv-
níků.  /MD

Mateřské 
centrum
Človíček

V měsíci lednu oslavilo 
Mateřské centrum Človíček 
první rok své existence.

toto malé výročí nás svádí 
k bilancování našich zdarů a 
nezdarů… 
Na začátku jsme jako nezdar 
pociťovaly marné hledání místa 
pro našeho Človíčka. Pátrání 
to bylo dlouhé, někdy se zdálo 
beznadějné a opravdu trvalo 
několik měsíců. Ale pak už nás 
provázely jenom samé „zdary“. 
Získaly jsme podporu předsta-
vitelů města Velké Bíteše a s je-
jich pomocí se podařilo nalézt 
vhodné prostory pro vybudo-
vání centra, zpracovat veške-
rou dokumentaci potřebnou 
pro vydání stavebního povo-
lení, nalézt firmu, která by pro-
vedla stavební úpravy a vyřešit 

spoustu dalších problémů spo-
jených s rekonstrukcí… 
Jsme neziskovou organizací a 
tudíž závislí na sponzorských 
darech a příspěvcích. Od září 
jsme se tedy začaly obracet s žá-
dostmi o finanční příspěvky 
na firmy z Velké Bíteše, blíz-
kého i vzdálenějšího okolí. 
seznamovaly jsme oslovené 
s našimi nápady, úmysly a cíli 
a přesvědčovaly je o nutnosti a 
potřebnosti vybudování zázemí 
pro maminky na mateřské 
dovolené a jejich děti. V drtivé 
většině případů jsme se setkaly 
a stále setkáváme s pochope-
ním, důvěrou a podporou.

ŠPAGETY CARBONARE. Se špagetami bojovaly děti loni.To byl ve školní jídelně „Italský 
den“.

REKONSTRUKCE.  Človíčci se dočkají. 



ŠKOLY / ��

V listopadu jsme navázaly spo-
lupráci s Klubem kultury Velké 
Bíteše a s jeho pomocí jsme se 
bítešským občanům představily 
Martinským průvodem   svě-
týlek. V prosinci pak na naše 
nejmenší s jejich maminkami 
čekalo Cvičeníčko a v předvá-
nočním čase jsme se sešly při 
Vánočním tvoření. Za uplynu-
lých dvanáct měsíců jsme ura-
zily velký kus cesty.
A další rok naší práce byl zahá-
jen dlouho plánovanou rekon-
strukcí prostor pro naše mateř-
ské centrum. 
technické služby Velká Bíteš 
spol. s r.o. se ujaly nelehkého 
úkolu vytvořit pěkné a  funkční 
prostředí pro děti a maminky 
z Velké Bíteše a okolí. A díky 
jim se Človíček již brzy dočká 
svého domova.

Za MC Človíček
Pavla Hekalová

Človíček již brzy 
dočká svého 
„domova“.
Poděkování: 
městu Velká Bíteš a firmám: 
Technické služby Velká Bíteš 
spol. s r.o., KOVO Koukola 
s.r.o., LABARA s.r.o., Bematech 
s.r.o., Building Plastics s.r.o., 
PBS Velká Bíteš a.s., ZV OS 
KOVO při PBS Velká Bíteš 
a.s., Strojírna Slavíček s.r.o., 
Salixus, Mazánek - MOBIL, 
Hana Pöcklová - Pekařství, 
Ohňostroje Miloš Janeček, 
Restaurace u Šidlů Jabloňov, 
Krevlický dvůr - MVDr. Jiří 
Hruška a dále pak Mgr. 
Miriamě Žoldošové, panu 
Romanu Lukáškovi, panu 
Vlastimilu Svobodovi, Ing. 
Janě Procházkové, Ing. Marii 
Šabacké – SOU Jana Tiraye, 
paní Zdence Procházkové, paní 

Bohumile Drlíčkové a paní 
Haně Holíkové – TJ Spartak.  

Za MC Človíček 
Pavla Hekalová

MŠ Masarykovo 
náměstí

Budu prvňá-
ček... a kdo je 
víc?
Naši předško-
láci se na zápis 

do školy pečlivě připravují. 
Navštívili jsme základní školu a 
děti si vyzkoušely, jaké to je sedět 
ve školních lavicích. A nejen děti 
se připravují. Opět se nám poda-
řilo uspořádat besedu pro rodiče 

s paní Mgr. Liškovou, která pra-
cuje na Pedagogicko psycho-
logické poradně ve Žďáru nad 
sázavou.  /kolektiv Mš

Co s sebou k zápisu?

-  občanský průkaz 
-  rodný list dítěte
-  vyplněnou žádost o přijetí dítěte (formuláře  
 budou k dispozici i u zápisu)

děti, které měly odklad školní docházky, k zápisu 
nemusí, dostaví se pouze zákonný zástupce dítěte. 

Zápis dětí do 1. ročníku 
Zš Velká Bíteš 1. 2. 2007 13 - 17 hod.

Zš Velká Bíteš, tišnovská 116 7. 2. 2007 10 - 15 hod.

Zš Křoví 31. 1. 2007 13 -16 hod.

Zš Katov 5. 2. 2007 13 - 15 hod.

LT Prosatín
Pořádáme „zimně jarní“ akci na Klečanech.

termín konání: 9. 2. - 11. 2. 2007

Sraz: 9.2. v 15 hod. u místního tiskového centra - školní jídelny.
Návrat: 11.2. okolo 12 hodiny
Závaznou přihlášku a bližší informace získáte na Zš Velká Bíteš 
- Mgr. Doubková a Mgr. Holánek, popř. u táborníků.

ŠKOLA?  Do září to uteče jako voda.
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„Pracujeme i ve tmě, protože slepí lidé světlo 
k práci s hlínou nepotřebují“, říká pan štěpán 
Axman v Centru AtM v tasově.
tvůrce techniky modelování pro nevi-
domé (AtM) studoval střední školu (obor 
kamenosochař) a sám se k  modelování dostal 
právě v rámci studií. 

Kde a kdy jste začínal?

V letech 1994 až 1999 jsme měli v Brně první ateliér, 
který navštěvovali nevidomí, se kterými  jsem mode-
loval. Tou dobou však nebyla stanovena pevná pra-
vidla. Spíš jsem se pokoušel  seznamovat nevidomé 
s modelováním. Dělali jsme věci bez řemeslného 
základu. Tehdy jsem řešil to, že hmat má dispozice 
pro sochařinu i výtvarnou činnost a stálo by za to, 
aby nevidící měli šanci rozvíjet se, konkurovat nám 
vidícím... Bylo potřeba dát dohromady postupy, díky 
kterým by se  řemeslo mohli naučit. Chtěl jsem mode-
lování přizpůsobit všem. Přemýšlel jsem nad tím, že 

teprve až se tuto techniku nevidomí naučí, můžou 
dokázat, jestli ten talent mají a budou schopni samo-
statné dráhy. V roce 2001 jsme začali v Tasově.

Můžete představit Axmanovu  techniku mode-
lování?

Základem je vytvoření hmatové matematiky a 
hmatové databanky.

Co to znamená?

Slepý člověk, který nemá vizuální paměť, musí 
všechno kolem sebe našahat. Pokud se chce věnovat 
výtvarnému řemeslu, potřebuje mít zásobárnu, aby 
mohl vymýšlet a tvořit. Snažíme se nevidomým dát 
množství hmatových variant - otevřená pusa, zavřené 
oči, typy účesů, postavy, reliéfy...oni to neznají, musí 
si to na hliněných modelech ohmatat.
Při práci začínáme kostrou. Na základě hmatové 
matematiky je nevidomý člověk schopen si propočítat 
proporce všeho kolem sebe. To znamená, že dokáže 
najít místo pro umístění oka, ucha... pak se to 
přenáší do obličeje, hlav, do postav. Z jednotlivých 

JSEM NEVIdITELNý...

Zvládli byste to?  Nevidomí ano.
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hliněných hadů vzniká měřítko, síla hadu je při práci 
s nevidomým měrová jednotka. Používá se přesné 
dělení, napočítají si, kam mají umístit oko, pusu... 
Výuka obličejů trvá až tři měsíce, pak se přidává 
krk, zadní část hlavy. Hledá se výraz. Výuka hlav 
trvá minimálně půl roku. 
Musíte mít trpělivost, učit 
se varianty vlasů, což je 
velmi náročné.
Součástí patentu jsou i 
obyčejné krabice od mléka, na které se nejdříve 
namotávají hadi. 

Jak probíhá běžný školní den u vás?

Začínáme ráno v osm výuku a pracujeme do půl 
dvanácté, následuje hodinová pauza na oběd v místní 
škole a pak pracujeme do šesti hodin. Často děláme 
i v sobotu dopoledne, neděle je dobrovolná. Máme 
totiž studenty  z Opavy, Ostravy, Kyjova. Většinou 
všichni dojíždějí na 14 dnů, kdy se učí jakoby v kuse, 
a pak se vrací na dva týdny domů. 

Jak dlouho trvá studium?

Řemeslný obor trvá dva až dva a půl roku. Podle 
toho, jak šikovný nevidomý člověk je. Navíc další obor 
je učitel ATM, a ten mohou studovat i zdraví lidé, 
ale s podmínkou, že tuto techniku budou dělat pouze 
s postiženými. Ten trvá kolem dvou let pro vidící a tří 
let pro nevidomé.

Jak staré máte studenty?

Pracujeme hlavně s mladými lidmi, od 18 let. 
Výjimkou byla paní, která měla zájem o studium ve 
svých šedesáti letech. 

Kolik studentů můžete přijmout do jednoho 
ročníku?

Maximálně osm lidí. Studenti musejí být schopní 
postarat se o sebe, udělat si sami jídlo, pití.

Cítíte se jako učitel?

Nejsem učitel, jsem „neviditelný“...

Kde se prezentujete?

Pořádáme hlavně výtvarné výstavy a současně 
i výstavy, během kterých seznamujeme s technikou.  
Navíc máme vytvořený výchovně vzdělávací pro-
gram HELE LIDI - HELE SOCHA, během kterého 
jsou děti na školách seznamovány se „slepotou“. 
Byl jsem i ve Francii, v Kanadě, ve Švédsku, Finsku 
i jiných místech Evropy.

Nechal jste se inspirovat zahraničím?

Hledal jsem na západě, 
ale zjistil jsem, že se tato 
hmatová technika nikde 
nedělá, takže je to opravdu 
český patent.

Jak se pracuje s cizojazyčnými nevidomými?

Nemusíte perfektně ovládat cizí jazyk, musíte 
především chtít a hledat způsob, jak s nimi praco-
vat.

Co si myslíte, že je pro zrakově postižené  při 
práci s hlínou nejnáročnější?

Nejnáročnější je reliéf. I málokterý vidící sochař ho 
dokonale zvládá. Mám tady schované reliéfy, které, 
podle mě, lze považovat za sochařská díla. Tyto 
reliéfy vytvořil nevidící autor.

Jak výslednou práci ovlivňuje vidící člověk?

V zařízeních pro nevidící se stává, že na výtvarném 
díle, při kterém asistuje vidící člověk, je spoluúčast 
nevidomého pouze 30 procent, zbytek pochází od 
učitele. To by se ale nemělo stávat. Někdy je taky docela 
těžké to rozeznat. Já to poznám. Vím, jak pracují 
nevidící bez spoluúčasti vidícího. Nevidomých, kteří 
dělají opravdu sami, zas tolik není. 

Děkuji za rozhovor. 

Hlava plná hadů.  Hadi k modelování patří.

UKÁZAT NĚCO DRUHÉMU ZNAMENÁ VZÍT 
JEHO RUKU A DÁT MU JI NA PROHLÍŽENÝ 
PŘEDMĚT.  Š. Axman
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Hokejový oddíl (dále jen HC) v našem městě 
momentálně zažívá hodně těžké chvíle. Výsledky 
mužstva mužů ve II. lize jsou katastrofální, 
umístění v tabulce hovoří jasnou řečí. Naši se 
totiž po domácí prohře 2:9 s do té doby posled-
ním týmem Kroměříze propadli na její samotné 
dno. Co je příčinou současného stavu? skutečně 
se momentálně nedá udělat nic, co by situaci 
našeho klubu alespoň trochu zlepšilo? Nejen 
tyto otázky jsem právě po zmíněném zápase 
s Kroměříží položil předsedovi HC JIřÍMu 
CHAdIMOVI. ten sice nejprve nechtěl dění 
v klubu příliš komentovat a odkázal mě na ofi-
ciální prohlášení na internetových stránkách, 
nakonec však přece jen svolil a na mé dotazy mi 
ochotně odpověděl. 

Jak hodnotíte současnou situaci v klubu, co se 
výsledků týká?
„Situace v klubu je kritická a žádá si zásadní 
řešení.“

ukončil trenér Jabůrek definitivně své půso-
bení u týmu? Pokud ano, jaké byly důvody 
jeho odchodu?
„Ano. Trenér Jabůrek po sérii debaklů nebyl 
schopen tým motivovat ke zlepšení, proto jsem 
mu navrhl ukončení činnosti, což s úlevou akcep-
toval. Rozešli jsme se ale v dobrém a s vědomím, 
že on skutečně nic nezanedbal, ale se současným 
kádrem si prostě nemohl vést lépe.“

Kdo jej na místě hlavního trenéra nahradí?
„Pro zbytek sezóny, kterou dohrát musíme, jsou 
vedením týmu pověřeni trenéři Balabán, Ekrt a 
Konečný Jan ml.“

Předpokládáte také nějaké změny v kádru 
mužstva nebo ve zbytku zápasy odehrají stejní 
hráči, kteří odehráli její většinu?
„K 18.1.2007 dochází k obměně kádru novými 
tvářemi z juniorského týmu HC Komety Brno, 
tito ale tým pouze doplňují, nikoliv posilují. 
Naopak z důvodu ztráty motivace po zápase 
s Kroměříží tým opustily dlouholeté opory Jiří 
Prkna a Roman Sechovec.“

Upřímně, jak jste se cítil, když mužstvo pro-
hrálo domácí zápas se Šternberkem 1:17?
„K utkání se Šternberkem mohu říct jediné. 
Skutečně mi při sportu nikdy nebylo hůř a dodnes 

nechápu, jak se to mohlo stát. Hráči jsou na tom 
špatně především psychicky, protože v následu-
jícím zápase ve Valašském Meziříčí minimálně 
polovinu zápasu předváděli kvalitní hru, vstře-
lit gól je ale pro nás bohužel téměř nepřekona-
telným problémem. Pak přijdou dvě tři chyby a 
tým se sesype jako domek z karet. Hráči jsou totiž 
nezkušení a s touto situací se nedokáží vyrov-
nat.“

Myslíte si doopravdy, že skutečnou příčinou 
špatných výsledků mužstva je pouze nedosta-
tek finančních prostředků?
„Ano, příčinou tohoto stavu je katastrofální fi-
nanční situace v klubu. Nejsou peníze = nejsou 
zkušení hráči = nejsou výsledky. Jasná matema-
tika, ne! Rozpočet klubu je letos na úrovni polo-
viny toho z předchozího roku a navíc většina 
našich soupeřů má na sezónu oproti nám k dis-
pozici několikanásobek finančních prostředků. 
To se to potom vyhrává!“

Jak vidíte budoucnost HC v našem městě? 
Myslíte si, že je reálné ve stávajících podmín-
kách hrát II.ligu ve Velké Bíteši i nadále?
„V současné situaci, která nyní ve vztahu města 
a klubu nastala, nevidím reálnou šanci pokra-
čovat v účasti v II.lize. Mrzí mne však jedna věc.
Zatímco Technické služby (dále jen TS – pozn. 
autora) na klubu velmi slušně vydělávají, tak 
samotný klub skomírá! Jsem skutečně zvědav, 
kdo bude TS platit, když hokej v Bíteši skončí. 
To asi zavřou stadion, protože radní, zastupitelé 
ani TS ke sportu žádný vztah nemají! Dokladem 
tohoto byla schůzka vedení města s předsedy 
sportovních klubů začátkem roku.Tam se pouze 
konstatovalo, že město nemá peníze a minimální 
příspěvky, které kluby dostanou, budou mít za 
důsledek jediné. Když bude někdo chtít, aby jeho 
ratolest sportovala, tak musí sáhnout hluboko do 
peněženky. Na vysvětlení uvádím několik dalších 
skutečností. Z celkové částky vynakládané měs-
tem na veškerý sport, která činí asi 1,3 mil Kč, 
spolknou TS asi 800 tis.za provoz zimního sta-
dionu. Každý ale ví, že tyto peníze se musí vyna-
ložit, i kdyby tu náš klub nehrál. Zimní stadion 
je totiž majetkem města a to se o něj musí sta-
rat. Myslím si, že není možné veřejnosti tvrdit, že 
toto je podpora hokeje, když ve skutečnosti peníze 
nedostane hokejový klub, ale Technické služby, 
stoprocentně vlastněné městem. Tomu říkám: 

HC VELKá BÍTEš
Nejsou peníze = nejsou hráči = nejsou výsledky
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„Vlk se nažral, ale koza zůstala celá!“ Proč není 
možné za stejných podmínek nechat zimní sta-
dion provozovat někým jiným, to vážně nepocho-
pím! Stadion pod TS chátrá, není vidět zájem o 
jeho zlepšení. Jsme vybavením stadionu skuteč-
nou Popelkou mezi týmy II.ligy a z těch posměš-
ných poznámek je nám skutečně smutno. Sami 
s tím ale nemůžeme nic dělat. 
Východiskem by bylo zřízení městem vlastněné 
společnosti se zaměřením na zimní stadion a 
hokej, která by spravovala stadion s péčí řád-
ného hospodáře a případný zisk by účelně vyna-
kládala do zmíněných činností. Zdůrazňuji, že 
mé osobní ambice jsou v tomto případě nulové 
a bylo by vhodné, kdyby vedení města tuto mož-
nost alespoň zvážilo, případně vypsalo výběrové 
řízení na provozování zimního stadionu, kterého 
by se mohly účastnit i firmy z podnikatelského 
prostředí.“ 

Na závěr ještě jedna otázka. Klub čeká volební 
valná hromada. Budete kandidovat na funkci 
předsedy HC i pro nadcházející období? 
„Předseda klubu je funkce volená. Zvolen by měl 
být ten, kdo na konferenci klubu navrhne nej-
lepší program klubu a zajistí mu potřebnou pod-
poru města či sponzorů! Otázkou zústává, zda-li 
je vůbec někdo ochoten se o tuto funkci ucházet. 
Nic za ni nemá a stojí ho spoustu času, který by 
mohl lépe využít se svou rodinou nebo v práci, 
navíc za peníze!“

Děkuji za rozhovor.

Přehled zápasů 
za poslední období:

Velká Bíteš – Velké Meziříčí 1:3, 
branka našich: Pospíšil

Hodonín – Velká Bíteš 11:1, 
branka našich: Jaskula

Velká Bíteš – šternberk 1:17, 
branka našich: tůma

Valašské Meziříčí – Velká Bíteš 7:0
Velká Bíteš – Kroměříž 2:9, 

branky našich: sommer, Prkna

Krátce: 

tradiční cyklistický závod Brno – Velká 
Bíteš – Brno se v letošním roce jako součást 
Extraligy cyklistů pojede 1.4.2007. 

Halového fotbalového turnaje se zúčastní 
starší žáci FC spartak Velká Bíteš. 10.2.2007 
a 25.2.2007 jsou pozváni do nové haly tJ 
tatranu Bohunice. Malý halový fotbalový 
turnaj si uspořádali také „staří pání“. V hale 
tJ spartak Velká Bíteš se 26.12.2006 vítězem 
klání čtyř týmů stal tým „Dřevokazi“. 

A do třetice sálová kopaná. V sobotu 
17.2.2007 pořádá tJ spartak Velká Bíteš 
v místní hale další otevřený turnaj.  Přihlášky 
bude jako obvykle přijímat Zdeněk šilhan. 

tabulka mužstev II. ligy skupiny VÝCHOD - sezóna 2006 - 2007
Pořadí Klub Utkání Výher VP Remíz Proher PP Skóre Bodů

1. Šumperk 33 20 0 4 9 0 150:76 64

2. Blansko 33 19 0 3 10 1 105:85 61

3. Hodonín 33 18 2 1 11 1 119:88 60

4. Technika Brno 33 18 0 4 9 2 130:103 60

5. Orlová 33 17 1 0 10 5 126:85 58

6. Nový Jičín 33 15 3 5 10 0 123:94 56

7. Šternberk 33 15 2 3 12 1 147:112 53

8. Přerov 33 14 3 2 12 2 111:96 52

9. Valašské Meziříčí 33 16 0 2 15 0 101:117 50

10. Velké Meziříčí 33 6 2 3 22 0 69:147 25

11. Kroměříž 33 6 0 2 24 1 91:157 21

12. Velká Bíteš 33 5 1 1 25 1 68:180 19

http://smartpuckphotogra-
phy.com/smartPictures/Col-

lege1.jpg
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FC Spartak Velká Bíteš 
Halová sezóna 

je v plném proudu
Hned čtyři mužstva fotbalového oddílu z na-
šeho města se na přelomu roků 2006 a 2007 
zúčastnila halových turnajů. Jak si v nich vedla? 

dorostenci – 13.1.2007 – Bystřice n. Pern.
Dorostenci do svého turnaje vstoupili exce-
lentně a vysoko porazili oba zúčastněné týmy z 
Brna, jak Bosonohy, tak ČAFC Židenice.
Bohužel v dalších zápasech už se našim tolik 
nevedlo a pokaždé odcházeli z hřiště poraženi. 
Nejprve je přehrál pořádající tým štěpánova 
(bývalá Bystřice nad Pernštejnem) a nakonec i 
Boskovice, které se také staly konečným vítě-
zem turnaje. 
Našim vyrovnaná bilance dvou vítězství i porá-
žek přinesla 3.místo. 

Výsledky našich:
Velká Bíteš - Bosonohy 9:4

Velká Bíteš - ČAFC židenice 8:3
Velká Bíteš - štěpánov 3:4
Velká Bíteš - Boskovice 3:6

Konečné pořadí turnaje:
1. Boskovice
2. štěpánov nad svratkou
3. Velká Bíteš
4. Bosonohy
5. ČAFC Židenice

Za náš tým nastoupili: brankář - Andrlík Jan, 
hráči do pole - Kerber Luboš, suchomel Libor, 
Hřebíček Martin, Horký Jiří, šimeček Ondřej, 
Antoš Petr, švanda Ondřej, Liška Pavel
Zápasy turnaje se hrály na 2 x 13 min. při počtu 
hráčů 4+1

Hodnocení trenéra Zdeňka Musila: „ První 
dva zápasy jsme zaslouženě vysoko vyhráli, v 
dalších už naše výkony byly horší. V pátek před 
turnajem jsme na tréninku dost běhali, což se 
asi v těchto zápasech projevilo.“ 

Mladší žáci – 14.1.2007 – Brno-Bohunice
silně obsazený halový turnaj v Brně - Bohunicích 
našim mladším žákům v neděli 14.1.2007 nevy-
šel. Čtyři zápasy v základní skupině našim při-
nesly jen samé porážky, což v konečném účto-
vání muselo znamenat poslední, 5. místo ve 
skupině a konec jejich účinkování v turnaji. 

Výsledky našich:
Velká Bíteš - drnovice 0:3

Velká Bíteš - ČAFC židenice 1:2, 
branka našich: Bartošek
Velká Bíteš - Líšeň 1:2, 
branka našich: Ristic

Velká Bíteš - Prostějov 0:6

Za náš tým nastoupili: Malý, urbánek, Bartošek, 
říha, Vrábel, Karásek, Mašek, Videmský, Ristic, 
Pohanka, Janoušek. Zápasy turnaje se hrály na 
1 x 18 min. při počtu hráčů 4+1

Hodnocení trenéra Libora švandy: „Drnovice 
i Prostějov nás přehráli. Bylo vidět, že se jedná o 
mužstva z vyšších soutěží. Mrzí nás ale zápasy 
s Židenicemi a Líšní, ve kterých jsme nebyli 
horší, soupeři ale lépe využívali svoje šance a 
proto nás v obou případech porazili.“ 

Mladší a starší přípravka – 26. a 27.12.2006 
– Velká Bíteš – hala TJ Spartak Velká Bíteš
V hale TJ Spartak Velká Bíteš se na konci loň-
ského roku ve dvou turnajích představilo cel-
kem 12 týmů, což celkem znamená úctyhodný 
počet více než 100 dětí. Oba turnaje se ode-
hrály v dobré atmosféře, kterou vytvořila pře-
vážně rodinnými příslušníky slušně zaplněná 
hala. Kromě domácího týmu se prvního tur-
naje zúčastnil z okolí tým Křoví, den poté pak 
zástupci Deblína. Vítězné poháry si z obou 
klání odnesli zástupci Ivančic. 

Konečné pořadí turnajů:

Datum Den Hodina Soupeř Soutěž Místo konání Povrch

18.2.2007 Ne 16.00 Jaroměřice 
n. R.

I.A třída V. Meziříčí umělá tráva

24.2.2007 So 14.00 V. Meziříčí 
B

I.B třída V. Meziříčí umělá tráva

4.3.2007 Ne 19.00 Tišnov I.A třída 
JmFŽ

Brno - Líšeň umělá tráva

11.3.2007 Ne 19.00 Miroslav KP JmFŽ Brno - Líšeň umělá tráva

15.3.2007 Čt 18.00 Mokrá 
- Horákov

KP JmFŽ V. Meziříčí umělá tráva

17.3.2007 So  Soběšice I.B třída Brno - 
Janouškova ul.

umělá tráva

25.3.2007 Ne 17.30  V. Meziříčí umělá tráva

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA STARŠÍ PŘÍPRAVKA

1. Ivančice 23:4 13b 1. Ivančice 33:7 12b

2. Tišnov 10:4 11b 2. Bosonohy 27:12 12b

3. Vel. Bíteš 10:10 9b 3. Zbýšov 17:12 9b 

4. Zbýšov 11:18 4b 4. Zastávka 17:13 6b

5. Křoví 4:16 3b 5. Vel. Bíteš 16:19 6b

6. Bosonohy 8:14 2b 6. Deblín 0:47 0b

Přinášíme Vám plán přípravných zápasů 
před jarní částí sezóny 2006/2007.
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program kina
Pátek 2. února v 19.30
Casino Royale (Casino Royale) 
Daniel Craig jako nový James 007 Bond, Eva Green jako 
nová Bondgirl…

Neděle 4. února v 17.30 a v 19.30
Asterix a Vikingové  (Astérix et les Vikings)
Asterix a Obelix dostali velký úkol: předělat 
Zničehonixe na správného muže… to nemůže skončit 
dobře! 

Pátek 9. února v 19.30
Kupec benátský (the Merchant of Venice) 
Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes a Lynn Collins 
v adaptaci slavné hry Williama shakespeara. Drama i 
komedie o dluhu ve výši jedné libry masa z vlastního 
těla…

Neděle 11. února v 19.30
Ro(c)k podvraťáků 
Černá komedie Karla Janáka (snowboarďáci) o muzice, 
penězích a gangsterech.
 
Pátek 16. února v 19.30
Tsotsi (tsotsi) 
snímek Jihoafrické republiky, který se bude líbit i 
fanouškům promyšlených krimifilmů mimo okruh fes-
tivalu. Film získal Oscara 2006 pro nejlepší neanglicky 
mluvený film, Zlatý globus a Cenu diváků na MFF 
v torontu. 

Neděle 18. února v 19.30
Parfém: Příběh vraha (Perfume: the story of 
Murderer)
Základní esencí nové vůně bude vůně mladé dívky, nev-
inné a čisté… Od dob Edgara Allana Poea nikdo nenap-
sal tak dokonalý thriller. V hlavních rolích B. Wishaw a 
D. Hofmann

Pátek 23. února v 19.30
BORAT
Nejlepší kazašský reportér se vydává do Ameriky natočit 
reportáž o zemi netušených možností…a taky si najít 
manželku, protože tu starou mu roztrhal medvěd… 
Brilantní komedie, ve které nebude ušetřen nikdo!

Pátek 2. března v 19.30
Cesta domů 
Okouzlující příběh o lásce a ztrátě… Čínský poetický 
snímek oceněný Velkou cenou MFF v Berlíně.

Neděle 4. března v 19.30
Příběh zrození (the Nativity story)
Jeden z největších příběhů lidstva… Dramatický a pod-
manivý příběh o cestě do Betléma. 

recenze
Cesta domů 
Obchodník  Luo yusheng, syn vesnických rodičů, jenž 
jako jediný z celého okolí vystudoval vysokou školu, při-
jíždí za svou čerstvě ovdovělou matkou, aby se zúčastnil 
otcova pohřbu. Vyslechne umanutý matčin požadavek, 
která chce, aby zesnulý byl podle starobylého zvyku do-
nesen do místa, kde prožil většinu ž7ivota. Přitom je kon-
frontován s dávnými vzpomínkami na události, o kterých 
slýchal jako malý chlapec. Jeho otec nastoupil kdysi na 
učitelské místo a zamiloval se do nejpůvabnější z míst-
ních dívek. Láska však neměla v období počínající „kul-
turní revoluce“ místo a mladý učitel byl z politických dů-
vodů donucen k odchodu. Po dvou letech se opět stře-
távají a pouze smrt rozděluje jejich celoživotní společnou 
pouť. Luo yusheng si uvědomuje jak silné bylo toto ro-
dinné pouto a kolik překážek museli jeho rodiče pře-
konat. Nakonec se rozhodne splnit nejen matčino ale i 
otcovo poslední přání. Dojemnost příběhu dotváří bra-
vurně zvládnutá práce s obrazem, hudební doprovod a 
herecký výkon tehdy ještě začínající megastar čínské ki-
nematografie Ziyi Zhang.

Režie: Yimou Zhang
Hrají: Ziyi Zhang, Honglei Sun 
Čína 1999, 89 minut

Kupec Benátský / Filmová adap-
tace jedné z nejslavnějších shakespearových her o 
krutém a pomstychtivém lichváři shylockovi, kterého 
nepřekonatelným způsobem ztvárnil Al Pacino. 
Nadčasový příběh vypráví nejen o náhodě a osudu, 
vládnoucích lidským životům, ale také o antisemi-
tismu přítomném i v tak liberálním prostředí jakým 
byla v 16. století benátská republika. Hrabivý židovský 
lichvář shylock je ještě horší než jeho špatná pověst. 
Nevynechá jedinou příležitost, aby si vychutnal potíže 
křesťanských šlechticů, které nouze zavádí do jeho 
domu. Jednoho dne požádá lichváře o půjčku vážený 
kupec Antonio, jehož mladý přítel Bassanio zoufale 
potřebuje peníze, aby získal ruku milované Porcie. 
Když ovšem Antonio nemůže peníze včas vrátit, má 
shylock volnou ruku k tomu, aby si léta ponižování 
a pohrdání na nenáviděném světě vybral i s úroky. 
Přestože adaptace klasiky na filmové plátno nebývá 
nikdy jednoduchá, Radfordovi se však podařila díky 
neotřelému pohledu, vynikající výpravě a především 
pak díky hereckým osobnostem.

Režie: Michael Radford
Hrají: Jeremy Irons, Al Pacino, Joseph Fiennes
usA, Itálie, GB, Lucembursko 2004, 138 minut

Datum Den Hodina Soupeř Soutěž Místo konání Povrch

18.2.2007 Ne 16.00 Jaroměřice 
n. R.

I.A třída V. Meziříčí umělá tráva

24.2.2007 So 14.00 V. Meziříčí 
B

I.B třída V. Meziříčí umělá tráva

4.3.2007 Ne 19.00 Tišnov I.A třída 
JmFŽ

Brno - Líšeň umělá tráva

11.3.2007 Ne 19.00 Miroslav KP JmFŽ Brno - Líšeň umělá tráva

15.3.2007 Čt 18.00 Mokrá 
- Horákov

KP JmFŽ V. Meziříčí umělá tráva

17.3.2007 So  Soběšice I.B třída Brno - 
Janouškova ul.

umělá tráva

25.3.2007 Ne 17.30  V. Meziříčí umělá tráva

Přinášíme Vám plán přípravných zápasů 
před jarní částí sezóny 2006/2007.
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Čt 1.2. Vernisáž výstavy modelování nevidomých V. Bíteš - Klub kultury 17.00

Pá 2.2. - So 10.2. Výstava modelování nevidomých V. Bíteš - Klub kultury 8-15.30

So 3.2. Farní ples. Hraje F-BOX, vstupenky na Infocentru V. Bíteš - Kulturní dům 20.00

Hasičský ples. Hraje Bítešská kapela Osová Bítýška - sokolovna 20.00

Hasičský ples. Bohatá tombola Přibyslavice - Salajka 20.00

Ne 4.2. Plavání v Nové Vsi - Seniorklub V. Bíteš - od spořitelny 8.00

Po 5.2. Zastupitelstvo města Velká Bíteš - schvalování rozpočtu na rok 2007 V. Bíteš - Kulturní dům 16.00

Út 6.2. Jakub Pustina - baryton. Koncert Bítešského hudebního půlkruhu V. Bíteš - Kulturní dům 19.00

St 7.2. Hudební sklepy - Paleček a Janík. Tip na výlet Náměšť - Kaple sv. Anny 19.00

Pá 9.2. Promítání fotografií z návštěvy Italů V. Bíteš - Klub kultury 18.00

So 10.2. Výtvarný kurs pro veřejnost. Vyrobíme si obal na květináč pletený pedikem a šénou diamantovou 
vazbou

V. Bíteš - MŠ náměstí 14.00

Ostatková zábava v Ořechově Ořechov - Kulturní dům 20.00

Rybářský ples V. Bíteš - Kulturní dům 20.00

Taneční zábava se skupinou Evis. Pořádají hasiči Heřmanov 20.00

Ne 11.2. - 
Pá 16.2.

Jarní prázdniny pro mládež. Bude připraven pestrý týdenní program zážitků, her, různých aktivit, 
sportu a výtvarných činností. Viz www.osovabityska.cz a tel. 566 536 748

Osová Bítýška - fara celý týden

Út 13.2. Exkurze do střediska Student Agency - Seniorklub V. Bíteš - od spořitelny 13.30

St 14.2. Sv. Valentin - večeře při svíčkách. Akce: Ona večeři zdarma V. Bíteš - U Raušů od 15.00

Pá 16.2. Malování na hedvábí. více informací na www.clovicek.salixus.cz nebo 605 587 457 V. Bíteš - SOU 18.00

Monkey Business & Gulo Čar. Koncert - tip na výlet. Viz www.semilasso.cz Brno - Semilasso 20.00

So 17.2. Ostatkové maškarní průvody. POZOR! Exit vyhlašuje soutěž o nejhezčí fotku maškar. 
Podrobnosti na str. 10

Většina obcí

Výtvarný kurs pro veřejnost. Práce s keramickou hlínou a sklem, přípravný kurs, na který nava-
zuje kurs 31. 3. 2007

V. Bíteš - MŠ náměstí 14.00

Ostatkové posezení s hudbou Křižínkov 20.00

Ples První brněnské strojírny. Hostem bude Josef Laufer V. Bíteš - Kulturní dům 20.00

Ne 18.2. Karneval v pohádce. Tentokrát se budeme inspirovat pohádkou Princ a Večernice Ořechov - Kulturní dům 14.00

Misie v zážitcích. Jak se žije nemocným AIDS v Africe? A malomocným v Indii? Viz velkabites.far-
nost.cz

V. Bíteš - Fara 15.00

Út 20.2. Baby club. Hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let V. Bíteš - MŠ náměstí 15.00

St 21.2. Popeleční středa. Mše sv.  udělováním popelce a zahájením postní doby V. Bíteš - kostel 8.00 a 18.00

Seniorklub s pplk. Ing. Ivo Střechou V. Bíteš - Kulturní dům 15.00

Pá 23.2. Cvičeníčko - dopolední hraní a dovádění, skotačení, batolení a zpívání (nejen) maminek s dětmi V. Bíteš - Hala TJ Spartak 9.30

So 24.2. Výtvarný kurs pro veřejnost. Šperkovnice – menší  hranatý koš pletený na rámu Náročné na čas 
– celý den

V. Bíteš - MŠ náměstí 10.00

Ne 25. 2. Vernisáž výstavy Karel May a Jeho Svět V. Meziříčí - Jupiter klub 14.00

Út 27.2. Seniorské bruslení V. Bíteš - Zimní stadion 14.00

Zelené odpoledne V. Bíteš - MŠ U stadionu 15.00

Z Kyjeva do Japonska Škodou Rapid - beseda V. Bíteš - Klub kultury 17.00

So 3.3. Dětský karneval. Hraje p. Coufal Čikov - Kulturní dům 14.00

Zábava se skupinou Provokace Osová Bítyška - sokolovna 20.00

dejte nám vědět o akcích u vás! 724 782 165 / Ladislav Koubek








