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CÍTÍTE SE V BÍTEŠI CÍTÍTE SE V BÍTEŠI 
BEZPEČNĚ?BEZPEČNĚ?
CO ČEKÁ PRVŇÁČKY
HODY SE BLÍŽÍ
TISÍCE FANDŮ MOTOREK V BITÝŠCE
EXIT EXTRA: PETR BENDE VE STANOVIŠTÍCH

ZAPLATÍTE 20 KČ

ZÍSKÁTE 50 KČ

+ EXIT EXTRA

Eva Čerešňáková
první Česká vicemiss
za rok 2007
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Milé léto,
to ses nám rozparádilo. Sice několik dní v červenci jsi nám dalo najevo, 
že se můžeš tvářit i jako aprílové, ale poté ses vrátilo k rekordním tep-
lotním výkonům. Redakce se opravdu zapotila.
Různé mutace předpovědí počasí 
nás informují o tom, jak letní tep-
loty na našem území překonávají ty 
na území států v subtropech. Srpen 
údajně nebude o nic mírumilov-
nější. Zřejmě nám časem nezbyde 
nic jiného, než se jezdit zchladit do 
Tuniska. 
A až budete posílat dopis nebo pohled 
svým známým a kamarádům, nechte 
klidně vypnutý svůj mobilní telefon a 
využijte poštovní holuby. Jsou rych-
lejší než par avion. Pan Mrňa v rub-
rice Lidé kolem nás o tom ví své.
Nechte se inspirovat výletem Bítešáků 
a zkuste procestovat vlakem naši vlast.
A myslete i na festivaly. Některé ještě během srpna stihnete.

Za redakci Hana Ventrubová
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rok 2007
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 FOTO MĚSÍCE - kde všude se lze skrýt před sluncem...

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme MVDr. 
Kláře Dvořákové 
a MVDr. Viktoru 
Dvořákovi za odborný 
a vstřícný přístup 
při příchodu těchto 
miláčků na svět.
Rodina bernského 
salašnického psa
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Přinášíme vám názory zainteresovaných:

Mgr. Miroslav Báňa,
starosta
Na základě diskuse na posledním zastupitel-
stvu jsme oslovili města z regionu – Žďár, Nové 
Město, Velké Meziříčí, Třebíč, Bystřici – jaké mají 
zkušenosti a jaké jsou náklady na městskou poli-
cii. 
Po jednání s velitelem bítešského oddělení PČR 
panem Navrátilem jsme mohli pouze konstatovat, 
že na jihu Žďárského okresu (Velké Meziříčí
a Velká Bíteš) je katastrofální nedostatek mužů 
v uniformě. A když má policista možnost nastoupit 
v Brně, má Bíteš smůlu.
Policie a bezpečnost je věcí státu - není fér, pokud 
zodpovědnost stát přenáší na města. Kdyby to 
bylo v mé pravomoci, městské policie bych zrušil 
a posílil PČR - strážníci se pletou do záležitostí 
policie a naopak. Městská policie je často volána 
k událostem, které by měla řešit rodina. Výchovu 
v rodině nemůže nahrazovat ani policie, ani 
škola.

Podle zkušeností je zapotřebí alespoň jednoho 
strážníka na tisíc obyvatel. To ale platí pro větší 
města nad 10 000 obyvatel. Vzhledem k tomu, 
že tu máme ještě devět městských částí, musíme 
počítat s dvojnásobkem – to znamená dvanáct 
lidí. Pokud jsem se ptal na náklady, na jednoho 
strážníka je potřeba 350 – 450 tisíc ročně, z toho 
asi 90 % činí mzdové náklady. Chce-li mít Bíteš 
městskou policii, znamená to vzdát se investic, 
oprav, rekonstrukcí.
Měřiče rychlosti na komunikacích také moc 
nevyřeší, není-li možno řidiče hned poku-
tovat. Jejich cena začíná od 100 000 Kč. Na 
nezodpovědné řidiče působí přesně naopak – kdo 
víc natočí. Slyšel jsem o případu, kdy v dříve 
relativně klidné ulici bylo naměřeno 150 km/h. 
Podle mého názoru pomůže v tomto případě 
jedině regulérní radar, který zase potřebuje na 
obsluhu a následné zastavování provinilců čtyři 
muže.

Npor. Jaroslav Navrátil,
velitel bítešského oddělení PČR
Pokud je městská policie funkční, nejsou obvykle 
problémy ve spolupráci s PČR. To potvrzují 
zkušenosti třeba ze Žďáru či Nového Města. Otázka 
je, kolik by v Bíteši bylo městských strážníků. Dva 
nebo tři rozhodně nestačí, minimální přijatelný 
stav jsou čtyři lidé. Rozhodnout se pro městskou 
policii není jednoduché. Ze zákona je jí nadřízen 
starosta, to vyžaduje spoustu starostí a financí.
Na našem oddělení to v současné době po person-
ální stránce dobře nevypadá. Jeden člověk nám 
odchází, další sice pravděpodobně nastoupí, ale 
čeká ho rok a půl v policejní škole a potom ještě 
pár měsíců v Praze. Bohužel na jihu Žďárského 
okresu nejsme schopni sehnat lidi pro práci v PČR 

Také vám vadí, když řidiči jezdí kolem vašeho domu sedmdesátkou či ještě rychleji? Když silní mladí 
mužové po návštěvě hospody vysypávají popelnice a odpadkové koše? Když vidíte ohnuté či vyvrácené 
značky? Zdi „ozdobené“ sprejery? 
Problémů, které spadají do kompetence policie, rozhodně neubývá. Místní oddělení PČR se v současné 
době potýká s personálními problémy. Bylo by řešením zřídit v Bíteši městskou policii?

CÍTÍTE SE V BÍTEŠI BEZPEČNĚ?

Co vlastně městská policie může? (Seřazeno chronologicky dle vydaných zákonů)
zastavovat vozidla, jejichž řidič se dopustil přestupku
zastavit dopravu
řešit přestupky na místě v blokovém řízení (všechny, které může řešit obec a některé přestupky 
proti státní správě)
pokutovat za narušení plynulosti a bezpečnosti jízdy
nařídit odstranění vozidla ze silnice
pokutovat za kouření na veřejných prostranstvích
měřit rychlost a pokutovat její překročení

–
–
–

–
–
–
–
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– ve Žďáře, v Novém Městě a v Bystřici 
s tím problémy nemají.
Podle mého názoru udávají tabulkové 
stavy minimální počet lidí, s jakými se dá 
zajišťovat služba. Tabulkový stav pro naše 
oddělení je jedenáct, v současnosti je nás 
devět.
Hlídka na měření rychlosti je na okrese 
jediná, požadavků na měření rychlosti ze 
strany starostů je podstatně víc, než je 
možné realizovat. 
Nejvíc práce máme s majetkovými trest-
nými činy – vloupání, vykradená auta 
houbařů. Těžko dokazatelné je okrádání 
starých lidí; když potom stojí ostřílení lumpi 
proti babičce, která špatně vidí a slyší…

Hana Pöcklová,
zastupitelka
Ať už dopadne řešení dopravy ve Velké 
Bíteši jakkoliv, bude její realizace několik 
- méně či více - roků trvat. Do té doby 
ale nemůžeme akceptovat současný stav 
bezpečnosti nejen na silnicích, ale i ulicích 
v našem městě. 
Provoz na silnicích je čím dál hustší a 
rychlejší, a bohužel sbor místní policie čím 
dál chudší po úpravě služebního zákona - 
nejen co se týká financí, ale i co do počtu 
policistů. 
Vandalství a výtržnictví přibývá, 
vykradených vozů také. Nejen kamiony přes 
Bíteš sviští rychlostí, která je té maximální 
povolené na desítky kilometrů v hodině 
vzdálená. 
Jsem přesvědčená, že diskuse o tom, zda 
místní oddělení státní policie ano či ne, se 
znovu blíží mílovými kroky. Je samozřejmé, 
že náklady na vznik a provoz městské poli-
cie jsou vysoké, ale je-li pro nás bezpečnost 
našich dětí, rodin, známých i neznámých 
důležitá, měla by se tato investice stát jed-
nou z priorit našeho města. Proč opra-
vovat silnice, když nám je kamiony svou 
nepřiměřenou rychlostí záhy zničí, proč 
opravovat náměstí či jiná prostranství, když 
je vandalové a mnohdy nezletilí podnapilí 
nenechají na pokoji?

Vážení čtenáři, závěr si udělejte sami. 
Prospěla by Bíteši městská policie a byli 
bychom ji schopni zaplatit? Na zastupitel-
stvo v září by měl starosta přinést detailnější 
informace o zkušenostech s městskou policií. 
Věřím, že zastupitelé rozhodnou pro dobro 
Bíteše.
Své podněty a názory pište na adresu reda-
kce nebo mailem na exit162@seznam.cz.

/OH

Velké Meziříčí - Ing. František Bradáč
1. Není to černobílé, občas si občané stěžují že MP není tam, kde 
by být měla. Neumíme si ale představit, že by neexistovala. Bez 
preventivní činnosti, kterou provádí, by byla situace určitě horší.
2. Rozhodně si PČR nestěžuje, několikrát jsem dostal i poděkování 
z její strany.
3. Šest lidí (rozšíření ze čtyř).
4. 2,5 mil. Kč, dost velké výdaje jdou na školení a materiální 
zabezpečení.

Žďár nad Sázavou - tajemník, Ing. Jan Havlík
1. Jsme spokojeni, je to dáno i tím, že jsme zřizovatelem. Městská 
policie je samozřejmě represivní složka, proto se občas vyskytují 
stížnosti.
2. Obě složky spolupracují, nepozorujeme rivalitu. PČR přestává 
řešit veřejný pořádek a věnuje se trestným činům. Závisí to 
pochopitelně nejvíc na konkrétních lidech.
3. V současné době dvacet dva.
4. 9,5 milionu náklady, asi 500 tisíc vyberou na pokutách.

Nové Město na Moravě - Zdeňka Marková
1. Už si neumím představit, že bychom MP neměli.
2. Došlo k výraznému zlepšení, v současnosti velmi dobrá.
3. Devět. Počet je dán tím, aby dvoučlenné hlídky mohly zajišťovat 
nepřetržitou službu.
4. Náklady tři a půl miliónu, výnosy 515 tisíc.

Bystřice nad Pernštejnem - Ing. Karel Pačiska 
Městskou policii jsme měli asi pět let, potom jsme ji zrušili, 
protože jsme nebyli spokojeni s její prací. Bylo to dáno špatným 
personálním obsazením.
V současné době uvažujeme o znovuzřízení jejího statutu tak, že 
by starosta byl současně náčelník i policista a měl právo pokuto-
vat za přestupky. Stejně mi občané volají domů, když vidí vandaly 
nebo je příliš hlasitá zábava. Chtěli bychom instalovat stacionární 
radar. 

Moravské Budějovice - Ing. Vlastimil Bařinka
Dnes jsme měli výběrové řízení na městského strážníka. Městká 
policie byla zřízena asi před dvěma měsíci. Budeme instalovat 2 
– 3 stacionární a dva přenosné radary, a potřebujeme člověka, 
který bude inkasovat pokuty. Máme tady informační měřiče 
rychlosti se záznamem, z 20 000 projíždějících aut jich 7000 jede 
rychleji a 2000 dokonce rychleji než 80 km/h. Rekord byl 168 km/
h. To je pro nás naprosto nepřijatelný stav. Moravské Budějovice i 
sousední obce se přihlásily do akce Bezpečné město, náš strážník 
tedy bude po dohodě pracovat i v okolí.

Starostům okolních měst jsme 
položili následující otázky:

Jak je radnice spokojena s prací městské policie?
Jak hodnotíte spolupráci městské policie a PČR?
Kolik městských strážníků máte? 
Jaké jsou náklady a výnosy městské policie?

1.
2.
3.
4.
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Do Přibyslavic 
přes Svatoslav, 
starosta půjde 
domů pěšky
Do poloviny září by měla 
firma Strabag opravit téměř 
deset kilometrů silnice II. 
třídy od bývalé cihelny až po 
Křeptovský Dvůr.
Oprava je plánovaná maxi-
málně do 15. září, frézovat 
se začalo u Křeptova v pon-
dělí 23. července. Je ale reálná 
šance, že hotovo bude dřív. Na 
trase nebyl předběžně prove-
den žádný průzkum, potřebné 
opravy budou stanoveny 
pochůzkou po odfrézování 
horní vrstvy vozovky. 
Frézování probíhá za provozu, 
asfaltobetonový povrch bude 
finišer pokládat a válcovat pro 
oba pruhy najednou v krat-
ších úsecích. To znamená, že 
odpadá pracovní spára upro-
střed silnice a povrch by tedy 
měl déle vydržet.
Objízdná trasa povede z Při-
byslavic přes Svatoslav a po 
Tišnovské do Velké Bíteše. 
Uzavírka této části bude trvat 
nejdéle tři dny mezi daty 30. 7. 
a 19. 8.
Při rekonstrukci části od Bíteše 
na Křeptov budeme jezdit po 
silnici první třídy na Osovou 
Bítýšku, silnice bude uzavřena 
po dobu 7 dnů  mezi  20. 8. a 
15. 9.
Dosud nevyřešeným pro-
blémem zůstává autobusová 
doprava, BDS obdržela písemné  
rozhodnutí o úplné uzavírce až 
24. července, jednání pokra-
čuje. Je však možné, že Nové 
Sady, Bezděkov, Jáchymov, 
Březka a Holubí Zhoř zůstanou 
několik dnů doslova odříznuty.
V rámci rekonstrukce dosta-
nou chodníky v Růžové (od kři-
žovatky k Jeřábkově pekárně) 
zámkovou dlažbu, bude zrušen 
sloup na křižovatce Na Valech 
a telefonní přípojky pove-
dou v zemi. Rovněž se počítá 

s opravou kanalizačních vpustí, 
které jsou v současnosti téměř 
nejvyšším místem vozovky. 

/OH

Na Italy nemá 
město letos ani 
korunu
Ze značek začátku obce zmi-
zely v červnu tabule hlásící se 
k partnerství s italským měs-
tem Torrevecchia Pia. 
Starosty Mgr. Miroslava Báni 
jsme se zeptali proč.
„Tabule musely být neprodleně 
odstraněny na výzvu Policie 
ČR, jinak hrozila městu pokuta. 
Nebyly totiž umístěny v sou-
ladu se zákonem. Existence či 
neexistence tabulí nebyla nijak 
zmíněna v partnerské smlouvě 
obou měst.“ 
O dalších perspektivách part-
nerství se Báňa vyjadřuje velmi 
rezervovaně: „Musí o tom roz-
hodnout rada a zastupitelstvo. 
Momentálně město nemá ani 
korunu navíc, aby bylo možné 
uspořádat  nějaký výlet do 
Itálie.“ /OH

Kulturní dům 
čekají opravy
Klub kultury ve spolupráci 
s vedením města připra-
vuje řadu úprav  v kulturním 
domě. 
Po majetkovém dořešení 
pozemku vedle kulturního 
domu, který stále patří Sokolu, 
začnou úpravy pro bezbarié-
rový vstup a dosavadní úkli-
dová komora ve vestibulu se 
změní na toalety pro tělesně 
postižené. 
Finančně nejnáročnější bude 
celková rekonstrukce topení. 
Letos bude opravena kotelna, 
aby vyhovovala normám, 
během prázdnin bude zpraco-
ván projekt , následně stavební 
povolení. Rekonstrukce topení  
bude řešit i rozvod teplé užit-
kové vody. V příštím roce se 

budou postupně vyměňovat 
jednotlivé větve topení,  počítá 
se i s modernizací řídícího 
systému, takže správce bude 
mít možnost regulovat topení 
přímo ze své kanceláře. 
Starosta Miroslav Báňa se o 
současném stavu topení vyjá-
dřil nelichotivě: „Je to jedna 
velká katastrofa. Projektanti od 
topenářů dva dni hledali, co 
je kam připojeno. Od rekon-
strukce si slibuji radikální 
snížení nákladů na vytápění.“
V další fázi oprav dojde zřejmě 
na elektroinstalaci. /OH

Bez klíčů
Družstvo Velké Bíteše se 
nezúčastnilo 15. ročníku 
soutěže O čtyři klíče k velko-
meziříčské bráně. 
Ze čtyř členů družstva (žáků 
SOU Jana Tiraye) se totiž tři 
nedostavili. Jediným oficiálním 
reprezentantem našeho města 
tak zůstal starosta Miroslav 
Báňa. Možná k tomu při-
spěl i termín konání soutěže 
– letos se konala poprvé v čer-
venci a počasí jejím účastní-
kům opravdu nepřálo. Vítězem 
se stalo družstvo Velkého 
Meziříčí, druhé místo obsadil 
Křižanov a třetí Měřín. Příští 
rok bude soutěž opět v červnu.

/OH

Krátce
Opravy na náměstí
V pondělí 16. 7. byly zahájeny 
opravy okolí západní kašny na 
náměstí
Změna praporu
Zastupitelstvo musí na srp-
novém zasedání rozhodnout
o nové podobě oficiálního pra-
poru Velké Bíteše. Prapor, tak 
jak ho známe, byl totiž již dříve 
schválen pro obec  Bohdalovice 
nedaleko Českého Krumlova.  
V září je letošní poslední zase-
dání Heraldické komise par-
lamentu, která znak a prapor 
schvaluje. Znak Velké Bíteše 
si naštěstí dosud nikdo jiný 
schválit nenechal.



AKTUALITY / NÁZORY / 5

Nahradí Seniorklub Klub kul-
tury při organizaci akcí?
Na otázku v nadpisu odpověděla 
ředitelka KK Zdeňka Špičková:
„V letních měsících Klub kultury 
akce nepořádá z důvodu dovo-
lených a  především z důvodu 
velmi náročné přípravy Hodů, 
která probíhá intenzivně několik 
měsíců.“
600. výročí bude vidět už letos 
o hodech
Starosta Miroslav Báňa Exitu 162 
sdělil: „Velkoplošnou reklamu 600. 
výročí udělení městských práv 
uvidíte už o letošních hodech nad 
vchodem radnice a na štítu domu 
v Lánicích, kde má provozovnu 
Stanislav Mihal.“
Blahopřejeme
Paní Marie Cahová oslaví 10. 
srpna úžasné stoprvé narozeniny. 
Přejeme hodně zdraví a vitality 
do dalších let. /OH

Kácejme s rozvahou!
Nová tvář náměstí po pláno-
vané rekonstrukci je bezesporu 
moderní a zajímavá. Rozhodně 
nepatřím k zeleným ekoteroris-
tům, je mi však líto současné 
zeleně, dokonce i „nedůstoj-
ných jehličnanů“.  Jak upozor-
ňoval Ing. Libor Buchta ve svém 
názoru v jednom z loňských 
Exitů, vydláždění dosud zele-
ných ploch a vykácení některých 
stromů způsobí zvýšení teploty a 
prašnosti náměstí. Že to není jen 
náš názor, potvrdila i studie týmu 
Rolanda Ennose z univerzity 
Manchesteru. Tvrdí, že zelené plo-
chy mohou snížit letní teploty ve 
velkých aglomeracích až o sedm 

stupňů. Článek o tomto výzkumu 
uveřejnily Lidové noviny v pátek
18. května na straně 17.

/Otto Haso

V Bíteši chcípl pes 
Tak jsme chtěli nazvat jeden 
z článků už v minulém Exitu. 
Nakonec jsme to neudělali. 
Bohužel to je (nejen) o těchto 
prázdninách pravda. Kdyby 
nepřijel veřejnosti nehlášený 
kinematograf a senioři nepořá-
dali své tradiční výlety, neusku-
teční se v Bíteši v létě žádná 
akce. Přitom kdy jindy se lidé 
chtějí bavit než o prázdninách? 
Když projíždíme okolí, vidíme 
velké počty účastníků akcí: tady 
tisícovka lidí na Letní noci ve 
Zbraslavi, onde několik tisíc na 
motosrazu v Bítýšce, dokonce 
i Ruda se svým Traktorfestem 
přilákala přes tisíc lidí. Provoz 
bítešského Informačního centra 
a Klubu kultury nás ročně stojí 
půl druhého milionu korun. To 
opravdu není schopno na prázd-
niny připravit bohatší kulturní 
program? /redakce

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA ZELENĚ?
Letos se seklo „již“ dvakrát.

/Hana Pöcklová

KAŠNU NEPOZNÁME. Opravuje se nejen okolí dle plánu, ale podařilo se i 
utěsnit spáry, takže voda se neztrácí.

FRÉZOVÁNÍ PROBÍHÁ BEZ UZAVÍRKY. V Bíteši se začalo 25. 7.,
stav z 26.7. 8:25.

NÁZORY

NÁZORY

DO VELKÉ BÍTEŠE SE VRACÍ 
SILVESTR S FRANTIŠKEM 
KRATOCHVÍLEM - VÍCE
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE EXITU
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Rozhovor s hlavním stárkem Ondřejem Macholou 
a hlavní stárkovou Hankou Koubkovou.

Dalo to ostatním hodně úsilí, přemluvit vás, 
abyste se ujali letošních hodů?
Neznám lepší způsob, jak strávit poslední prázd-
niny v životě, než stárkovat, chystat hody a být 
s parádní partou mladých lidí. Někteří stárci mně 
říkali: „Když budeš letos hlavní, budu ještě o hodech 
tancovat.“ To byl pro nás impuls. Mám radost, 
že někteří kamarádi začali letos tancovat vůbec 
poprvé.

Je o tancování v chase zájem? Jak to vypadá 
s počtem kolon pro letošní hody?
Myslím, že zájem o tancování je. V průběhu srpna 
mají všichni poslední možnost se přidat – naučit se 
tancovat dvě besedy dá přeci jen zabrat. Ve skrytu 
duše letos doufáme v chasu složenou ze sedmi 
kolon, což by byl rekord.

Chystáte pro letošní hody nějaká překvapení?
No, kdybychom je teďka prozradili, už by se nejednalo 
o překvapení. Ale nebojte se, něco chystáme. Už 
teď můžeme říct, že chase dáme k dispozici CD 
s nahrávkami lidových písní. Budeme se snažit víc 
zpívat, aby při otevírání sklípků bylo chasu slyšet. 
Další novinky taky přijdou, takže možná to letos 
nebudou úplně tradiční bítešské hody. 

Jak se vám letos vybíral rychtář?
Dobře, protože jsme dostali horký tip a přemluvit 
manžele Janštovy nás stálo všehovšudy jednu láhev 
vína, což považujeme za úspěch. A od samého 
začátku vidíme, že tip to byl výborný a vznikl nám 
dobrý organizační tým.

Na co se z hodového programu nejvíce těšíte?
Až budu říkat rychtářovi dožínkovou básničku. A 
samozřejmě na sólo s rychtářkou.

Čím se teď při chystání hodů zabýváte? 
Je to spousta věcí, příprava tak velké akce není 
žádná legrace. Máme hodně schůzek s Janštovými 
(rychtářský pár), s Bítešskými lesy domlouváme 
máju a chvojky, s Technickými službami jejich 
odvoz a další zabezpečení hodů, především ale 
chasu učíme Moravskou i Českou besedu. 

Co je klíčem k vydařeným hodům?
Dobré počasí při nedělním programu, soudržnost 
chasy nejen při nácvicích a společných akcích, ale 
i při pracích na přípravě hodů. Nezbytná je dosta-
tečná podpora ze strany města a Informačního cen-
tra a hlavně veřejnost, která nás podpoří svou pří-
tomností.  / LK a HV

HODOVÝ PÁTEK NA BOWLINGU ŽIVÁ HUDBA

HODE BELE, HODE BODÓ!

HLAVNÍ PÁR STÁRKŮ - Hana Koubková a Ondřej Machola

LETOŠNÍ RYCHTÁŘ S RYCHTÁŘKOU - manželé Janštovi
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Rychlá kola
Motorky k létu patří. A pokud 
se na motorce ve Velké Bíteši 
objeví Eva Čerešňáková, první 
vicemiss v soutěži krásy Česká 
miss, je důvod k rozhovoru.

Rychlá kola jsou obvykle chlap-
skou záležitostí. Jaký máte vy 
vztah k motorkám a k rychlé 
jízdě?
Motorky se mi líbí a adrenalin
z rychlé jízdy je úžasný. Ale 
zároveň mám z rychlé jízdy obavy 
a proto se jí vyhýbám, protože si 
svého života vážím.
Zúčastníte se i vy Velké ceny
v srpnu na Masarykově okruhu?
Stále ještě nemám s přítelem 
upřesněný termín dovolené, ale 
pokud se mi to nebude vzájemně 
krýt, ráda se této akce zúčast-
ním... bude to super akce.
Co vás čeká v nejbližší době?
Dovolená  a také kromě módních 
přehlídek budu moderovat 
různé akce a na to se moc těším. 
Moderování mě hodně baví.
V říjnu letím reprezentovat ČR 
na Filipíny, kde se koná Miss 
Earth.
Plánujete navštívit Velkou 
Bíteš?
Při mé cestě z Prahy domů, do 
Uherského Hradiště, určitě.

Děkujeme za rozhovor a budeme 
vás vyhlížet. /OH a MD

Pekařská sobota 
v Rožnově pod 
Radhoštěm
Druhou červencovou sobotu 
se skanzen v Rožnově pod 
Radhoštěm zaplnil desítkami 
pekařských stánků. Konal se zde 
14. ročník Pekařské soboty. 
Součástí programu byly nejen 
prezentace výrobků jednotlivých 
pekařských firem, ale i soutěže 
propojené folklórním a hudeb-
ním doprovodným programem. 

Jeřábkova pekárna přihlásila 
do pekařských soutěží tradičně 
chléb a rohlíky z běžné produkce 
a při slavnostním vyhlašování 
v místním amfiteátru se bítešský 
chléb umístil na pátém místě a 
rohlíky obsadily místo čtvrté.
Gratulujeme a majitelce pekárny 
přejeme stejně veselou partu 
pekařů a pekařek i v příštím 
roce.  /MD

Traktorfest 
Ruda 2007
V neděli 8. července 2007 se 
konal první ročník setkání všech 
příznivců současné i historické 
zemědělské techniky. Celkově se 
této akce podle prodaných vstu-
penek zúčastnilo 1400 dospělých 
návštěvníků. Traktorů bylo regis-

trováno 107. Zábava a občerst-
vení bylo připraveno pro všechny, 
kteří využili hezkého nedělního 
počasí k návštěvě „Traktorfestu“ 
konaného na poli za obcí Ruda 
nedaleko Velké Bíteše. 
Připraveny byly tematické rych-
lostní a jiné soutěže, které pro-
věřovaly zručnost řidičů - pře-
jezd přes překážky, couvání 
s vlečkou na vytyčenou plochu, 
tažení jiného traktoru. Soutěží 
se zúčastnilo 44 strojů domácí
i tovární výroby. Pobavit se mohli 
profesionálové i amatéři spo-
lečně s celými rodinami. Soutěžit 
mohly děti a také návštěvníci, 
kteří nepřijeli s traktorem. 
Připraveny byly závody v kutá-
lení balíku slámy, házení pne-
umatikou, sbírání kamení nebo 
soutěž v rychlosti  rytí. K tanci a 
poslechu hrála živá hudba a sou-
těžilo se o hodnotné ceny. Díky 
příznivému počasí měli všichni 
dobrou náladu a již dnes vás 
všechny zveme na další ročník.

/OH

Držíte dietu? 
Běžte na Stouny!
Koncert VALÍCÍCH SE 
KAMENŮ na brněnském výsta-
višti navštívily desetitisíce lidí. 
K účasti byl donucen dokonce 
i majitel nejmenované bíteš-
ské restaurace. „Sice se mi moc 

PEKAŘI V AKCI. Při rozhovoru s Českým rozhlasem Ostrava

TRAKTORFEST. Obdivuhodný počin 
se konal v Rudě.
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nechtělo, ale nakonec jsem nelito-
val. Nádherná konstrukce podia 
převyšovala všechny moderní 
pavilony výstaviště, krásné svě-
telné efekty připomínaly kulisy 
Las Vegas.“ (Které nejmenovaný 
textový editor redakci Exitu pře-
křtil na Las Pegas). „Ale když 
jsem Stouny viděl,“ pokračuje 
bodrý Bítešák, „přestal jsem mít 
chuť i na svou bagetu. To jsou 
kluci štíhlí, řekl bych, že jako prst. 
Do mě by se každý z nich vešel 
dvakrát.“ 

Jak jsme se dozvěděli, bageta 
nakonec stejně konzumaci neu-
nikla. Až Rolling Stones navštíví 
Velkou Bíteš, budeme vás v Exitu 
předem informovat. /LK 

Bítešští rytíři u 
Vyškova

Letos se uskutečnil již 7. letní 
farní tábor, a to v Dědicích
u Vyškova. Všichni jsme se na něj 
velmi těšili, a tak při setkání před 
kostelem mnozí z nás byli napl-
něni očekáváním a touhou po 
dobrodružství.
Ačkoliv fara byla poměrně malá, 
brzy jsme si zvykli a se zápalem 
jsme se vrhli do naší celotábo-
rovky.
Hrdý a mocný Artuš, legendární 
král Anglie, nás zasvětil do tajů 
runového písma a svěřil se nám 
se svým velkým trápením. Sasové 
útočili a Artuš nás požádal

o pomoc. Nebylo to vždy lehké. 
Stálo proti nám Mordredovo 
vojsko, tak nelítostné a palčivé 
jako červencové slunce. „Museli 
jsme pořád běhat a bylo to dost 
náročné“, řekla členka skupiny 
Skerouši. Ale ať už šlo o obnovu 
vesnic vypálených Mordredem, 
sbírání diamantů za hluboké 
noci, jednání s mlsným a nenasy-
tným obchodníkem či s drzými 
a nerudnými trpaslíky, vše jsme 
zatím zdárně dokončili. Ovšem 
Mordred je podlý a nevyzpyta-
telný, my však doufáme, že se 
nám s Artušem podaří Anglii 
zachránit.

/ESTER LAJKEPOVÁ

Folkové 
prázdniny 
v Náměšti

SOUTĚŽ EXITU
4. srpna se ve Stanovištích 
uskuteční tradiční letní 
rocková noc, během které 
vystoupí i Petr Bende s kape-
lou. Připravili jsme pro vás 
při této příležitosti soutěž. 
Vítěze vyhlásí v průběhu fes-
tivalu moderátor večer Petr 
Holík z rádia Krokodýl. 

Soutěžní otázka:
Ve kterém roce se Petr 
Bende zúčastnil soutěže 
ČESKO HLEDÁ SUPERSTAR? 

Správné odpovědi posílejte 
na mail exit162@seznam.cz 
Můžete vyhrát cd Petra 
Bendeho a padesátiprocentní 
slevu CK CILKA na zájezd do 
Chorvatska.

ARTUŠ SE LÍBIL.  Na táboře v 
Dědicích. RADIM SCHWAB. Mistero buffo na 

vlašském dvoře.

RYTMICKÉ HRÁTKY SE ZIKFOU

FOTO: PAVEL POLEDŇÁK
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Kočovné kino
V předposledním červencovém týdnu do Bíteše 
zavítal kinematograf bratří Čadíků. Jeho 
posádky, tvořené Petrem Kupkou, Šimonem 
Kočím a Lukášem Večerkou (studenti JAMU), 
jsme se zeptali:

Jak se to stalo, že jste zavítali zrovna do Velké 
Bíteše? 
To se budete muset zeptat přímo pana Čadíka. 
Původně jsme v těchto dnech měli velké černé 
místo, Bíteš se podařilo domluvit na poslední 
chvíli. 
Která města jste již stihli projet?
Začali jsme v Brně na Moravském náměstí. 
Následovala Černá hora, kde jsme se zdrželi delší 
dobu, pak Hodonín, Petrov u Hodonína, Znojmo 
a teď Velká Bíteš. Ještě nás čeká Třebíč, Jihlava, 
Náměšť nad Oslavou, Žďár nad Sázavou a nako-
nec Blansko. Zajímavé je, že v každém městě 
nacházíme jiné publikum.
A jaké je publikum bítešské?
Musíme říci, že velmi slušné a kultivované. Poznáte 
to z maličkostí: zatímco v Hodoníně za sebou lidé 
nechávali spousty odpadků a v Petrově tak napůl, 
v Bíteši byste našel po ukončení produkce maxi-
málně deset kelímků. Lidé jsou tu pořádní. Navíc 
třeba v Hodoníně jsme se setkali s dost vlažnou 
reakcí, o tom tady nemůže být řeč. Škoda jen, že 
v prvních dnech byla v Bíteši menší návštěvnost, 
což bylo asi dáno slabší propagací. Třetí promítací 
den jsme tu měli už více diváků.
Jaký žánr filmů promítáte? Jsou to jenom české 
filmy?
Ano, promítáme pouze filmy české produkce, nej-
častěji pak jeden rok staré. V letošním roce to byly 
například Pravda lži, Grandhotel, Jak se krotí kro-
kodýli...
Máte nějaký film,  který by se dal označit za 
trhák?
Vyložený trhák nemáme, snažíme se zaujmout 
už skutečností, že vůbec promítáme v daném 
aranžmá. Většinu filmů sice seženou diváci i na 
DVD, ale přece jenom letní kino je letní kino.
Při promítání filmů nevybíráte vstupné. Jak to?
Náklady na promítání hradíme ze sponzorských 
příspěvků. Naprostou většinu hradí pivovar Černá 
hora, jehož pivo také na našich akcích čepujeme. A 
přispívají také sponzoři.
Stihnete si během vašeho pobytu u nás pro-
hlédnout i okolí?
Ano, vždyť promítáme vždy až po slunce západu, a 
tak máme většinu dne volného. Jezdíme se koupat. 
Škoda jen, že koupaliště není i v Bíteši. 

Děkujeme za rozhovor. /LK

recenze
Roming
Režisér komerčně velice úspěšného snímku Účastníci zájez-
du Jiří Vejdělek i ve svém druhém filmu vyrazil na prázdni-
novou cestu. Namísto organizovaného turistického zájezdu
na Jadran se však jeho postavy tentokrát vydávají na vlastní 
pěst a v rozhrkaném náklaďáku. Lehká komediální road movie
o putování trojice Romů ze severních Čech do zapadlé sloven-
ské vísky je plná romské poetiky, výborné romské muziky, situ-
ačního humoru a dýchá z ní láska ke svobodě a volnosti. Řetě-
zec humorných situací a nejrůznějších hlášek, které většinou 
odráží zažité romské stereotypy, vytváří naprosto nesourodá 
ústřední trojice bohéma Stana (Bolek Polívka), usedlého Roma-
na (Marián Labuda) a jeho syna, vysokoškoláka Juru (Vítězslav 
Holub). Přes protichůdné postoje k životu i ke světu je však 
prožité nesnáze pomalu sbližují a každý z nich se učí oceňovat 
přednosti toho druhého. Vedle jejich cesty za hledáním svých 
kořenů však ještě sledujeme paralelní příběh, romský epos o 
králi Somálim, který vytváří Roman jako své velkolepé životní 
dílo. V prolínání obou příběhů však vězí achillova pata toho-
to jinak spíše nadprůměrného českého filmu. Ten jakoby neví, 
čím chce ve skutečnosti být, zda umělecké vyprávění o podsta-
tě romské duše, nebo ryze komediální řachandou kalkulující 
s divákovou první signální soustavou. Ve srovnání s balkánskou 
jízdou Kusturici je Roming slabším odvarem, na české pomě-
ry ale relativně kvalitní filmem, ze kterého ční výtečné herecké 
výkony Bolka Polívky a Mariána Labudy. Roming rozhodně 
není ztrátou času.

Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Bolek Polívka, Marián Labuda, Vladimír 
Javorský
ČR, SR, Rumunsko 2007, 105 minut

Neděle 19. srpna v 19.30
Pusinky
Trojice čerstvých maturantek v nejdospělejším českém 
filmu poslední doby, aneb skrze sexuální zkušenost 
k branám dospělosti… V hlavních rolích S. Nováková, P. 
Nesvačilová, M. Doležalová, L. Vlasáková, M. Ruppert, 
F. Blažek a dalš.

Neděle 26. srpna v 19.30
Piráti z Karibiku – Na konci světa (Pirates of the 
Caribbbean: At World´sEnd)
Nejslavnější pirát světa Jack Sparrow je zpět! V hlavních 
rolích Johnny Depp, Orlando Bloom a Keira Knightley.

Neděle 2. září v 18.00 a ve 20.00
Roming
Komedie o cestě tří mužů za tajemnou nevěstou. 
V hlavních rolích B. Polívka, M. Labuda, V. Holub, V. 
Javorský, režie J. Vejdělek

program kina
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PO STOPÁCH ŽIDOVSKÉ LEGENDY
Jihomoravská města nabízí nejen bohatou 
nabídku příležitostí k ochutnávce vín, ale i 
historických a přírodních skvostů.  Mikulov 
patří bezpochyby mezi města, kde je k dispozici 
od všeho trochu. Ať přijíždíte z jakékoliv 
strany, do centra vás zavede barokní zámek 
hrdě vyvýšený nad celým městem.

Kromě zámku lze navštívit hrobku Ditrichštějnů 
přímo na náměstí, kde je možné spatřit
i Sloup nejsvětější trojice nebo renesanční dům
U rytířů zdobený grafitem. Mimo centrum 
města se nachází židovský hřbitov se synagogou 
(která není bohužel veřejnosti přístupná)
a židovská stezka. Dokonce tu dvacet let
v 16. století tu působil legendární rabi Löwi, 
údajný tvůrce pražského Golema. Veřejnosti 
je též přístupný Kozí hrádek, z něhož je 
neodolatelný pohled na celý Mikulov a nad 
ním se tyčící Svatý kopeček. 

Na náměstí je možné navštívit některou
z restaurací, kde chutná opravdu výborně. 
Ulice Piaristů nabízí posezení na zahrádkách, 
které upozorňují na vchody do kaváren, 
pizzerie, vinárny a pivnice. Právě tato ulice vede
k místnímu aquaparku, který se nachází
v nákupní zóně města. 

V prázdninovém čase se v Mikulově konají 
hudební akce různých žánrů. V červenci to byl 
např.  kytarový nebo folkový festival. A pro 
milovníky vína se 7. až 9. září koná Pálavské 
vinobraní. 
Více informací o Mikulově naleznete na 
stránkách www.mikulov.cz. 

/HV

MIKULOVSKÝ ZÁMEK

MIKULOVSKÉ NÁMĚSTÍ SE SLOUPEM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. V pozadí Ditrichštejnská hrobka a and ní v dálce Svatý kopeček.
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„…ptáků houf zalétal ke krovům…“ - pokud budete 
hledat v Chobůtkách dům Mrňových, nemůžete 
se splést. Pan Bohumil Mrňa je už víc než 50 let 
chovatelem poštovních holubů a tráví s nimi kaž-
dou volnou chvilku.

Co vás přivedlo k holubům?
To mi bylo asi deset, když jsem s kamarádem jed-
nou večer chytil poštovního holuba -  ti tehdy pat-
řili pod armádu.  Ráno o půl čtvrté jsem ho sice 
se strachem opět pustil, ale zájem zůstal. Potom 
se  stavěly v Heřmanicích rekreační chatky ZKL 
Tábor, dělníci byli holubáři. A když uviděli, že 
chováme normální holuby, jeden z nich dovezl 
z Brna poštovní holoubata. Ukázal nám je v prů-
jezdu hospody – a tím bylo rozhodnuto na celý 
život.

Kolik máte holubů a co jejich chovatelství 
obnáší?
Asi osmdesát holoubat a zhruba stejný počet 
dospělých. Musím počítat se ztrátami – hlavně 
kvůli dravcům a o závodech. Holubářská sezóna 
trvá tři měsíce – od května do července. To je 
vždycky v sobotu nebo v neděli závod.  Od polo-
viny srpna do září létají holoubata. Samozřejmě se 
o ně musím starat i po zbytek roku – každé ráno 
začínám se škrabkou, potom nechám hodinu dvě 
prolítnout holuby,  zavřu je a mohou ven holou-
bata. A večer se to opakuje. Je to koníček hodně 
náročný na čas i na peníze.

Jak vlastně holubi závodí?
Holub se vždycky vrací na místo, kde poprvé vyle-
těl. Takže chytnu třeba patnáct holubů a dovezu 
je do nasazovacího střediska. Každý z nich má 
na noze čip s jedinečnou informací,  výcvikář je 
zaregistruje a nahraje mi to tady do té mašinky. 
Potom všechny holuby odvezou na místo startu a 
vypustí je. A my doma čekáme se zapnutým sní-
mačem, který zaznamená přesný čas, kdy holub 
dolétl. Nedá se v tom švindlovat. Potom jedeme 
znovu do střediska, vedoucí závodů si přečte do 
svého počítače záznamy našich registračních jed-
notek, vyhodnotí a vytiskne pořadí holubů. Někdy 
rozhodují vteřiny.

Kolik holubi uletí během jednoho závodu?
Tady mám seznam letošních závodů – nejkratší je 
130 km, ale tady vidíte Cheb, Bamberg, Koblenz, 
Aachen, Ostende – to už je skoro tisíc kilometrů. 
Pokud není protivítr, létají holubi běžně rychlostí 
1500 m/min (90 km/hod), výjimkou není ani 2000 
m/min.

A váš největší úspěch?
Barcelona 1990.  To je vždycky vrchol holubářské 
sezóny, tenkrát vypustili 30 000 holubů. Barcelona 
je od nás asi 1400 km vzdušnou čarou, nejdřív se 
letí asi padesát kilometrů přes moře, ale potom  
jsou v cestě Alpy, které holub nepřeletí. Musí 
je obletět. To snad jen v Rusku holubi přelétli 
Kavkaz…
Platilo se startovné nejen za holuby, ale i za cho-
vatele, marka tehdy byla drahá, tak jsme závo-
dili jako chovatelský tandem. Kdybych bydlel na 
západě, tak dneska jezdím v bavoráku. Takhle 
jsem dostal hodiny a pět tisíc.

Podle čeho se holubi orientují?
O to se vedou neustále spory. Někdo tvrdí, že 
podle slunce, ale když máte zataženo jako dnes 
– nevím, nevím. Další teorie je orientace podle 
magnetického pole.

Dělají během letu přestávky?
Když je holub dobře ošetřený a dobře krmený, 
neměl by sedat. Ale když je vyčerpaný a uvidí 
vodu, tak sedne a napije se. Někdy doletí ze závodu 
s mokrým zobákem, takže musel pít kousek od 

HOLUBÍ DŮM

PŘILETĚL DALŠÍ. Pan Mrňa vysvětluje funkci registračního 
zařízení pro závody.

Během sezóny je závod každý víkend

Bydlet na západě, tak dneska jezdím v bavoráku

400 km by měli uletět bez zastávky



LIDÉ KOLEM NÁS / 13

cíle. Když hledá vodu, ztrácí čas a je vyšší nebez-
pečí, že ho někdo chytne, střelí, ukradne. Kratší 
závody do 400 km by měli letět bez zastávky. 

Musí mít nějakou speciální stravu?
Po doletu se mu musíte hodně věnovat. Nejdřív 
potřebuje hodně napít, aby se mu vyplavila kyse-
lina mléčná ze svalů – jinak by dostal křeče. Na 
to je nejlepší voda s hroznovým cukrem nebo 
s medem. Dva tři dny mu dáváme lehčí krmení, 
než se upraví trus.
Potom potřebuje bílkoviny, aby si doplnil svalo-
vou hmotu – u dlouhých závodů ztratí až polo-
vinu váhy. Lidi si myslí, že je holub nemocný, ale 
je jen vyčerpaný. No a před závodem jim dáváme 
vitamíny, karnitin, aby byli v optimální formě, 
elektrolyty, aby neměli žízeň, a tuky, aby měli 
dostatek energie.

V kolika letech jsou holubi nejvýkonnější?
Co se týče závodů, tak na dlouhých tratích lítají 
nejlíp zhruba od čtyř do osmi let. Kamarád měl 
v chovu šestnáctiletého holuba, který byl úžasně 
vitální, a některý je už v deseti letech „mrtvý“.  
Záleží to na tom, kolik dostal v mládí vitamínů, 
léků, jak byl krmený…

Čím se od ostatních liší dobrý poštovní holub?
Především tím, že je zdravý, lítá dobře ze závodů a 
že má dobré potomky. To zdaleka není pravidlem, 
jinak bychom měli šampióny všichni. Ovšem 
opravdu dobří holubi mají obrovskou cenu – pro-
dávají se i za 300 000 dolarů. 

Připouštíte holuby cíleně?
Někteří chovatelé jedou přísně podle rodokmenu, 
ale já věřím na volnou lásku. Ať si vyberou sami. 
Může to být klidně šampión, když se holubici 
nelíbí, tak z toho nic nebude. A některý holub 
zavrká a hned kolem něj chodí tři holubice, to je 
stejné jako u lidí.

Máte následovníky?
S mladýma je to těžký… Holubi chtějí hodně času 
a chybí generační rozvrstvení holubářů, jaké bylo, 
když jsem začínal. Generace šedesátníků pomalu 
končí, potom je mezi námi ještě pár čtyřicátníků. 
Dnes jsou špičkoví chovatelé, kteří na závod nasa-
zují třeba 160 holubů a pokud se mezi ně chce 
dostat začátečník, je to jako by začínal hrát ve fot-
bale první ligu. Takže kluk do toho dá dost peněz, 
věnuje se holubům dva roky, zjistí, že nevyhrává a 
vrátí se zase k počítači. Je to velká škoda.

Čím je pro vás chovatelství nejdůležitější?
Pošťáci tě naučí pokoře, nic nevyvztekáš. Musíš 
je neustále pozorovat – některý holub letí nejlíp, 
když má čtrnáctidenní holoubata, některý, když 
sedí na vajíčkách, další úplně jinak. A buďto si to 
pamatovat nebo psát. 

Ještě poslední otázku: Cítíte se ohrožen ptačí 
chřipkou?
Novináři většinou zveličují. Můžu vám ukázat 
dokument Evropské unie, že poštovní holubi 
ptačí chřipku nepřenášejí. Zkoušeli jim naočkovat 
virus, ale holubi neonemocněli.

Děkujeme za rozhovor. /MD /OH

JSOU KRÁSNÍ A UČÍ POKOŘE. 

Holub může mít cenu i 300 000 $

Dostat se mezi špičku je obtížné
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PRIMICE
BLAŽEJE HEJTMÁNKA

6. července se počet obyvatel vesnice Březí zdesateronásobil. Půldruhého tisíce lidí přijelo na slavnost, 
kterou Březí nezažilo 60 let: primici nového kněze. Místní hasiči svědomitě organizovali dopravu, televize 
Noe připravovala natáčení, chrámové sbory ze Březí a Velké Bíteše ladily noty, místní kostel a fara se 
skvěly novotou, duše přítomných poutníků očekáváním a místní Kulturní dům a jeho okolí vůní pokrmů 
připravených na hostinu. Exit pro vás připravil malou fotoreportáž, za fotky děkujeme především Vítkovi 
Štouračovi z Březí. Více fotek a informací najdete na www.velkabites.farnost.cz a www.brezi.farnost.cz.

Primice v televizi. Neměli jste možnost primici sledovat? Její záznam bude vysílat televize Noe dne
5. srpna v 10.30 hodin. Naladíte ji buďto na satelitu, nebo přímo na internetu (www.tvnoe.cz).

NARVÁNO. Primice počet obyvatel obce 
zdesetinásobila.

PÁNI FARÁŘI. Spolu s Blažejem sloužilo mši několik 
desítek kněží.

V NOVÉM. Při příležitosti primice prošly kostel i fara generální 
opravou.

BĚHEM BOHOSLUŽBY. Blažej Hejtmánek poprvé v akci.

DÍKY! Novokněz na závěr děkuje všem, kdo mu na cestě
 ke kněžství pomáhali.



                          

 

ooppttiikk
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JSOU POTŘEBA SLUNEČNÍ BRÝLE ? 
 
Přirozenou obranyschopností lidského oka před oslněním je zúžení zornice a tím snížení množství 
paprsků dopadajících na sítnici. V dnešní době, kdy dochází ke ztenčení ozónové vrstvy, kromě tohoto 
oslnění hrozí i poškození oka UV(ultra-violet) paprsky.
Sluneční brýle fungují před okem stejně jako clona u fotoaparátu. Při použití levných a nekvalitních 
slunečních brýlí se sníží množství a intenzita světelných paprsků vstupujících do oka a automaticky 
dochází k rozšíření zornice. Tím tuto obranyschopnost vyřadíme, do oka vstupuje velké množství 
UVzáření a může dojít k jeho trvalému poškození.

NEŽ ŠPATNÉ SLUNEČNÍ BRÝLE – RADĚJI ŽÁDNÉ 
 
Proto je velmi důležité nakupovat sluneční brýle v očních optikách, kde tyto brýle musí splňovat 
požadavky zákona č.22/1997Sb. v platném znění a nařízení vlády č.181/2001Sb. v platném znění, kte-
rým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky a k těmto výrobkům musí být 
vydáno Prohlášení o shodě. Kromě jistoty, že tyto brýle opravdu poskytují dostatečnou ochranu očí před 
UV paprsky je zde garantován i záruční a pozáručního servis. 
 

POLARIZAČNÍ SLUNEČNÍ BRÝLE – 100% OCHRANA VAŠEHO ZRAKU 
 
Nejlepší ochranou zraku před UV zářením a oslněním jsou bezkonkurenčně polarizační brýle. 
 
Co je polarizace?
Světlo se pohybuje ve vlnách. Když je polarizováno odrazem z plochého povrchu, skládá se z „dobrého“ 
vertikálního světla, které nám umožňuje rozlišovat barvy a kontrasty, a ze „špatného“světla, které se pohy-
buje horizontálně k oku a zabraňuje mu v jasném vidění. To je pociťováno jako oslnění. V polarizačních 
čočkách jsou molekuly uspořádány tak, aby propouštěly pouze vertikální „dobré“ světlo. Horizontální 
světlo je zachyceno filtrem. Běžné sluneční brýle propouštějí jak „dobré“ tak „špatné“ světlo. Pouze polari-
zační sluneční brýle zcela eliminují „špatné“ světlo a umožňují tak absolutní viditelnost bez oslnění.
 
Polarizační čočky použity ve slunečních brýlích POLAROID a SOLANO splňují a dokonce předčí 
Evropskou normu pro sluneční brýle EN 1836 a Nařízení EEC 89/686. 

Do 75 let věku
½ populace trpí vyšším stupněm šedého zákalu
¼ dospělých trpí makulární degenerací spojenou s věkem (AMD)
snížená ostrost vidění a kontrastní citlivosti
zvyšuje se pravděpodobnost krátkodobého oslepení oslnivými odlesky nebo při pohledu proti slunci
ztráta řidičských schopností a větší problémy s bezpečností
vystavování slunci bez slunečních brýlí později snižuje rychlost adaptace na tmu

Ochrana zraku je nezbytně nutná !

Sluneční brýle:
pohlcují UV záření
zlepšují kontrast 
polarizační čočky eliminují oslňující odlesky

 Polarizační sluneční brýle: 
jsou celkově pohodlnější v exteriéru a snižují únavu očí 
výrazně zlepšují viditelnost při řízení 
díky lepšímu kontrastu zostřují vidění a zvyšují bezpečnost 
zajišťují větší vnímání hloubky 
minimálně zkreslují původní barvu objektů 
poskytují plnou ochranu proti UV záření 

 
Tyto výrobky i více informací získáte v očních optikách

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

OPTIK
Velká Bíteš

Masarykovo náměstí 98
naproti lékárně
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Celkem 1534 km urazila vlakem během 
víkendu skupinka nadšenců, mezi nimi i něko-
lik z Velké Bíteše. Chcete vědět, jak na to a co 
všechno se dá při takové cestě zažít? Pak čtěte 
dál! 
V pátek odpoledne na poklidném telčském 
nádraží (inu, Bíteš nádraží nemá, takže tydy 
jsme začít nemohli) postává partička kama-
rádů, jindy pořadatelé zážitkových akcí pro 
děti a mládež, dnes však vlakoví blázni.  Jeden 
z nich stojí u nádražního okénka a za ním 
se tvoří dlouhá fronta. Marně se snaží kou-

pit hromadnou jízdenku 
do Karlových Varů, přes 
České Budějovice, Plzeň 
a Cheb. Chvíli po půl 

třetí i počítač vše pochopil a vyzbrojil nás jíz-
denkou na první etapu  cesty vlakem kolem 
ČR. Ve 14:38 jsme nastoupili na vlakovém 
nádraží v Telči do prvního ze 32 vlaků, které 
nás čekaly ještě v sobotu a v neděli. 
Na českém internetu může člověk nalézt 
informace o dvou podobných akcích. Jedna je 
během 24 hodin většinou po rychlíkových tra-
tích, druhá pak kolem Československa během 
pěti dnů. My jsme se řídili heslem „Když akce, 
tak pro všechny“. Cestu jsme naplánovali tak, 
aby se dala stihnout za víkend,  dostatečně 
objížděla hranice ČR, za minimum peněz 
(500 Kč) a byla tak dostupná pro pracující i 
studenty.

Zážitky z cesty
Při prvním přestupu v Kostelci u Jihlavy (asi 
20 Km od Telče) se k nám přidali další kama-
rádi a nádražák (vlakvedoucí) Zdeněk Kotyza 
– duše celé akce. Vagónem se rozezvučela 
kytara, zmizely koláčky od maminek a za 
okny se měnila krajina zprvu dobře známá 
za neznámou. Cesta vesele ubíhala a všichni 
jsme se shodli, že pátek večer byl nejhezčí 
z celé cesty.  Každý průvodčí nám nakres-
lil vagónek do obrázku za naši lokomotivu. 
Všichni jsme se oblékli do nových žlutých tri-

ček s tématickými nápisy a ty jsme do konce 
akce nesundali. Trička s nápisem „Cesta vla-
kem kolem ČR“ v mnohých spolucestujících 
podnítila zvědavost. Na některých bylo vidět, 
že by se k nám s radostí přidali, jiní si mysleli 
něco o bláznech. Konečnou stanicí se pro nás 
ve 23:15 staly Karlovy Vary. Noc jsme strá-
vili procházkou po nádherném česko-ruském 
náměstí, kde kupodivu ze země vytéká horká 
voda. 
Ve 4:50 jsme již stáli na Karlovarském nádraží, 
kde nám také ochotní nádražáci uschovali 
přes noc zavazadla a odpískali náš v pořadí 
pátý vlak. Sobota byla ve znamení dohá-

nění spánkového 
deficitu z probdělé 
noci a patnácti pře-
stupů. Někteří z nás 
se poprvé podívali 

do Německa a Polska. Projeli jsme Ústím 
nad Labem, Libercem, Hradcem Králové, 
Ostravou a ve 23:57 jsme vystupovali na 
konečné Frenštát pod Radhoštěm. 
Z Frenštátu jsme vyjížděli ve 4:40 roze-
spalí a jenom trochu odpočinutí. Čekal nás 
poslední den naší neobvyklé cesty a posled-
ních jedenáct vlaků. Ve Znojmě jsme navští-

Kolem hranic ČR vlakem
za víkend a pětistovku

Když akce, tak 
pro všechny

Každý průvodčí nám 
nakreslil vagónek

GÉNIOVÉ NEBO BLÁZNI? Celá výprava s bítešskými účastníky v 
popředí.
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vili oblíbené občerstvení s lidovými cenami a 
ochutnali místní specialitu – rohlík s čokolá-
dou. Ze Znojma jsme nabrali směr Okříšky. 
Na této trati nás potkala první a zároveň i 
poslední nehoda naší cesty – rozbitý motor. 
Naštěstí rychle přijela nová mašinka a dovezla 
v pořádku celý vlak do Okříšek. Tam na nás 
bohužel vlak nečekal, a byli jsme nuceni jet 
až dalším. Dojeli jsme do Kostelce u Jihlavy, 
první zástavka, kterou jsme viděli za víkend 
podruhé. Poslední vláček, tzv. „Slavonická 
střela“ nás v pořádku 
a bez zpoždění dovezl 
až na telčské nádraží. 
Přesně v 19:42 pro-
pukla bujará oslava 
zdárně ukončené 
cesty. V závěru naší cesty kolem ČR vla-
kem, jsme políbili perón a tím tak vzdali hold 
Českým drahám za to, že jsme dojeli včas, bez 
zpoždění, za pouhou pětistovku 1534 km a 
v neposlední řadě za krásný zážitek.

O cestovatelích
Akce se zúčastnilo celkem deset lidí. 
Organizátor akce Martin Kohoutek se ve 
svém volném čase věnuje Salesiánskému 
klubu mládeže Telč a pořádání zážitkových 
akcí pro mládež. Vlakovou akci organizoval 
v rámci aktivit pro dobrovolníky Salesiánského 
klubu mládeže, kam patří i několik bítešáků. 
Obrazovou dokumentaci pořizovaly Martina 
Kolmanová a Tereza Pavlíčková. Dále se 
zúčastnili: Jan Plunder, Jan Pavlíček, Václav 

Kadlec a bítešáci Tomáš Holánek, Martin 
Šmídek, Jan Brym.

/CESTOVATELÉ

Všechny vlaky 
dojely do cíle? 

Nemožné!

Zarážející statistiky
Během víkendu jsme:

ve vlaku strávili přes 33 hodin
zkontrolovalo nás 34 různých 
průvodčích
238 krát uslyšeli pískat brzdy vlaku
ve vlaku ujeli 1534 km
absolvovali 31 přestupů a vystřídali 
32 vlaků
projeli 394 různých zastávek
minimální čas na přestup měli
2 minuty
naspali asi 6 hodin

–
–

–
–
–

–
–

–

PLÁN CESTY SI VEZEME S SEBOU. Na tričku se 
neztratí.

DOBROU NOC! Honza Brym v nočním vlaku.
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Děti naplánovaly náves
Obec Deblín získala částku 400 000 Kč na úpravu 
návsi. Na přípravě projektu se podílely i místní 
děti. Jejich skupina s názvem Super-Áci vytvo-
řila v rámci programu Děti a my – společně 
pro budoucnost městyse Deblín nový plán, jak 
by náves mohla vypadat. Vše se pochopitelně 
odehrálo pod dohledem odborníků a za jejich 
pomoci. Na místní návsi tak vznikne multifunkční 
dlážděná plocha, zděná zídka, nový povrch pro 
hraní her, koš na basketbal, lavičky a přibude i 
nová zeleň. /LK

Přibyslavice: sportu zdar!
Ve dnech 5. - 7. července se v Přibyslavicích konal 
již devátý ročník turnaje čtyřher v softtenisu. O 
popularitě turnaje svědčí zájem široké veřejnosti 
a hráčů. Zápasy probíhaly na dvou hřištích, a to u 
místní sokolovny a na ještě ne zcela dokončeném 
hřišti u rybníka.

Hlavního turnaje se zúčastnilo 23 dvojic, turnaje 
smíšených dvojic pak 18 párů. Ani nepříznivé 
počasí nepokazilo příjemnou atmosféru plnou 
radostných pokřiků. O tu se starali i dobrovolníci, 
kteří zde měli stánky s občerstvením. 
V sobotu turnaj vyvrcholil tenisovou zábavou 
v restauraci Salajka, na které byly předány ceny 
vítězům. V období červencových svátků se turnaj 
uskuteční i v příštím roce a všechny příznivce již 
nyní pořadatelé zvou na jubilejní desátý ročník.

Výsledky - hlavní turnaj:
1. místo: Vladimír Marek, Lubomír Bajer
2. místo: Luboš Kozel, Martin Kozel
3. místo: Milan Odumírej, Roman Kvasnica 

Výsledky – smíšené dvojice: 
1. místo: Hamer - Kašparová
2. místo: manželé Čajánkovi
3. místo: Kopáček – Hotárková /Karel Božek

Nové zvony na 
domašovské věži
V  lednu Domašov postihla nešťastná událost. 
Praskl totiž 400 let starý zvon Maria na věži míst-
ního kostela. To se ovšem stalo pro místní impul-
sem nejen k tomu, aby nechali odlít zvon nový, 
ale aby celkově opravili zvonici. Jak informoval 
starosta Tomáš Pitrocha, ke stávajícímu zvonu 
Vavřinec (550 kg) tak přibude nový zvon Maria 
(195 kg s průměrem 70 cm) a Antonín (143 kg, 
průměr 61 cm). Zvony byly odlity ve zvonařském 
atelieru Tkadlec v Halenkově a poprvé se radostně 
rozezní o letošní domašovské pouti 12. srpna. Již 
týden předtím ovšem proběhne slavnostní posvě-
cení zvonů a následně budou zavěšeny na opra-
venou zvonici. Náklady na opravu a nové zvony 
celkově činily 340 000 korun a o její uhrazení se 
zasloužilo mnoho dobrodinců z místní farnosti. 

Soutěž Exitu 162
Taky se pěkně staráte o svůj dům a o jeho 
výzdobu? Jste na něj právem hrdí? Podělte 

se s ostatními! Exit vyhlašuje soutěž o

NEJHEZČÍ VNĚJŠÍ VÝZDOBU
RODINNÉHO DOMU NEBO BYTU

Posílejte nám své fotografie květinové 
nebo jiné výzdoby vašeho domu do

20. srpna na adresu exit162@seznam.
cz nebo Exit 162, Masarykovo náměstí 13, 

595 01 Velká Bíteš.
V příštím čísle odměníme tři nejhezčí 

výzdoby.

1. cena: Věcný dar od firmy
Stamal color s.r.o.

2. cena: Poukaz v hodnotě 500 korun na 
večeři v restauraci U Raušů

3. cena: Dva lístky na vánoční koncert 
Petra Bendeho

GRATULUJEME! Vítězové turnaje v softtenise.
Foto Šárka Čajánková
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Starý zvon Maria, který je památkově chráněný, 
nemohl být roztaven a znovu odlit, bude proto 
zakonzervován a vystaven na vhodném místě. 
Ve způsobu zavěšení zvonů a uspořádání zvo-
nové stolice se místí inspirovali i na věžích kostela 
v Bíteši, kde byly památné zvony nově zavěšeny 
před čtyřmi lety. Na rozdíl od Bíteše, kde se vět-
šina zvonů pohání rukama statných mužů, však 
v Domašově už 13 let mají ovládání na elektrický 
pohon, což se s novým zavěšením nezmění.
Pokročilejší technologii než v Bíteši mají i hodiny 
domašovského kostela: zatímco podle bíteš-
ských slunečních hodin je velmi obtížné se řídit, 
jsou kostelní hodiny v Domašově dálkově řízeny 
z Frankfurtu nad Mohanem a místní se tak na ně 
mohou plně spolehnout. /LK

Krokočín: Zvonička 
opravena
Již v jarních měsících probíhala rekonstrukce stře-
chy krokočínské zvonice. Nyní v srpnu pak pro-
běhne montáž pozlacené části věžičky s odkazem 
pro budoucí generace. Až budou naši potomci 
znovu opravovat dílo svých předků, seznámí se 
tak s tím, jak se žilo v Krokočíně v dnešní době. 
Vlastní rekonstrukce spočívala ve výměně celé 
vazby – dřevo bylo použito z obecního lesa a pořez 
provedl místní soukromý zemědělec Jan Strašák, 
výměnu krytiny (betonová byla nahrazena pále-
nou bobrovkou), tesařské a pokrývačské práce 
provedla firma Stolařství a tesařství Doležal z Kra-
lic. Původní pozinkované oplechování věžičky 
bylo nahrazeno plechem měděným - klempířské 
práce provedl pan Jonáš z Mohelna. Ivan Kroutil z 
Krokočína zhotovil nový dřevěný závěsný korpus 
zvonu, který byl nově okován uměleckým ková-
řem panem Zlámalem ze Zbraslavi. Lešení na veš-
keré práce zapůjčil a postavil krokočínský občan 
Luboš Sochor a věžičku na vlastní náklady pozlatil 
jinošovský farář Mgr. Petr Rössler. 
Celkové náklady na opravu činily 82 875 Kč. 
Rekonstrukce byla financována z veřejné sbírky 
vyhlášené mezi občany, podnikateli a chalu-
páři Krokočína. Touto sbírkou se získala celková 
částka 71 050 Kč. Z obecního rozpočtu pak puto-
valo zbylých 11 825 Kč.

/Stanislav Porazil
TENHLE ZATÍM SLOUŽÍ. Jeden z domašovských zvonů 
před sejmutím.



 24 / CO SE DĚJE V OKOLÍ

Zbraslavské letní noci
Zbraslavští myslivci zábavu nachystat umějí. 
Dokazují to i dvě tradiční Zbraslavské letní noci, 
které se uskutečnily 14. a 28. července. První 
z nich redakci Exitu neunikla a poskytla příležitost 
k výborné zábavě. Vzhledem k tomu, že tento den 
byl po období dešťů a horšího počasí prvním, kdy 
se na lidi usmálo sluníčko, přišlo na akci asi 800 
lidí a místní areál byl plný k prasknutí.

/LK

Níhov: Nové osvětlení a rozhlas 
V srpnu a září bude v obci probíhat oprava a 
výměna obecního osvětlení. Náklady akce budou 
činit asi 200 000 korun, na kterých se třemi pěti-
nami podílí Jihomoravský kraj a zbylou částkou 
obec. Přejeme místním šťastnou cestu z letních 
oslav a dalších příjemných akcí. Zároveň bude 
v obci instalován zbrusu nový místní rozhlas. /LK

Tisíce lidí na motorkách
Na tři tisícovky lidí se sjely na tradiční motorkář-
ský sraz týden před bítýšskou poutí. V jeho rámci 
se uskutečnila celá řada soutěží (např. v hodu piv-
ním sudem, jízda dokonalosti, jízda okolo kůlu, 
pivní trojboj s pivem, tatrankou a rumem, páka), 
zahrála celá řada kapel (mj. Alcaline, Fourth 
Face, Kreyson a Láďa Křížek, Morčata na útěku, 
Fousatej had, Zilvar). Klobouk dolů před pořada-
teli; celou akci zvládli velmi dobře. /LK

Svatoslav v Exitu nově
Od tohoto čísla bude Exit nově zařazovat zpra-
vodajství ze Svatoslavi. Všechny zveme na sva-
toslavskou pouť (viz Exit z nudy) a také na velmi 
kvalitní internetovou prezentaci obce na www.
svatoslav.cz.

/LK

Dva nové rybníky hotovy
19. července přijela do Pucova vzácná návštěva: 
kontroloři ze Státního fondu životního prostředí. 
A proč jsou pro obec tak vzácnou návštěvou? 
Protože dali dlouho očekávaný předběžný sou-
hlas k napouštění nově vybudovaného rybníka. 
Stalo se tak čtyři měsíce před plánovaným termí-
nem. Pokud se včas vyřídí všechna další nezbytná 
povolení a pucovským bude hodně přát počasí, 
bude moci být rybník využíván ke koupání již 
letos v srpnu. 
Stejný příběh se pak píše ve Křoví (směrem na 
Pánov). I tam je rybník, jehož stavba stála asi 2,5 
milionu korun, hotov a začíná se s napouštěním. 
Jak nám řekl starosta Milan Ráček, někteří nedo-

PUTOVÁNÍ S ČERVENOU KARKULKOU. V Ořechově 
byl počátkem prázdnin Les plný pohádek.

OPRAVENÁ NÁVES. V Křižínkově získá náves lepší 
vzhled.

NA ZDRAVÍ. A na motorky!
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čkavci se ve Křoví už koupali. Kdypak se odpoví-
dajícího koupání dočkají v Bíteši? /LK

Bítýška opravuje školu
Celkem šest a půl milionu korun bude stát výměna 
všech zhruba 380 oken ve škole v Osové Bítýšce. 
Jak nám řekl starosta Josef Mach, „stará okna 
už byla vyhnilá a neodpovídala dnešním stan-
dardům. Ta nová budou splňovat ty nejpřísnější 
normy a budou mít minimální tepelný odpor. 
Výrazně tak ušetříme na nákladech za energie.“ A 
šetřit v Bítýšce mají na co: 26. července se starosta 
setkal s lidmi zabývajícími se dotacemi z evrop-
ských fondů. Cílem obce je v brzké době zahájit 
výstavbu zbrusu nové tělocvičny. /LK

Rozseč: Hasiči mají prapor
8. července o rozsečské pouti posvětil za přítom-
nosti dvou stovek lidí (z toho 75 hasičů) bíteš-
ský farář Bohumil Poláček nový prapor hasičů 
z Rozseče. Zároveň se uskutečnilo setkání hasičů 
z celého heřmanovského okrsku. /LK

Heřmanov: 15. července se uskutečnila tra-
diční pouť. Letos vedl procesí, které vycházelo 
z Vidonína a pokračovalo do Heřmanova přes 
Radňoves a Novou Ves, nově vysvěcený kněz 
Blažej Hejtmánek. 
Jasenice: Na sv. Marii Magdalénu proběhla 
tradiční pouť.
Katov: 19. srpna budou mít místní hasiči svá-
tek. V obci se uskuteční závody žďárské ligy. 
Zúčastní se asi 30 družstev mužů a 10 družs-
tev žen. / Opravují se schody u místní kapličky. 
O zářijové pouti budou zářit novotou.
Košíkov: S počátkem prázdnin získali místní 
obyvatelé nový vysílač bítešského městského 
rozhlasu. Nebudou tak poslouchat jen zprávy 
z Košíkova, ale nově i z Bíteše.
Křižínkov: Místní hasiči získali od 
Jihomoravského kraje dotaci 30 000 Kč na 
nákup nového čerpadla a dalšího vybavení pro 
zásahovou jednotku. 
Křoví: V lokalitě Na Drahách proběhla kolau-
dace plynového připojení pro deset nových 
rodinných domků. 
Lesní Hluboké: Obecní bazén ještě stále není 
v provozu, probíhají na něm opravy v rámci 
reklamačního řízení.
Pucov: Z dotačního Programu obnovy ven-
kova bylo položeno asi 100 metrů dlažby na 
cestě ve spodní části obce. 
Stanoviště: 4. srpna se nezapomeňte vydat na 
rockovou letní noc, na které vystoupí mj. Petr 
Bende. Více čtěte v Exitu extra.
Zbraslav: Obec připravuje opravu obecního 
úřadu. / V ulici směrem ke šlepru vznikl nový 
park a hřiště pro malé děti. 
Bítešsko: Poutě v okolních obcích jsou v plném 
proudu. Nebyli jste zatím na žádné? Tak šup, 
šup! V rubrice Exit z nudy najdete rozpis, kdy 
a kam se vypravit.

Krátce z obcí

HEŘMANOVSKÁ POUŤ. V jejím rámci se tradičně koná 
fotbalový zápas mezi svobodnými a ženatými.

POSVĚCENO. Hasiči v Rozseči mohou slavit.

DĚTSKÝ KOUTEK. V Rozseči byl otevřen před letošní 
poutí.
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Jak se bude učit od září
Výuka v bítešské základní škole bude od září 
probíhat podle ŠVP. Co to znamená a jestli se 
mají žáci a jejich rodiče bát,  jsme se zeptali 
ředitele Základní školy Velká Bíteš Mgr. 
Dalibora Koláře. I o prázdninách jsem jej zastihl 
v ředitelně.

Děti se prý od září budou učit úplně jinak…
K obavám není důvod, neděje se nic převrat-
ného.  Stále jde o totéž – učit efektivněji. Velký 
důraz je kladen na mezipředmětové vazby, apli-
kaci teorie do praxe, komunikaci – ale to už chtěl 
Komenský. 

Co to je ŠVP?
Zkusím krátce zrekapitulovat historii. Začalo 
to Lisabonským procesem, kde se v roce 2000 
evropské země dohodly, že chtějí „stíhat“ co se ve 
světě děje. V oblasti vzdělávání je vymezeno deset 
pojmů a součástí toho bylo vypracování strate-
gie vzdělávání, na kterou navazovaly jednotlivé 
národní strategie. V ČR je základním dokumen-
tem tzv. Bílá kniha, na jejímž základě byly vypra-
covány Rámcové vzdělávací programy (RVP). 
Každá škola přizpůsobuje tento RVP a vytváří 
svůj Školní vzdělávací program. Na pilotních 
školách ověřovali, zda je to možné – nejbližší je 
v Havlíčkově Brodě.

Jak vznikal ŠVP na vaší škole?
ŠVP vydává ze zákona ředitel, já jsem zpraco-
váním pověřil obě zástupkyně – Sklenářovou a 
Musilovou, které dokonce studují čtyřsemestrový 
speciální obor na brněnské univerzitě zaměřený 
právě na ŠVP. Na detailním zpracování se podíleli 
všichni učitelé prvního i druhého stupně.
Snažili jsme se správně nastavit priority, kterými 
se bude naše škola řídit a podle nich zpracovat 
ŠVP.

Jak detailní je ŠVP?
Školní vzdělávací program je poměrně volný, je 
v něm definováno, co a kdy musí děti zvládnout. 
Během dalších pěti let se bude vyvíjet. 

Co se tedy změní konkrétně?
Výuka v prvních a šestých ročnících. Zařazení 
šestých tříd nepovažuji za šťastné, naskakují do 
rozjetého vlaku. 
Na prvním místě bude komunikace – tedy výuka 
jazyků. Prvním cizím jazykem na naší škole pro 
všechny žáky je angličtina, druhý jazyk bude 
němčina, ale nabízíme i francouzštinu a ruštinu.

Kdy budou děti začínat s angličtinou?
Školský zákon nám ukládá začít nejpozději v třetí 
třídě, rozhodli jsme se začít co nejdříve – už od 
prvního ročníku. Tam by zařazení angličtiny mělo 
probíhat formou integrace - ve všech předmětech 
by se děti měly seznamovat s anglickými slovíčky. 
Půjde zejména o schopnost reagovat a mluvit. 
Všechny učitelky na prvním stupni už absolvovaly 
nebo letos dokončují kurz angličtiny s certifiká-
tem pro výuku. Uvědomuji si, že tomu věnovaly 
maximum, při normální práci a současné tvorbě 
ŠVP je to obdivuhodný výkon.
Angličtinu jsme se rozhodli zařadit i v druhých 
třídách, přestože se tyto ročníky ještě budou učit 
„postaru“.

Dostanou se děti k mluvení, když je jich ve 
třídě přes dvacet?
Angličtinu se budou učit v polovičních skupinách. 
Narážíme sice na finance, protože škola dostává 
dotace na určitý počet žáků, ale kvalitu chceme 
udržet.

Podle čeho se bude učit?
Učebnice je občas vnímána jako to, co by děti měly 
zvládnout. Není to pravda – je to pouze pomůcka 
a je na nás, co si vybereme. Učitelé při tvorbě ŠVP 
museli vzít v úvahu, jaké materiály jsou vhodné 
a dostupné. Nových učebnic je dnes nepřeberné 
množství, to ale neznamená, že ty, které se použí-
valy dosud, hned vyhodíme.

Hodně se mluví o mezioborových projektech. 
Je to věc, která se v médiích příliš nafukuje. 
Projekty slouží ke zpestření výuky a pro nás to 
není nic nového. Děti to baví a umí lépe prezento-
vat výsledky  své práce.

Budou žáci hodnoceni známkami?
I na základě ohlasů rodičů zůstáváme u klasického 
hodnocení. Ovšem na doporučení pedagogicko-
psychologické poradny bude dítě samozřejmě 
hodnoceno slovně.

Jak budou rodiče informováni o tom, co se děti 
učí, co mají znát, co se budou učit?
Chtěl bych, aby v horizontu dvou tří let byly 
detailní informace o předmětech na našich inter-
netových stránkách. Základem je fungující komu-
nikace v trojúhelníku škola – dítě – rodina.

Jaké jsou tedy hlavní priority?
Cizí jazyk, informační technologie, podpora pohy-
bových aktivit a rozvoj estetické výchovy. Musím 
se pochlubit, že naše škola je v informatice jednou 
z nejlépe vybavených základek. Cílem je, aby se 
děti rozvíjely po všech stránkách.

Děkuji  za rozhovor. /OH
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SPOČÍTEJTE STRUNY. Absolventi hudebního 
oboru

KLEOPATRY. Oslnily nejen kostýmy

HABÁNSKÁ FAJÁNS. Výstava výtvarného 
oboru tradičně upoutala

DOBRÉ DUŠE. Malý divadelní sál se zaplnil 
do posledního místa

Základní umělecká škola Velká Bíteš
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Běh do Křibu 
JAN VELEBA po roce opět na trůnu
23. června se za oblačného počasí a teploty mírně 
nad 20°C v Pucově uskutečnil 21. ročník tradič-
ního závodu - Běhu do Křibu. Na 80m trati se 
během 2,5 hodiny představilo celkem 86 závod-
níků, kteří absolvovali celkem 127 běhů (závod-
níci mohou startovat i vícekrát).
V této konkurenci se absolutním vítězem stal a 
loňské prvenství obhájil Jan Veleba z Brna, který 
sice nepřekonal svůj vlastní traťový rekord, přesto 
časem 14,62 s. porazil druhého v pořadí Františka 
Zezulu o více než jednu vteřinu.
Rekordní tabulky se ale zato přepisovaly v kate-
gorii žen. Martina Petráková ml. totiž nejenom 
že jednoznačně obhájila své loňské vítězství, ale 
časem 19,93 s. navíc poprvé v historii závodu stla-
čila ženský rekord pod 20 vteřin. 
Uznání také jistě zaslouží vítěz kategorie „SUPER 
– nad 100 kg“, Zdeněk Řezáč, který zaběhl výborný 
čas 21,89 s. Jedním dechem je ale nutné dodat, 
že pochvalu za odvedený sportovní výkon si 
určitě zaslouží i všichni ostatní závodníci, kteří se 
závodu zúčastnili a podařilo se jim zdolat nároč-
nou trať. 

FC Spartak Velká Bíteš
Konečná tabulka Krajského přeboru mužů KFS 
Vysočina v soutěžním ročníku 2006/2007:

Pár slov před novou sezónou…

11. místo znamená pro náš tým udržení si pří-
slušnosti ve stejné soutěži i pro soutěžní ročník 
2007/2008. Ten se rozběhne o víkendu 11. a 12. 
8. 2007, přičemž k prvnímu zápasu naši hráči 
odjíždějí na hřiště Moravských Budějovic.
Krajský přebor bude mít v nové sezóně 16 účast-
níků, což znamená zvýšení celkového počtu 
zápasů z 26 na 30 a nutnost vložení dvou stře-
dečních kol. Ostatní zápasy se budou hrát opět 
tradičně během víkendů v odpoledních časech. 
Ještě před prvním zápasem Krajského přeboru ale 
muži A sehrají zápas Krajského poháru, ve kte-
rém v neděli 5. 8. 2007 zavítají na hřiště nováčka 
I.B třídy Rapotic, kde působí náš bývalý hráč Petr 
Matoušek a na hostování je zde také dočasně 
uvolněn další hráč našeho oddílu Zdeněk Káňa. 
Od nové sezóny fotbalový oddíl nově do soutěží 
přihlásil družstvo mladší přípravky, které bude 
hrát v okresním přeboru. Ostatní mužstva zůstá-
vají ve stejných soutěžích jako v loňské sezóně: 
Muži B ve III. třídě Okresního přeboru (letos 
skončili na 6. místě), Dorosty a žáci v Krajských 
přeborech, Starší přípravka v Okresním přeboru.  

A jak si v soutěžním ročníku 2006/2007 vedly 
další fotbalové oddíly z našeho regionu ?

Sokol Osová Bítýška – v kategorii mužů obsa-
dil velmi pěkné 5. místo v Okresním přeboru a ve 
stejné soutěži bude působit i sezóně nadcházející. 
„Chtěli bychom minimálně zopakovat výsledek 
z uplynulé sezóny“, vyhlašuje jasný cíl člen výboru 
a zároveň hráč A-týmu Petr Večeřa.
SK Dolní Heřmanice – skončil na 13. místě 
v Okresním přeboru a sestupuje do III. třídy 
Okresní soutěže. 
Sokol Křoví – skončil na 2. místě ve III. třídě 
Okresní soutěže mužů a postupuje do Okresního 
přeboru. 
„Určitě nechceme v okresním přeboru hrát jenom 
o záchranu, našim cílem je umístit se v horní polo-
vině tabulky“, rázně tvrdí místopředseda Sokola 
Luboš Mencler
TJ Březí-Březské – ve IV. třídě Okresní soutěže 
mužů skončil na 6. místě.
TJ Jabloňov – ve IV. třídě Okresní soutěže mužů 
skončil na 8. místě.

Pořadí Tým Zápasů Skóre Body

1 HAVL. BROD 26 52:35 56

2 BYSTŘICE NAD P. 26 59:31 49

3 HUMPOLEC 26 43:28 44

4 ŽDÍREC NAD D. 26 48:38 41

5 BOROVINA 26 44:46 38

6 OKŘÍŠKY 26 44:36 36

7 POLNÁ 26 33:26 35

8 PELHŘIMOV 26 43:46 34

9 M.BUDĚJOVICE 26 35:44 34

10 ŽIROVNICE 26 44:49 32

11 VELKÁ BÍTEŠ 26 32:39 31

12 SFK VRCHOVINA 26 29:42 31

13 NOVÁ VES 26 32:38 30

14 SVĚTLÁ N. SÁZ. 26 21:61 14
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Václav Pech se spolujezdcem Petrem Uhlem ve voze 
Mitsubishi Lancer EVO IX suverénně obhájili loň-
ské prvenství v Horácké rallye a vítězstvím v pátém 
podniku osmidílného mistrovství republiky si pojis-
tili vedení v průběžné klasifikaci Mezinárodního 
mistrovství Česka 2007. 
18. ročník tradiční soutěže se startem i cílem v Tře-
bíči letos provázela celá řada změn. Závod se pře-
devším jel v novém červencovém termínu, na zkrá-
cené trati (v okolí Velké Bíteše se jelo celkem sedm 
rychlostních zkoušek na tratích Náměšť - Otradice, 
Martinice - Jabloňov a Březka – Ocmanice) a 
zúčastnilo se jej pouze zhruba 50 posádek.

Na startu chyběli i někteří známí závodníci z domácí 
špičky, především Roman Kresta a Josef Semerád. 
Navíc hned po první rychlostní zkoušce musel 
ze závodu odstoupit další ze spolufavoritů Václav 
Arazim. Václav Pech tak měl svou roli značně uleh-
čenou a papírové předpoklady také začal hned od 
první rychlostní zkoušky bezezbytku naplňovat. 
Nakonec zvítězil o více než minutu před Janem 
Votavou se spolujezdcem Františkem Synáčem 
rovněž ve voze Misubishi Lancer EVO IX a tře-
tím Vojtěchem Štajfem se spolujezdkyní Petrou 
Lesniakovou s vozem Subaru Impreza.

Horácká rallye 2007 - posádka Pech, Uhel stejně jako loni nejrychlejší

Datum Den Začátek Soupeř Kategorie
12.8. NE 16.30 Bohdalec muži B

19.8. NE 11.45, 14.15 Bystřice nad Per. dorost

19.8. NE 16.30 Janovice muži A

22.8. ST 16.00, 17.45 Chotěboř žáci

26.8. NE 9.00, 10.45 Pelhřimov žáci
26.8. NE 16.30 Rozsochy B muži B
1.9. SO 10.00 Stražek přípravka
2.9. NE 11.15, 13.45 Ledeč nad Sáz. dorost
2.9. NE 16.00 Jemnicko muži A
7.9. NE 17.00 Křižanov B muži B
9.9. NE 9.00, 10.45 Bedřichov žáci

15.9. SO 10.00 Velké Meziříčí přípravka
16.9. NE 10.45, 13.15 Bedřichov dorost
16.9. NE 15.30 Okříšky muži A
23.9. NE 9.00, 10.45 HFK Třebíč B žáci
23.9. NE 15.30 Dol. Heřmanice muži B
29.9. SO 9.00, 10.45 Mor. Budějovice žáci
30.9. NE 10.15, 12.45 Polná dorost
30.9. NE 15.00 Moravec muži B

Přehled domácích zápasů FC Spartak Velká 
Bíteš – podzim 2007: Petr Ouředníček odlétá 1. 8. do Pekingu !!!

Náš poslední rozhovor s Petrem Ouředníčkem vznikl těsně 
před jeho odjezdem na mezinárodní regatu do Hamburku, 
na které společně se svými třemi kolegy z posádky párové 
čtyřky bojoval o potvrzení oprávněnosti nominace na 
Mistrovství světa juniorů v Pekingu. A protože výsledky 
veslice, jejímž je Petr členem, tuto nominaci během uply-
nulých týdnů potvrdily, kontaktovali jsme našeho úspěš-
ného závodníka na soustředění v Třeboni, aby se s námi 
podělil o svoje dojmy z posledních týdnů a přiblížil nám 
také, co ho čeká v daleké Číně. 

„Na regatě v Hamburku jsme v dělených závodech (každý 
samostatný závod je finále A) obsadili druhé a čtvrté místo. 
Po těchto závodech jsme v Pardubicích pod vedením našeho 
reprezentačního trenéra pana Libora Kubrychta absolvovali 
dlouhé a náročné soustředění. Hlavním cílem bylo vyladění 
formy na mistrovství ČR ve velkých disciplínách v Třeboni, 
kde jsme na párové čtyřce po velmi dobrém výkonu a vítězství 
v čase 6:11 min. potvrdili svou nominaci na Mistrovství světa 
juniorů v Pekingu. Nyní intenzivně trénujeme a ladíme formu 
na závěrečném soustředění tady v Třeboni. Budeme zde až do 
soboty 28. 7. a poté 31. 7. odlétáme na mistrovství světa, kde se 
pokusíme o co nejlepší výsledek.
Do dějiště šampionátu plánujeme přiletět 1. 8., což je sedm dní 
před jeho zahájením. Je to důležité především kvůli aklimati-
zaci, protože v Pekingu je o sedm hodin více než u nás. Cesta je 
kromě toho také hodně dlouhá (cca 13 hodin letadlem), navíc 
musíme z Prahy nejprve letět do Mnichova, odkud teprve odle-
tíme přímo do Číny. 
Zahajovací ceremoniál mistrovství je stanoven na 7. 8., 8. 
8. jsou na plánu rozjížďky, 9. 8. opravné jízdy, 10. 8. semifi-
nále a 11. 8. finále. Konkurence bude opravdu veliká, je to 
také ostatně souboj nejlepších juniorských posádek z celého 
světa, takže nás čeká opravdu hodně těžká práce… Tak nám 
držte palce a my se pokusíme nezklamat !!!“

/MILAN DUFEK

POSÁDKA PÁROVÉ ČTYŘKY JUNIORŮ ČESKA, 
ODLÉTAJICÍ NA MS:
Josef Piskáček, Petr Handlovič, Petr Ouředníček, Petr 
Melichar
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Neizolujeme se od světa
Když jsem vstoupila do kanceláře jindři-
chovské firmy LABARA, mísila se anglič-
tina s ruštinou. Jazykovými bariérami její 
zaměstnanci netrpí. Mě ale pan Radomír 
Holík přivítal česky.

Můžete nám rozšifrovat název firmy LABARA 
a kdy firma vznikla?
Název vznikl z prvních tří slabik slov - laky, barvy, 
Radek – LABARA. Začínali jsme v roce 1995 jako 
OSVČ (podnikající fyzická osoba). V roce 2006 
firma přešla na společnost s ručením omezeným, 
se dvěma společníky, kteří v roce 1995 se mnou 
firmu zakládali. V současné době máme ve firmě 
okolo sedmdesáti zaměstnanců.

Proč jste zvolili Jindřichov?
Pocházím z Jindřichova, takže volba byla jed-
noduchá. V restituci jsem dostal dílnu, ve které 
jsme původně skladovali materiál. V začátcích 
jsme rozváželi materiály osobním autem na vleku.  
Postupem času jsme koupili areál i pozemky a 
začali postupně budovat areál do podoby v jaké 
je nyní.  Navíc jsme sem přestěhovali i kanceláře 
z Velké Bíteše. Je to rozhodně praktičtější.
Čím se zabýváte?
Firma LABARA se zabývá prodejem a opraco-
váním elektroizolačních materiálů. Do našeho 
sortimentu patří prodej měděných a hliníkových 
vodičů, elektroinstalačních kabelů, lepících pásek, 

drážkových izolací, bandážovacích pásek, zkrátka 
veškeré materiály související s elektrotechnickým 
průmyslem. Opracování materiálů provádíme na 
CNC frézách a CNC soustruzích, dělení mate-
riálu na pilách. Vše na základě výkresové doku-
mentace zákazníka. Výkresy se následně archivují 
pro opakovanou výrobu. Obrábíme pro tuzemský 
i zahraniční trh.
Kde nakupujete?
Materiál z velké části nakupujeme v zahraničí, a 
to nejen z východní a západní Evropy, ale i z Ame-
riky a Asie. Máme stabilní dodavatele již řadu let. 
Pro každý sortiment zboží se snažíme mít doda-
vatele dva, z důvodu případných nenadálých pro-
blémů jednoho z dodavatelů.
Máte vlastní dopravu?
Ano. Zajišťujeme dopravu našim zákazníkům 
přímo do jejich závodů. Řidiči jezdí denně neje-
nom po České a Slovenské republice, ale jednou 
týdně i do Polska, Rakouska a Maďarska. Dále pro 
nás pracují spediční firmy, které zajišťují přepravu 
v zahraničí. 
Jste na některém ze zákazníků závislí?
Máme přes tři sta zákazníků po celém světě a na 
žádném z nich naše firma závislá není. 
V areálu vzniklo hřiště. Sportujete? 
Sportoval jsem do roku 1995. (smích) Vznik více-
účelového hřiště souvisel s tím, že jsme věkově 
mladší firma, ve které je dost sportovců a chtěli 
jsem pro zaměstnance něco udělat. Samozřejmě 
hřiště využívají místní obyvatelé – dospělí, ale 
hlavně děti. Obec nás podpořila, bez její spolu-
práce bychom toto nezrealizovali – poskytla nám 
pozemek. 
Jaká je s obcí spolupráce?
Dobrá, vzájemně se respektujeme. Jak je vidět i na 
stavbě víceúčelového hřiště, spolupráce města a 
firem může být ku prospěchu obyvatel.
Máte sportovní přestávky? :-)
Nic takového u nás nefunguje. Dvakrát či tři-
krát ročně pořádáme sportovní odpoledne pro 
zaměstnance a jejich rodiny. Zaměstnanci mohou 
hřiště využívat ve svém volném čase na tenis, 
malou kopanou, volejbal.
Jaké máte plány?
Udržet vzrůstající trend firmy v České republice, 
což bude mít za následek stavbu výrobních pro-
stor a nákup obráběcích strojů a s tím spojené 
požadavky na rozšíření zaměstnanosti. Možná je i 
spolupráce s učňovskými středisky. Dalším zámě-
rem je otevření pobočky v Rusku a vzrůstající 
prodej v zemích bývalého Sovětského Svazu.
Máte čas na své zájmy?
...ty jdou trochu bokem, to je pravda. Podnikání 
vám na jedné straně něco dává, na druhé straně 
bere. Musí vás to bavit a mě to baví.

Děkuji za rozhovor. /MD

PŘI PRÁCI.
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každé úterý 
a pátek

Nácvik české a moravské besedy. Hlavní stárek zve 
všechnu mládež. V. Bíteš - Kulturní dům 18.30

Čt 26.7. - 
Ne 12.8.

Prázdniny v Telči. 25. ročník slavného festivalu. 
Program a vstupenky viz www.prazdninyvtelci.cz Telč každý 

večer

Pá 3.8.

Ruda Fest 2007. Hrají Locomotive, Onset, Beautiful 
Cafillery, Balamuta, Translunaria.
Viz http://rudafest.unas.cz

Ruda - Kulturní dům 18.00

Zábava se skupinou Provokace Křoví - sokolovna 20.00

So 4.8.

Dětský den a fotbalový turnaj pro dospělé. 
Občerstvení, živá hudba - pan Karmazin z Níhova. 
Kontakt: 739 957 062

Katov 13.00

Tradiční rocková letní noc. Petr Bende & band, Na 
Nerwi, Final Fiction, Na všechny 4, Extáze, Silage. Viz 
Exit extra.

Stanoviště 17.00

Pouťová zábava se skupinou Jokers Březské -náves 20.00

Ne 5.8. 

Pouť v Březském. Slouží sekretář brněnského bisk-
upa Jaroslav Šipr. Březské - kaple 11.00

Svěcení zvonů v Domašově Domašov - kostel 10.00

Pouťová zábava se skupinou Toto Band Březské -náves 15.00

O putovní ronovský pohár. 2. ročník soutěže hasičů, 
kategorie: muži, ženy, mladí hasiči Ořechov - Ronov 13.00

So 11.8.

Výstava historické hasičské techniky, slavnostní 
svěcení nového hasičského auta. K  vidění bude i 
koňská stříkačka, k tanci a poslechu hraje country 
skupina H-band.

Osová Bítýška - Pod 
Lipami 14.00

Letní zábava Níhov 20.00

Pouťová zábava se skupinou Anna Svatoslav - Pod lipami 20.00

Ne 12.8.
Pouť v Domašově Domašov - kostel 10.00
Pouťové posezení ve Svatoslavi.
Hraje Mistříňanka Svatoslav - Pod lipami 14.00

St 15.8.

Seniorklub.  Zahraje, zazpívá a o své zkušenosti se 
podělí muzikant František Kratochvíl. V. Bíteš - Kulturní dům 15.00

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - slavnostní 
bohoslužba V. Bíteš - kostel 19.00

Pá 17.8. - 
Ne 19.8.

Cardion AB Grand Prix České republiky.
Viz www.automotodrombrno.cz Brno - Masarykův okruh

Pá 17.8. Pouťová zábava v Košíkově.
Hraje rocková skupina Proměny z Třebíče. Košíkov - hřiště 20.00
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So 18.8.

Odpolední výlet na kolech pouze pro seniory. 
Trasa: Košíkov, Ludvíkov a Březina, Újezd,Hluboké, 
Jinošov, Bažina a kolem Bělizny domů

V. Bíteš - od fotbalového 
stadionu 13.00

Pouťová zábava v Košíkově.
Hraje František Kratochvíl ml. Košíkov - hřiště 20.00

Ne 19.8.

Pouť v Košíkově Košíkov - kostel 9.30
Slavnostní instalování věže zvoničky s 
bohoslužbou Krokočín 10.00

Pouť ve Svatoslavi Svatoslav - kostel 11.15

Hasičské cvičení v rámci Ždárské ligy Katov 13.00

Pouťové posezení s hudbou Košíkov - pod májí 16.00

Výstava bonsají. Pořádá Bonsai Club při ZŠ Velká 
Bíteš. Košíkov - Obecní dům 9.00 - 

17.00

Pá 24.8. - 
Pá 31.8.

Tábor pro všechny školáky na faře ve Březí. Kontakt: 
L.Koubek, www.velkabites.farnost.cz, tel. 776 204 
869

Březí - fara

So 25.8.

20. cyklistické setkání mládeže BRUM.
Spousta her a soutěží pro účastníky od 10 let. Zraslav - od kostela 9.00

Celodenní výlet na kolech. Trasa povede přes 
Předklášteří do Lomnice. Pořádá Seniorklub. 

V. Bíteš - od fotbalového 
stadionu 9.00

Rozloučení s létem. Opékání selete, pohádková 
tajenka a soutěž ve vykutálení sudů do ronovského 
kopce. 

Ořechov 13.00

Rozloučení s prázdninami Krokočín 14.00

Šiklův mlým - megakoncert skupiny Kabát Šiklův mlýn od 
14.00

Pá 31.8. Den otevřených dveří v MŠ U Stadionu V. Bíteš - MŠ U Stadionu 8.00 - 
15.00

Dne 32.8. Otevření bítešského koupaliště V. Bíteš - koupaliště 12.00

So 1.9. Pouťová zábava ve Zbraslavi Zbraslav - Kulturní dům 20.00

Ne 2.9.

Chasa zve na bítešské hody. Buďte na chasníky 
hodní a čtěte rozhovor s hlavním stárkem na str. 6. V. Bíteš - celé město celý 

den

Pouť ve Zbraslavi Zbraslav - kostel 9.30

Pouť v Katově Katov - kaple 9.30

8. ročník Memoriálu Aloise Rouše v požárním 
útoku Krokočín 11.00

Pouťová zábava. Hraje muzika pana Kudláče z 
Březníka.

Zbraslav - před Kulturním 
domem 15.00








