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ZAPLATÍTE 20 KČ

ZÍSKÁTE 500 KČ

+ EXIT EXTRA

KATKA BOŽKOVÁKATKA BOŽKOVÁ
V NÁROĎÁKUV NÁROĎÁKU
DÁREK DVD: TÍMTO SI DOVOLUJEME
K VÁM VSTOUPIT PŘES VAŠI OBRAZOVKU

strana 2 - 3





Milí čtenáři a čtenářky,
co dál...?

Hody jsou za námi a z ranních 
zpráv se dozvídáme, že... v měsíci 
říjnu bude více oblačnosti, méně 
slunečního svitu a více srážek... 
a navíc se před námi schovávají 
houby v lese, nahání nás první 
chřipky a do Vánoc je daleko.
Myslíte si, že je to na draka? 
Nalistujte stranu 30. Redakce  
Exitu pro Vás při této příležitosti 
připravila návod, jak si takového 
draka vyrobit. 
A nejen to. 
Sešla jsem se totiž se svojí býva-
lou spolužačku ze základní školy 
a  společně jsme pro Vás připra-

vily rubriku Lidé kolem nás, pan Sláma navštívil Kanadu a podělil se 
s námi o zážitky a fotografie z cesty, u Tišnova jsem objevila nádher-
nou galerii, v Kunštátě jsem po roce slyšela naživo zpívat Dana Bártu, 
nakoukla jsem pod pokličku příprav výročí města Rosice. Navíc jsme 
pro vás pečlivě vybrali a připravili nejen Téma měsíce, ale i ostatní 
rubriky.
Navzdory schovaným houbám a prvním chřipkám jsem přesvědčená 
o tom, že letošní začátek podzimu je krásně barevný a to nejen v pří-
rodě. 
...inu, jaký si podzim uděláte, takový ho budete mít.

/Za redakci Exitu Marcela Doubková
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FOTO MĚSÍCE: SOUTĚŽNÍ OTÁZKA. Víte, kde to je a co to znamená?

Ceník inzerce na 
rok 2007

¼ strany černobílá reklama 
350,- Kč

½ strany černobílá reklama
700,- Kč

celostránková černobílá 
reklama

1400,- Kč
3. strana obálky barevná

3000,- Kč
4. strana obálky barevná

6000,- Kč
Inzerce na telefonu: 

777 734 810
nebo e-mail:

 exit162@seznam.cz
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BÍTEŠ SLAVÍ ŠEST SET LET
Velkou Bíteš i Velké 
Meziříčí čeká v roce 2008 
významné jubileum – 
600 let od udělení plných 
městských práv panem 
Lackem z Kravař. Na co se 
můžeme příští rok těšit? 

Titulní stránku Exitu již 
několik měsíců zdobí malé 
logo s číslicí 600. Ve vět-
ším provedení zdobí trans-
parent na bítešské radnici 
a v ulici Lánice jej od hodů 
potkáváme v nepřehlédnu-
telné velikosti. 

Na sklonku loňského 
roku požádal starosta 
města s místostarostkou 
zastupitele Ladislava 
Koubka, aby sesta-
vil komisi pro oslavy 
šestistého výročí udě-
lení plných městských 
práv Velké Bíteši. Rada 
města potom potvrdila 
další členy komise. Ta 
se schází každý měsíc 
a to, jak její práce pokra-
čuje, si můžete zkontro-
lovat na webové stránce 
http://www.vbites.cz/600/. Protože ne všichni 
mají internet v oblibě, Ladislav Koubek odpo-
vídá pro čtenáře Exitu 162.

Kdy se bude slavit?
V podstatě celý rok. Oslavy začínají už letos 
na Silvestra ohňostrojem – chceme jubilejní 
rok přivítat společně na náměstí. V únoru plá-
nujeme slavnostní večer s předáním nového 
praporu. A potom už následuje jedna akce za 
druhou až do závěrečného vánočního kon-
certu Bítešské scholy.

Co bude vrcholem oslav?
Přirozeně bítešské hody. Je to už léta největší 
společenská událost v Bíteši, má nejvíc náv-
štěvníků. Už se těším na hodový ohňostroj 
i historický průvod. A snad i na koncert Petra 
Bendeho, který domlouváme.

Kdo to bude mít všechno na starosti?
Hlavním organizátorem oslav je Město Velké 
Bíteš a Klub kultury. Samozřejmě se bude 
podílet celá řada dalších organizací - Spartak, 

školy, učiliště, farnost, 
Mateřské centrum 
Človíček, Kolpingova 
rodina, BHP a určitě se 
najdou ještě další.

Pro koho jsou oslavy 
určeny především?
Samozřejmě pro 
všechny Bítešáky, ať 
už současné či bývalé. 
Mrzí mě, že Rada města 
neschválila kvůli vyso-
kým nákladům městský 
ples a velkou jarní party. 

Od obou jsem si sliboval vysokou návštěv-
nost, u akce na náměstí zvlášť mladých lidí. 
Věřím, že alespoň Čarodejnice je přilákají.

Jaké publikace a pamětní předměty chys-
táte?
Především je to obnovené vydání Tirayovy 
knihy Dějiny Velké Byteše, dále almanach, 
který by měl přiblížit minulost i současnost 
Bíteše. Z pamětních předmětů bych mohl 
jmenovat historický kalendář, pohlednice, 
puzzle s kostelem, keramiku, slavnostní pla-
ketu. Další iniciativě podnikatelů se meze 
nekladou.

Spolupracujete s Velkým Meziříčím?
Ano, jsme v kontaktu, plánujeme akce tak, aby 
se nám zbytečně nekryly termíny. Společně 
jsme vyhlašovali soutěž o logo. Vlastní oslavy 
však bude mít každé město ve vlastní režie.

Přeji vám, ať všechno stihnete k všeobecné 
spokojenosti, i když je opravdu tři čtvrtě na 
šest set.  /OH

DC je římskými číslicemi 600. Fotomontáž /OH



TÉMA MĚSÍCE / 3

Těšme se…
31. 12. 2007

Ohňostroj a setkání občanů na náměstí
Do jubilejního roku chceme vstoupit společně

19.1.2008
Ples města 

Únor 2008
Slavnostní večer s předáním městského praporu
Prapor městu předá hejtman Miloš Vystrčil

Duben 2008
Tělovýchovná akademie
Sportovní setkání pro sportovní talenty z regionu 

30. 4. 2008
Čarodějnice 
Připomínka bítešského hrdelního práva

27. 5. 2008
Odhalení busty Karla staršího ze Žerotína v městském 
muzeu
Karel ze Žerotína, pod jehož panství Velká Bíteš spadala, 
byl významným představitelem moravské politiky 
v předbělohorské době

31. 5. 2008
Čtyři klíče k velkomeziříčské bráně 
Souboj týmů Velké Bíteše, Velkého Meziříčí, Křižanova 
a Měřína. Možná bude i páté družstvo

datum bude včas oznámeno
Tradiční sraz veteránů

7. 6. 2008
Velká jarní party k oslavám 600 let 

8. 6. 2008
Pohádkový les
Tradiční akce Kolpingovy rodiny, tentokrát historicky 
zaměřená

22. 6. 2008
Velkobítešská pouť
Přijede brněnský biskup a pozvání obdržel i prezident ČR

24. 6. 2008
Historické sympozium v Městském muzeu
Pořádá Městské muzeum a Muzejní spolek Velkobítešska

Červenec 2008
Kinematograf bratří Čadíků
Po letošní vynikající návštěvnosti určitě nezklamou

8. -14. 9. 2008
Výstava obrazů malířů se vztahem k Bíteši
Svým rozsahem a výběrem děl unikátní výstava děl více 
než desítky autorů

10. -17. 9. 2008
Tradiční bítešské hody
Vrcholem bude velký historický průvod městem, slavnostní 
koncert  a ohňostroj

18. 11. 2008
Eva a Vašek a skupina SURF
Legendární dvojice zazpívá v kulturním domě nejen pro 
seniory 

28. 12. 2008
Slavnostní koncert Bítešské scholy k ukončení oslav
Místní pěvecký sbor si získal za dobu existence stovky 
příznivců 

Po celý rok
Soutěž pro děti a mládež z Velkobítešska 
Historické víkendové outdoorové akce vyvrcholí letním 
táborem
Program akcí ještě není zcela definitivní a některá data se 
mohou změnit.

Několik zajímavostí 
o výročí
Celkový rozpočet akcí v souvislosti s výročím je asi 
1 milion korun. Část bude získána od sponzorů, část 
ze vstupného, přispěje i Ministerstvo kultury a Kraj 
Vysočina. V anketě občanů zvítězila jako nejvíce 
žádaná akce ohňostroj, proto se má v programu objevit 
hned dvakrát. O hodech 2008 v Bíteši vystoupí dosud 
největší pěvecký sbor, který zde kdy zpíval: Pěvecká 
sdružení moravských a slovenských učitelů přijedou 
v obsazení  téměř stovky zpěváků. Oslav se zúčastní 
i významné osobnosti – hejtman, biskup, starostové 
a významní rodáci. 
Další informace – viz www.vbites.cz/600

Co slavíme?
Velká Bíteš byla prokazatelně městem už ve čtrnáctém 
století a její jméno tehdy vyslovovali s patřičnou úctou. 
Postupně získala řadu městských práv – např. právo 
na opevnění, právo týdenních trhů, právo držet vlastní 
„domobranu“.  Bítešští měšťané získali postupně téměř 
všechna práva, která mohli, ke spokojenosti jim chybělo 
jen jediné – právo odúmrti.  Toto právo měl nejdříve jen 
král, potom i další „zeměpánové“ – tedy šlechtici. Dnes 
se nám možná nezdá tak významné, ale v tehdejších 
dobách bylo vysoce ceněno. Určovalo, komu patří 
majetek zemřelého člověka, který neměl dědice. Město 
mohlo získat  toto právo, jen pokud byl jeho pán tak vel-
korysý a vzdal se ho.
Situace kolem roku po roku 1400 byla velmi napjatá, 
o vládu nad Moravou soupeřili dva bratři  Jošt a Prokop.  
Lacek z Kravař, pán z Lomnice, panující na Bíteši, 
Meziříčí, Náměšti a Tasově, byl hlavní Joštův stoupenec. 
Možná i  proto, že Prokopovy oddíly Bíteš napadly 
a vydrancovaly, Bítešští i Meziříčtí stáli pevně na straně 
Joštově. Když Prokop obsadil mimo jiné i náměšťský 
hrad, naši předkové pomohli svému pánu, Prokop byl 
vyhnán a Velké Bíteši a Velkému Meziříčí udělil Lacek 
z Kravař za odměnu plná městská práva (tedy hlavně 
citované právo odúmrti). 

Podnikatelé, pozor!
Přípravná komise pro 600. výročí povýšení Bíteše na 
město vyzývá podnikatele z Velké Bíteše a okolí, aby 
vkusnou formou propagovali oslavy 600 let města 
ve svých provozovnách a na svých výrobcích (např. 
umístění loga na výlohu provozovny, vhodné umístění 
v rámci jídelníčků v restauracích, apod). Možné je též 
využití loga pro výrobu dárkových a upomínkových 
předmětů (např. tužky, trička apod.).
Pro použití loga oslav stačí učinit následující:

Požádat o možnost použití loga Městský úřad.
Použití loga nesmí být v rozporu s platnými zák-
ony, dobrými mravy a nesmí snižovat vážnost a es-
tetickou hodnotu loga.
Pokud je to možné, prosíme o současné zveřejnění 
internetové adresy.

•
•

•
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Velký obchvat
Ve výběrovém řízení na 
vyhledávací studii obchvatu 
zvítězila brněnská firma 
Viapont. 
Bližší informace přineseme 
v příštím čísle. 

Na silnicích se 
pokračuje
602 od cihelny ke Křeptovu

Silnice 602 od cihelny 
po Křeptov září novým 
povrchem. 
V původním harmonogramu 
byl nejzazší termín dokončení 
19. září, ale podle Strabagu 
v něm byla započítána rezerva 
na nepředvídané situace.  
Ani ta však zřejmě nestačila, 
protože cestou na Křeptov 
potkáte dvě právě opra-
vované propustky. Strabag je 
pročistil, dělá betonová čela 
a zábradlí, jsou dimenzovány 
i na přívalovou vodu. A před 
Křeptovem se jeden propustek 
staví kompletně znovu, byl 
v neopravitelném stavu. Tam 
je rychlost ještě omezena na 
30 km/h.
Do konce září má být hotovo 
i vodorovné značení. „Lajnovat“ 
se totiž může až asi tři týdny po 
dohotovení povrchu vozovky, 
jinak by barva nedržela.

Chodníky v Růžové

Firma Strabag dokončila 
chodníky v Růžové ulici.
Dokončení chodníku se neřídilo 
původním termínem, natož pak 
slibem, že budou hotovy do 
konce srpna. O hodové neděli 
dělníci ze Strabagu usilovně 
a hlavně hodně hlasitě řezali na 
Růžové ulici zámkovou dlažbu 
v oblacích betonového prachu. 
Zřejmě předpokládali, že o ho-
dech nemá nikdo být doma 
a má se veselit na náměstí.
Tato akce je však už téměř 
za námi, zbývá dočistit, zvi-
brovat a předat. Chodníky jsou 
opravdu pěkné a chodí se po 
nich lépe.
Zaústění svodů dešťové vody je 
už věcí vlastníků. 
Bohužel ne všude bylo možno 
připojit svody na kanalizaci 
kvůli telefonnímu kabelu, 
takže voda z nich poteče po 
silnici či chodníku do nejbližší 
kanalizační vpusti.

379 Pánov – Křoví

Od Křoví po hranice kraje za 
Pánovem se bude jezdit lépe.
Firma Strabag začala opra-
vovat silnici od hranice krajů 
u Pánova směrem ke Křoví. 
Pokud bude dost financí, 
měla by nová vozovka být 
až ke křižovatce s odbočkou
k Vlkovu. „Podle mého názoru 
je reálnější konec na křižovatce 
u Křoví”, komentoval opravu 
starosta Mgr. Báňa.

Silnice v Košíkově z fondu 
Vysočiny

Fond Vysočiny poskytl
141 000 Kč na opravu silnice 
v Košíkově.
„Byli jsme úspěšní při získání 
dotace z Fondu vysočiny na 
opravu silnice v Košíkově. 
Jedná se o silnici od plácku, kde 
bývají kolotoče, směrem zezadu 
k drůbežárně”, sdělil Exitu sta-
rosta Miroslav Báňa. „Pokud 
to půjde dobře, provedou se 
malé opravy i v Ludvíkově, na 
Návrší, event. i v Holubí Zhoři. 

Firmu Colas jsme si naštěstí 
zavčas zajistili, přestože grant 
byl vyhlášen ne na jaře, jak 
by to bylo logické, ale mno-
hem později. Důležité je, 
že jsme získali asi 141 tisíc 
z rozdělovaných 6 milionů“.

Křižovatka u školy

Ještě v říjnu má být zahájena 
oprava vodovodů a kanali-
zací na křižovatce u školy.
V pátek 14. září úspěšně 
proběhlo vodoprávní řízení na 
opravu vodovodů a kanalizací 
na křižovatce Vlkovská – Valy 
– Kostelní. „Výběrové řízení 
bude následovat co nejdříve, 
a pokud se podaří vybrat 
solidní nabídku, může se 
začít s pracemi koncem října“, 
informovala radnice. „Bohužel 
to bude znamenat úplnou 
uzavírku křižovatky po dobu 
asi šesti týdnů. Věřím, že 
počasí nám dovolí práce ještě 
letos a na jaře se bude moci 
začít s celkovou rekonstrukcí 
křižovatky. Vodovod by měl být 
navíc dostatečně dimenzovaný, 
aby bylo v budoucnosti možné 
napojit Babinec“.

Pochvala 
památkářů za 
hradby
Letošní práce na kostelních 
hradbách úspěšně skončily. 
Za opravu hradeb včetně 
opěrné zídky nahrazující 
základy si pracovníci Stavosu 
vysloužili pochvalu od jindy 
velmi kritických památkářek. 

NEOTŘELÉ ŘEŠENÍ.  
Jeden ze svodů na Růžové.

OPRAVENÁ ČÁST HRADEB. 
Kostel za nimi hned vypadá líp.
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Pokud město dosáhne na grant 
i v příštím roce, je v plánu třetí 
část oprav – po starý hřbitov. 
A poslední fáze bude asi 
nejobtížnější – hradba kolem 
hřbitova si vyžádala vlastní 
statické posouzení, bude nutné 
ji zpevnit ocelovými svorníky.

„600“ - busta je 
připravená
Příprava oslav šestistého 
výročí udělení plných 
městských práv finišuje.
Bustu Karla Staršího ze 
Žerotína, majitele bítešského 
panství a významné osobnosti 
předbělohorské doby, výtvarně 
zpracoval pan Luboš Lacina. 
Vytvořil ji z mimořádně obtížně 
opracovatelné horniny – horn-
blenditu, kterému se sochaři 
zdaleka vyhýbají. 
Na nádvoří muzea bude 
připravena nika pro bustu 
a zároveň přibudou dveře 
z bývalého informačního centra 
v levém zadním rohu nádvoří 
do výstavního sálu muzea. 
Dalším plastickým dílem bude 
pamětní deska na radnici, 
jejíž text má na následujícím 
zasedání schválit rada města. 
Desku vyrobí pan Čermák, 
s nímž radnice konzultovala 
i výrobu pamětní plakety. Další 
zakázkou bude státní znak do 
prvního patra radnice.
Na sloupech veřejného
osvětlení při vjezdu do Bíteše 
budou umístěny tabule 
s upozorněním na šestisté 
výročí. Vyrobí je Rytectví 
Mihal, stejně jako vyrobilo 
reklamní transparenty na 
radnici a v Lánicích.
Výročí bude připomenuto 
i na QSL lístcích (potvrzení 
radiového spojení) – čtěte Lidé 
kolem nás v příštím čísle Exitu 
162.
Více o oslavách v Tématu 
měsíce.

Septiky 
dosloužily
Poslední septiky na náměstí 
už jsou minulostí.
V domě číslo 85 na 
Masarykově náměstí (kni-
hovna, květinářství, Človíček...) 
dosloužily dva poslední sep-
tiky. Firma David ve spolu-
práci s Technickými službami 
předělává kanalizaci i vodo-
vody. „Bude to stát víc než 
nové“, komentoval stav domu 

Ing. Bronislav Hovadík. „Naši 
předkové se tam opravdu 
‘vyřádili’, snad nic neodpovídá 
dnešním normám. A pochybuji, 
že tehdejším”.

Nové hřiště 
v Holubí Zhoři
Za kulturním domem v Holubí 
Zhoři budují Technické 
služby malé hřiště. Mělo by 
sloužit v létě v zimě – až bude 
mrznout, chystají se Zhořští 
ledovat a vyrazit na bruslích.

104
Ke stočtvrtým narozeninám 
blahopřál starosta paní 
Františce Kožnarové.

Ve středu 26. září se nejstarší 
bítešská občanka Františka 
Kožnarová dožila stočtyř let. 
Na radnici jí blahopřál starosta 
Miroslav Báňa i zástupci Sboru 
pro  občanské záležitosti. 
Starosta nás upozornil, že je 
to možná i nejstarší občanka 
celého kraje Vysočina.
Redakce Exitu se připojuje ke 
gratulantům.

Krátce
Slíbená vitrína (plakáto-
vací plocha) u západní 
kašny skončila zpátky 
v zámečnictví pana Němce. 
Jak sdělil starosta, zinkovna 
ve Velkém Meziříčí totiž 
odvedla naprosto nekvalitní 
práci, takže místo poz-
inkování bude vitrína jen 
natřena, výsledný povrch 
bude imitovat litinu.
Kašny byly o hodech bez 
tekoucí vody a zřejmě 
tak zůstanou až do zimy. 
Objevily se totiž další 
praskliny. Radní Josef 
Šmídek to komentoval: 
„Musíme si vybrat, jestli 
chceme funkční kašny nebo 
stromy kolem nich. Kořeny 
mají obrovskou sílu.“

Co pijeme

/OH

•

•

FEKÁLNÍ VOZY UŽ SEM 
NEBUDOU MUSET. 
Rekonstrukce odpadů a vodovodu na 
Masarykově nám. 85.



Zeptali jsme se:
Podzim začíná, hektické období 
léta je za námi a redakce měla 
čas bilancovat. Proto jsme se 
zeptali spoluobčanů: Čtete Exit 
162 a co Vám v něm chybí?

MUDr. Petr Havlát
Časopis Exit 
čtu pravidelně. 
Jednotlivé články 
a  p ř í s p ě v k y 
jsou přehledně 
u s p o ř á d á n y , 
dozvím se v něm 

o veškerém kulturním, spor-
tovním a politickém dění nejen 
ve Velké Bíteši, ale i v okolních 
obcích. Líbí se mně, že dává 
prostor pro různé názory. 
Redaktorům bych chtěl 
poděkovat za dobrou práci, 
přeji jim hodně úspěchu v další 
činnosti. 

Majka Hájková
Protože nejsem 
místní, četla 
jsem jej pouze 
párkrát. Časopis 
se mi líbil. Nic 
bych nevytýkala.

Michal Blaha
Exit čtu. Chybí 
mi tam větší 
serióznost. Někdy 
mi vadí politická 
předpojatost. 

Milada Tesaová
O Exit jsem se 
moc nezajímala. 
Jen jsem ho občas 
p r o l i s t o v a l a .
V poslední době  
si nenechám 
většinou ujít ani 

jedno číslo. Zajímá mě, o čem 
Exit chce informovat, a na co 
ohledně města upozorňuje. 
Chybí mi tu možná víc soutěží.

anketa
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UDĚLEJTE SI NÁZOR SAMI
Reakce na můj zájem o kvalitní provedení opravy silnice 602 projevený 
na jednání zastupitelstva dne 27. srpna 2007:
Z dopisu pana starosty ze dne 17.9.2007 zaslaného všem členům zastupi-
telstva: 
„Vážení členové ZM, členové rady města na svém jednání, konaném dne 
10.9.2007 schválili, ve věci zápisu z kontrolního dne na stavbě „Obnova 
povrchu silnice II/602“, který se konal dne 28.8.2007 na základě interpelace 
členky ZM pí. Hany Pöcklové na zasedání ZM ze dne 27.8.2007 následu-
jící:
RM bere zápis z kontrolního dne na vědomí. Na jeho základě konstatuje, 
že kritika vyslovená pí. Hanou Pöcklovou při interpelacích na zasedání 
ZM byla neoprávněná. Dále RM konstatuje, že vyjádření tohoto druhu 
v konečném důsledku poškozují zájmy města v oblasti dopravních investic. 
S pozdravem…“
Při osobním rozhovoru s panem starostou jsem se nedozvěděla, jakým 
konkrétním způsobem poškozuji zájmy města. Pan starosta ale názory 
druhých respektuje, ovšem pouze za podmínky, jsou-li věcné. 

Hana Pöcklová

Z rozhovoru poskytnutého satelitní televizi RTA ze dne 30. srpna 2007:
„V rámci referenda já osobně jsem hlasoval pro přeložku, protože když 
se podíváme do historie tak se bohužel opakovala, v dřívější době byla 
možnost u Velké Bíteše vybudovat železnici, ta nebyla z hlediska dřívějších 
představitelů přijata, železnice se odklonila od, následně se opakovalo něco 
podobného s telefonizací, postupně pochopili, že bez těchhle moderních 
prvků prostě nelze, do třetice všeho dobrého i špatného se objevila přeložka 
kpt. Jaroše, a výsledek byl takový, že asi z 90% platných hlasů se obyvatelé 
města vyjádřili, že ji nechtějí.“
Redaktorka: Proč Občanskému sdružení záleží na tom, aby byla realizována 
ta delší varianta?
„Řeknu to zcela otevřeně – zapojili se do něj nově vzniklé Sdružení za zdravé 
město bez kamionů v měsíci březnu, kde hlavní představitelé byli vlastníci 
pozemků dotčení stavbou přeložky I/37“ 
Redaktorka: Přesto se k nim připojili i další občané.
„Protože kampaň, kterou zvolili, byla hodně ostrá, byla masivní, nakonec 
většina lidí mě připadalo, že trošku neuvažovala nad stavem ekonomiky 
v ČR i nad situací v ŘSD, nevnímala oficiální stanoviska ŘSD, prostě 
rozhodla tak, jak rozhodla. Tím pádem na konci května přeložka se stala 
minulostí.“
„Víte, v rámci historického vývoje jsou občas mezníky ve společnosti, kdy 
někdy nastane taková situace, že při určitém seskupení většího počtu lidí 
přestává platit zákon zdravého rozumu a začíná platí to, kdo hodně se 
vyjadřuje nahlas a snaží se působivě zapůsobit na přítomnou veřejnost 
z hlediska různých zajímavých výroků a potom trošku ta věcná argumen-
tace jde do strany.“
Redaktorka: Myslíte si, že byla chyba, že lidé rozhodli NE přeložce kpt. 
Jaroše?
„Jestli to bylo chyba, o tom ukáže čas za nějakých 10, 20 let. Nicméně výsle-
dek mě mrzel, protože to rozhodnutí zčásti podle mého názoru bylo ovlivněno 
tou obrovskou masáží, která byla prostřednictvím Občanského sdružení.“
S těmito výroky pana starosty, které prezentoval v televizním zpravodajství, 
nemohu souhlasit. Je otázkou, zda lze ještě očekávat vstřícný přístup pana 
starosty k modernímu řešení dopravy ve Velké Bíteši, když dnes, čtyři 
měsíce po jednoznačném výsledku referenda, prezentuje výše zmíněné 
názory. Myslím si, že by pan starosta neměl hazardovat s hlasy občanů a 
bagatelizovat jejich rozhodnutí.
Za Občanské sdružení za zdravé město bez kamionů

Karel Navrátil
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Podzim je připraven a s ním nejen ponuré 
počasí, ale i příjemnější věci, které absence 
slunečních paprsků  neohrozí. Mezi ně patří 
návštěva divadelních představení. Divadelní 
spolky přes léto nabraly síly pro zahájení 
sezóny 2007/2008 a nabízí divákům nová nas-
tudování osvědčených kusů klasiků i experi-
mentální tvorbu ze současnosti. Vybrali jsme 
pro vás orientační přehled z nabídek kul-
turních center ve Velkém Meziříčí, Jihlavě 
a v Brně.

Jupiter Club
Velké Meziříčí nabízí do konce roku
tři divadelní představení.
Osobitou úpravu klasického příběhu Don 
Quijote z dílny legendární dvojice Lasica 
a Satinský v podání Jiřího Lábuse a Oldřicha 
Kaisera je možné shlédnout 26. října 2007 
v 19.30 hodin.

Mysleli jste někdy na sebevraždu? A stálo by 
to za to? Co se stane, když se to stane? Možná 
vůbec nic… Pánové pozor! Jedu je dost!!! 
Divadlo Maléhry se představí 13. listopadu 
v 19:30 hodin. ve hře Nebe. 

Kachna na pomerančích bude posledním 
představením divadelního podzimu. Luisa 
a Hugo se mohou pochlubit patnácti lety 
společného života bez jediného mráčku a vi-
ditelných problémů. Může toto soužití po 
čase vyvolat únavu a chuť na změnu? Zdá 
se, že bohužel ano. Veronika Žilková, Martin 
Stropnický a Agáta Hanychová v hlavních 
rolích. Termín představení bude upřesněn. 

Více naleznete na stránkách Jupiter Clubu 
www.jupiterclub.cz. 

Horácké divadlo
v říjnu představuje následující představení na 
Velké scéně:
Žebrácká opera  9. října 2007, v 19 hod.
Toto představení nás přivádí  do dvou zdánlivě 
protilehlých světů – do podsvětí reprezen-
tovaného „gangsterskou“ skupinou Mackieho 
Messera a do „spravedlivého“ světa police-
jního ředitele Browna. Se zloději a zlodějíčky, 
s žebráky a zástupkyněmi nejstarší ženské 
živnosti, s úplatnou policií. S tím vším se 
lze setkat v ironické hudební komedii, která 
nás rozesměje, ale zároveň donutí přemýšlet, 
zda je tato doba „starého poctivého“ zločinu 
skutečně nenávratně pryč.

Donaha! 2., 19., 23. a 31. října, v 19 hod.
Veselý muzikál o neveselých věcech podle jed-
noho z nejúspěšnějších britských filmů z roku 
1997, který v nadsázce a s velkým smyslem 
pro humor vypráví o partě nezaměstnaných 
kamarádů a životních smolařů, kteří tak 
dlouho nemohou zavadit o práci, až se rozhod-
nou založit si vlastní striptérskou skupinu.

Višňový sad 24. října, v 17 hod.
Panství statkářky Raněvské je beznadějně 
zadluženo. Buď musí být prodáno v dražbě, 
nebo je možné získat peníze na jeho záchranu 
prodejem památného a krásného višňového 
sadu a jeho následným rozparcelováním na 
stavební pozemky letních sídel. Na tomto 
půdorysu vystavěl Čechov množství situací, 
v nichž postavy s psychologickou jemností 
a plastičností prožívají své problémy.

Informace o cenách vstupného, předprodeji 
a program na další měsíce jsou k dispozici na 
www.hdj.cz.

/HV
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Na začátku prázdnin se uskutečnil v pros-
torách HaDivadla takzvaný Festival kaba-
retu, který byl zahájen premiérou kabaretního 
představení na motivy pověstí a fám z os-
mdesátých let dvacátého století Černá san-
itka. Jedná se o divadelně zpracované příběhy 
na motivy knihy Petra Janečka.  

Sbírka 136 současných pověstí, získaných od 
více než 60 vypravěčů z celé České repub-
liky.  Příběhy obsažené v této knize se vypráví 
jako pravdivé historky při nejrůznějších 
příležitostech. Svými vypravěči i posluchači 
jsou obvykle považovány za pravdivé, většinou 
se má za to, že je zažil přímo vypravěč, člen 
jeho rodiny nebo nejlepší kamarád.

Atmosféra tohoto představení v sobě nezapře 
snahu tvůrců návrat v čase.
Při vstupu do podzemních prostor divadla se 
setkáte s pionýrkou Eliškou, která si po prone-
sení pozdravu „Čest práci!“ vyžádá vaši vstu-
penku. Projekční plátno zavěšené nad pódiem 
dává prostor mezi jednotlivými hrami tele-
vizním novinám s dobovou znělkou a mod-
erátorem Markem Pomalým (který dělá čest 
svému jménu). Dalším prvkem vyplňujícím 
pauzy byly výstupy hvězd tehdejšího 
(u některých i dnešního) popu. Shlédnout 
Ivetu Bartošovou, Helenu Vondráčkovou nebo 
Richarda Műllera v dobových kostýmech 
a s doprovodnou taneční skupinou svíjící 
se v discorytmech byla opravdová lahůdka 
pro oko. V průběhu 80 minut Černá sanitka 
diváky dopraví do pitevny, na vysokoškolské 
koleje nebo do malého panelového bytu. Na 
kolejích řádí vrah studentek, zatímco jejich 

kolegové připravují zaručené prostředky s af-
rodiziakálními účinky (zelení želé medvídci 
z Tuzexu nebo svařená cola s aspirinem). 
Dva manželské páry ve středních letech si 
v bytě jednoho z nich uspořádají hru na fanty, 
která v průběhu večera vyústí k tragickému 
zjištění... Představení je natankováno černým 
humorem, hororovými scénami a skvělými 
hereckými výkony. Svezení opravdu stojí za 
to.  Jízdy se konají 9. a 25. října v 19.30 hod.

/HV
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POZVÁNKA
Brněnské HaDivadlo 

Pro milovníky malých divadel, jejichž repertoár je místy experimentální a občas kritikou 
kontroverzně přijímaný, brněnské HaDivadlo jistě netřeba představovat. Když bylo před více 
než 30 lety zakládáno v Prostějově, zřejmě málokdo tušil, jakého věhlasu jeho herecký soubor 
dosáhne. Po dobu jeho existence se v šatnách prostřídalo mnoho talentů. Téměř na začátku 
činnosti divadla to byl bezesporu hrající režisér Arnošt Goldflam, později to byly výrazné herecké 
osobnosti jako Pavel Liška, Marek Daniel, Tomáš Matonoha a Josef Polášek. 

PREMIÉRA ČERNÉ SANITKY.
 V předsálí se to hemžilo pionýrskými šátky.
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ZA VOLEJBAL

Jak ses k volejbalu dostala?
Jednoduše. Jiný sport v Bíteši nebyl. Možná, 
kdyby se tady tehdy hrál basket, hrála bych bas-
ket. Začínala jsem na základní škole a trénovala 
u paní Vaverkové. Po přijímacích zkouškách na 
sportovní gymnázium v Brně jsem po dvou letech 
poprvé hrála profesionálně. Nejdřív v Brně, pak 
na Slovensku za Senici. Tam přišel italský agent, 
vybral si mě a zařídil smlouvu v Itálii v Palermu, 
později jsem hrála na kanárských ostrovech v Las 
Palmas a poté na severu Francie. Teď hraji na jihu 
Francie v Beziers. 

Napadlo tě, když jsi začínala s volejbalem, že 
procestuješ Evropu a navíc budeš hrát v národ-
ním týmu?
Nenapadlo. Všechno se to postupně nabalovalo. 
Moje technika nebyla na začátku zase tak dobrá, 
ale měla jsem fyzické předpoklady k tomu, že 
budu velká. Všichni v Brně byli starší než já a na 
škole nám říkali, že možná jeden z nás dvaceti 
se dostane do reprezentace a bude hrát volejbal 
na vysoké profesionální úrovni. A mně se to 
podařilo. 

Co jazyková bariéra?
Nejhorší byla ta první, když jsem přicestovala do 
Itálie.

A Slovensko?
Tam to šlo samo. (smích)... Domluvím se španělsky, 
italsky, francouzsky, anglicky a rusky.

Máš nějakou „jazykovou“ historku?
Většinou někomu překládám. Ve Francii je to 
běžné. Do týmu přijdou Rusky a já jim tlumočím.  
Dokonce už umím  i  chorvatsky, mám totiž v  
Chorvatsku desetimetrovou plachetnici a domlu-
vit se prostě musíš...

Plachtění je tvůj koníček?
Ano. Posledních pět let jsem každý rok strávila 
tři měsíce na moři. Plachtění, potápění, relaxace, 
nádherné zážitky. Teď ale plánuji se svým 
přítelem Romanem založit rodinu, takže na moře 
a plachetnici nezbude čas. Byla to taková jedna 
kapitola mého života, teď se moc těším na rodinu 
a děti.

Baví tě cestování?
Ani ne, to už je zvyk, všechno s sebou musíš neus-
tále tahat. Plánuji ještě dvě sezony odehrát a  pak 
bych se ráda vrátila do Čech. Prošla jsem sice 
téměř celou Evropu, ale budu se vracet domů.

Jaké to je - vracet se? 
Je tady klid, v Bíteši se mi líbí. Ve Francii hraji, je 
to tlak, musím dělat body, zaplňovat statistiky. 

Kateřina Božková je moje spolužačka ze základní školy. Kdysi dávno jsem s ní navíc trávila 
lampiónové a prvomájové průvody. Tehdy jsme naše táty muzikanty společně obíraly 
o řízek v místních restauracích a  o drobné na fotku Sandokana ze  střelnic na náměstí. 
Využila jsem příležitosti, že se Katka ukázala ve Velké Bíteši, a sešly jsme se.
Katka hraje v národním volejbalovém týmu, připravuje se na mistrovství Evropy v Belgii 
a řízek má ráda pořád.

V NOVINÁCH. Vybíráme z francouzského tisku. Z
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ALOVOU SÍTÍ
Jsem nejlepší blokující hráč Francie a očekává se 
to ode mě dál. Je to náročné. Navíc jsem začala 
studovat na škole v Beziers obor Věda infor-
mací a komunikace: reklama, multimedia, interní, 
externí komunikace atd.

Jaká je parta ve francouzském týmu? 
V profesionálním volejbalu je to o tom, jací lidé se 
sejdou. Smlouvy podepisujeme na deset měsíců, 
když nemáš výkonnost, tak po deseti měsících 
odcházíš, stále se to obměňuje. Volejbalová sezona 
trvá devět měsíců. 

Jak vypadá tvůj běžný den?
Dopolední trénink, škola, další trénink, knihovna, 
učení, škola a volejbal. Tréninky trvají dvě hodiny, 
dopoledne posilovna, odpoledne volejbal.

Vzpomeneš si na to, co bylo pro tebe doposud 
nejnáročnější?
První rok v zahraničí. Deset měsíců jsem strávila 
tím, že jsem se těšila na to, až pojedu domů.

A čeho si ceníš?
Kvalifikaci národního týmu na mistrovství Evropy, 
všechny zápasy jsme vyhráli 3:0. 

Máš volejbalový vzor?
...nemám... jsem sama sobě vzorem. (smích)

Když se vracíš do Francie, na co se těšíš?
Na čerstvé ryby, ovoce a zeleninu z tržnice. To tady 
u nás chybí. Mám ráda francouzskou, španělskou 
i italskou kuchyni, problém je v tom, že tady se 
tato jídla nedají připravovat, králíkem mořské 
plody nenahradíš. 

Co francouzské víno? 
Nemůžu porovnávat mezi našimi víny a fran-
couzskými, jsou to jiná vína, jiné podnebí, pod-
mínky... ale atmosféra u skleničky vína je vždycky 
fajn.

Na co se nejvíc těšíš, když se vracíš domů?
Na dršťkovou polévku a pivo... u Slámů. (smích)

/MD /OH

Život mi naprosto volně plyne a řídí se sám.

ZA TÍMTO PLOTEM JSEM KDYSI ZAČÍNALA . Volejbal se tehdy trénoval u kulturního domu na kurtech.

Fanoušci nám pečou buchty, vaří jídla.
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Skleněnka
Netradiční vernisáž výstavy měli 
možnost shlédnout návštěvníci 
Galerie Skleněnka v Březině 
u Tišnova. Zahájení výstavy 
obrazů Jarmily Lorencové 
a keramiky Hany Kňávové se na 
dvoře nádherného statku ujala 
majitelka galerie paní Alice 
Dostálová. Slavné písně a árie 
zazpívala za klavírního dopro-
vodu Františka Kratochvíla 
paní Věra Bakalová.
Požádala jsem Alici Dostálovou 
o krátký rozhovor.

Jak vznikla myšlenka otevřít 
galerii v malé vesnici a na 
statku?
Jsem sklářka a dlouho bylo 
mým snem otevřít vlastní gale-
rii. Původně jsem nesháněla 
tak velký objekt, ale to, co tady 
děláme, je hodné té velikosti.

Co všechno tady organizu-
jete?
Koncerty, módní přehlídky, 
výstavy... myslím si, že už 
máme dost zkušeností. Během 
sezóny se snažíme otevřít 
galerii řemeslem, každý 
měsíc připravujeme výstavy 
výtvarníků, které tematicky 
doplňuji skleněnými výrobky.

Kdy je otevřeno pro 
veřejnost?
Jde o sezónní záležitost, máme 
otevřeno o víkendech od května 

do října vždy od 11 do 18 
hodin. 

Jsou výtvarná díla prodejná?
Část je prodejná, některá jsou 
na objednávku.

Nedělní slunce a prostředí 
nádherně upraveného dvora 
dodalo celé vernisáži noblesu, 
kterou podpořily i klapky 
klavíru. Pokud bude začínající 
podzim slunečný, udělejte si 
výlet.

/MD

Bonsaj klub 
opět vystavoval
K hodům již tradičně patří 
výstava bonsají na nádvoří 
ZUŠ. Ke shlédnutí zde byly 
také názorné ukázky tvarování 
rostlin, jimiž jsme chtěli 
návštěvníkům přiblížit tuto
ještě tolik nerozšířenou 
pěstitelskou činnost.
Atmosféru umocnila rovněž 
generální zkouška hodového 
vystoupení místního pěvec-
kého sboru.

Výstava mohla být opět 
realizována na nádvoří LŠU 
díky ochotě a podpoře jejího 
pana ředitele a ředitele ZŠ, při 
níž místní bonsaj klub působí. 
Doufáme, že vás potěšil pohled 
na naše miniaturní kousky 

přírody a příští rok nás opět 
navštívíte.

Bonsaj klub pi ZŠ Velká 
Bíteš 

Na vernisáži 
i chutnalo
Před hody se uskutečnila ve 
výstavním sále Klubu kultury 
vernisáž obrazů paní Zory 
Krupičkové. 

 /MD
DVŮR GALERIE SKLENĚNKA.
Netradiční zahájení vernisáže výstavy.

VÝSTAVNÍ SÍŇ SE ZAPLNILA. Postaraly se o to 
obrazy paní Krupičkové.

JE LIBO OBRAZ NEBO RECEPT? Při vernisáži 
rozdávala výtvarnice i recepty na koláče.

P
a

BONSAJ ROSTE DLOUHO.
O tuto lípu pečuje
Eva Hudcová den co den.
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Velkobítešstí 
hasiči slavili
135 let pomáháme
Pomoc v nouzi je naše poslání

V pátek 14. září 2007 nastal 
den „D“ a v 18 hodin byl při 
mši sv. ve farním kostele sv. 
Jana Křtitele požehnán nový 
prapor otcem Bohumilem 
Poláčkem za hojné účasti uni-
formovaných hasičů. Následně 
proběhla v 19 hodin slavnostní 
schůze na Hasičské stanici, 
kde byla přiblížena minulost 
a současnost sboru, dále byly 
předány medaile za dlouho-
letou aktivní službu bližním 
a zdravice hostí. Na závěr 
proběhlo posezení se členy 
sboru a hosty při dobré hudbě, 
k poslechu a tanci hrál pan 
Kratochvíl ml. 

 /Martin Dvoáek

V Půlkruhu 
samé jedničky
Ne, nebudeme známko-
vat posluchače, chceme 
vás jen pozvat na 1. koncert
11. sezóny. Tradičně začínáme 
první říjnové úterý v 19 hodin 
v kulturním domě. A protože 
o „zpívaný“ koncert nás žádala 

celá řada posluchačů, pozvali 
jsme Societas Incognitorum.
Brněnský vokální soubor 
se zabývá interpretací staré 
hudby. V současnosti mají na 
kontě čtyři CD, která se těší 
velkému uznání u nás a hlavně 
v zahraničí - všechna sklidila 
úspěch v podobě nejvyšších 
ocenění prestižních hudebních 

časopisů.
Soubor vede Eduard Tomaštík 
(1975), absolvent bratislavské 
konzervatoře a JAMU v Brně. 
Zabývá se především interpre-
tací hudby 16. a 17. století. 
Pro bítešský koncert si 
Společenstvo Neznámých 
(překlad názvu souboru) 
vybralo dva stěžejní autory: 
Jacobus Handl Gallus
a Salamone Rossi.
Program koncertu doplní další 
autoři staré hudby - Weelkes, 
Wilbye a Janequin.
Věřím, že ani další koncerty 
sezóny vás nezklamou, perma-
nentky si můžete koupit ještě 
před prvním koncertem.
Na programu je švýcarský vio-
loncellista Marcus Nyikos, 
kytara Vladislava Bláhy ve spo-
jení s akordeonem Jaromíra 
Zámečníka, klavírista Ivo 
Kahánek – žák prof. Klánského, 
Wihanovo kvarteto, Martina 
Schulmeisterová - Merunková 
– klavír, Zdena Kloubová – 
soprán. A mimořádné kon-
certy budou tentokrát dokonce 
tři (pořádané ve spolupráci 
s městem Velká Bíteš) – BHP 

chce také přispět k oslavám 600 
let udělení plných městských 
práv Velké Bíteši.
Těšíme se na vás 2. října
v 19 hodin v kulturním domě.

/Tomáš Mašek

Vítězka soutěže
s Petrem Bendem

Redakce Exitu předala první 
cenu výherkyni soutěžě z 
minulého čísla. Jana Tučková 
odpověděla správně na otázku: 
Ve kterém roce se Petr Bende 
zúčastnil soutěže ČESKO 
HLEDÁ SUPERSTAR a získala 
poukaz od cestovní kanceláře 
Cílka na 50% slevu na zájezd 
do Chorvatska pro dvě osoby.

/LK

555 japonských 
fotek
Tomáš Mašek ve spolupráci 
s Exitem 162 vás zve na promí-
tání fotek ze své březnové 
návštěvy Japonska. 
Termín: středa 24. října v 19 
hodin v sálu ZUŠ .
Přestože se vám počet fotek 
může zdát velký, vězte, že je 
to zhruba šestina původního 
počtu – vybírali jsme nejlepší. 
A komentáře pana Maška 
rozhodně stojí za vyslechnutí. 

/OH

PŘED KOSTELEM. Otec Bohumil s hasiči 
a praporem, který požehnal.
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Pátek 5. října v 19.30
Edith Piaf (Edith Piaf)
Přivítejte nesmrtelnou osobnost, žila naplno a ničeho 
nelitovala. V hlavní roli Marion Cotillard
Neděle 7. října v 19.30
Smrtonosná past 4.0 (Die Hard 4.0)
Bruce Willis jako hrdina se srdcem na správném 
místě a přebytkem černého humoru
Pátek 12. října v 19.30
Dannyho parťáci 3 (Ocean´s 13)
Pomsta je sladká! V hlavních rolích G. Clooney,
B. Pitt, A. Garcia, M. Damon, Al Pacino atd.
Neděle 14. října v 19.30
Prokletí domu slunečnic (The Messengers)
Děti vidí to, co dospělí nevidí. Věří v to, co dospělí 
popírají. A snaží se nás varovat. Americký horor. 
Pátek 19. října v 19.30
Grindhouse: Auto zabiják (Quentin Tarantino´s 
Death Proof)
Kurt Russell za volantem nezná slitování! Nejnovější 
thriller režiséra Quentina Tarantina (Pulp Fiction).
Neděle 21. října v 18.00 a ve 20.00
Simpsonovi ve filmu (Simpsons Movie The)
Homer provedl nejhorší věc ve svém životě. 
Legendární seriál poprvé na plátnech kin se stejným 
dabingem jako v Tv.
Pátek 26. října v 19.30
Fantastická čtyřka a Silver Surfer (Fantastic Four: 
Rise of the Silver Surfer) 
Spider-Man? Superman? …slabej odvar! Legendární 
komiksové superhrdiny čeká dosud nejtěžší pro-
tivník! V hlavních rolích I. Gruffudd, J. Alba a další.
Neděle 28. října v 19.30
Vratné láhve
Repríza skvělé komedie Zdeňka a Jana Svěrákových! 
V hlavních rolích Z. Svěrák, J. Kolářová,
T. Vilhelmová, J. Macháček, P. Landovský, J. Budař, 
O. Vetchý, M. Táborský a další.
Pátek 2. listopadu v 19.30
Hezké sny (The Good Night)
Doma má Gwyneth Paltrow, ale zdá se mu o Pené-
lope Cruz. V další rolích komediální love story M. 
Freeman, D. de Vito.
Neděle 4. listopadu v 15.00
Kamarád Krteček
Pásmo s oblíbeným hrdinou: Krtek zahradníkem, 
malířem, fotografem, Jak ke kalhotkám přišel, Krtek 
a autíčko, koberec, telefon,  lízátko, tranzistor.

program kina
Edith Piaf
Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala 
si pouličním zpěvem, přesto se z ní stala světoznámá hvězda 
první velikosti. Život Edith Piaf připomínal sinusoidu, kdy po 
každém vzestupu následoval pád a naopak. A přesně takový 
je i film Oliviera Dahana, který se dle svých slov snažil nato-
čit portrét této vyjímečné osobnosti. Ve více než dvou hodi-
nách sledujeme nejdůležitější události a stežějní životní etapy, 
které ovšem nejsou řazeny chronologicky, ale různě, jakoby 
dadaisticky zpřeházeny. Režisér obsadil do hlavní role skvě-
lou Marion Cotillard, jejíž herecký výkon představující Edith 
Piaf v rozmezí čtyřiceti let nelze označit jinak než naprosto 
famózní. Vzhledem k tomu, že natáčení probíhalo také v Čes-
ké republice, v nejrůznějších minirolích spatříme spoustu 
našich herců (Javorský, Vašut). Narozdíl od většiny tradičních 
životopisných filmů je tento snímek překvapivě působivý, 
diváka nešetří od prvních chvil a chrlí na něj jednu emotivní 
scénu za druhou. To je sice způsobeno spíše rozporuplnos-
tí hlavní postavy než samotnou filmovou formou, někde by 
dokonce nezaškodilo trošku ubrat všudepřítomného patosu, 
ale osobně jsem tento nedostatek tvůrcům odpustil. Mohu 
zaručit, že pocit z návštěvy tohoto výjimečného představení 
budete mít obdobné jako já…Je ne regrette rien…

Režie: Olivier Dahan
Hrají: Marion Cotillard, Sylvie Testud, 
Clotilde Courau, Jean-Paul Rouve, Pascal Greggory
Francie, Velká Británie, Česko 2007, 140 minut

Dannyho paráci
Po překombinované dvojce slíbil režisér Steven Soderbergh 
návrat k devízám prvního dílu: svižné akci, přehlednému ději 
a humornému nadhledu. Můžeme říct, že Dannyho parťáci 
3 narozdíl od dalších letošních trojek do puntíku, splnili oče-
kávání a bez problému uspokojili diváka, žádajícího si pře-
hlednou a nenáročnou oddechovku. Zápletka je zajímavá, 
přímočará a příjemně odlehčená, film téměř ani na chvilku 
neslevuje ze slušného tempa a mix hvězd hraje vesměs skvěle 
a snadno si získá divákovy sympatie dalším, zdánlivě neprove-
ditelným kouskem. Bezkrupulózní byznysmenský žralok Wil-
ly Bank (Al Pacino) podvede Dannyho velkého přítele Reu-
bena Tishkoffa (Elliott Gould) a způsobí mu infarkt. V duchu 
hesla „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ Danny Ocean 
(George Clooney) znovu poskládá svůj tým a rozhodne se 
precizně promyšleným a koordinovaným útokem na několika 
frontách položit Bankův zbrusu nový luxusní hotel s kasinem 
a pošramotit mu jeho dobrou pověst mezi odbornou veřej-
ností. Dannyho parťáci 3 nejsou hloupí, nejsou megalomanští 
a využívají svého potenciálu s obdivuhodnou bravurou a něco 
mi říká, že budou nejspíš nejkvalitnějším zábavným filmem z 
amerických produkcí, který v roce 2007 navštíví česká kina.

Režie: Steven Soderbergh
Hrají: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Al 
Pacino, Ellen Barkin
USA, 122 minut

recenze
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Bezstarostné dětství Jednou z mála nevýhod 
jinak bezstarostného dětství je ta skutečnost, 
že si děti ještě nedokážou postěžovat, že 
špatně vidí nebo přinejmenším, že něco není 
v pořádku. Při čtení se rychle unaví, nejsou 
schopny delšího soustředění a někdy mohou 
i ztrácet rovnováhu. Tohle všechno mají na 
svědomí poruchy zraku. A přitom stačí tak 
málo. Je potřeba si všímat, jak děti pozorují 
okolní svět, hlavně při hře, sledování televize, 
malování atd. Máme-li dojem, že přivírají 
oči, nepřirozeně sklání či pootáčí hlavičku, je 
vhodné navštívit očního lékaře. 

Nejen dospělí mají rádi módu Návštěva 
očního lékaře nemusí znamenat nepříjemný 
zážitek. Je jen třeba na to děti připravit 
a návštěvu jim zpříjemnit. Ani výběr brýlové 
obroučky pro malé děti dnes nepředstavuje 
žádný velký problém. Modely pro nejmenší 
najdeme v celé paletě barev, značkové brýle 
jsou dnes samozřejmostí a většina dětí, i těch 
nejmenších, si vybírá nejen tvar a barvu, ale 
koukají také na značku. A pak se lehce stane, 
že jim kamarádi ve škole mohou dokonce 
i tak trochu závidět. 

Brýle se musí líbit již na první pohled Dětské 
obroučky musí své budoucí malé nositele 
především zaujmout, musí se jim na první 
pohled líbit a musí z nich mít radost. Je 
důležité si uvědomit, že děti nosí brýle tak, 
jak určí lékař. Pokud se jim obroučky nebu-
dou líbit a nevyberou si je z větší části samy, 

je jasné, že je dříve či později schovají do 
aktovky a používat je budou jen pod dozorem 
dospělých. Při výběru dětských obrouček je 
však třeba dbát jak na požadavky dítěte, 
tak také na to, aby brýlová obruba správně 
„seděla“. Proto je potřeba návštěvu oční optiky 
nepodcenit a věnovat jí dostatek času. 

Správný výběr zaručí dobrý výsledek Děti se 
musí dívat správnou částí brýlí a nesmíme 
zapomínat na to, že se  malý človíček, 
vzhledem ke svým fyzickým předpokladům, 
při pozorování okolního světa většinou kouká 
vzhůru. Když už zjistíme, že vybraná obruba 
opravdu sedí, že dítě přes brýle kouká tak jak 
má a zároveň se mu líbí barva i tvar, je třeba 
se ještě přesvědčit, jestli obruba někde netlačí 
a jestli je pro dítě pohodlná. V tomto směru 
má určitě více zkušeností oční optik a proto 
by mělo finální rozhodnutí záviset především 
na něm. Když vybereme ten správný model, se 
kterým jsou spokojeni jak rodiče, tak i jejich 
ratolesti, je ještě zapotřebí upozornit rodiče 
na to, že tím starost o brýle nekončí. Denně 
se musí kontrolovat usazení brýlí na nose, 
jestli nesjíždí a dítě se tak nedívá přes horní 
okraj brýlové obruby. Pokud je to zapotřebí, 
navštivte oční optiku, kde se o brýle vašeho 
dítěte postarají a vše uvedou do pořádku. 
V neposlední řadě je třeba děti upozornit, 
že pokud brýle odloží, pak ne do kapsy nebo 
do aktovky, ale do pouzdra, kde jsou nejlépe 
chráněny. 

TO NEJLEPŠÍ PRO TY 
NEJMENŠÍ

Není tomu tak dávno, kdy děti byly při stanovení diagnózy „brýle“ postaveny téměř na okraj dětského 
kolektivu. Brýle představovaly skoro určitý druh trestu. Děti se za ně styděly, často je nenosily. Když 
rodiče nebyli na dohled, „zdravé“ děti se jim smály. Ty časy už máme za sebou, dětské brýle dnes hýří 
barvami a nápady, jsou moderní a při správném přístupu nás dospělých téměř neodolatelně lákavé.

Na první pohled spousta informací, ale není potřeba mít strach a při vyslovení diagnózy „brýle“ 
propadat panice. Při návštěvě oční optiky Vám poradíme a se správným výběre rádi pomůžeme. 
Vyškolení specialisté oční optiky VISUEL se těší na Vaši návštěvu a se začínajícím školním rokem 
pro Vaše ratolesti připravili malé překvapení – slevu 15% z jakékoliv zakoupené dětské obruby.  
OPTIK VISUEL myslí na Vaše děti. 



Kolik medvědů jste potkal při návštěvě 
Kanady?
Pár jich bylo.(smích) Filmoval jsem je. Jeden 
nám dokonce vyskočil na cestu. Nafotil jsem 
i medvědici s mláďaty a opravdu velkého černého 
medvěda, který zívl a ukázal jazyk - to byl pan 
medvěd.

Jak jste je hledali?
Nemuseli jsme je hledat. Kanadou nás provázel 
člověk, který tam žije už třicet let. Pravda ale je, 
že u nás i na Slovensku je les přehlednější než 
v Kanadě. Tam  je nebezpečí mnohem větší, hlavně 
kdyby člověk narazil na medvědici s mláďaty, 
je zle. U některých stezek totiž není vidět na 
krok. Jinak medvědi jí rádi borůvky, takže kromě 
smetišť se dali zastihnout i v borůvčí.

Jaká byla příroda?
Směrem na sever se příroda měnila, listnaté lesy, 
šedé mechy, místy džungle, bažiny, řeky, jezera, 
polomočály a k tomu  atraktivní zvěř, losi, černí 
medvědi, šelmy podobné pumě. Vegetace je úplně 
jiná.  Lesy jsou nižší, objevují se křoviny, taková 
„směska“. 
 
Nebál jste se, že zabloudíte?
Na severu jsme měli strach, abychom nezabloudili. 
Zamotat se na cestách, mohli bychom vyjet z lesa 
až za týden, rozhodně se tam člověk pohybuje 
v jiných vzdálenostech.

Věnoval jste se i rybaření?
Ano, na jezerech. Chytali jsme lososy, štiky, can-
dáty.  Úlovky se filetovaly a poslaly zpátky. Trofeje 
jsem nedovezl. Ryb je v Kanadě hodně, zejména 
dravých a krásně se třpytí ve vodě, je to hezký 
pohled, čistá, průzračná voda, vodní ptactvo, 
koně, které se brodí řekou...

Jak jste nocovali?
Různě. Ve stanech, na lodi, v  loveckých chatách. 
Velkým problémem byli komáři. Stany se musely 
zatahovat speciální síťkou, protože by člověka 
komáři do rána sežrali. Někteří lidé si dokonce 
dávají na hlavu přes noc síťky. 

Viděl jste Indiány?
Jejich území jsme nenavštívili, ale měl jsem 
možnost se s Indiánem setkat. Mají rezervace 
a tam si mohou dělat co chtějí. Pokud jsou na 
svém území, tak na ně nikdo nemůže. Jestliže si 
chtějí něco ulovit, na době hájení jim nezáleží.

Loví se v Kanadě podobně jako u nás?
Ne, koupíte si povolenku na medvědy a můžete 
si ho jít střelit kamkoli. U nás se myslivci starají 
především o to, aby zvěř prospívala, v Kanadě se 
to asi kvůli velké rozloze dělá jinak.
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MEDVĚDI NEVĚDÍ
... že turisti nemusejí mít zbraně, ale kameru
Pan Milan Sláma  navštívil v září Kanadu s fotoaparátem a digitální kamerou na krku. Jak sám říká: 
„Nejel jsem střílet zvěř. Lákala mě příroda.“ 

Když zaprší do písku, nedostaneš se autem ven.

V Kanadě trofeje nesbírají. 

U SOCHY SVOBODY. Lodě k ní přivážejí stovky turistů denně.



Proč jste si vybral Kanadu?
Rozhodně jsem chtěl natáčet na kameru přírodu, 
niagarské vodopády, jezera, řeky. Nechtěl jsem 
střílet zvěř.

Překvapilo vás něco?
Všude bylo čisto. Ne jako u nás, kdy se sype do 
přírody nepořádek. 

Z Kanady jste se přesunuli do Ameriky.
Cesta autem trvala osm hodin a na hranicích se 
odehrálo prověření totožnosti i s otisky prstů.  
Pokud se jim nezalíbíš, nepustí tě, i když máš 
všechny formality vyřízené. Ale nedivím se, byli 
jsme tam v době, kdy bylo výročí atentátu na 
dvojčata.
Navštívil jsem  Toronto a na tři dny jsme odces-
tovali do New Yorku. Měl jsem příležitost vidět 
Sochu Svobody, mrakodrapy. V Torontu jsem 
byl na televizní věži s vyhlídkou, dokonce jsem 
navštívil i čínské čtvrtě. To naše řeznické řemeslo 
tam dělají na tržnicích všelijak.

Ochutnal jste?
Ochutnal, ale masné i uzenářské výrobky jsou 
Evropě vzdálené. 

Jde porovnat život v kanadské přírodě a New 
Yorku?
U Sochy Svobody je velký turistický ruch. Na 
kanadských farmách je život skromnější, farmáři 
chovají hovězí dobytek a silnice jsou rozšířeny 
jen o jeden pruh, který je pro koňské povozy 
s bryčkami. V New Yorku je „cvrkot“, ale také je 
tam na co se dívat. 

Je něco, o co jste přišel doma? 
Nic, jelení říji jsem stihl a kamerou zachytil. :-)

Láká vás ještě příroda nějaké jiné země?
Snad Afrika, už jenom kvůli divokým zvířatům. 
Ale nejraději mám naši přírodu. 

Děkujeme za rozhovor.
/MD a OH
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V ULICÍCH NEW YORKU JE ŽIVO. V Kanadě bylo klidněji.

TESKNĚ HUČÍ NIAGARA. Pan Milan Sláma se svým synem a Ivanem Musilem z Osové Bítýšky.
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V Čikově se turisté 
neztratí
V obci byly instalovány dvě nové nástěnky, 
jedna u odpočívadla, které bylo zřízeno v rámci 
cyklotrasy na křižovatce směr Jasenice a směr 
družstvo Niva a.s. Na nástěnce jsou umístěny 
mapy mikroregionů Horácko a Náměšťsko. Druhá 
nástěnka byla umístěna u autobusové zastávky. 
Tato slouží jednak k informaci členům sboru 
dobrovolných hasičů a jednak pro informovanost 
občanů ze strany zastupitelů obce.

/ Ivan Ležovi

Autobusy jezdily 
zadarmo
U příležitosti evropského dne bez aut byla vydána 
pamětní jízdenka, která opravňuje k libovol-
nému počtu jízd ve všech linkách jihomoravského 
Integrovaného dopravního systému (IDS JMK). 
Tuto jízdenku mohli cestující použít pouze
20. září 2007. Akce mohli využít ve všech obcích, 
kam zajíždějí spoje  IDS – např. z Bíteše do 
Brna, Deblína, Svatoslavi, Říčan a dalších obcí. 
Zdarma byla rovněž brněnská městská hromadná 
doprava. 

/ LK

Prezident navštívil 
Vysočinu
Těsně po bítešských hodech navštívil prezi-
dent Václav Klaus celou řadu měst na Vysočině. 
Bohužel Bíteš se v jeho programu neocitla, zato 
však zavítal do sousedního Velkého Meziříčí i do 
Náměště nad Oslavou. 

V Náměšti se zúčastnil slavnostního nastoupení 
vojenské jednotky, jeho žena si pak odskočila do 
Tasova, kde navštívila centrum Štěpána Axmana 
a seznámila se s technikou modelování pro 
zrakově postižené (několik měsíců před paní pre-
zidentovou navštívil toto centrum i časopis Exit 
– zkuste si prolistovat starší čísla:-). Na oběd byl 
prezident pozván do Hotelové školy Světlá a Ob-
chodní akademie ve Velkém Meziříčí. Následně 
se pak na náměstí setkal s občany a nechyběl ani 
slavnostní zápis do velkomeziříčské farní kro-
niky.

/ LK

BABSKÉ HODY. V Domašově to baby pěkně rozjely

PREZIDENT VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ. Na obrázku se starostou 
města Františkem Bradáčem

PŘILÁKAL DAVY. Kdyby náhodou přijel prezident do Bíteše, 
přišlo by taky tolik lidí?
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V Jinošově žehnají varhany
28. září, v den svátku sv. Václava proběhne 
požehnání opravených varhan v Jinošově. 
Varhany restauroval v letech 2006 – 2007 varhanář 
Dalibor Michek. V rámci slavnosti mají účastníci 
možnost slyšet vítěze Pražského jara ve hře na 
varhany Pavla Černého. Zahraje i studentka 
konzervatoře hry na varhany a klavír, rodačka 
z Jinošova, paní Kujalová. 
Na tento nástroj hrál i básník Otokar Březina. 
Z jeho dopisů a z knihy Jakuba Demla o Oto-
karu Březinovi bude číst doprovodné slovo při 
požehnání třebíčský děkan  Jiří Dobeš.  
Varhany v kostele sv. Petra a Pavla 
v Jinošově byly prohlášeny za technickou kul-
turní památku.  V říjnu také uplyne přesně rok 
od slavnostního svěcení nových varhan v Bíteši.  
A můžeme říci, že zatím s nimi jsou ty nejlepší 
zkušenosti. 

/ LK

Osladí si neděle
Od začátku září do Košíkova zajíždí každou neděli 
v 11 hodin pojízdná prodejna, která nejdřív na 
začátku obce a pak u hřiště prodává pekárenské 
výrobky. Kromě chleba a rohíků nechybí spou-
sta dalších dobrot, a tak je zatím na novou službu 
mezi místními velmi dobrá odezva.

/ LK

Do Beskyd (nejen)
na koloběžky
V polovině září se za spolupráce skřinářovského 
obecního úřadu, místních hasičů a rybářů 
uskutečnil zájezd do Beskyd. Na programu 
byla mj. návštěva skanzenu v Rožnově pod 
Radhoštěm, výjezd lanovkou na Poustevny, dále 
také vycházka k soše Radegasta. Hlavní atrakcí 
dne byl ale sjezd na koloběžkách  z Pousteven 

do Trojanovic v délce 6 km – za velké  účasti 
a nadšení všech přítomných. Závěrečný večer 
a posezení s harmonikářkou a společným zpěvem 
ve Valašské kolibě pak završily výlet, na který 
budou v obci dlouho vzpomínat. 

/ Pavel Videnský

Nová výstavba
v Košíkově?
V Košíkově se plánuje vybudování nové komu-
nikace mezi horní a spodní ulicí. Výhledově by 
zde mohla být bytová výstavba (asi 12 parcel), 
ovšem jsou problémy s výkupem pozemků, jeden 
z majitelů totiž žádá výrazně vyšší cenu než nabízí 
město. Zastupitelstvo města Velká Bíteš proto 
zatím odložilo výkupy ostatních pozemků – cílem 
je provést všechny výkupy zároveň. 

/ LK

Opravy ve Křoví začaly
Práce na úpravě návsi, která probíhá v souvis-
losti s výročím 200 let křovského kostela, už byly 
zahájeny. Začalo se se stavbou nového tarasu,  
schodů a také nového veřejného osvětlení. 
V příštím roce tak bude náves jako ze škatulky. 

/ LK 

Poděkování 
Děkujeme všem, kdo se podíleli na opravě 

schodů a výzdobě naší kaple, ať už formou spon-
zorských darů, tak i dobrovolnou prací.

Luděk Mičánek, starosta Katova

OPRAVENO. Po Křoví (předloni) a Velké Bíteši (loni) převzal 
v opravách varhan štafetu Jinošov.

V ROŽNOVĚ DOBŘE JE. Skřinářov se vydal na výlet, uprostřed 
starosta Pavel Videnský.
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Katov:
Bude se dokončovat oplocení místního hřiště. Zároveň v obci započaly práce na rozvodech elektřiny 
k novým rodinným domkům ve směru k Níhovu a související výstavba veřejného osvětlení. 

Košíkov:
Poslední den v září se uskuteční tradiční Putování do Košíkova, které pořádá Kolpingova rodina Velká 
Bíteš. Po procházce spojené s mnoha soutěžemi budou následovat hry na košíkovském hřišti. 

Křoví:
V říjnu bude provedena kolaudace inženýrských sítí pro deset novostaveb rodinných domů. /
V obci se 13. října uskuteční tradiční hody, na kterých místní mládež zatancuje Besedu.

Lesní Hluboké: 
Oprava bazénu, která se má uskutečnit v rámci reklamačního řízení, se překládá na jaro. Snad se 
budou místní moci koupat aspoň příští léto.

Níhov: 
V sobotu 13. října ráno se konat bude výlov obecního rybníka. Večer pak bude následovat posezení 
s manželkami. Exit přeje rybářům pěkné úlovky a manželkám příjemnou zábavu.

Přibyslavice: 
Půl milionu korun bude stát oprava silnice v Radoškově. Celá akce, která probíhá na konci září 
a v říjnu, bude hrazena z prostředků obce. 

Pucov: 
28. září si přijdou na své všichni příznivci motorek. Obcí totiž povede trasa závodu Fichtel Cup 
Enduro 2007, který startuje v Náměšti nad Oslavou. Hned další den pak v obci proběhnou soutěže na 
kolech. /
Voda do nového rybníka v trati Tále po zářijových deštích natéká, ovšem stále pomalu. Příští rok by si 
ale měli místní příznivci koupání přijít na své.

Ruda: 
Z důvodu blížícího se ukončení činnosti soukromého obchodu se smíšeným zbožím projektuje obec 
Ruda ve spolupráci s Jednotou Velké Meziříčí nový obchod se smíšeným zbožím. Obchod bude 
v přízemí kulturního domu a s jeho vybudováním jsou spojené nutné stavební úpravy uvnitř a vně 
kulturního domu.

Stanoviště: 
Od začátku října mohou všechny zájemkyně (ale i zájemci) o paličkování využít celoroční kurs, který 
bude probíhat každý pátek od 15 hodin na obecním úřadě. Doporučený věk účastníků je od 10 až do 
99 let.

Svatoslav: 
Obec uvažuje o stavbě větrných elektráren. /
V září se započalo s budováním nové kanalizace v návaznosti na již zprovozněnou čistírnu odpadních vod.

Vlkov: 
Obec se zapojila do fotografické soutěže, pořádané Krajem Vysočina, s názvem “My třídíme nejlépe” 
s fotografií jednoho našeho “sběrného hnízda”. Hlasovat pro vlkovskou fotografii můžete na
www.mytridimenejlepe.cz.

Krátce z obcí

NEBOJTE! Předchozí fotka byla jen vtip, nové auto je přece jen 
pořádnější…

NOVÉ AUTO PRO HASIČE. Starosta Josef Mach a poslanec Jan 
Kasal u nové chlouby obce. 
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Sedmikrásek v novém
školním roce
Už čtvrtým rokem se na faře ve Velké Bíteši setkávají 
i nejmenší děti – předškoláci. Se Sedmikráskem se učí 
poznávat svět, obdivovat jeho krásy, velmi rádi také něco 
tvoří a mnoho času stráví i společnými hrami. 
Začátkem roku se maminky rozhodly, že by toto set-
kávání mohly ještě více naplnit. Rozhodly se připojit k or-
ganizaci Papežská misijní díla. Letos 27. května, kdy byl 
v Bíteši během farního dne na návštěvě národní ředitel 
Papežského misijního díla P. Jiří Šlégr, který jim předal 
potřebné materiály i misijní průkazy, se zapojily i s dětmi do 
Misijního klubka. Mottem této skupiny je: „děti pomáhají 
dětem“. Aby nikdo nezůstal sám, staví MOST přes celý svět. 
Jak? Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí. Děti se zava-
zují, že se denně pomodlí modlitbu Zdrávas, Maria a každý 
týden ušetří finanční částku v hodnotě jednoho bonbónu – 
tzv. misijní bonbónek - pro děti v misiích. Dále pod vedením 
dospělé osoby aktivně pomáhají svému okolí i dětem celého 
misijního světa (např. výrobou drobných dárků, které se 
prodávají a zisk se odesílá do misijních oblastí). Tak se snaží 
zasévat semínka Boží lásky a dobra, zmírňují bídu, hlad, 
nemoci a pomáhají druhým ke vzdělání a k důstojnému 
životu. 
Sedmikrásek spolu s dětmi i maminkami srdečně zve 
všechny, kdo by se rádi společně setkávali. Schůzky se konají 
každé pondělí od 16.00 do 17.00 na faře.

 / Ludmila Fatnová

Zveme vás

Putování do Košíkova
30. září, odchod ve 14.00 od kos-
tela v Bíteši. Tradiční odpoledne 
plné her a zábavy pro děti. Pořádá 
Kolpingova rodina.

3. celostátní Misijní kongres dětí
6. října od 9.00 do 16.30
Brno - katedrála

Pouť bítešské farnosti  
a velkomeziříčského děkanátu do 
Brna. 
13. října, začátek v 10.00 v kostele 
sv. Tomáše, pokračování na 
Petrově.

Farní výlet rodin 
Rodiny z Domašova vás zvou na 
výlet dne 21. října. Informace: 
608 601 252

Slavnost Všech svatých
1. listopadu, slavnostní bohoslužby 
v Bíteši v 8.00 a 18.00

Památka zesnulých
2. listopadu, bohoslužby s modlit-
bami za zemřelé v 8.00 a 18.00

Pravidelné akce

Sedmikrásek
setkávání předškolních dětí na faře, 
každé pondělí v 16.00

Odpoledne pro školáky
Hry, kvízy a zážitky každou sobotu 
v 15.30 na faře

Setkávání -náctiletých
Každý pátek v 19.00 se na faře setkává 
mládež od 8.třídy a středoškoláci 

Výuka náboženství
Probíhá ve škole dle rozpisu.

Víte, že…
V neděli 23. září v bítešském kostele vystoupila schola 
z Brna-Židenic. Na bohoslužbě roztleskala kostel.
22. října uplyne přesně rok od posvěcení nových varhan
Farní stránky jsou: www.velkabites.farnost.cz

VSTŘÍC PĚTI TISÍCŮM. V neděli 23. září bylo v bítešském kostele naráz 
pokřtěno šest dětí – a to se už dlouho nestalo. Bíteš tak snad magickou 
pětitisícovku brzy překoná.
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V minulém čísle se v rozhovoru rychtářský pár 
zmínil o roce, kdy byly  hodyohroženy. Bohužel
před hody byli hlavní představitelé letošních hodů 
pochopitelně zaneprázdněni, což znemožňovalo 
toto téma z časových důvodů rozšířit. Nezbývalo 
než vyčkat na pohodový čas , který byl s manželi 
Janštovými  opravdu pohodový. 

V kterém roce jste tancovali naposledy a čím 
byl tento rok podle vás zvláštní?
Bylo to v roce 1982. Tento rok byl vyjímečný tím, 
že hody vlastně ani být neměly. Tehdejší JKP 
(Jednotný klub pracujících – dnešní Klub kultury) 
odmítl údajně z finančních důvodů hody organi-
zovat. 

Jak na to reagovala chasa?
Mládež se nechtěla vzdát. Tehdejší organizace 
SSM (Svaz socialistické mládeže, ve které byla 
většina chasy) se rozhodla hody udělat. Požádala 
o spolupráci pana Pokorného, který se podílel na 
kulturním dění, aby nám pomohl s organizací 
akcí kolem hodů. 

Rychtář byl tehdy vybrán chasou jako dnes?
Většinou byl rychtářem  předseda MěNV. Tento 
zvláštní rok jsme si jej vybrali sami. Oslovili jsme 

pana Veselého. Úlohy rychtářky se zhostila paní 
Vallová. Rychtáře s rychtářkou zvala celá chasa 
a to ve všední den. Tehdy se nekonala žádná 
rychtářská bečka jako v současnosti, každopádně 
na nás čekalo velkolepé pohoštění ve staré 
sokolovně. 

Byl program hodů nebo hodové neděle podobný 
tomu současnému?
Termín hodů byl stanoven 19. září. Zvaní probíh-
alo jako dnes. Ovšem průvod byl různorodější. 
Mohli jste shlédnout medvědáře s medvědem, 
Žida  nebo vězně. Cikáni a policajti byli nezbytní 
už tehdy. Beseda se tancovala pouze česká a po 
ní následoval program složený ze scének jednot-
livých postav z průvodu. Nechyběl písař v podání 
pana Fouska a konšelé (pan Jízdný a pan Horký), 
kteří zahájili zasedání radnich města  pod májí. 
Rámec hodů byl tedy stejný, ale přece jen byly jiné. 
Celé jsme si je udělali sami, a to přispělo k velké 
soudržnosti v chase. Navíc z hodně tehdejších 
stárkovských párů jsou dnes páry manželské. 

Děkuji za rozhovor.
/HV

JAK TO TENKRÁT BYLO

BÍTEŠSKÁ CHASA  V ROCE 1982. Rychtář s rychtářkou uspořádali pro chasu velkolepé pohoštění.
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Fotbalisté FC Spartak Velká Bíteš mají za sebou 
zhruba polovinu podzimní části své soutěže, 
Krajského přeboru. Po nadějném úvodu a dvou 
remízách (v Moravských Budějovicích a doma 
s Janovicemi) se zdálo, že mužstvo, které před 
sezónou opustilo několik klíčových hráčů, by 
nemuselo hrát v soutěži jako loni druhé housle 
a mohlo by se pohybovat ve středu tabulky. 
Bohužel hned třetí zápas nové sezóny na hřišti 
ex-divizních Hartvíkovic ukázal všechny slabiny 
současného mužstva v plné nahotě. Výsledek 2:6 
ostatně hovoří jasnou řečí. Na druhou stranu, 
hned následující velmi důležitý zápas proti 1. FC 
Jemnicko bítešští fotbalisté zvládli, zaslouženě na 
domácím hřišti zvítězili 3:1 a od svého soupeře, 
který je v tabulce zatím beznadějně poslední, se 
bodově výrazně odpoutali. 

V „hodovém“ týdnu tým sehrál hned dvě utkání. 
Nejprve ve středu nedotáhl slibně se rozvíjející 
partii na hřišti v Polné a prohrál těsně 1:2, v so-
botu pak nestačil na silný Humpolec a prohrál 
na jeho hřišti jednoznačně 0:4. Tento zápas byl 
také posledním, ve kterém mužstvo vedla trenér-
ská dvojice Ladislav Němec – František Klusák. 
Druhý jmenovaný se totiž vzápětí rozhodl své 
působení u týmu s okamžitou platností ukončit. 
„Cítím, že už tomuto mužstvu nemám v současné 
době co dát“, řekl stručně ke svému odchodu F. 
Klusák. 
Pouze pod vedením L. Němce pak mužstvo 
uhrálo na vlastním hřišti cennou bezbrankovou 
remízu se silným týmem Okříšek. Přesto, i na 
žádost L. Němce, byl realizační tým doplněn 
o nového člena, kterým se stal Libor Bednář, 
který v současné době kvůli dlouhodobým zdra-
votním problémům nemůže hrát a rozhodl se tak 
mužstvu pomoci jiným způsobem. Před důležitým 
zápasem na hřišti v Žirovnici se jednalo o důležitý 
krok směrem k uklidnění možná trochu zbytečně 
nervózní situace v týmu.
V zápase s Okříškami se také poprvé v základní 
sestavě týmu na postu levého obránce objevil 
Lukáš Šlapal, posila z Velkého Meziříčí, kterou 
oddíl získal na hostování do konce podzimní 

části sezóny. Společně s toužebně očekávaným 
příchodem Miroslava Buchty ze Zbraslavi, ke 
kterému by mělo dojít na přelomu září a října, se 
jedná o další krok, který jednoznačně ukazuje, že 
se oddíl nehodlá se současným umístěním svého 
A-týmu mužů v tabulce smířit a dělá maximum 
pro jeho vylepšení.

Pořadí Tým Zápasů Skóre Body
1 POLNÁ 7 9:6 14
2 HARTVÍKOVICE 7 15:8 13
3 HUMPOLEC 7 12:8 13
4 ŽDÍREC N. DOUBR. 7 9:5 13
5 PELHŘIMOV 7 12:6 12
6 BYSTŘICE N. PERN. 7 11:10 12
7 OKŘÍŠKY 7 13:6 10
8 JANOVICE 7 10:7 10
9 TŘEBÍČ B 7 17:16 9
10 PACOV 7 7:6 8
11 M. BUDĚJOVICE 7 11:13 8
12 SFK VRCHOVINA 7 7:11 7
13 BOROVINA 7 9:10 6
14 VELKÁ BÍTEŠ 7 10:17 6
15 ŽIROVNICE 7 7:14 6
16 JEMNICKO 7 6:22 0

Výsledky A-týmu mužů FC Spartak 
Velká Bíteš v uplynulé části soutěže:

Hartvíkovice – Velká Bíteš 6:2 (2:2),
branky našich: Hammer, Antoš
Velká Bíteš – 1.FC Jemnicko 3:1 (2:0),
branky našich: Pelán (p.), Pohl, Hammer
Polná – Velká Bíteš 2:1 (0:1),
branka našich: vlastní soupeře
Humpolec – Velká Bíteš 4:0 (3:0)
Velká Bíteš – Okříšky 0:0

Tabulka Krajského přeboru mužů KFS 
Vysočina po 7.kole:

FC Spartak Velká Bíteš

I LETOS ASI JEN 
O ZÁCHRANU…
Bíteššstí fotbalisté přišli v září o jednoho z trenérů a stejně jako loni je v Krajském přeboru asi čeká 
jen boj o záchranu
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TC Velká Bíteš
Jubilejní 20. ročník Městských přeborů 2007 
se vydařil
Ve dnech 23. 8. – 1. 9. 2007 uspořádal Tenisový 
club města Velká Bíteš jubilejní 20. ročník 
„Městských přeborů v tenise“ (dále jen MP). Na 
antukových kurtech se hrálo o tituly ve dvouhře, 
čtyřhře a letos podruhé i ve smíšené čtyřhře. 
Prvních dvou soutěží se zúčastnilo 32 hráčů  - 
hráček. Nejprestižnější titul ve dvouhře si odnesl 
ONĎREJ PIROCHTA z TK Nové Sady, který ve 
finále porazil překvapení turnaje PETRA JANDU 
ze Žďáru nad Sázavou po setech 6:2 a 6:3.Na 
třetím místě skončil loňský finalista, hráč TC 
Velká Bíteš PAVEL KLIMEŠ a další hráč TK 
Nové Sady DANIEL VENTRUBA. Ve čtyřhře 
se z vítězství radoval pár DAVID VENTRUBA 
- MILAN DVOŘÁK, který ve finále přehrál dvo-
jici BOHUMIL KUDLÁČEK (Čechie Zastávka) 
- ONDŘEJ PIROCHTA 6:2 a 6:3. Před branami 
finále a tedy na třetím místě skončily páry V. 
MAREK - L. BAJER (oba TC Velká Bíteš) a J. 
PREŠER – J. HAVELKA (TC Velká Bíteš-Jiskra 
Měřín).  Druhý ročník  turnaje v mixu, kterého 
se zúčastnilo pět párů, vyhrál bez porážky pár 
LUCIE BALÁŠOVÁ – MIROSLAV POSPÍŠIL. 
Na dalších medailových příčkách skončily páry 
A. BELEJOVÁ – L. URBÁNEK a H. KŘÍPALOVÁ 
– M. MAREK.  Všem jmenovaným hráčům 
a hráčkám předali zástupci TC díky sponzorům 
věcné ceny. 

Jubilejní 20. ročník Městských přeborů se vydařil. 
Pořadatelům vyšlo počasí, díky předvedené hře 
a bohatému občerstvení byli spokojeni i přihlížející 
diváci. Proto na závěr nezbývá už nic jiného 
než Tenisovému clubu popřát, ať i následující 
ročník Městských přeborů je tak úspěšný jako ten 
letošní. 

HC Spartak Velká Bíteš
HC Spartak je přihlášen v sezóně 2007 - 2008 
do Krajské ligy mužů Jižní Moravy a Zlína.
Soutěžě se účastní 13 mužstev:

Uherský Brod
Uherský Ostroh
Uherské Hradiště
Boskovice
Plumlov
Nedvědice
Břeclav
Vyškov
Moravské Budějovice
Blansko B
Bulldogs Brno
Čechočovice
Velká Bíteš

V základní části odehrají mužstva 24 zápasů, 
informace o play off přineseme v příštím čísle.
Začátek sezóny je 30. září, naše mužstvo má volný 
los (nehraje). První zápas odehrají 6. nebo 7. října 
ve Velké Bíteši s týmem Bulldogs Brno

/MILAN DUFEK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mateřská škola
U Stadionu
Drakiáda
Mateřská škola U Stadionu srdečně zve všechny 
děti z města a okolí na Drakiádu, která se koná 
v úterý 16. října 2007 v odpoledních hodinách  na 
poli za sídlištěm U Stadionu.

Barevné odpoledne
Máte malé děti, které ještě nenavštěvují MŠ a které 
zatím přemýšlejí o čem pobyt ve školce je? Pak 
neváhejte a navštivte naše barevná odpoledne, 
kde se setkávají rodiče s dětmi a učitelky MŠ 
při společném hraní. První setkání se uskuteční 
v úterý 23.října 2007 v Zelené třídě naší školky od 
15 do 17 hodin. 

/kolektiv MŠ U Stadionu

Mateřská škola 
Masarykovo náměstí
Baby club
Hrací odpoledne pro děti i maminky se opět 
uskuteční třetí středu v měsíci říjnu od 15 do 17 
hodin.

/kolektiv MŠ Masarykovo námstí

Základní škola
Tišnovská 116
Pro žáky připravuje škola canesterapii s paní 
Radkou Krčálovou z Třebíče. Jedná se o canes-
terapii se zlatým retrívrem. Více v příštím čísle 
Exitu.

/MD

Jak na draka
... aneb vyrob si sám
Vezmi dvě dřevěné laťky - 40 a 50cm. U kratší 
laťky si tužkou vyznačíme polovinu, u delší pak dvě 
třetiny délky. Obě překřížíme tak, aby tvořily pravý 
úhel a pevně je svážeme provázkem. Kostra draka 
je hotová. 
Asi půl cm od konce latěk uděláme nožem 
zářez. Navážeme tenký provázek, natáhneme ke 
druhému zářezu a omotáme. Pro jistotu uděláme 
uzlík. Pokračujeme ke třetímu zářezu a odtud 
opět k prvnímu. Hotovou konstrukci položíme 
na balicí papír a obkreslíme na něj obvodový 
provázek. Připočítáme zhruba dva centimetry 
a draka vystřihneme. Okraje papíru natřeme 
lepidlem, přeložíme přes provázek a pečlivě 
přilepíme. Vezmeme asi půl metru dlouhý provázek 
a přivážeme ho k oběma koncům kratší laťky. 
Druhým provázkem spojíme horní a dolní konec 
draka. Oba špagáty uprostřed svážeme a na střed 
přivážeme vodící provázek namotaný na cívce. 
Nakonec dolů připevníme ocas draka.
Pěkný let a pěkné počasí přeje redakce Exitu. 
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Každou 
sobotu

Odpoledne plné soutěží a her pro všechny ško-
láky V. Bíteš - fara 15.30

Pá 28.9. Slavnost sv. Václava - bohoslužba V. Bíteš - kostel 18.00
Spirituál kvintet. Slavnostní koncert. Vstupenky 
na OÚ Zbraslav, tel. 546 453 210. Zbraslav - Kulturní dům 20.00

So 29.9. Výlet na kolech na Náměšťsko. Jinošovská 
a náměťská obora, zajímavosti v Náměšti, Vaneč, 
Tasov. Pořádá Seniorklub.

V. Bíteš - od fotbalového 
stadionu 9.00

Zábava se skupinou Provokace a Bagr Kralice 20.00
Ne 30.9. Pouť v Níhově Níhov - kaple 11.00

Pouťová zábava s Bobrovankou Níhov 13.00
Putování do Košíkova. Tradiční odpoledne plné 
her a zábavy pro děti. Pořádá Kolpingova rodina, 
viz www.krvelkabites.kolping.cz
Pozor! Akce je přesunuta z 23. září.

V. Bíteš - od kostela 14.00

Út 2.10. Societas Incognitorum. První koncert 11. sezony 
Bítešského hudebního půlkruhu V. Bíteš - Kulturní dům 19.00

Čt 4.10. Chráněná území v okolí Velké Bíteše.
Přednáška Mgr. Pavla Holánka s promítáním V. Bíteš - Klub kultury 18.00

Pá 5.10. Kurs paličkování. První setkání celoročního 
kursu. Informace na čísle 608 410 698 - Hana 
Krutišová. Viz www.stanoviste.cz

Stanoviště - obecní úřad 15.00

So 6.10. Chráněná území v okolí Velké Bíteše - exkurze. 
Info: Pavel Holánek, tel. 737 712 402

V. Bíteš - od školní 
jídelny 9.00

Den otevřených dveří PBS Velká Bíteš Areál PBS 8.00
Zábava se skupinou Provokace Křoví 20.00

Ne 7.10. Drakiáda. Soutěží se o nejhezčího ručně vyrobe-
ného draka a o nejlépe létajícího draka v
jednotlivých věkových kategoriích

Ruda 14.00

Michalovi mazlíčci. Zábavné odpoledne pro děti 
s Michalem Nesvadbou V. Bíteš - Kulturní dům 15.00

Pá 12.10. Tři sestry. Koncert populární skupiny. Od 21 
hodin kapela MZH, od 22.30  kapela Tři sestry V. Bíteš - Kulturní dům 21.00

So 13. 
10.

Výlov obecního rybníka Níhov - rybník ráno
Hody ve Křoví Křoví - kostel a náves
Zábava se skupinou Anna Rock Vidonín 20.00

Ne 14.10. Plavání v bazénu v Nové Vsi. Pořádá Seniorklub. 
Bude se opakovat i 21. a 28. října. Jízdné: seni-
oři zdarma, ostatní 30 Kč, děti 20 Kč. Vstupné do 
bazénu: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč.

V. Bíteš - od Spořitelny 8.00

Aerobikový minimaraton. Vstupenky nutno 
zamluvit dopředu v Informačním centru, tel. 566 
532 025. 

V. Bíteš - Kulturní dům 10.00

Promítání fotek z USA V. Bíteš - fara 17.00
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Út 16.10. Drakiáda. V. Bíteš - pole za bytov-
kami 15.00

Baby club – hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let V. Bíteš - MŠ na náměstí 15.00-
17.00

St 17.10. Seniorklub. Hostem bude Tomáš Mašek, ředitel 
ZUŠ. Bude vyprávět o Japonsku. V. Bíteš - Kulturní dům 15.00

Čt 18.10. Mineralogické a geologické zajímavosti v okolí 
Velké Bíteše. Přednáška Josefa Hájka a promítání V. Bíteš - Klub kultury 18.00

Pá 19.10. „Savování“. Výtvarný kurz pro veřejnost. Přihlášky 
a info na tel. 603 793 709 a www.clovicek.salixus.cz V. Bíteš - SOU Tyršova 18.00

Silvestr v rauši. Natáčení silvestrovského pořadu 
Českým rozhlasem. Uvádí Bára Štěpánová

V. Bíteš - Restaurace 
U Raušů 17.00

So 20.10. Sobotní bítešský trh.
Pravidelně každou třetí sobotu v měsíci

V.Bíteš - nádvoří Lesácké 
restaurace 9.00

Mineralogické a geologické zajímavosti v okolí 
Velké Bíteše - exkurze. Info: Pavel Holánek, tel. 737 
712 402

V. Bíteš - od školní 
jídelny 9.00

Výlet na kolech pouze pro seniory.
Cílem bude Zbraslav a okolí.

V. Bíteš - od fotbalového 
stadionu 13.00

Út 23.10. Zelený návštěvní den V. Bíteš - MŠ U Stadionu 15.00-
17.00

St 24.10. Beauty den kosmetického salonu Salome - 
vizážistická poradna, podzimní novinky a trendy 
v líčení, výhodný nákup

V. Bíteš - Klub kultury 10.00 -
20.00

555 japonských fotek. Vyprávění ředitele ZUŠ 
Tomáše Maška o cestě do Japonska (viz minulé 
číslo Exitu)

V. Bíteš - ZUŠ 19.00

Pá 26.10. Zábava se skupinou Anna Rock Křoví 20.00
So 27.10. Výlet na kolech na Svatou horu.

Pořádá Seniorklub.
V. Bíteš - od fotbalového 
stadionu 13.00

Po 29.10. Veřejné jednání zastupitelstva města.
Bude se jednat mj. o obchvatu V. Bíteš - Kulturní dům 16.00

Po 29.10. Vernisáž výstavy kreseb Táni Adamové V. Bíteš - Klub kultury 17.00
Út 30.10. 
- Pá 9.11. Výstava kreseb Táni Adamové V. Bíteš - Klub kultury 8.00-

15.30
Čt 1.11. Svátek Všech svatých. Slavnostní bohoslužby. V. Bíteš - kostel 8.00 

a 18.00
Pá 2.11. Památka zesnulých. Bohoslužby s modlitbami za 

zemřelé V. Bíteš - kostel 8.00 
a 18.00

R.I.P. fest. Vystoupí kapely Zapomenutá minulost, 
Mawataki, Parasophisma, Sulin, Feye. V. Bíteš - Kulturní dům 19.00








