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Opět mě to překvapilo... 
Blíží se konec roku, Mikuláš a Vánoce. Nestíhám. A nejsem sama. 

Není to zase tak dlouho, co jsem 
se pravidelně se svými známými 
scházela 6. prosince, oblékali jsme 
se do kostýmů a dům od domu jsme 
se stále více stávali čerty, anděly či 
Mikulášem. A měli jsme se tenkrát 
co ohánět, abychom všechny slíbené 
návštěvy vyřídili. Přesněji - nestíhali 
jsme. Už tenkrát. Během poslední 
doby jsem se setkala s tím, že si tito 
vysloužilí čerti a andělé stěžují na 
to, jak je teď těžké toho správného 
Mikuláše se zástupci nebe a pekla 
sehnat. Myslím, že se vyplatí být 
čertem :-) V prosincovém čísle Exitu 
sice nenajdete inzerát s textem 
HLEDÁTE ČERTA? VOLEJTE..., 
ale připravili jsme pro vás poměrně 
bohatou nadílku textů. Pusťte se do 

čtení, nenechávejte ani Exit z nudy na poslední chvíli, protože by se mohlo 
stát, že nestihnete něco opravdu zajímavého. 

Za celou redakci Vám přeji, abyste se v předvánočním shonu stihli 
zastavit. Ve správnou chvíli a na správném místě.

Za redakci Exitu  Marcela Doubková
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FOTO MĚSÍCE: OKAMŽIK NAPĚTÍ. Ladislav Zachoval
a Beata Rajská losují vítěze soutěže Exitu Extra. Čtěte na str. 20.

Srdečně blahopřejeme paní
Ludmile Raušové

ke krásným narozeninám.
Redakce Exitu
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Tomáš Mašek, ředitel ZUŠ a předseda 
Bítešského hudebního půlkruhu 
(Exit  162 I/2005)

Zahájil bych evergreenem: 
normalizační přístup k umě-
leckému školství ze sedmde-
sátých let zvaný „stopstav“ 
je stále v platnosti. Opět se 
nepodařilo prolomit úřed-
nickou bariéru stanovující 
naší škole maximální počet 
300 žáků. 
V minulém školním roce 
jsme obdrželi krajskou dotaci 

a s její pomocí zakoupili za  370 000 Kč nové kří-
dlo Petrof III do koncertního sálu. Původní kla-
vír Foerster III slouží po generálce k výuce žáků, 
stejně jako další  starší  křídlo Petrof po generálce.  
Harmonium, které věnovala škole radnice, je již 
zcela funkční a v provozu. Dvě třídy jsme vybavili 
novým nábytkem, vyřadili jsme křídlo Hlucháň 
v neopravitelném stavu.
Ještě bych rád viděl opravenou spodní chodbu 
a natřená vrata. O hromosvodu prohlašoval již 
před 250 lety Prokop Diviš v Příměticích, že nej-
lépe funguje uzemněn.
Bítešský hudební půlkruh úspěšně  zvládl jubi-
lejní desátou sezónu a připravujeme ve spolupráci 
s městem  mimořádné koncerty pro oslavy 600. 
výročí udělení městských práv.

Miroslav Pospíšil , výtvarník 
(Exit 162 I/2006)

Vyšly čtyři díly Old Surehanda, 
teď dodělávám ilustrace k pá-
tému a pracuji na Mayových 
dvoudílných Vánocích. Přes 
zimu bych chtěl namalo-
vat dva obrazy k plánované 
výstavě bítešských výtvar-
níků, o které mě požádala 
Zora Krupičková. 
A sport? O tom se mi spíš jen 

zdá, ale na volejbal chodím pravidelně. Muziku už 
jsem asi pověsil na hřebíček definitivně – doufám, 
že bude pokračovat vnučka. 

Lubomír Lacina, sochař  
(Exit 162 III/2006)

Přestavuji dům, takže z dílny 
je teď stavební bouda, ale 
doufám, že se tam už zase 
brzo vrátím. 
Včelařům  jsem udělal jejich 
patrona – svatého Ambrože, 
dělal se z dvanáctimetráko-
vého topolu. Dětem jsem 
vyrobil kryt na bazén s tr-
paslíky – to jsem potřeboval 
nějak zakrýt čerpadlo. 

Plány mám, ale chce to klid a atmosféru. Zeptejte 
se na jaře, nerad bych křičel hop a neskočil.

Zdeněk Pololáník, hudební skladatel 
(Exit 162 VII/2006)

V České Třebové uspořá-
dali vloni druhý a letos 
třetí ročník varhanního fes-
tivalu, který nazvali mým 
jménem. Hráli tam jak naši, 
tak zahraniční varhaníci. Již 
podruhé jsem dělal hudbu 
k Jitřní paní, poprvé to bylo 
u Mrštíků, teď do Šumperku 
– se svým stálým spolupra-

covníkem režisérem Janem Novákem. Měl jsem 
provedení svých skladeb v Holandsku a v Pol-
sku. Na Polsko jsem zatím neměl štěstí, dosud 
se tam nedostaly mé skladby ani já. Dvě poslu-
chačky univerzity v Poznani hrály mé Variace pro 
varhany a klavír. Před týdnem jsem se vrátil ze 
Švýcarska, kde uspořádali v krásných kostelích 
dva koncerty duchovní české hudby – z Dvořáko-
vých, Janáčkových a mých skladeb. Z autorů jsem 
tam byl pouze já. Koncert se líbil a mám přislí-
beno další provedení.
Napsal jsem několik žalmů a hymnů, Kantátu 
k svaté Ludmile pro žižkovský festival, na fes-
tivalu Smetanova Litomyšl zazněla má skladba 
Velebí má duše Hospodina spolu s Janáčkovou 
Glagolskou mší. Letos jsem zastavil všechny práce, 
abych dokončil operu, o které jsme se spolu bavili 
vloni. Příští rok chci dokončit čistopis.

LIDÉ KOLEM NÁS PO ROCE
Co asi dělají lidé kolem nás, se kterými jsme během prvního roku vydávání Exitu 162 dělali roz-
hovor? Co je u nich nového? 
Tyto otázky napadaly členy redakce pokaždé, když jsme zavzpomínali na začátky naší redakční práce. 
Podařilo se nám s některými z nich spojit, otázku jsme jim položili a přinášíme vám neobvyklé Téma 
měsíce. 
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Vlastimil Božek, kapelník Bítešské kapely
(Exit 162 VIII/2006)

Bítešská kapela má nového 
uměleckého vedoucího, 
je jím Štěpán Ruda, poří-
dili jsme si z vlastních pro-
středků novou aparaturu. 
Vdala se nám zpěvačka, ože-
nil se i Vlastík (syn). Na bře-
zen chystáme společný kon-
cert s Doubravěnkou, v létě 

přehlídka ve Studenci. V zimě připravujeme nový 
repertoár – jsou v něm i prvotiny Štěpána Rudy 
a něco nám poslal Laďa Prudík.

Jiřina Janíková, ředitelka MŠ U Stadionu
(Exit 162 XI/2006)

Je toho spousta. Vydání Almanachu k 30. výročí 
založení naší mateřské školy, připravujeme i vy-
dání nového sborníku básní z dílny našich učite-
lek.
Ukončila se komplexní rekonstrukce vstupu do 
budovy z východní strany (v nejbližším období 
bychom chtěli pokračovat na straně západní), 
byla provedena oprava odpadního potrubí pod 
budovou školy. Za sponzorské pomoci společ-
nosti Bematech jsme dvě třídy školy vybavili 
novým roletovým systémem na oddělení pro-
stor. Pořídili jsme regálový systém pro výtvarnou 
výchovu a díky sponzoringu  firmy ITW Pronovia 
ho i vybavili. V prostorách školního stravování se 
částečně vyměnila podlahová krytina, komplexně 
jsme vybavili školu novými stoly a židličkami pro 

děti. Díky sponzorské pomoci PBS jsme zakoupili 
na školní zahradu moderní herní prvek (věžová 
sestava se skluzavkou a lezeckými prvky) vysoké 
kvality, odpovídající bezpečnostním normám EU. 
Získali jsme další zkušenosti s grantovou a na-
dační činností, bohužel i ty záporné.
Pro nejmladší děti jsme začali realizovat projekt 
Metoda dobrého startu, projekt Angličtina pro 
mrňata jsme rozšířili o práci ve skupinách.
V měsíčních intervalech se pravidelně setkáváme 
s DPS a DD. 
Zúčastnili jsme se soutěže Pískání pro zdraví 
a umístili se (v rámci semifinále) na druhém 
místě. 
Děti z národopisného kroužku se zúčastnily kraj-
ské přehlídky folklorních souborů.

Jiří a Eva Blahovi, hlavní rychtářský pár 2006 
(Exit162 IX-2006)

Letos jsme si opět 
užili hody, ale tento-
krát ne jako rychtář-
ský pár, ale jako kon-
šelé. Jirka se zapojil do 
komise pro přípravu 
600. výročí a při-
pravuje Čarodějnice 
Pod Spravedlností. 
Součástí akce by měl 
být průvod z náměstí 
a určitě zahraje některá 
z bítešských kapel. 

/Za redakci Exitu OH a MD
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Křižovatka
u školy
Práce na křižovatce Valy – 
Tišnovská budou dokončeny 
dle plánu.

Do konce listopadu budeme 
opět jezdit přes křižovatku 
u školy jak jsme byli zvyklí. 
Vícepráce byly provedeny jen 
na ulici Tišnovská, kde byla 
kanalizační přípojka původně 
vyústěna do silniční vpusti. 
Vodovod přes park se předě-
lával, aby dosáhl až za hranici 
rekonstrukce silnice. Oproti 
původnímu projektu se bude 
příští rok křižovatka spravovat 
až k domu Malých. „Naběhlo 
tam asi 135 m vodovodu navíc, 
je to ale ku prospěchu celé věci,“ 
sdělil Exitu 162 starosta Mgr. 
Miroslav Báňa. „V úterý 21. 
listopadu tam byli i archeo-
logové, kteří konstatovali, že 
v prostoru parčíku bývala dříve 
pec na vápno. Prostor naštěstí 
jen zmonitorovali a zase odjeli, 

takže práce mohly pokračovat,“ 
dodal Báňa.
Poslední letošní akcí na křižo-
vatce bude kanalizační šachta 
a několik metrů vedení u ZUŠ.

/OH

Zábradlí na 
Růžové
V polovině listopadu bylo na 
křižovatce Růžová – Valy osa-
zeno ochranné zábradlí mezi 
chodníkem a vozovkou.

Umístění zábradlí je kom-
promisem mezi ochranným 
pásmem silnice, telefonního 
vedení a silového kabelu níz-
kého napětí. 
Zábradlí bylo mírně upra-
veno a usazeno do chodníku. 
„V původním záměru bylo i zá-
bradlí na protější straně kři-
žovatky. To by však vyžado-
valo ubourání části tarasu, aby 
byl chodník průchodný i pro 
maminky s kočárkem. Bohužel 
nedošlo k dohodě s vlastníkem 

nemovitosti,“ komentoval situ-
aci Mgr. Miroslav Báňa.

/OH

Nejlepší
v republice
Bítešská Cukrárna u Zdubů 
upekla a předala preziden-
tovi dort k státnímu svátku.

Za první republiky vznikla 
tradice, kdy přední členové 
Společenstva cukrářů předá-
vali na hradě při slavnosti 28. 
října dort prezidentu repub-
liky. V současnosti je tato tra-
dice obnovena. Čestnou povin-
nost dodat „dort republiky“ 
má cukrárna, která se umístí 
na prvním místě v hodno-
cení Nejlepší cukrárna ČR. 
Hlavním cílem je pozvednout 
úroveň a stavovskou hrdost 
řemesla, jehož vývoj byl na 
několik desetiletí přerušen.

Recepce po předání státních 
vyznamenání je velká událost, 
které se ve Španělském sále 
a přilehlých prostorách účastní 
více než dva tisíce představitelů 
státní moci a dalších hostů. 

Marie Zdubová nám řekla: 
„Výroba dortu byla záležitostí 
celé firmy. Na monumentálním 
díle spolupracovalo  více cukrá-
řek. Nejdůležitější částí - lepe-
ním a poléváním - byla pově-
řena Jana Balážová. O zdobení 
se se mnou podělili oba synové. 
Udělali jsme čokoládový pěti-
patrový dort s domácím meruň-
kovým džemem. Na povrchu 
je text, za který naše babička 
(nar. 1916) dostala ve škole jed-
ničku a pochvalu na stupínku 
za nejlepší slohovou práci k 28. 
říjnu. Nemohli jsme jinak, než 
tato vlastenecká slova deseti-
letého dítěte přenést na dort: 
«Osmadvacátý říjen je mez-
níkem českých dějin. Toho 
dne spadly z nás okovy, které 
nás utiskovaly po tři sta roků. 
Prahou zavlály prapory a lid se 
oděl nadšením.»”              /OH

KŘIŽOVATKA UŽ JE 
PRŮJEZDNÁ. Bagrovalo se 
i ve sněhu.

CHODCI V BEZPEČÍ. Na 
nejnebezpečnější křižovatce 
přibylo mohutné zábradlí.

4. 11. Při dosavadní četnosti 
havárií je zábradlí určitě na 
místě.

ŘIDIČ NEVĚŘIL ZNAČKÁM. 
Potom měl velké problémy, jak 
se dostat z parčíku.

foto Mgr. Báňa

Fo
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Kazaši
v Holubí Zhoři
V pondělí 5. listopadu při-
jal starosta na radnici rodinu 
Kiričenkových z Kazachs-
tánu. Pětičlená rodina požá-
dala o repatriaci a bude byd-
let v Holubí Zhoři.

Manželé Naděžda a Gennadij, 
jejich synové Alexej a Stanislav 
a Naděždin otec Vasilij se cítí 
být Čechy. Dědeček Vasilije byl 
Čech, který se ve dvacátých 
letech usadil v Kazachstánu, 
české předky má i Gennadij. 
Rodina Kiričenkových se nej-
dříve odstěhovala kvůli nedo-
statku pracovních míst z Kaza-
chstánu do Ruska, po několika 
letech požádali o přesídlení do 
České republiky. Mají tady již 
několik let své příbuzné, kteří 
je o výhodách ČR přesvědčili.
Oba muži mají být od ledna 
zaměstnáni v První brněn-
ské strojírně Velká Bíteš, a.s., 
Naděžda bude zatím s dětmi 
doma.
Učitelku češtiny a překlada-
telku jim dělá paní Koudelková, 
učitelka ruštiny na Základní 
škole ve Velké Bíteši. Zeptali 
jsme se jí na podrobnosti.

Jak jste se dostala ke 
Kiričenkovým?
Už jsem tři roky v důchodě, na 
základní škole učím jen ruš-
tinu. Ředitel už mě před časem 
upozornil, že zřejmě přijedou 
Kazaši a budou potřebovat uči-
telku češtiny.
Kolik času s nimi strávíte?
To už ani nepočítám. Z učitelky 
češtiny se stala nakonec i pře-
kladatelka při veškerých jedná-
ních na úřadech. Vůbec jsem 
netušila, co je všechno zapo-
třebí zajistit – cizinecká poli-
cie, úřad práce, sociálka, zdra-
votní prohlídky a spousta dal-
ších jednání. 
Tlumočit úřední jednání asi 
není zrovna jednoduché…
Bez slovníku na internetu bych 
se neobešla. A lékařskou ruš-
tinu, to bych vám přála vidět! 
Navíc jednání nejsou zda-
leka jen v Bíteši, kdyby man-
žel nebyl v důchodu a nedělal 
mi „taxikáře“, nedalo by se to 
vůbec zvládnout.
Jak jsou na tom Kiričenkovi 
s češtinou?
Učím je teprve pár týdnů, ale už 
jsem jim dala i diktát. Myslím, 
že to zvládnou.
Děkuji za rozhovor.

/OH

Bude nás 5000?
Během měsíce se na rad-
nici oslavovaly dvě diaman-
tové svatby a slavnostně se 
přivítalo dvaatřicet nových 
občánků.
Přejeme všem hodně zdraví.

redakce Exitu 

Krátce
Územní plán 
Po navržení změn je ve Velkém 
Meziříčí na odboru výstavby 
a územního plánování. Až se 
k němu vyjádří orgány státní 
správy, bude to oznámeno na 
úřední desce a potom bude 
schváleno oficiální zadání a při-
jde poslední kolo – vlastní 
návrh.

Lékařská pohotovost
Dosud není dořešena, jisté je, 
že od kraje peníze nedosta-
neme.

Rozpočet 2008
Starosta očekává velmi nap-
jatý rozpočet města vzhle-
dem k tomu, že dosud neb-
yly vypsány slíbené  granty, 
s kterými se počítá pro finan-
cování rekonstrukce křižovatky 
u školy. O rozpočtu se bude 
jednat začátkem příštího roku.

/OH

Diamantové 
svatby

Libuše a Jaroslav Nováčkovi
24. 11. 2007

František a Marie Lacinovi 
20. 10. 2007 foto rod. archiv

PŘIJETÍ NA RADNICI.

Foto Velkomeziříčsko - Martina Strnadová



ANKETA
Vánoce se nám blíží, proto jsme se 
čtenářů zeptali, zda věří na Ježíška. 
Dotazovaným chceme poděkovat 
za poskytnutí jejich fotek z časů, 
kdy by jejich odpověď byla kladná.

Jana Valešová
Nevěřím ani na 
Ježíška, ani na 
Dědu Mráze, 
ani na Santa 
Clause. Jedny 
Vánoce z dětství 
se mi ale vryly 

do paměti. Tehdy mi vel-
kou radost udělal památník, 
kniha a fotoalbum s růžky.

Ing. Monika Šimeková
Na Ježíška ne-
věřím, protože 
kdyby byl, tak 
nemám po 
Vánocích prů-
van v peněžence. 

Ladislav Špaek
Je těžké věřit 
v něco, co člověk 
neviděl. Mohu 
však říci, že se 
těším na vše 
a všechny, skrze 
které Ježíšek 
jistě zahřeje 

nejen mé srdce. Veselé Vánoce 
:o)

Marcela Patloková
Ano, věřím. 
Protože v kaž-
dém člověku 
by mělo zůstat 
aspoň kousek 
dítěte, které má 
své sny a přání. 
O to je to hezčí, 

když se sny občas splní.

8 / NÁZORY / ANKETA

NÁZORY
Zima jak v psírni,

říkávala moje babička. Zdá se mi docela pravděpodobné, že v Bíteši 
se ujme nové rčení: zima jak v kulturáku.

Na koncertu Půlkruhu 1. 11. měla šatnářka ušetřenou práci – poslu-
chači si rádi vzali bundy a kabáty s sebou do sálu.  Že tepelná „pohoda“ 
na koncertě BHP nebyla ojedinělou, potvrdili i ti, kteří přišli 13. 11. na 
irské tance. Je zarážející, že Klub kultury není schopen si zajistit teplo 
ve vlastním objektu ani na vlastní akci.
Začít topit dvě hodiny před koncertem je žalostně málo. Ale kulturák 
už tady stojí třicet let, tohle by neměla být novinka. Jestliže si prona-
jmu sál, nezajímá mne, jestli topí Franta nebo Karel, je mi jedno, kdo 
dodává vodu, jestli beru elektriku z Dukovan nebo z Prunéřova. Chci 
dostat za  své peníze odpovídající služby. 
Pozveme-li posluchače do nepřipraveného prostředí, je to hazard s je-
jich důvěrou  i zdravím a samozřejmě s jejich ochotou přijít na další 
koncert. Rád bych, aby se kulturní dům nestal vyhrazeným tržištěm 
prodejců zboží z druhé či třetí ruky, ale aby se snažil naplnit obsah 
svého názvu.

Otto Haso

Chcete v Bíteši stavět?
Hledejte parcelu lupou!

Setkávám se poslední dobou s častým dotazem svých vrstevníků: 
„Pane zastupiteli, kde se dá v Bíteši sehnat volný pozemek na sta-
vění?“ Bohužel musím často odpovídat, že pozemků se nedostává 
a zájem o ně je obrovský.

Město má v této oblasti veliký deficit. V době, kdy silná generace 70. 
a 80. let chce stavět a kdy okolní obce počítají s rozsáhlou výstavbou 
(30 parcel v Záblatí, plánovaných 50 v Osové Bítýšce), si nemůžeme 
dovolit zaváhat. Stavební pozemky sice vznikají v lokalitě u Jihlavské 
ulice pod novou bytovkou (bude se jednat o 18 parcel, z toho 13 v ma-
jetku města). V hledáčku je pak pokračování na navazujících pozem-
cích. Je ale třeba, aby město s přípravou dalších pozemků začalo pod-
statně razantněji a co nejrychleji. Vždyť mladých lidí, kteří zde chtějí 
stavět, nebude jen 18! A když nenajdou pozemek v Bíteši, půjdou jed-
noduše jinam. 
Dle mého názoru by stálo za úvahu, zda na případnou přípravu sta-
vebních míst nevzít dokonce úvěr. Město může pozemky vykoupit od 
majitelů (resp. se s nimi dohodnout, že část pozemků jim zůstane už 
jako parcely), zasíťovat je – a následně je prodat za cenu stavebních 
míst, což znamená bohatě zhodnocené. Vložené prostředky se tak 
vrátí, úvěr se může splatit a mladí lidé budou mít kde stavět. Pokud 
město bude šikovné, na transakci nejenže vydělá peníze, ale přede-
vším se přiblíží k cíli dosažení počtu 5 000 obyvatel (chybí nám už 
jen poslední padesátka). Na Zastupitelstvu města budeme proto tohle 
téma opakovaně nastolovat.

Ladislav Koubek
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VE VÝŠCE
MOUNT EVERESTU
Větroň s tryskovým pohonem není utopie, 
ale skutečnost. Divize letecké techniky První 
brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. provedla 
motorizaci osvědčeného celokovového větroně 
české výroby Blaník L-13 svým novým výrob-
kem - proudovým motorem TJ 100.

Motorový větroň však není novinkou, PBS se 
inspirovala myšlenkou starou 50 let - francouz-
ským větroněm FOUGA s motorem PIMÉNÉ. 
Se zástavbou motoru pomohla brněnská firma 
INTECO. Větroň poprvé vzlétl vlastní silou 
(tedy silou TJ 100) 17. dubna 2007 v Kunovi-
cích. O rozhovor jsme požádali Ing. Zdeňka 
Katolického, ředitele Divize letecké techniky.

Proudový motor TJ 100 namontovaný na vět-
roni Blaník vzbudil zájem českých médií. Jak je 
na tom ve světové konkurenci?
Od devadesátých let se zúčastňujeme všech 
významných světových veletrhů a výstav letecké 
techniky – ať už ve Farnborough, ve Francii, 
v Moskvě, v posledních letech i v Číně. Díky tomu 
máme o konkurenci dobrý přehled. Můžu zodpo-
vědně říct, že TJ 100 je momentálně špička a že jej 
nikde na světě dosud nedokázali předstihnout.

Čím je motor výjimečný?
Svou vahou, kompaktností a funkcemi. Jako jediní 
máme zabudovaný startérgenerátor, který umož-
ňuje opětovný start ve vzduchu – to je obrovská 
výhoda. 

Jaké jsou možnosti využití?
Je to proudový motor, který umožňuje létat rych-
lostí až 1000 km/h, to záleží na výšce. Je schopný 
pohánět létající prostředky do 500 kg celkové 
váhy, ať už s pilotem nebo bez pilota. Zřejmě 
hlavní oblast použití je pro vojenské cvičné cíle. 
Ale použít se dá i v civilních aplikacích – třeba 
kontroly plynovodů, ropovodů, kontrolu požárů 
a tak dál. Snadno odstartuje, udělá co má, na 
padáku se snese dolů a je téměř okamžitě připra-
ven k dalšímu použití.
Zájem je značný i v civilním letectví. Díky větroni 
Blaník se nám ozvaly tři americké a dvě francouz-
ské firmy, že by měly zájem dělat větroně nebo 
osobní tryskáče s naším motorem. To je spíš pro 
ty, kteří chtějí mít vždy něco extravagantního.  
Dokonce se objevil zájemce, který chtěl osadit TJ 
100 na koloběžku.

Dá se tedy předpokládat, že se bude motor 
dobře prodávat?
Motor se neustále vyvíjí dle požadavků zákazníků 
a zájem je velký. Předpokládám, že v příštím roce 
bychom mohli vyrobit až 120 kusů. Tady už nará-
žíme na kapacitní možnosti výroby. 

Proč je motor namontován na větroni?
Možnost ověření vlastností motoru v reálném 
letovém provozu, i když s omezenou rychlostí do 
250 km/hod, je k nezaplacení. Díky odzkoušení 
nových variant motoru a řídícího softwaru lze 
pružně reagovat na nové požadavky a není nutné 
čekat až na výsledky letových zkoušek u zákaz-
níků, jak tomu bylo doposud.

Není tryskový motor pro větroň příliš velká 
zátěž?
TJ 100 váží jen 19 kg a má tah 1100 N při 60 000 
otáčkách. Historický motor PIMÉNÉ měl hmot-
nost 63 kg a tah 1000 N. Technika za těch padesát 
let udělala velký pokrok. Ale i ve srovnání se špič-
kovými světovými výrobky se neztratíme. 

Kde je teď větroň doma?
Domovskou základnou větroně - létající labora-
toře - se stalo letiště Aeroklubu Jihlava v Hen-

SVĚTOVÁ ŠPIČKA. Motor TJ 100 na větroni Blaník.
Foto archiv PBS Velká Bíteš, a.s.

Tryskový větroň osm kilometrů nad zemí
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čově. Do dnešního dne se podařilo uskuteč-
nit mnoho měřících letů a prokázat funkčnost 
motoru až do výšky 8 380 m a  možnost opako-
vaného startu motoru za letu ve výšce 6 500 m. 
Atraktivita větroně s proudovým motorem zau-
jala i na Horáckém leteckém dni v Henčově a pro 
zaměstnance PBS Velká Bíteš, a.s. byla zorganizo-
vána letová ukázka 19.10.2007 přímo před firem-
ním areálem.
Nemají piloti strach z nezvyklého pohonu?
Původní nedůvěra zkušebních pilotů ve schop-
nosti motoru je pryč a převládá nadšení z mož-
nosti zalétat si s takovým unikátem. Nejvíce zku-
šebních letů ve výšce přes 8 000 m absolvoval 
zkušební pilot Jaromír Hammer a není vyloučeno, 

že se pokusí o překonání světového výškového 
rekordu v kategorii letadel do 500 kg. Mnoho 
nechybí, světový rekord drží letoun BD-5 s výš-
kou kolem 8 750 m. Na výškové lety přes 8 000 m 
je nutné povolení až z Bruselu.

Co je zapotřebí udělat, než může tryskový vět-
roň vzlétnout?
Po schvalovací proceduře na Úřadu pro civilní 
letectví v Praze nabraly zkoušky rychlý spád. 
Díky pochopení na ministerstvu dopravy a Veli-
telství vzdušných sil nám bylo umožněno využívat 

vojenský vzdušný prostor jižně od Jihlavy, kde lze 
realizovat výškové lety.

Jaký je váš podíl na konstrukci?
Značný. Je to práce mnoha večerů a víkendů. 
V době, kdy motor vznikal, byla dobrá konstelace, 
protože vývojová dílna měla poměrně dost vol-
ných kapacit. Takže to, co jsem nakreslil v neděli, 
bylo už v pondělí „na mašině“.

Je tedy práce vaším koníčkem?
Jednoznačně. Začalo to leteckou modelařinou 
a letadla mě drží dodnes. Cítím se stále především 
jako konstruktér a doufám, že mi to ještě vydrží.

Jak jste v PBS začínal?
Po škole jsem dělal na snímači otáček pro 
turbodmychadla, po vojně jsem nastoupil do 
skupiny, která tehdy řešila licenci od francouzské 
firmy Microturbo na pomocnou energetickou 
jednotku Saphir. Od té doby jsem vlastně nikdy 
konstrukci neopustil. 

Co považujete za nejdůležitější vlastnost kon-
struktéra?
Aby věděl, co chce. Musí vědět, co se děje ve světě 
a srovnat si v hlavě, jestli má na to, aby vytvořil 
lepší výrobek. S TJ 100 se nám to jednoznačně 
povedlo, navíc jsme vystihli dočasnou mezeru na 
trhu. Přišli jsme ve správný čas se správnou věcí.

Můžete nám prozradit další plány?
TJ 100 se ještě neustále vyvíjí a modifikuje podle 
požadavků zákazníků, ale nejsme zatím úplně 
rozhodnuti, kterou cestou se vydáme dál. Existují 
tři možné modifikace proudových motorů – tur-
bovrtulový, turbohřídelový a turboventilátorový. 
Na příští rok máme naplánovány funkční zkoušky 
turbovrtulové verze. Na trhu je další mezera 
v menších proudových motorech – kolem 400 
– 600 N tahu, evidujeme i požadavky na motory 
větší. Přijďte se zeptat za rok.

Děkujeme za rozhovor i pozvání, přijdeme.
/MD /OH

Přišli jsme ve správný čas se správnou věcí

POD DOHLEDEM MÉDIÍ. Příprava ke startu na letišti 
v Henčově u Jihlavy. Foto archiv PBS Velká Bíteš, a.s.



Bítešská hlavní stárková Hanka Koubková se na 
počátku října zúčastnila týdenního semináře 
v Evropském parlamentu, a to spolu s dalšími 
Bítešáky – bratrem Alešem a Janou Rousovou. 
Nahlédněme do jejich cestovního deníku…

Sobota 6. října

Dneškem začíná seminář spojený se stáží v Evrop-
ském parlamentu v Bruselu. Pořádá jej Mezinárodní 
Kolpingovo dílo a sešli se zde účastníci z pěti zemí 
– kromě nás čtyř  Čechů také Poláci, Maďaři, 
Němci a Rumuni. Cílem je přiblížit mladým lidem 
politiku a fungování Evropského parlamentu. Po 
příjezdu do hostelu nás první společný večer 
čekaly seznamovací hry. 

Neděle 7. října

Program nedělního dopoledne byl zaměřen na 
výměnu názorů a zkušeností členů  Kolpingových 
rodin v jednotlivých zemích, a to zejména s orien-
tací na práci s mládeží. Hovořilo se také o vztahu 
mladých k politice. Po obědě nám průvodce uká-
zal nejvýznamnější památky Bruselu, především 
katedrálu svatého Michala, nejstarší nákupní gale-

rie v Evropě - Galerii svatého Huberta, historické 
náměstí s cechovními domy, prezidentský palác 
a budovu parlamentu. Prohlídka byla zakončena 
koncertem a mší svatou v Dominikánském kos-
tele. Náplní večera pak bylo představení jednot-
livých účastnických zemí - jejich historie, tradic, 
kultur a dalších zvláštností. 

Při ochutnávce tradičních produktů, které s sebou 
zástupci jednotlivých zemí přivezli, samozřejmě 
sklidily velký úspěch české pivo a becherovka.

Pondělí 8. října

V pondělí začal seminář naostro.  
Na zastupitelství jedné z německých spolko-
vých zemí – Hesenska - jsme vyslechli dvě před-
nášky o evropských institucích a evropské poli-
tice v oblasti mládeže. Po obědě jsme se vydali do 
budovy Evropského parlamentu, kde měla pro-
bíhat stáž. Ta nám umožnila seznámit se s fun-
gováním EP a zejména přiblížit běžnou denní 
práci a program europoslanců. My Češi jsme byli 
u poslankyně Zuzany Roithové a poslance Jana 
Březiny. Oba jsou členy největšího klubu v Evrop-
ském parlamentu – Evropské lidové strany-
Evropských demokratů, jejímiž členy jsou KDU-
ČSL a ODS. Po nezbytné akreditaci jsme se již 
setkali se svými europoslanci. Většina z nás absol-
vovala v jejich doprovodu prohlídku budovy EP. 
My jsme se navíc zúčastnili jednání výboru pro 
zahraniční obchod, jehož je poslankyně Zuzana 
Roithová zastupujícím členem. V podvečer nás 
čekala návštěva studia televize ZDF a rozhovor 
s její redaktorkou Inou D`Hondt.

Úterý 9. října – pátek 12. října

V následujících dnech byl program jednotlivých 
účastníků dosti různorodý v závislosti na činnosti 
jednotlivých poslanců. Na rozdíl od mnoha účast-
níků jsme měli velké štěstí, neboť i přes své velké 

Co je Kolpingovo dílo?

- Organizace, která se zaměřuje na sociální 
činnost a na práci s dětmi a mládeží 
v křesťanském duchu
- Disponuje poradním hlasem u Rady Evropy 
a úzce s ní spolupracuje
- Jeho zakladatelem je bl. Adolph Kolping
- Sdružuje 500 000 členů z 56 zemí všech 
kontinentů
- Člení se na Kolpingovy rodiny, kterých je 
v Česku 31
- Více viz www.krvelkabites.kolping.cz
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HLAVNÍ STÁRKOVÁ 
V EVROPSKÉM PARLAMENTU

Pivo a becherovka měly úspěch

SKORO JAKO BÍTEŠ
Musíme uznat, že Brusel je krásné město
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pracovní vytížení se nás paní poslankyně Roithová 
snažila zasvětit do přípravy unijních právních 
předpisů a politiky prováděné v EP, zapojila nás 
např. do přípravy pozměňovacích návrhů ke sta-
noviskům ke směrnicím, prosazování čerpání 
dotací ČR ze strukturálních fondů a vzala nás 
s sebou na jednání výboru. Zúčastnila se spolu 
s námi také na otevření stálého zastoupení kraje 
Vysočina v Bruselu. Tam jsme se všichni čtyři 
i s našimi poslanci setkali mj. i s krajským hejtma-
nem Milošem Vystrčilem. 
Zlatým hřebem programu pro nás Čechy bylo 
otevření Českého domu v Bruselu, doprovázené 
koncerty zpěvačky Ivy Frühlingové, skupin Děda 
Mládek Ilegalband a Čechomor, ochutnávkou 
typických produktů z jednotlivých krajů ČR a vý-
stavou obrazů. 

Sobota 13. října

Poslední společný den pobytu již neprobíhal v EP. 
Jeho náplní bylo fórum o perspektivách mládeže 
v Evropě a unijním programu „Mládež v akci“. 
Následovalo vyhodnocení týdenní praxe, krátká 
pobožnost a rozlučkový večer, jenž probíhal na 
Lucemburském náměstí před budovou parla-
mentu. 

Tento den jsme si mohli zpříjemnit návštěvou 
bítešské rodiny Lajkepových, kteří déle než dva 
roky v Bruselu žijí.  Již v týdnu nám Eva Lajkepová 

ochotně ukázala místo svého pracoviště – pře-
kladatelskou službu pro Evropskou radu. Tomáš 
Lajkep s námi pak ještě před odjezdem navštívil 
Minievropu a známé bruselské Atomium.  
Během týdne v Bruselu jsme měli možnost poznat 

sídlo EU v jeho kráse a rozmanitosti. Je to město 
mnoha národností, náboženství, jazyků a  růz-
ných stylů. A právě tyto protiklady utvářejí jeho 
charakteristickou tvář, která je tolik obdivována. 
Navíc jsme získali cennou zkušenost s fungová-
ním Evropského parlamentu a získali lepší obraz 
o smyslu Unie, stejně jako o tom, že i jednotlivý 
poslanec může lecčeho dosáhnout.
 

/ Hana Koubková, Aleš Koubek, Jana Rousová

TO JE HONORACE!
Bítešští účastníci s europoslanci Zuzanou 
Roithovou a Janem Březinou a s hejtmanem 
Milošem Vystrčilem

Bítešáků je v Bruselu víc

Poslankyně Zuzana Roithová se nám přes 
týden opravdu věnovala

DĚKUJEME!
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SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
 A SETKÁNÍ OBČANŮ NA NÁMĚSTÍ 
k zahájení oslav 600 let povýšení Velké Bíteše na město 
Vážení občané, do našeho jubilejního roku chceme vstoupit společně, a proto Vás srdečně zveme
na setkání na přelomu roku na bítešské náměstí.

• Na přivítání Nového roku nás půl hodiny před půlnocí  
  pozvou slavnostní fanfáry.

• O půlnoci za zvuku bítešských zvonů začne 
  slavnostní ohňostroj.

Prosíme všechny, aby letos podpořili svou účastí tento 
ohňostroj a vlastní menší ohňostrojové show uskutečnili 
až později po půlnoci. 

OSLAVY 600 LET SE BLÍŽÍ
Už jen měsíc nám zbývá do zahájení 
roku, v němž oslavíme 600. výročí udělení 
plných městských práv Velké Bíteši, ale 
i Velkému Meziříčí. Přípravy oslav už 
naplno probíhají a zapojila se do nich celá 
řada místních spolků a organizací. A co 
nás čeká v prvních měsících roku 2008?
V anketě, v níž jsme se ptali, jak výročí co nejlépe 
oslavit, zvítězil ohňostroj. Proto také ohňostrojem 
oslavy začnou. Hned v lednu pak začíná plesová 
sezóna. Plesy v příštím roce se ponesou v duchu 
oslav a tentokrát se jich uskuteční v Bíteši hned 
pět: Ples PBS 12. ledna, Maškarní ples 18. 
ledna, Hasičský ples 26. ledna, Farní ples

2. února a Rybářský ples 9. února.
Následně  16. února 2008 proběhne 
Slavnostní večer města s odhalením 
pamětní desky. Pozván na něj je 
hejtman Miloš Vystrčil a pokud se podaří 
vyřešit v Parlamentu všechny formální 
náležitosti, bude v rámci večera udělen 

Velké Bíteši městský prapor.
/Ladislav Koubek

Další informace o oslavách spolu s plánem akcí  
jsou zveřejňovány na adrese

www.vbites.cz/600
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Petr Bende
ve Zbraslavi 
Od prvního Vánočního 
koncertu Petra Bendeho 
ve Zbraslavi uplynulo už 
deset let. Letos takových 
koncertů Petr odehraje 
jedenáct po celé republice. 
Zastihla jsem ho v Dolních 
Bojanovicích, na zkoušce 
s cimbálovou muzikou 
Grajcar.

Jak probíhá příprava?

Právě zkoušíme koledy, které 
předěláváme, a dokončujeme 
novinky. 

Je něco konkrétního, na co 
se těšíš?

Určitě na „domáckou“ Zbraslav 
i na další koncerty v republice, 
na dětské sbory, na zpěvačku 
L.B.P. (www.lbpmusic.cz poz. 
red.), která bude ve Zbraslavi 
vystupovat v sobotu za dopro-
vodu PB bandu. Je to výborná 
zpěvačka, která vládne černoš-
ským hlasem. V neděli bude 
na podiu můj kamarád Lešek 
Semelka. Navíc si zazpívám 
s mým tátou, což je pro mě 
svátek. Během vánočních kon-
certů by měly zaznít i úpravy 
některých písní z vydaných 
desek. Bude to takové shrnutí 
několika let, těším se na to. 
V okolí budeme s tímto pro-
gramem ještě v Brně, Blansku 
a Třebíči.

Vánočních koncertů při-
bývá, jak to vnímáš ty?

Jsem moc rád. První Vánoční 
koncert jsme připravovali před 
deseti lety pro známé, kama-
rády, rodiny a byl jen jeden. Je 
fajn, že jsme to vydrželi dělat 
dál. Fanoušci a přátelé si chodí 
s námi pozpívat a naladit se do 
vánoční atmosféry. Jsem rád, 

že návštěvníků stále přibývá 
a mnohé koncerty jsou takřka 
vyprodané. 

Co nás čeká tradičního?

Tradičně zazní Hvězda, což 
je píseň, která je autorská 
a vznikla před deseti lety před 
prvním vánočním koncertem. 
Objeví se v podání dětského 
sboru i na letošních koncer-
tech.

Prozradíš, co tě čeká kromě 
Vánočních koncertů?

Mimo to, že rozjíždíme 
vánoční turné, jsem ještě kývl 
na nabídku Janka Ledeckého, 
který mě oslovil, jestli bych  
nechtěl hrát hlavní roli v mu-
zikálu Hamlet. Je to pro mne 
velká výzva a zkušenost. Přece 
jenom je to hlavní role a za-
hrát si Hamleta ztvárněného 
do úžasné hudební podoby je 
pro mě zásadní. Je to přepsaná 
verze, která se bude hrát v Ame-
rice a u nás začínáme v Praze 
v divadle Kalich od 7. ledna. 
Takže budu mimo vánočních 
koncertů navíc zkoušet v diva-
dle, učit se šermovat a připra-
vovat se na premiéru.

Děkuji za rozhovor.
/MD

Před Vánoci - 
vážně

K Vánocům patří vážná 
hudba. Loňskou zimu jsem 
poprvé navštívila v De-
blíně jeden z koncertů 
Tišnovského komorního 
orchestru. A bylo co poslou-
chat.

Ve Velké Bíteši hrálo toto 
hudební těleso zatím pouze 
třikrát. Poprvé v červnu 2001, 
podruhé v lednu o tři roky 
později se sborem Svatopluk 
a v roce 2005 doprovázel 
orchestr kytaristu Vladislava 
Bláhu. 

S nastávající zimou má již 
orchestr za sebou přehlídku tiš-
novských těles v Předkláštěří, 
doprovod Václava Hudečka 
a Jana Mráčka v Tišnově i No-
vém Městě a vydařený koncert 
v Olomouci. 
Pokud si najdete v předvánoč-
ním shonu čas, navštivte pro-
sincové koncerty v Tišnově 
(26. 12.), Žďáru nad Sázavou 
(28. 12.) a Lomnici (29. 12). 
Více v lednovém čísle Exitu. 

/MD

Exponáty 
mizely
17. listopadu byla v prosto-
rách výstavního sálu Klubu 
kultury zahájena prodejní 
výstava Sdružení postižených 
civilizačními chorobami, 
která trvala týden.

Originální výrobky přilákaly 
mnoho návštěvníků. Zájem 
o vystavené předměty byl 
značný, o čemž svědčilo stále 
ubývající množství exponátů. 
Pořadatelé slibují příští rok 
pokračování. Budeme se těšit.

/HV

Vánoční koncerty

 Petra Bendeho 
KD Zbraslav

v sobotu 15. a v neděli
16. prosince 2007

17 hodin
17. prosince Brno, KC 

Semilasso, 
více na www.petrbende.cz

Předprodej vstupenek
v Restauraci U Raušů
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PROMÍTÁNÍ V PŘÍSÁLÍ KD. 
Bítešská chasa opět pohromadě.

NEUVĚŘITELNÁ 
PODOBA. Petr Jeništa 
v hlavní roli.

PROSTOR DOSTALI 
I NEJMENŠÍ.

CENA ZA NEJHEZČÍ 
KVĚTINOVOU VÝZDOBU 
DOMU. Vítěz naší soutěže 
Ing. Karel Smolík přebírá 
cenu od šéfredaktorky.

Shannon
zaplavil Bíteš
...jste teple oblečeni? Tato 
věta zazněla z pódia kultur-
ního domu  hned v úvodu 
Irského večera se skupinou 
Shannon a taneční skupinou 
La Quadrilla z Brna.

Muzikanti byli skvělí, leč zmrzlí. 
A nebyli v tom sami. Ale i tak 
tito pražští keltové dokázali 
udržet posluchače na stude-
ných židlích více jak dvě a půl 
hodiny a zaplnili sál dravostí 
a živostí tradiční irské hudby. 
Jak sami členové kapely tvrdí, 
hrají klasickou muziku irských 
pubů. Rozhodně mě přesvěd-
čili, že patří mezi tuzemskou 
špičku. Precizně hrané flétny 
Martina Peniče, irské banjo, 
bouzuki, bodhrán, housle i ky-
tara vytvářely báječnou irskou 
atmosféru i v místním kultur-
ním domě. 
Celý pořad doplnila slovem 
i tanečním vstupem skupina 
La Quadrilla. 

/MD
více na www.shannon.cz

Vzpomínka na 
Hody 2007

V sobotu 17. listopadu se sešla 
bítešská chasa k promítání 
fotek a videozáznamů z letoš-
ních hodů. Krom letošních 
rychtářů, byl mezi hosty rych-
tářský pár z předchozího roku 
i pan starosta. Zároveň pro-
běhl i křest dvojitého hodo-
vého DVD. 

/HV

HaDivadlo uvedlo 
Doma u Hitlerů 
aneb Historky 
z Hitlerovic 
kuchyně
Zájem o tuto hru Arnošta 
Goldflama je obrovský, 
o čemž svědčí vyprodaná 
představení.

 Stejně jako autora láká návštěv-
níky nahlédnout do domác-
nosti diktátora a jeho snou-
benky. Ve hře lze spatřit věci 
vskutku nevídané. Spatříme 
Hitlera v trepkách, který v ku-
chyni pojídá bábovku a ne-
chává si přitom masírovat nohy 
od Evy Braunové, která se po 
hádce s Vůdcem uchyluje ke 
štrikování. Scéna je i s rela-
tivně málo prostředky půso-
bivá a  představitel hlavní role 
(Petr Jeništa) je gesty a podo-
bou téměř totožný, až to děsí.  

/HV

Na bítešském 
jarmarku
 
V sobotu 24. listopadu kulturní 
dům opět ožil. Postaral se o to 
Vánoční jarmark. Tancovalo se, 
jedlo, pilo a bylo se nač dívat.

/HV



Gofreller
a Blüthner zněli 
kulturním domem
1. listopadu přinesli mimo-
řádný zážitek posluchačům 
druhého koncertu sezóny švý-
carský violoncellista Markus 
Nyikos spolu s brněnským 
klavíristou prof. Jaroslavem 
Smýkalem.

Cože znamenají ta jména v ti-
tulku? To jsou tvůrci hudeb-
ních nástrojů. Křídlo Blüthner 
zní na koncertech Bítešského 
hudebního půlkruhu už deset 
let a prof. Nyikos hrál na vzácný 
nástroj starého italského mis-
tra Francesca Gofrellera. 
První polovina koncertu 
byla věnována romantismu 
– Mendelssohnovy Variace
D-dur a Brahmsova Sonáta 
F-dur. Po přestávce už zazněl 
repertoár minulého století. 
Jolivetovo smutné a krásné 
Nocturno vystřídala Janáčkova 
romantická Pohádka. Variace 
na slovenksou lidovou píseň 
Bohuslava Martinů odměnili 
posluchači dlouhotrvajícím 
potleskem. Umělci nezůstali 
nic „dlužni“ a přidali dokonce 
třikrát - Sukovu Serenádu, 
Mendelssohnovu Píseň beze 
slov a dva Epigramy Zoltána 
Kodályho. 
Souhra violoncella a klavíru 
byla obdivuhodná – je to výsle-
dek téměř čtyřicetileté spolu-
práce mistrů svých nástrojů. 
Posluchači ji také ocenili závě-

rečným potleskem ve stoje.  
Interpreti nám na oplátku bla-
hopřáli k věkovému složení 
publika – tak velký podíl dětí 
a mladých lidí prý zdaleka není 
obvyklý.
Koncert zahřál na duši. Na těle 
nikoli, teplota v sále odpovídala 
spíš setkání otužilců. Pokud 
Klub kultury začal šetřit na 
topení, je to šetření na nepra-
vém místě.

/OH

Škoda Roomster 
čeká na Miroslava 
Volfa
Světově proslulá módní návr-
hářka Beata Rajská vyloso-
vala výherce soutěže Exitu 
Extra z minulého čísla.
Beata Rajská za asistence 
Vlastimila Zachovala, zastupu-
jícího Horácké autodružstvo, 
vylosovala správnou odpo-
věď Miroslava Volfa z Velké 
Bíteše. Škoda Roomster bude 
na výherce čekat s plnou nádrží 
v dohodnutém termínu.
S Beatou Rajskou jsme si po 
losování ještě chvíli povídali.

Prosinec je obvykle měsíc 
bilancování. Co považujete 
za největší úspěch letošního 
roku?
Důležitý je stále rostoucí počet 
zákaznic. Mám ale mimo-
řádně silný zážitek. Oblékala 
jsem zákaznici na svatbu jejího 
syna. Až později jsem se dozvě-
děla, že jim nedávno zemřela 
dospělá dcera a paní nebyla 
schopná se dostat z deprese. 
Jak řekl její manžel, teprve 
setkání se mnou a mými had-
říky jí pomohlo začít znovu 
vnímat život. To je nejkrásnější 
odměna, které jsem se mohla 
dočkat.

V Bruselu jste měla pře-
hlídku Cover girl 2007. Byla 
úspěšná?

Přehlídka byla vyvrcholením 
dne slavnostního otevření stá-
lého českého zastoupení  v Ev-
ropském parlamentu. Byla jsem 
příjemně překvapena množ-
stvím ohlasů nejen u nás, ale 
i v zahraničí.

A doma?
Za vyvrcholení považuji svoji 
autorskou přehlídku za účasti 
první dámy ČR 2. listopadu 
v Top hotelu v Praze. Dovolím 
si tvrdit, že byla na světové 
úrovni. Vloni jsem si nasadila 
laťku vysoko, ale podařilo se mi 
ji přeskočit.

Plánujete opět ples ve Žďáru?
19. ledna bude už šestý ročník. 
Měla jsem letos tolik aktivit, 
že jsem byla rozhodnuta ples 
vypustit, ale lidé mě přesvěd-
čili. Jména hostů vám zatím 
neprozradím.

/OH

3. koncert sezóny
Duo Guitaccord

Od Vivaldiho po Piazzolu

Vladislav Bláha 
 kytara

Jaromír Zámečník 
akordeon

úterý 4. 12. 2007 v 19 hodin
Kulturní dům

 20 / OHLÉDNUTÍ / NAHLÉDNUTÍ

TŘETÍ PŘÍDAVEK. 
Posluchači nechtěli 
účinkující pustit z podia.

Srdečně zveme všechny příznivce 
hudby a zpěvu na předsilvestrovský 

koncert, na kterém vystoupí

Bítešská schola
v neděli 30. 12. 2007 v 16.00
v kostele sv. Jana Křtitele ve 

Velké Bíteši. 

V rámci koncertu zazní básně 
v podání Tomáše Lajkepa. 

Uslyšíte hudbu klasickou, spiri-
tuály, duchovní písně hebrejské, 

jihoafrické a staroslověnské.
 Zastavte se spolu s námi 

a prožijte chvíli vánočního klidu 
a pohody
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NATRÉNUJTE NA ALPY
Také patříte k těm, kteří potřebují natrénovat lyžařkou techniku na novoroční cestu do Alp? Máte  
představu, jaké sjezdovky jsou v našem okolí? Připravili jsme pro vás malý přehled některých nedale-
kých sjezdovek. 
Mírné svahy Vysočiny jsou oproti Alpám vhodné i pro rodiny se začínajícími lyžaři a některé areály 
dokonce uměle zasněžují a nabízejí i umělé osvětlení pro večerní lyžování.

 

Jedním z nich je i  Harusův kopec v Novém 
Městě na Moravě. (www.skisnowpark.cz)
Sjezdovka nabízí tři vleky (jeden dětský), lyžař-
skou a snowboardingovou školu, v okolí je několik 
půjčoven lyžařského vybavení i servisů. Novinkou 
je sedačková lanovka, která by měla být v provozu 
od prosince.
Bíteši blízký Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí 
(www.skiklubvm.cz) nabízí jeden vlek, délku sjez-
dovky 330 metrů, umělé zasněžování i osvět-
lení, lyžařskou školu o víkendech a dvakrát týdně 
lyžařský servis.
Ski areál Karasín u Bystřice nad Pernštejnem 
(www.karasin.cz) je sjezdovka vhodná zejména 
pro začátečníky, kteří zde mohou využít lyžařskou 
školu i půjčovnu snowboardů. Sjezdovka je osvět-
lena i uměle zasněžována.  

K dalším dostupným areálům patří rozhodně 
Ski areál Nový Jimramov (www.skijimramov.cz), 
který nabízí dva vleky, lyžařskou školu, půjčovnu 
i servis lyžařského vybavení. 
Pokud jste vyznavači snowtubingu, navštivte areál 
v Zubří.
A nepodceňujte přípravu, ať vás Alpy nepře-
kvapí.

Další odkazy:
www.skidalecin.cz
www.vezna.ic.cz
www.skiareal-svratka.cz
www.brtnice.cz
www.cerinek.cz
www.gizela.cz
www.sjezdovky.cz

/Za redakci MD

Když zamrzne

Pokud dáváte přednost bruslení, využijte veřejných bruslení na zimním stadionu ve Velké Bíteši. 
Pravidelně aktualizovaný rozpis naleznete na www.vbites.cz/sport a turistika /sportovní zařízení/ 
hokejový krytý stadion. 

/MD

SBÍRKA ODĚVŮ
A DALŠÍCH VĚCÍ PRO CHARITU

Čtvrtek 6. prosince 15–19 hodin a pátek 7. prosince 15–19 hodin 
v Kulturním domě ve Velké Bíteši

Přinést můžete oděvy, obuv (jen novou), ložní prádlo, přikrývky, stany, spacáky, domácí a  hygienické 
potřeby, školní potřeby, věci pro trávení volného času a další věci (trvanlivé potraviny, knihy, staré brýle, 

obvazový materiál...). Věci poputují do broumovského Střediska křesťanské pomoci, kde se vše třídí, 
opravuje, balí a expeduje do uprchlických táborů, center pro bezdomovce, dětských domovů a na další 
potřebná místa. Mnoho tun materiální pomoci takto putovalo např. do Arménie, Íránu, na Ukrajinu,

do Ruska, Ghany a Jugoslávie.
Nenoste, prosíme, oblečení špinavé, roztrhané, nenositelné!

Všechny věci doneste zabalené do krabic nebo pytlů.
Děkujeme všem, kteří chtějí pomoci.  Kontakt: 777 313 935
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Dřív to býval obecní posel. Později 
rozhlas. A v současné době stále 
více občanů i těch nejmenších 
obcí nachází informace o dění 
okolo sebe na internetu. Spolu 
s tím, jak se rozšiřuje počítačové 
vybavení a možnost přístupu 
k internetu u stále většího počtu 
domácností, nezůstávají pozadu 
ani města, obce, ale i nejrůznější 
neziskové organizace. Podívali 
jsme se, jak jsou na tom v tomto 
ohledu obce na Velkobítešsku.
Zjistili jsme, že jen v listopadu 
vzniklo několik nových webových 
prezentací okolních obcí např. 
Březského, Domašova, zcela změ-
něné stránky má farnost Březí, 
kde se můžete dočíst i o dal-
ších obcích (Březské, Ondrušky, 
Borovník, Níhov) a jejich životě.
Většina obcí už má solidní inter-
netovou prezentaci, na které lze 
najít mnoho informací. V tabulce 
vpravo najdete adresy všech 
takových obcí v okolí. A protože 
bohatost a kvalita stránek je často 
velmi rozdílná, rozhodl se Exit162 
udělat malou hitparádu a podí-
vat se, kolik informací o každé 
z obcí můžete na stránkách najít, 
jak jsou tyto informace aktu-
ální a také jaký je design stránek 
každé z obcí.
Počtáři hvězdiček už asi ví, že nej-
víc jich získal Deblín a na druhém 
místě je spolu s Velkou Bíteší obec Stanoviště. 
Stránky těchto obcí si opravdu zaslouží vaši náv-
štěvu a nezklamou vás. Dozvíte se nejen spoustu 
informací z obecních úřadů, ale i o kulturním 
životě, historii, důležitých stavbách v každé obci 
a mnoho dalšího. 
Pokud jste dosud informace o dění okolo sebe 
z internetu nečerpali, máte o dlouhých zimních 
večerech možnost!

/LK

Obchvat Osové Bítýšky 
Nejen Velká Bíteš, ale i Osová Bítýška má ve 
svém plánu vybudování obchvatu. Proběhla už 
oficiální jednání na ŘSD v Jihlavě, nyní pak další 
jednání s firmou Stavoprojekt v Brně, díky které 
už je základní obchvat v délce 2,8 km navržen. 
Pokud bude vše probíhat dobře, začne se dle slov 
starosty Josefa Macha obchvat budovat v roce 
2012, v horším případě v roce 2013.

/ LK

V Bítýšce to žilo
Na neděli 21. října  byla slavnostně požehnána 
zrestaurovaná socha Panny Marie na náměstí. 
V souvislosti s touto slavností se konalo „odpo-
ledne pro všechny“, v jehož rámci se uskutečnila 
např. prohlídka místního kostela a věže.
Hlavní program celého odpoledne se konal v soko-
lovně, kde Miroslav Krejčíř povídal o hodnotách 
života ve stáří. Tuto etapu života může starý člo-
věk přijímat jako dar, který v sobě ukrývá i přes 
všechny těžkosti něco krásného.
S mladšími účastníky jsme zavzpomínali na farní 
tábor v Rohách u Budišova, na  Celostátní setkání 
mládeže v Táboře-Klokotech a na cestování po 
českých vesnicích v Rumunsku.
V podvečer jsme se zaposlouchali do koncertu 
Slávka Klecandra a potom nastal již pravý čas pro 
večerníček, který pro vytrvalé návštěvníky sehrál 
tým Diecézního centra života mládeže.
Během celého odpoledne si všichni mohli pro-
hlížet zajímavosti a historické předměty, které 

Obec Adresa stránek Množství informací Aktuálnost Design
Borovník www.borovnik.wbs.cz *** ** ***
Březí www.brezi.eu ** * ****
Březské www.brezske.cz ** ** *****
Čikov www.namestsko.cz/cikov ** ** **
Deblín www.deblin.cz ***** **** *****
Domašov obec.domasov.net **** **** ****

www.domasov.info **** **** ****
Heřmanov www.hermanov.akr.cz ** * ***
Jasenice jasenice.com *** **** ***
Jinošov www.jinosov.cz **** **** ****
Katov Katov.ic.cz *** ** **
Křižinkov www.krizinkov.cz ** **** ****
Křoví www.obec-krovi.cz *** **** ***
Milešín www.milesin.eu * * **
Níhov www.nihov.wz.cz *** * ***
Nové Sady www.novesady.cz * * ****
Os. Bítýška www.osovabityska.cz *** *** ****
Přibyslavice www.pribyslavice.radnice.info * * ****
Pucov www.obecni-urad.net/pucov * * ****
Rozseč www.rozsec.com *** *** ****
Ruda obecruda.unas.cz *** ** ***
Stanoviště www.stanoviste.cz **** **** *****
Svatoslav www.svatoslav.cz *** *** ***
Tasov www.tasov-tr.cz **** **** ****
Velká Bíteš www.vbites.cz ***** **** ****
Vlkov www.vlkov.cz *** *** ***
Zbraslav www.zbraslavubrna.cz **** **** ***

OBCE VELKOBÍTEŠSKA NA INTERNETU
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našli občané ve svých domovech. Např. různé 
mapy, knihy, časopisy, obrázky, fotky, žehličky, 
valchy, hodiny, gramofon, máslostroj, šátky, šaty 
a ještě spoustu dalších zajímavostí.
Pro děti byl připraven speciální program. Zájemci 
si mohli vyzkoušet hasičskou techniku a také se 
projíždět na koních. 

/Anna Brabcová

V Čikově se setkali senioři
Každoroční setkání důchodců z obcí  Tasov, 
Čikov a Jasenice se letos uskutečnilo 3. listopadu 
v Čikově. Vystoupila zde skupina Ocmaňanka, 
mládež ze Studence zatancovala Besedu a  nechy-
bělo vystoupení žáků, kteří navštěvují bítešskou 
základní uměleckou školu.

/LK

Lesní Hluboké opravuje
Hned několik staveb se v současnosti opravuje 
v Lesním Hlubokém.  Nejen místní asi netrpě-
livě čekají, zda aspoň příští rok bude uveden 
do provozu bazén, který byl letos díky záruční 
opravě mimo provoz. Oprava bazénu stále ještě 
není dotažená, je třeba ještě instalovat fólii za asi 
700 000 Kč. Probíhá ovšem soud mezi dodavateli 
stavby, a tak je i oprava ohrožena. Jak Exitu řekl 
starosta obce Karel Lupínek, je v zájmu všech, aby 
se nejen místní mohli příští rok v bazénu koupat.  
Kromě opravy bazénu se opravuje i místní hos-
poda, kterou slíbil její nový majitel opravit už 
v letošním roce do července. Vzhledem k probí-

hajícím opravám jsou zatím poněkud omezeny 
kulturní akce v obci. 
O opravě střechy místního kulturního domu, 
kam po deštích na počátku září začalo zatékat, 
jsme informovali v minulém čísle. Obec ji bude 
bohužel muset zaplatit z vlastních prostředků, 
protože na opravu nezískala požadované pro-
středky od Jihomoravského kraje.

/ LK

Křoví mělo bohatý rok
Obci Křoví se letos podařilo realizovat několik 
velkých projektů, a tak se pracovníci obce neza-
stavili. V současnosti se vyřizují všechny formality 
nezbytné k úspěšnému dovyřízení dotací týkají-
cích se jak nového rybníka, tak i bytovky.
Jak Exitu řekl starosta obce Milan Ráček, když se 
přidá ještě deset nových stavebních míst pro byto-
vou výstavbu a úprava návsi okolo kostela, dá se 
říci, že takový rok obec dlouho nezažila.  
Téměř hotov je nový bytový dům v hodnotě
6 milionů korun a v blízké době proběhne jeho 
kolaudace.
Následně musí obec rozlousknout oříšek, kte-
rým je výběr nových nájemníků. Ti se o přidělení 
nebo nepřidělení bytu dozvědí do konce roku a na 
začátku roku příštího se budou moci nastěhovat. 
Na celkem šest sociálních bytů je zatím asi dvoj-
násobek zájemců.

/LK

SLÁVEK KLECANDR V AKCI. V rámci 
odpoledne pro všechny se uskutečnil i koncert
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Nový obchod v Rudě
Vzhledem k tomu, že v Rudě ukončil svou činnost 
obchod provozovaný soukromníkem, stáli místní 
před zapeklitou otázkou: jak nadále vyřešit záso-
bování místních potravinami a dalším důležitým 
zbožím. 
Nakonec se obec dohodla s Jednotou Velké Meziříčí, 
kterému pronajme za symbolické nájemné pro-
story v Kulturním domě. Od začátku ledna se tak 
otevře malá samoobsluha. V současnosti se kul-
turní dům proto přestavuje a panuje tam čilý sta-
vební ruch. Jak nám řekl starosta Karel Dvořák, 
vesnice bez obchodu, kostela a školy není pořád-
nou vesnicí. Gratulujeme, že Ruda pořádnou ves-
nicí je :-)

/LK
Napsali o nás: 

Na vypečené štrúdly do 
Jinošova 
Netradiční přehlídku těch nejhezčích a nejchut-
nějších štrúdlů připravili pořadatelé v Jinošově 
v neděli 18. listopadu. O nejlepší kousek se mohou 
utkat všichni, kdo rádi tuto pochoutku pečou. 
Zkrátka nepřijdou ani ti, co rádi ochutnávají. Od 
dvou hodin odpoledne bylo připraveno přihlašo-
vání jednotlivých vzorků a poté následovala pro-
hlídka a hodnocení odbornou porotou. 

/ Tebíský deník

Dukovany zvýší výkon
V Jaderné elektrárně Dukovany se do konce roku 
2012 zvýší výkon všech výrobních bloků. Díky 
postupné výměně zastaralých zařízení instalo-
vaný výkon celé elektrárny stoupne z původních 
1760 megawattů k 2000 megawattům, které má 
nyní mladší jihočeský Temelín. ČEZ zatím počítá 
s tím, že Dukovany budou v provozu minimálně 
40 let, tedy nejméně do roku 2025.

/ Finanní noviny

Obec 24.12. 25.12. 26.12. 1.1.
Březí 22.00 11.00 11.00 11.00
Deblín 22.00 7.45 7.45 7.45
Heřmanov 21.00 9.00 9.00 9.00
Jasenice 24.00 - - -
Jinošov - 8.00 8.00 10.00
Křižanov 24.00 7.30

10.30
7.30
10.30

7.30
10.30

Křoví 20.00 9.30 9.30 9.30
Ořechov 21.00 11.00 11.00 11.00
Osová Bítýška 24.00 9.00 9.00 9.00
Ruda 22.00 8.00 8.00 8.00
Tasov 24.00 8.00

10.30
8.00
10.30

8.00
10.30

Velká
Bíteš

16.00
24.00

8.00
9.30

8.00
9.30

8.00
9.30

Zbraslav 24.00 9.30 9.30 9.30

Vánoční bohoslužby 
v okolních obcích

Poděkování obcím Březí, Březské, Čikov, 
Heřmanov, Jasenice, Krokočín, Milešín, 
Ořechov, Osová Bítýška, Skřinářov za laskavou 
spolupráci a příspěvek na vydávání časopisu 
Exit v roce 2007.

Redakce Exitu 

Štrúdl ve tvaru stonožky.
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Březí:
Do scholy zpívající v kostele v Březí přibylo pět 
mužských hlasů. Spolu s celkem dvanácti hlasy 

ženskými budou zpívat i na Vánoce.
Katov:

8. prosince se uskutešní výroční valná hromada 
SDH Katov. Hasiči se v prosinci sejdou mj. i ve 
Skřinářově, Rozseči, Křižínkově a mnoha dal-

ších obcích.
Týden po hasičích si dají v Katově dostave-

níčko myslivci, kteří se sejdou na Poslední leč.
Křižanov:

V neděli 30. prosince odpoledne  se v míst-
ním Katolickém domě (kino) uskuteční Živý 

Betlém,
 ve kterém vystoupí děti z místní školy. 

Křižínkov:
Mikuláš přijde do Křižínkova o dva dny poz-

ději, 7. prosince.  Místní děti však nebudou jen 
říkat básničky, ale budou si moci i zasoutěžit.

Níhov:
Na Silvestra se místní sejdou v Kulturním 

domě. Zahraje jim k tomu skupina Gamma 
Rock. Obec se připravuje na budování nové 
kanalizace. V současné době se připravuje 

výběrové řízení na dodavatele. Odhadované 
náklady jsou  7  milionů korun, z čehož zhruba 

5 milionů poskytne Jihomoravský kraj.
Ořechov:

Na svátek sv. Štěpána 26. prosince odpoledne 
se v obci uskuteční Živý betlém.

Pucov:
Na místní hasičce proběhne na první adventní 
neděli 2. prosince tradiční Mikulášská besídka.

Rozseč:
Oslava 60. výročí založení hasičského sboru 

se uskuteční 8. prosince v 16 hodin. Účast na 
slavnostní schůzi přislíbil i bratr Herold, nej-
starší hasič z okresu Žďár nad Sázavou. Akci 

bude o den dřív předcházet hasičská zabíjačka.
Rozloučení se starým rokem se uskuteční 

v pátek před Silvestrem. Ať je i ten příští rok 
úspěšný!

Skřinářov:
V obci byla opravena požární nádrž, z celkových 

nákladů 180 000 Kč bylo 119 000 Kč hrazeno 
z dotace.

V obci se konaly tradiční hody.
/LK

Krátce z obcí
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Kdo uvěří narozenému? 
Velkou událostí štědrovečerní noci je nejen narození Jezulátka, 
ale i nové narození Tvé: této noci se každému z nás má znovu 
narodit nová láska, nová víra a naděje.
Nevěříš tomu? Není to nic nového: tenkrát tomu také nevěřili. 
Jeruzalémští věděli, kde se narodil, pověděli to mudrcům, ale 
sami zůstali doma, nešli tam, protože nevěřili.
My jsme také takoví: nám nikdo nic nenamluví. Víme vše příliš 
dobře, nevěříme nikomu. Jako jeruzalémští spíme i my pod pan-
cířem lhostejnosti, který sice tlačí, ale my spíme dál.
Ale Maria tenkrát uvěřila. Jedna jediná. A změnil se běh světa. 
Co by nám pomohlo, že se Ježíš narodil před 2000 lety, kdyby se 
nezrodil dnes. Nic by nám neprospělo, že pronášel pěkná slova, 
kdyby dnes neoslovil nás. Zázrak Štědrovečerní noci spočívá 
v tom, že Bůh má být znovu živý mezi námi. Potřebuje k tomu 
zase jen lidské tělo – možná že dnes to naše. Potřebuje ruce, aby 
mohl léčit, potřebuje pevné paže, aby mohl podpírat, potřebuje 
lidské srdce, aby mohl milovat.
V kom z nás se o Štědrovečerní noci znovu narodí Boží Syn? Kdo 
se mu nabídne jako Maria?
Pravda, to narození v nás bude chudičké. Naše ruce jsou slabé, 
naše srdce okoralé a chladné jako jeskyně. Ale první krok, první 
uvěření, to se musí zrodit dnes v Tobě.

(Podle FIDELES upravila Ludmila Fatnová)

Zveme vás…
Vánoční bohoslužby.
Rozpis půlnočních a dalších 
slavnostních bohoslužeb viz str. 28
Adventní koncert (1.12.2007 
v 18.00 v kostele v Deblíně)
Žehnání adventních věnců 
(První neděle adventní, 2.12. v 8.00 
a 9.30)
Sběr hraček pro děti z dětských 
domovů (2., 9. a 16. 12. na nedělních 
bohoslužbách)
Svátek sv. Mikuláše (5.12 v 16.30 
mše sv. pro děti a návštěva 
Mikuláše) 
Společenství pro děti s přípravou 
uvítání sv. Mikuláše (7. 12. v 15.15 
na faře v Deblíně)
Vánoční výtvarné odpoledne 
pro děti (15.12. v 15.30 na faře). 
Budeme vyrábět vánoční ozdoby 
a dárky.
Vánoční zpověď (21.12. od 16.00 
bude v kostele zpovědní den za 
účasti šesti kněží)
Adventní koncert Trio musica 
animace a žesťový kvintet (23. 
12. v 17.00 v bítešském kostele)
Betlémské světlo (bude v kostele 
od 23.12.)
Živý betlém (24.12. ve 14.00 
v Bítýšce a 26.12. v 15.00 na 
Ronově)
Bítešský betlém (bude vystaven 
v kostele od 24.12. do 2. 2.)
Vánoční pásmo dětí (26.12. 
v 15.00)
Žehnání vína (27.12. v 17.00 
v kostele v Deblíně)
Předsilvestrovský koncert 
bítešské scholy (30.12. v 16.00 
v bítešském kostele)
Silvestrovské divadelní 
překvapení (31.12. v 15.00 na 
náměstí v Bítýšce)

Další akce:
www.velkabites.farnost.cz

Přeji všem krásné, radostné  a požehnané 
vánoční svátky a šťastné vykročení do 
nového roku 2008.

Otec Bohumil

CO SE STALO PŘED 2007 LETY? Živý betlém v Osové Bítýšce 
vám napoví…
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OSLAVA SE VYDAŘILA
V prostorách MŠ Masarykovo 
náměstí se dne 13. října usku-
tečnilo komorní setkání přátel 
školy u příležitosti výročí 60 
let školky. Byla tu možnost si 
prohlédnout prostory, kde si 
v současnosti hraje a vzdělává 
83 dětí. Hosté shlédli pásmo 

dětského souboru Sluníčko, 
kde malí svěřenci s přehledem ukázali své taneční 
a pěvecké schopnosti. Ke slovu se též dostaly i 
bývalé ředitelky MŠ Masarykovo náměstí – paní 
Bartoňková a paní Součková. Paní Bartoňková 
zavzpomínala na začátky a fungování školky, 
která pod jejím vedením vzkvétala po dobu 34 
let. Jak sama podotkla, v tehdejší době bylo třeba 
velké dávky trpělivosti a odhodlání se utkat s ne-
ustálými úpravami budovy, kterými vlastně školka 
prochází dodnes.

I v prezentaci současné ředitelky paní Sedlákové 
byl boj s různými opravami a údržbou zmiňo-
ván. Přesto prostory školky (které snad budou do 
budoucna rozšířeny) působí příjemně. V závěrečné 
řeči se paní ředitelka zmínila o duchu místa – 
geniu loci, který podle jejích slov školka za šest 
desetiletí své existence získala. Její slova mohu jen 
potvrdit.  Místo, které jsem v předškolním věku 
navštěvovala, ve mně vyvolalo vzpomínky a vůně. 
Věřím, že i další svěřenci budou na „školkáčská“ 
léta se stejnou nostalgií vzpomínat. 

Na uspořádání a průběhu této akce se podí-
leli a pomohli nám:  SOU Jana Tiraye, GE Elfun 
ČR,  Jeřábkova pekárna, Řeznictví a uzenářství 
Sláma, Květiny a zahrádkářské potřeby Drlíčková, 
TS města Velká Bíteš, ZŠ Velká Bíteš, rodiče a 
zaměstnanci MŠ,  za což jim velice děkujeme.
Přejeme školce,  zaměstnancům, všem dětem,  
rodičům a příznivcům MŠ mnoho  štěstí, pohody, 
zdraví a spokojenosti nejen o nadcházejících  
Vánocích, ale i do dalších let. 

/HV a Hana Sedláková, editelka MŠ

PŘIJĎTE NA KOLEDY
Mateřská škola u Stadionu 
ve Velké Bíteši srdečně zve 
všechny obyvatele města a 
okolí na  „Zpívání koled u 
vánočního stromu“ na 
Masarykově náměstí, které 
se uskuteční ve středu 19.12. 
2007 ve 14.30 hod. Koledy 
budou zpívat děti z národo-

pisného kroužku „Bítešánek“, 
jejich rodiče a prarodiče, sourozenci, kamarádi ze 
ZŠ a učitelky MŠ.

Přijďte si zazpívat s námi a společně 
prožít tuto neopakovatelnou sváteční 

předvánoční atmosféru.

TŘI GENERACE
Na středu 12. prosince 2007 připravujeme již tra-
diční předvánoční „Setkání tří generací“, které se 
uskuteční v prostorách zábavního sálu naší MŠ. 
Je to setkání dětí, učitelek a obyvatel DD a DPS 
ve Velké Bíteši. Děti z „Bítešánku“ se představí 
v krojích s krátkým tematickým pásmem „Hrajem 
si a tančíme, na jarmark se těšíme“; některé děti 
zahrají na flétničky a potom si všichni společně 
zazpíváme koledy, připomeneme některá vánoční 
říkadla. Pro seniory připravíme malé pohoštění a 
děti předají vlastnoručně zhotovená vánoční přá-
níčka.

K dobré pohodě jistě přispěje i malé odpolední 
setkání dětí, sourozenců, rodičů, prarodičů a uči-
telek ve čtvrtek 20. prosince 2007. Zahájení pro-
běhne nejprve na jednotlivých třídách. Poté pro 
všechny bude připraven dárek v podobě vánoč-
ního představení Divadelního studia L. Trnkové. 
Vánoční atmosféru jistě umocní společné zdobení 
stromu na školní zahradě a zpívání koled.  

/Jiina Janíková
editelka MŠ U Stadionu
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PANÍ ŘEDITELKA SEDLÁKOVÁ VÍTÁ 
HOSTY.



Den stromů 
Dne 20. 10. si celý svět 
připomíná Den stromů. 
Základní škola se letos k 
této akci zapojila projek-

tovým dnem, jenž byl určen pro žáky 6. ročníku. 
Cílem bylo především posílit vztah dětí ke stro-
mům a přírodě vůbec, rozšířit jejich informova-
nost a zapojit je do činnostního učení. 

/HV

Od 29. 11. pokračuje výměna 
oken,
tentokrát na jižní straně 
budovy - investice za víc jak 
100 tisíc Kč. Formou „Dne 

dílen“ a činnostního učení jsme ve škole uskuteč-
nili projekt „Les ve škole“. V listopadu absolvovala 
studentka ze střední odborné školy pedagogické 

souvislou odbornou praxi a  další  studentka z PdF 
MU Brno náslech na prvním stupni ZŠ praktické. 
Žáci  8. a 9. ročníku se zúčastnili Festivalu vzdělá-
vání ve Žďáře nad Sázavou.

Děkuji všem zaměstnancům naší školy za celo-
roční práci a přeji jim klidné Vánoce.

/Mgr. Milada Oplatková
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Neděle 2. prosince v 19.30
Movie ( Movie )
Bezejmenný režisér se ocitá na dně: vše zkracho-
valo a zůstává mu jen amatérská kamera. Vyráží 
tedy na cestu a natáčí tím, co má. Celovečerní 
experimentální film.

Pátek 7. prosince v 19.30
Import / Export ( Import/Export )
Tak odlišné…a přitom stejné. Paralelní příběh 
mladé Ukrajinky v Rakousku a Rakušana na 
Ukrajině. Oceněno na MFF v Jerevanu a nomino-
váno na Zlatou palmu v Cannes.

Neděle 9. prosince v 19.30
Zbouchnutá ( Knocked Up )
Je krásná, chytrá a vyspí se s líným povalečem, 
který se jí připletl do cesty. A jako by to nesta-
čilo… Svěží romantická komedie, která se v USA 
stala překvapením letošního léta.

Pátek 14. prosince v 19.30
Konec ( Konyec )
Bláznivá road movie o starém manželském 
páru, který celkem pravidelně platí složenky, ale 
nakonec se rozhodne přepadnou banku. Vítěz 
Maďarského filmového festivalu.

Neděle 16. prosince v 17.00
Shrek Třetí (Shrek the Third)
Jsou mladí a zelení, a tak by nic nemělo stát jejich 
štěstí v cestě. Reprízujeme úspěšný film v českém 
znění za speciální vánoční cenu!

Středa 19. prosince v 19.00
Harry Potter a Fénixův řád ( Harry Potter and 
the Order of the Phoenix.)
Jediná cesta je vzpoura…aneb vítejte zpátky 
v Bradavcích. Opakujeme úspěšný poslední díl 
slavného hrdiny za speciální vánoční cenu! Český 
dabing.

Pátek 21. prosince v 19.30
Medvídek 
Hořko-černá komedie nejen o manželství režiséra 
Jana Hřebejka. V hlavních rolích A. Geislerová,
J. Macháček, T. Vilhelmová, I. Trojan, K. Issová, 
J. Menzel a další.

program kina
Medvídek
Komerčně velmi úspěšné trio Hřebejk, Jarchovský, Trojan 
se ve svém novém konverzačním snímku rozhodlo prozkou-
mat fenomén manželství se vším co k němu patří. Příběh 
zasazený do současné Prahy vypráví osudy tří kamarádů, 
kteří se znají už od školních let. Mají k sobě velmi blízko, 
vzájemně se se svými rodinami navštěvují a jejich vztahy se 
navenek zdají být idylické. Nicméně pod touto slupkou již 
věci nejsou takové, jak by se mohly na první pohled zdát. 
Zjednodušeně by se dalo říct, že zde spolu všichni souloží, 
navzájem se podvádějí a žijí tím “klasickým českým živo-
tem”. Hřebejk se drží svých obvyklých klišé a věrně kopí-
ruje běžné lidské osudy. Bohužel pro diváka tak činí bez 
výraznější stopy humoru a ironie, a tím začínají vyplouvat 
na povrch další nedostatky. Například postavy by měly být 
čtyřicátníky, ale jejich chování vyznívá ve filmu velmi ne-
přirozeně. Vezmeme-li do úvahy současnou míru rozvodo-
vosti i fakt, že autoři čerpali z vlastních zkušeností, chybí 
jim potřeba nějakého zásadnějšího sdělení. Další nešvar, na 
který si ale asi budeme muset zvyknout, se týká všudepří-
tomného „product placementu“. Dost možná nás čeká nová 
éra „reklamního“ filmu. Snad Jan Hřebejk dokáže zastavit 
svůj postupný pád do českého filmového průměru a jeho 
nově připravovaný film U mě dobrý, bude také dobrý u čes-
kého obecenstva.

Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Aňa Geislerová, Jiří Macháček, Tatiána Vilhelmová, 
Ivan Trojan, Klára Issová, Jiří Menzel
ČR 2007, 98 minut

Import / Export
Sociální voyeur a pornograf, jak bývá Seidl často titulován, 
znovu nabízí nehezkou podívanou plnou zmaru, utrpení 
a beznaděje. Existenciální pseudo-dokumentární drama 
vypráví depresivní příběhy rakouského budižkničemy Pau-
la, který se svým otčímem odjíždí na Ukrajinu montovat 
automaty na bonbony a ukrajinské sestřičky Olgy, která 
nalezne práci v rakouském geriatrickém zařízení. Cesty 
obou osamělých, nepříliš sympatických protagonistů, vedou 
opačným směrem, ale přesto za stejným cílem: konečně si 
vydělat, postavit se na vlastní nohy. Nikdy se však nepro-
tnou, i když jejich na míle vzdálené světy jsou přitom tak 
neuvěřitelně blízké. Seidl nám nabízí syrovou a otevřenou 
výpověď o tom, co stále ještě rozděluje Východ a Západ 
a hlavně o tom, co spojuje životy zdejší i tamní mladé gene-
race. Nicméně je nutné podotknout, že film je vzdálen jaké-
mukoliv polopatistickému kázání, naopak věrohodností 
místy až šokuje. Autenticitu podtrhuje zejména skvěle sní-
mané reálné prostředí: provoz nemocnice na pokojích, ve 
frontě na výplatu i v sanitárním zákulisí, brutalita sexshopu, 
bezútěšná silnice, ruch užhorodského nočního podniku, či 
bezskurpulózní zneužívání a ponižování nelegálních gast-
arbeitrů. Import/Export je oceňovaným film, který za tím 
vším hnusem skrývá velkou dávku humanismu. 

Režie: Ulrich Seidl
Rakousko 2006, 135 minut
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Snad žádné období v roce není spojeno s tolika 
zvyky a pověrami jako Vánoce. Spousta obřadů 
a mýtů pochází z dávných dob a byly spojo-
vány s oslavou zimního slunovratu. V časech, 
kdy o životě a smrti rozhodovala sklizeň a plod-
nost domácích zvířat, se magické praktiky týkaly 
především zajištění dobré úrody. Věštilo se ale 
i o budoucnosti a zdraví.
Po určité době se některé z rituálů proměnily ve 
společenskou zábavu oživující Štědrý den o prvek 
tajemna, jiné byly pozapomenuty. 
Mezi ty, které se praktikují dodnes patří např. 
lodičky, rozkrajování jablek nebo házení střeví-
cem. Zatímco vrhání jakékoliv obuvi směrem ke 
dveřím věští vyřešení rodinné situace ohledně 
vdavek dcery, rozkrajování jablek je zásadně zdra-
votního rázu.  Zato pouštění lodiček přesahuje více 
oblastí – zda budeme s ostatními v bezproblémo-
vém soužití, zda opustíme svou rodinu nebo jestli 
získáme to, po čem toužíme. Lití olova bývá též 

často zmiňováno, ale jedná se o metodu nebez-
pečnou díky manipulaci s roztaveným kovem. 
Ti méně zruční zvyšují pravděpodobnost svého 
pobytu na pohotovosti v tomto svátečním čase.  
Smůlu vám může přinést praní ve Štědrý den, 
které by přineslo neštěstí do domu.  I psaní milé 
či milému v tento den by nepřineslo nic dobrého. 
Nikde se ovšem neuvádí, zda tato pověra platí pro 
krátké textové zprávy. Štěstí naproti tomu budete 
mít, když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky 
směrem k Měsíci. Ovšem co na to řeknou sou-
sedé, je ve hvězdách.  Den, na který vychází Boží 
hod, dokonce sám o sobě poskytuje předpověď. 
Letos vychází na pondělí, což věští dobrou úrodu 
a hodně medu.  
Med bývá součástí perníčků, jejichž zdobení 
v některých domácnostech patří ke každoroč-
nímu rituálu. Existuje několik druhů receptů. 
Stejně jako v případě vánočky. Pro letošní svátky 
můžete vyzkoušet například následující recept:

Recept na vánočku - Potřebujeme:
žloutek na potření, sůl, 1 vejce, 150g másla, 2 žloutky, mléko, smetanu, rozinky, mandle, hřebíček, 30g 
droždí, vanilkový cukr, 100g pískového cukru, 500g polohrubé mouky, muškátový oříšek a tuk na vymazání 
plechu. 

Nejdříve mouku prosijeme. Potom rozdrobíme droždí, přidáme část cukru a vmícháme malé množství 
vlažného mléka s moukou. Tuto směs řádně promícháme a necháme dostatečně dlouho vykynout. Do 
mouky pak přidáme rozpuštěné máslo a vejce, dále vmícháme žloutek spolu s malým množstvím nastrou-
haného koření. Do této směsi ještě nasypeme cukr a vanilkový cukr. Vlijeme vykynutý kvásek a když bude 
potřeba, tak také trošku vlažné smetany. Takto připravené těsto mícháme tak dlouho, až se přestane lepit na 
vařečku. Poté z těsta připravíme devět dílů. Čtyři díly spleteme  a vytvoříme tak spodní část vánočky. Střed 
připravíme ze tří dílů a vrchní část vytvoříme ze zbývajících dvou. Takto připravenou vánočku potřeme 
směsí žloutku s mlékem a ozdobíme mandlemi. Poté ji vložíme na vymazaný plech, kde ji necháme ještě 
vykynout. Aby nám dobře držela tvar, můžeme ji na začátku, uprostřed a na konci spojit špejlí, kterou po 
upečení vyndáme. Ve středně vyhřáté troubě ji pozvolna pečeme do zlatohnědé barvy.                      /HV

HOĎTE SI STŘEVÍCEM

Další varianta pletení vánočky
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Sportovní hala TJ Spartak přivítala dne 17. listo-
padu 2007 účastníky v pořadí již 5. ročníku Turnaje 
v sálové kopané o putovní pohár TJ Spartak Velká 
Bíteš. Sportovního klání se nakonec z původně 
devíti přihlášených družstev zúčastnilo sedm. 
Sportovce přivítal na úvodním nástupu předseda 
TJ Ondřej Blaha a starosta města Mgr. Miroslav 
Báňa s přáním: „hodně úspěchů - a ať vyhraje ten 
nejlepší!“
Turnaj probíhal v příjemné atmosféře, bez emocí, 
korektně dle pravidel, avšak bojovnost nechyběla. 
Po všech odehraných utkáních se stal vítězem 
tým Chobůtek ve složení: Šilhan Z., Dvořák 

T., Skula J., Navrátil L., Hudec M., Kliment M., 
Jaško M. Na druhém místě skončilo družstvo 
s vtipným názvem „Jitrnice“ a třetí místo obsadil 
tým PSJ. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen 
Tomáš Dvořák z vítězného družstva. Putovní 
pohár tedy po dvou letech putoval z Rosic opět 
do Velké Bíteše. Mrzelo nás, že se loňský držitel 
poháru, tým „BÍLÝ BALET“ Rosice, tohoto tur-
naje poprvé v historii nezúčastnil. 
Pořadatelé děkují sponzorům: Města Velká Bíteš, 
PBS, a.s., Postforming, Labara, Starobrno, a.s., 
Sportbar Na základně, Sportbar Klima, Jeřábkova 
pekárna, Lahůdky Slámová.

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

PODZIMNÍ FOTBALOVÁ 
SEZÓNA SKONČILA, 

ZAPOMEŇTE…
Velmi neúspěšný půlrok mají za sebou bítešští 
fotbalisté. Po výborné jarní části sezóny 
2006/2007, díky které si klub v kategorii 
mužů zajistil příslušnost v Krajském přeboru 
i pro další rok, vstupoval do podzimní části 
nového ročníku s odhodláním zabránit opak-
ování loňských chyb, které se mu málem staly 
osudnými. 

Bohužel se tento cíl absolutně nepodařilo splnit. 
Výsledky mužstva byly totiž minimálně stejně tak 
špatné jako loni na podzim. Ostatně bilance pouhé 
jedné výhry a šesti nerozhodných výsledků z pat-
nácti utkání hovoří naprosto jasnou řečí, stejně 
tak jako vysoce pasivní skóre 18:34. V zápasech 
se silnými týmy naši během podzimní části ani 
jednou nepřekvapili a s železnou pravidelností 
svým soupeřům jen poslušně odevzdávali body, 
navíc jim častokrát umožnili si na svůj účet i 
vylepšit skóre. O mnoho lépe se jim nevedlo 
ani proti papírově slabším týmům, které až na 
jednu výjimku rovněž nedokázali porazit. Tou 

výjimkou byl zápas s v tabulce beznadějně posled-
ním týmem Jemnicka, které je zatím kromě našich 
hlavním aspirantem sestupu do nižší soutěže. 
A tak je předposlední příčka tabulky jen logickým 
vyústěním celkově neúšpěšného období, kterým 
tým na podzim procházel. Výkonný výbor oddílu 
se proto musel vzniklou situací okamžitě zabý-
vat a tak se už pro jarní část soutěže dohodl na 
trenérské spolupráci s Josefem Zábojem, bývalým 
hráčem našeho mužstva, který doplnil stávajícího 
trenéra Ladislava Němce, jenž zůstal ve funkci 
v průběhu podzimní části po rezignaci Františka 
Klusáka osamocen. Od nového asistenta trenéra 
si oddíl slibuje především zkvalitnění úrovně 
tréninků během zimní přípravy a celkové zlepšení 
nepříliš dobré atmosféry v mužstvu. Ruku v ruce 
s touto změnou se také výbor bude zabývá otáz-
kou posílení kádru pro jarní část sezóny. První 
kontakty s některými hráči a jejich mateřskými 
oddíly již proběhly, hlavní část jednání se ale 
rozběhne až po 7.12., kdy fotbalový oddíl čeká 
výroční schůze, v jejímž programu je také volba 
nových členů výkonného výboru. A právě nově 
zvolení 
členové výboru budou mít za hlavní úkol připravit 
klub na jarní sezónu tak, aby v ní sehrál důstojnou 
roli a ať už tato dopadne výsledkově jakkoliv, zasa-
dit se o to,  aby se fotbal ve Velké Bíteši ubíral 
správným směrem. 

/Milan Dufek

1 ŽDÍREC N. D. 15 11 0 4 23:10 33
2 HARTVÍKOVICE 15 8 6 1 25:12 30
3 POLNÁ 15 9 3 3 25:15 30
15 VELKÁ BÍTEŠ 15 1 6 8 18:34 9

VÝSLEDKY JSOU, 
CHYBÍ ALE DIVÁCI

Měsíc utekl jako voda a hokejisté HC Spartak 
Velká Bíteš mají za sebou už hezkou řádku zápasů 
v Krajském přeboru mužů Jižní Moravy a Zlína. 
Jak se jim ale vlastně vede v nové soutěži? Plní 
mužstvo cíle, které si před sezónou vytýčilo? 
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Velká Bíteš – Blansko B 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Branky našich: Pospíšil 2, Kozlík 2, Rouš L., Šváb
“Vyhráli jsme zaslouženě, soupeře jsme přehráli, 
především ve třetí třetině.“
Velká Bíteš – Plumlov 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Branky našich: Hökl, Drábek, Pospíšil, Košecký, 
Novák, Tůma
„I v tomto utkání jsme po zásluze zvítězili, opět 
jsme byli jasně lepší než soupeř.“
Moravské Budějovice – V. Bíteš 9:3 (4:0, 
5:2, 0:1)
Branky našich: Pospíšil 2, Petrčka
“V tomto zápase jsme se naplno přesvědčili, jaká je 
síla hlavního favorita soutěže. K prvnímu utkání 
hranému na hřišti soupeře mimo víkend jsme 
navíc přijeli pozdě, takže nám nezbylo příliš času 
na rozbruslení, nepodržela nás ani brankářská 
dvojice, inkasovali jsme celou řadu zbytečných 
trestů, zkrátka všechno bylo špatně. Ale vysoká 
porážka nás alespoň trochu srazila na zem.“
Velká Bíteš – Nedvědice 4:4 (0:1, 2:1, 2:2)
Branky našich: Drábek, Kozlík, Válek, Petrčka
“V derby s Nedvědicí jsme po zbytečných chybách 
v defenzívě ve třetí třetině ztratili dvoubrankové 

vedení a získali jen bod za remízu 4:4, navíc se 
nám v průběhu zápasu zranili hráči Benda a 
Kozlík. Tato ztráta mě osobně hodně mrzí.“
Uherský Brod – V. Bíteš 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Branky našich: Novák, Petrčka
“Vyrovnané utkání rozhodla série vyloučení našich 
na začátku třetí třetiny, které domácí dokázali 
potrestat dvěma přesilovkovými brankami.“
V. Bíteš – Uherský Ostroh 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)
Branky našich: Petrčka, Drábek, Šváb, Novák
“Na domácím ledě jsme soupeře opět víceméně 
jasně přehráli a po zásluze zvítězili.“
Boskovice – Velká Bíteš 3:4
(těsně před uzávěrkou)

A celkové resumé? „S dosavadním průběhem 
sezóny a výsledky mužstva jsme vcelku spokojeni. 
Naše předsezónní cíle se nám povětšinou daří 
plnit,“ tvrdí p. Konečný. A co ho tedy trápí? „Že na 
hokej v Bíteši pořád nechodí moc diváků, vždyť 
se přece hraje hlavně kvůli nim,“ uzavírá trochu 
smutně p. Konečný. 

/Milan Dufek

„Co je nového? Dostali jsme pokutu 5000,- Kč 
za pozdní přihlášení mužstva do souteže,“ směje 
se sportovní manažer oddílu Jan Konečný a jed-
ním dechem dodává, „asi někomu vadilo, že kvůli 
nám museli celou soutěž přelosovávat. A když 
jsem řídícímu orgánu soutěže proti jejich rozhod-
nutí zaslal odvolání, bylo zamítnuto!“ I z tohoto 
příkladu je vidět, že oddíl musí řešit celou řadu 
ne úplně hokejových starostí. Přesto odehrané 
zápasy ukázaly, že mužstvo bude v soutěži hrát 
důstojnou roli, vždyť v době uzávěrky bylo na 
slušném 5.místě tabulky. „Tým se vlastně stále 
ještě tvoří. Kádr, který máme v současné době 
k dispozici, se snažíme dál rozšířit a ještě více 
zkvalitnit. V posledních dvou zápasech už za nás 
například nastoupili hráči Tobiáš a Matouš, kteří 
k nám přišli na střídavý start z Techniky Brno a 

také Sklenář, ten pro změnu z Velkého Meziříčí. 
K prvním dvěma jmenovaným by měl postupně 
přibýt ještě Němec, ten je ale momentálně 
zraněn. Angažování některých dalších hráčů je 
pak v jednání.“ Z množství pohybů v kabině je 
jasně vidět, že klub neponechává nic náhodě a 
úspěchu se snaží jít naproti. Kdo z hráčů je ale 
vlastně hlavním tahounem týmu, ve kterém je 
celá řada věkově mladších a méně zkušených 
hráčů? „Velkou osobností v kabině je hlavně Josef 
Drábek. Je to vyzrálý hokejista a jeho zkušenosti 
jsou pro nás k nezaplacení. Minimálně ještě jeden 
takový hráč by se nám sem určitě hodil,“ říká 
jednoznačně p. Konečný. A nyní už k jednotlivým 
zápasům, jak nám je p. Konečný svými slovy ve 
zkratce zhodnotil.
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Čt 29. 11. Prodejní včelařská výstava. Organizuje KK a Český 
svaz včelařů. Trvá do úterý 4. prosince. V. Bíteš - Výstavní sál KK 9.00 - 

17.00
So 1.12. Adventní koncert. Zpěv - Eva Štěrbová, hoboj - Ivo 

Beránek, varhany- Barbara Chroboková. Vstupné 
dobrovolné.

Deblín - kostel 18.00

So 1.12. Karaoke show - pěvecká soutěž pro malé i velké. 
Slavnostní zahájení 120. roudského adventu. Junioři, 
dospělí, oldies rockotéka. 

Ruda – Kulturní dům 17.00

Ne 2.12. První neděle adventní - žehnání adventních věnců V. Bíteš - kostel 8.00 
a 9.30

Ne 2.12. Mikulášská besídka Pucov - hasička 14.00
Po 3. 12.. Výroba ozdob pro Človíčkův vánoční stromeček. 

S sebou vykrajovátka s vánočním motivem. 
Organizuje MC Človíček

V. Bíteš – Masarykovo 
nám. 85 9.30

Út 4.12. Bítešský hudební půlkruh - 3. koncert sezóny. 
Vladislav Bláha - kytara a Jaromír Zámečník - akor-
deon v pořadu “Od Vivaldiho po Piazzolu”

V. Bíteš - Kulturní dům 19.00

St 5.12. Mikuláš. Malá mikulášská nadílka. Organizuje MC 
Človíček

V. Bíteš – Masarykovo 
nám. 85

St 5.12. Bohoslužba pro děti a návštěva sv. Mikuláše V. Bíteš - kostel 16.30
Čt 6. 12. Předvánoční prodejní výstava šperků. V. Bíteš - Výstavní sál KK 10.00 - 

19.00
Čt 6.12. 
a Pá 7.12.

Sbírka oděvů a dalších věcí pro Charitu. Podrobné 
informace o tom, co můžete přinést,
viz www.velkabites.farnost.cz

V. Bíteš - Kulturní dům 15.00 - 
19.00

Pá 7.12. Společné zdobení vánočního stromečku. 
Organizuje MC Človíček.

V. Bíteš – Masarykovo 
nám. 85 9.30

Pá 7.12. Mikulášská besídka a soutěže pro děti Křižínkov - Obecní dům 17.00
Pá 7.12. Mikulášská zábava se skupinou Anna Rock Křoví - sokolovna 20.00
So 8.12. Mikulášská besídka Jasenice – Kulturní dům 17.00
So 8.12. Oslava 60 let výročí hasičů v Rozseči Rozseč - hasička 16.00
So 8.12. Mikulášská nadílka pro děti Katov - Kulturní dům 17.00
So 8.12. Mikulášská zábava. Hraje Jiří Hotárek Přibyslavice - Salajka 20.00
Po 10. 12. Vánoce plné andělů. Výstava pro širokou veřejnost. 

Pořádá ZŠ V. Bíteš. Trvá do 21. 12. V. Bíteš – ZŠ Tišnovská 8.00 – 
14.30

Pá 14. 12. Dárky na poslední chvíli. Malování na hedvábí. 
Organizuje MC Človíček. 

V. Bíteš – SOU Jana 
Tiraye 18.00

So 15.12. Sobotní vánoční trh Velká Bíteš – Na nádvoří 
Lesácké restaurace 9.00 

So 15.12. Poslední leč. Pořádá myslivecké sdružení Liština. Katov - Kulturní dům 20.00
So 15.12. Vánoční diskotéka. DJ Mirek Axman, DJ Lexus. V. Bíteš - Kulturní dům 21.00
So 15.12. Vánoční koncert Jasenice – Kulturní dům 15.00
So 15.12. Taneční zábava se skupinou Ocmaňanka Jasenice – Kulturní dům 20.00
St 19.12. Zpívání koled u vánočního stromu. Zpívají děti MŠ 

U Stadionu.
V. Bíteš – Masarykovo 
nám. 14.30
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Čt 20.12. Vánoční besídka V. Bíteš – ZUŠ 16.00
So 22.12. Vánoční zábava se skupinou Anna Rock Zbraslav – Kulturní dům 20.00
Ne 23.12. Betlémské světlo dorazí do Bíteše. Po následující 

dny si je můžete zapálit a odnést domů. V. Bíteš - kostel od 8.00

Ne 23.12. Výstava vyřezávaných betlémů Ludvíka Lorence 
a výstava prací dětí ZŠ Ruda - Kulturní dům 10.00 - 

16.00
Ne 23.12. Adventní koncert. Trio musica animace a žesťový kvintet V. Bíteš - kostel 17.00
Po 24.12. Živý betlém u kostela sv. Jakuba Osová Bítýška - náves 14.00
Po 24.12. Vánoční bohoslužby. Přehled půlnočních a mší sv. 

v následující dny najdete na str. 28 Všechny kostely

Út 25.12. Štěpánská zábava se skupinou Anna Rock Křižanov – Kulturní dům 20.00
Út 25.12. Vánoční varhanní koncert Deblín - kostel 15.00
St 26.12. Vánoční koleda, vystoupení bítešských dětí V. Bíteš- kostel 15.00
St 26.12. Štěpánská zábava se skupinou Anna Rock Křoví- sokolovna 20.00
St 26.12. Vánoční pásmo pro děti Ruda – kostel 14.30
St 26.12. Živý betlém u kaple sv. Antonína, po něm následuje 

tradiční vánoční setkání “Veselme se, radujme se...” Ronov 15.00

St 26.12. Trio od sv. Jakuba. Zpěv, viola, varhany. Viz str. 28 Ořechov - náves
Čt 27.12. Tradiční žehnání vína Deblín - kostel 17.00
Pá 28.12. Vánoční koncert - Trio od sv. Jakuba. Zpěv, viola, 

varhany. Viz str. 28 Březí - kostel 17.00

So 29.12. Taneční zábava se skupinou deTEX Březí – Kulturní dům 20.00
Ne 30.12. Taneční zábava se skupinou Bagr. Host: skupina deTEX V. Bíteš - Kulturní dům 20.00
Ne 30.12. Vánoční koncert bítešské scholy. Uslyšíte písničky 

z období Vánoc, ale i spoustu dalších, složených na 
několika kontinentech

V. Bíteš - kostel 16.00

Po 31.12. Silvestrovská zábava se skupinou Anna Rock Kuřim – Kulturní dům 20.00
Po 31.12. Silvestrovská zábava se skupinou Focus Jasenice – Kulturní dům 20.00
Po 31.12. Silvestr na Bowlingu V. Bíteš – Bowling 19.00
Po 31.12. Silvestrovské překvapení u kostela sv. Jakuba Osová Bítýška 15.00
Po 31.12. Silvestr U Raušů. Hraje FK Music Velká Bíteš

Restaurace U Raušů 19.00

Po 31.12. Silvestr se skupinou Gamma Rock Níhov - Kulturní dům 20.00
Po 31.12. Slavnostní zahájení jubilejního roku 2008. Před 

půlnocí vystoupí trubači, o půlnoci se rozezní zvony 
a vypukne slavnostní ohňostroj k 600 letům města. 
Viz str. 17

V. Bíteš - náměstí 23.45

Út 1.1. Novoroční varhanní koncert Křoví - kostel 15.00
Každé 
po, st, pá Pravidelný provoz MC Človíček V. Bíteš – Masarykovo 

nám. 85
9.00 – 
11.30

PLESOVÁ SEZONA VE VELKÉ BÍTEŠI 2008
12. ledna 2008 20 hodin Ples PBS - hraje „Vysočinka“ předprodej vstupenek v PBS

18. ledna 2008 20 hodin Maškarní bál - hraje „Fortuna“ předprodej vstupenek v IC

26. ledna 2008 20 hodin Hasičský ples - hraje „Šumichrást“
2. února 2008 20 hodin Farní ples - hraje „F-BOX“ předprodej vstupenek v IC

9. února 2008 20 hodin Rybářský ples - hrají „Pikárdi“
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Otto Němec – optik,
Hrnčířská 128, Velká Bíteš

pro Vás připravil 

Tradiční vánoční
slevy až 20% 

na nové brýlové obruby
Přijďte si k nám vybrat kvalitní brýlové obruby a čočky! 

Akce probíhá od 1. 12. do 24. 12. 2007.
Těšíme se na Vás ! 

www.optika-nemec.cz

AKCE – AKCE – AKCE – AKCE – AKCE – AKCE

AKCE – AKCE – AKCE – AKCE – AKCE – AKCE
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Jste rozhodnuti

P¤ESTAT KOU¤IT?

Zeptejte se svého lékafie na
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