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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Pátek dne 3. června 2005 v 19 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
COMMEDIA DELL ARTE ANEB KONEC ŠEJKŮ V ČECHÁCH
V hlavních rolích Tatiana Vilhemová, Pavel Liška a další

Sobota dne 4. června 2005 od 8 do 15 hodin
Spodní strana náměstí ve Velké Bíteši
AMERICKÉ OLDTIMERY
Organizuje Oldtimer cars Velká Bíteš - Ctibor Veleba

Neděle dne 5. června 2005 ve 14 hodin
Sraz u MŠ Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši
POHÁDKOVÝ LES
Tradiční dobrodružství s pohádkovými postavami a soutěžemi. Na závěr bude táborák

Úterý dne 7. června 2005 od 8 do 11,30 hodin
Speciální školy, Tišnovská 116, Velká Bíteš
DEN OTEVŘENÉ ŠKOLY
Během návštěvy je možné shlédnout výrobky dětí, seznámit se s osnovami školy atd.

Neděle dne 12. června 2005 ve 14 hodin
Pod kapličkou sv. Antoníčka ve Velké Bíteši
KRÁLOVNIČKY
Jarní obřad dívek se zpěvy a tanci

Neděle dne 12. června 2005 v 15 hodin
Nádvoří domu na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši
MLADÉ BÍTEŠSKO
Přehlídka zdejších dětských krojovaných skupin Sluníčko, Bítešánek a Bítešan. 
Vystoupí také folklórní soubor Křemínek z Náměště nad Oslavou

Pondělí dne 13. června 2005 v 17.30 hodin
Odjezd autobusu od České spořitelny ve Velké Bíteši
ZÁJEZD DO HORÁCKÉHO DIVADLA
Na představení „Na skle malované“, muzikál o Jánošíkovi. Organizuje Seniorklub

Středa dne 15. června 2005 v 15 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
SENIORKLUB S POVÍDÁNÍM O STŘEDNÍ AMERICE
Beseda Miloše Cahy plná zajímavých fotografií a prospektů

Čtvrtek dne 16. června 2005 v 17 hodin
Výstavní sál klubu kultury ve Velké Bíteši
„MOJE ZDRAVÍ JE MOJE ZDRAVÍ“…
Přednáší MVDr. Jiří Bednář
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Sobota dne 18. června až neděle dne 19. června 2005
BÍTEŠSKÁ POUŤ

Sobota dne 18. června do 19. června 2005
Chovatelský areál Lánice č. 55 ve Velké Bíteši
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Sobota od 13 do18 hodin, neděle od 8 do 16 hodin

Sobota dne 18. června 2005 ve 20 hodin
Kulturní dům ve Velké Bíteši
DISKOTÉKA S DJ P.M.C. A DJ BORISEM

Úterý dne 21. června 2005 v 6 hodin
Odjezd autobusu od České spořitelny ve Velké Bíteši
ZÁJEZD NA OLOMOUCKO
Organizuje Seniorklub

Sobota dne 25. června 2005 v 9 hodin
Sraz u fotbalového stadionu ve Velké Bíteši
NA JIH K DALEŠICKÉ PŘEHRADĚ
Celodenní výlet na kolech. Organizuje Seniorklub

Sobota dne 25. června 2005 ve 12.30 hodin
Odjezd autobusu od Klubu kultury ve Velké Bíteši
ZÁJEZD DO STRÁŽNICE
Na 60. mezinárodní folklorní festival, přihlášky podávejte v informačním centru

AMERICKÉ OLDTIMERY VE VELKÉ BÍTEŠI DNE 4. ČERVNA 2005
Tak jako každý rok proběhne ve zdejším městě jarní setkání historických vozidel, 

tentokráte však zaměřené na auta americké výroby z třicátých až sedmdesátých let 
minulého století. K vidění budou tzv. koráby silnic, kde délka vozů dosahuje sedm 
i více metrů, o obsahu 5 až 8 litrů. Zejména padesátá a šedesátá léta se vyznačovala 
obrovskými křídly na zádi těchto lodí a spotřeba benzínu 25 - 30 litrů před krizí v Per-
ském zálivu nikoho netrápila. Naopak dnešní majitelé těchto oldtimerů musí hluboko 
sáhnout do kapsy, když chtějí někam vyjet, a tak je alespoň přijďte podpořit svou 
účastí na spodní stranu bítešského náměstí. Atraktivnost tvarů vozů, požitek z jízdy 
a obdiv zcela vynahradí majitelům nemalé výdaje, spojené s provozem a údržbou 
oldtimerů.

Program:
8 – 10 hodin - příjezd účastníků na bítešské náměstí
10 – 14 hodin - výstava vozidel pro veřejnost
15 hodin - odjezd na spanilou jízdu Vysočinou (pro Velkou Bíteš ukončení akce)

Ctibor Veleba
pořadatel
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INFORMACE RADNICE
USNESENÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
OD 4. DUBNA DO 18. DUBNA 2005

Rada města schvaluje:
• na základě protokolu z otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek veřejné 

zakázky, konané dne 30. března 2005 na akci „Nástavba střechy domu Hrnčířská 
č.p. 117, Velká Bíteš“, schvaluje k plnění fu Stavos Velké Meziříčí spol. s r.o. Velká 
Bíteš s nabídkovou cenou 1 511 967 Kč vč. DPH

• domovní řád pro DPS Velká Bíteš v předloženém znění ze dne 25. března 2005 
předložený pí. Doubkovou, vedoucí sociálních služeb a výši plateb za jednotlivé 
pečovatelské úkony v předloženém znění

• využít nabídky projekční fy Pragoprojekt a.s. Praha na vypracování projektové 
dokumentace na akce: „Stavba 1. silnice III/ 379 1a – ul. Kostelní“ a „Stavba 2. – re-
konstrukce křižovatky ul. Kostelní, Na Valech, Tišnovská a Vlkovská“, za nabídko-
vou cenu 64.260 Kč vč. DPH

• vyhovět žádosti Kolpingovy rodiny Velká Bíteš na poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 7000 Kč

• vyhovět žádosti p. Mihala o změnu jména nájemce nebytových prostor v budově 
Masarykovo n. 65, Velká Bíteš. Jedná se o změnu fyzické osoby na právnickou 
osobu: Mihal s.r.o. Velká Bíteš

• výsledek hospodaření příspěvkové organizace IC a KK za r. 2004 v předloženém 
znění a schvaluje řešit žádost vedoucí IC a KK, pí. Balejové na dokrytí ztráty za 
r. 2004 ve výši 28 731,06 Kč prostřednictvím příspěvku IC a KK již schváleného 
v rozpočtu města na r. 2005

• vyhovět žádosti pí. Horké, učitelky ZŠ Velká Bíteš na poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši cca 2 000 Kč na financování dopravy dětí na slavnost Dne Země do 
ekologického střediska Chaloupky u Třebíče

• projektovou dokumentaci k umístění stavby parkoviště pro firmu AG FOODS 
v Košíkově v předloženém provedení a schvaluje odlišné využití pozemků p.č. 228 
a části p.č. 230, obojí k.ú. Košíkov oproti schválenému ÚP s podmínkou, že budou 
tyto věci odsouhlaseny osadním výborem obce Košíkov

• vyhovět žádosti pí. Drlíčkové o pronájem nebytových prostor – sklad ve dvoře 
domu Masarykovo n. 85, Velká Bíteš

• hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 za 
r. 2004 v předloženém znění a schvaluje dokrytí ztráty za r. 2004 v celkové výši 
15 242,81 Kč z rezervního fondu

• vyhovět žádosti pí. Kopečkové na likvidaci staré kuchyňské linky a zhotovení si 
nové kuchyňské linky na vlastní náklady s tím, že tato bude stálou součástí bytu, 
a tedy po odpisové lhůtě majetkem města

• zveřejnění záměru města na pronájem garáže ve dvoře domu Masarykovo n. 85, 
Velká Bíteš

• po diskusi s přítomnými zástupci OS KOVO při PBS a.s. Velká Bíteš p. Škarpíškem, 
p. Čermákem a p. Šrámkem setrvat ve věci plánovaných stavebních úprav bývalé 
prodejny č.p. 59, v ul. Lánice ve Velké Bíteši na hernu s barem na svém původním 
stanovisku z jednání RM č. 07/05 ze dne 21. března 2005. V souvislosti s projed-
náváním výše uvedené věci byl zástupci OS KOVO oznámen záměr uzavřít trvale 
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průchod uvedenou nemovitostí po dobu 24 hodin ve dnech pondělí až čtvrtek. 
RM schvaluje v této věci zaslat na OS KOVO vyjádření, v němž s tímto návrhem 
nesouhlasí a žádá tuto organizaci o přehodnocení svého záměru. Pokud bude 
přikročeno k uzavírání průchodu, ta RM navrhuje jeho uzavření pouze v časovém 
rozmezí 22 – 5 hodin.

• uzavřít s pí. Krupičkovou dohodu o provedení práce – na sepsání kroniky města 
za r. 2005

• uzavření podnájemní smlouvy uzavírané mezi městem (pronajímatel) a podná-
jemcem p. Weiglem, jejímž předmětem je pronájem prodejny potravin Holubí 
Zhoř v termínu od 1. května 2005 do 30. června 2005 za nájemné ve výši 1 Kč

Rada města neschvaluje:
• návrh předsedy představenstva fy SMK Blansko a.s. p. Stokláska na financování 

připojení pozemků uvedené fy v průmyslové zóně Košíkov na inženýrské sítě ze 
dne 1.dubna 2005, v předloženém znění. RM trvá na svém původním usnesení, 
požaduje připojovací poplatek ve výši 200 Kč/m2 s tím, že je město ochotno se 
finančně spolupodílet na přeložce vysokého napětí v rámci stávající průmyslové 
zóny – I. etapy

• vyhovět žádosti vedoucí IC a KK pí. Balejové na koupi dataprojektoru. RM dopo-
ručuje využít finanční prostředky na vybavení KD novým nábytkem

Rada města jmenuje:
• na základě výsledku výběrového řízení do funkce vedoucí IC a KK Velká Bíteš 

pí. Zdeňku Špičkovou od 1. července 2005
• do funkce předsedy kulturní a školské komise pí. Marcelu Doubkovou od 
 18. dubna 2005

Rada města doporučuje:
• na základě odvolání ing. Rosendorfa proti územnímu rozhodnutí k akci „Velká 

Bíteš, silnice III/379 1A – ul. Kostelní a okružní křižovatka“, urychleně svolat jed-
nání se všemi účastníky řízení za účelem dosažení racionálního řešení

• ZM ke schválení smlouvu o vložení majetku do hospodaření Svazu vodovodů 
a kanalizací Žďársko. Jedná se o Kanalizaci a vodovod – ul. Kpt. Jaroše, Velká Bíteš 
a Areálové inženýrské sítě – Velká Bíteš – průmyslová zóna Košíkov

• ZM ke schválení realizovat odkup podílových listů z fondu Pioneer – dynamický 
fond a získané finanční prostředky zapojit neprodleně do rozpočtu města

Rada města bere na vědomí:
• informaci starosty města ve věci výběrových řízení na akce: Kanalizace Jihlavská, 

Lánice, Vlkovská, organizovaných Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko. U všech 
třech zmiňovaných akcí uspěla fa JCZ Černý, Nové Město na Moravě

• seznam oprav za 4. čtvrt. 2004 předložený firmou Encom Brno a doporučuje 
bytové komisi provést namátkovou kontrolu v této věci

Valná hromada obchodní společnosti TS Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje
• podnikatelský záměr společnosti pro r. 2005, v předloženém znění
• vypsání veřejné obchodní soutěže na nákup speciálního vozidla na svoz komunál-

ních odpadů s lineárním stlačováním o užitečné hmotnosti 12 t. Orientační cena 
vozidla je 3 ÷ 3,5 mil. Kč

• ceník prací a služeb pro r. 2005 v předloženém znění
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STAROSTA SDĚLUJE
FINANCE NA KULTURNÍ PAMÁTKY

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém řádném zasedání dne 29. března 2005 pro-
jednávalo poskytnutí dotací vlastníkům kulturních památek v souladu se zásadami 
pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina.

Město Velká Bíteš žádalo o příspěvek na restaurování božích muk, které se nachází 
u silnice nad místní částí Březka. Z celkových nákladů 35 tisíc jsme obdrželi částku 
10,5 tisíc korun. Hlavní žádost byla směřována od Římskokatolické farnosti Velká 
Bíteš na vnitřní úpravy (omítky a výmalba) kostela sv. Jana Křtitele, z celkových 
nákladů 220 tisíc město přispívá 44 tisíc a kraj 66 tisíc korun. Další žádost se týkala 
restaurování varhanní skříně, které jsou umístěné v kostele, z celkových nákladů 
163 tisíc město přispívá částkou 32,6 tisíc a kraj 65,2 tisíc korun. Celkem z kraje 
Vysočina 141,7 tisíc korun.

Vedle dotace z Ministerstva kultury je to druhá finanční pomoc na kulturní 
památky, jejichž realizace by měla proběhnout během tohoto roku.

OPĚT DALŠÍ ÚSPĚCH VELKÉ BÍTEŠE

V předchozích číslech Zpravodaje jsem vás informoval o výstavbě čtyř bytových 
jednotek formou nástavby (podpořena dotací 2,2 miliónu korun od Ministerstva pro 

Pohled na dokončenou hrubou stavbu bytového domu. FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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místní rozvoj) v zadním traktu budovy SOU Jana Tiraye. Dále o následném projektu 
přestavby přízemí zadního traktu na tři bytové jednotky s cílem získání dotace 550 ti-
síc korun na jeden byt.

Naše žádost byla zaslána na konci ledna na Státním fondu rozvoje bydlení a čekali 
jsme na zasedání Rady fondu, která měla rozhodnout, kdo se svojí žádostí uspěl a kdo 
ne. V pátek dne 29. dubna 2005 se uskutečnilo dané zasedání Rady fondu a město se 
svojí žádostí uspělo. Získali jsme 1,65 miliónu (3 x 550 tisíc korun), přičemž celkové 
náklady na přestavbu jsou cca 2 milióny korun. Tím pádem během července a srpna 
dojde k předání stavby a kolaudaci bytového domu o sedmi bytových jednotkách pro 
nízko příjmové (sociální) skupiny obyvatel s dobou nájmu na dva roky.

CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HOTOVO

Od loňského roku probíhala výstavba chodníku a veřejného osvětlení na ulici 
Jihlavská, kterému předcházela výstavba splaškové kanalizace. Technické služby na 
jaře letošního roku dokončily veřejné osvětlení a během dubna a začátku května 
dokončily výstavbu chodníku v dolní části Jihlavské ulice tak, aby stavba splňovala 
všechny bezpečnostní parametry.

Pracovníci TS dokončují položení posledních metrů zámkové dlažby.
FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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BYTOVÝ DŮM DOSTÁVÁ KONEČNOU PODOBU

Během měsíce dubna a začátku května na stavbě bytového domu na ulici Jihlavská 
bylo provedeno osazení moderních plastových oken, balkónových a vchodových 
dveří, ukotvení zateplovacího systému tloušťky deseti centimetrů a balkónů ze žárově 
zinkované ocelové konstrukce. Střecha již získala rovněž svoji podobu. Je provedeno 
položení hydroizolační vrstvy na dřevěném záklopu šestého nadzemního podlaží, 
tepelné izolační vrstvy tloušťky dvacet centimetrů a vrchního dvouvrstvého pláště. 
Z volných bytů jsou k dispozici ještě:  jeden byt 4+1 o velikosti 99m2, dva byty 3+1 
o velikosti 79m2 a dva byty 2+1 o velikosti 68m2. V případě zájmu o získání družstev-
ního bytu v tomto bytovém domě se dostavte na Městský úřad získat podrobné infor-
mace.

REKONSTRUKCE KANALIZACE NA VLKOVSKÉ ULICI
V druhé polovině dubna byla zahájena rekonstrukce kanalizace na Vlkovské ulici, 

která byla v havarijním stavu nejen z důvodu porušení technologické kázně výstavby 
před mnoha lety, ale i výsadbou jehličnatých stromů, jejichž kořenové systémy prorůs-
taly do vnitřního průtočného profilu kanalizace. Náklady na stavbu dosahují částky 
cca 1,5 miliónu korun a město se podílí 30%. Zbylou část - 70% hradí Svaz vodovodů 
a kanalizací Žďársko, který je investorem stavby. Celá stavba by měla být dokončena 
během devíti týdnů a předána do trvalého užívání.

Konečná podoba bytového domu, zbývá pouze poslední etapa vnější stavby – fasáda 
s klempířskými prvky. FOTO: MGR. MIROSLAV BÁŇA
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SOCIÁLNÍ ODBOR VELKÁ BÍTEŠ
Sociální odbor poskytuje tyto sociální dávky pro staré a zdravotně posti-
žené občany:

Příspěvek na zvýšené životní náklady spojené s trvalým používáním ortopedic-
kých kompenzačních nebo jiných pomůcek. Příspěvek lze poskytnout až do výše 
200 Kč.

• jedna francouzská hůl
• dvě francouzské hole
• invalidní vozík
• chodítko
• prsní epitéza
• sluchadlo – dle doložených nákladů
• kolostomie

Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice - sociálně potřebným těžce 
zdravotně postiženým občanům nebo občanům starším 70 let, kteří žijí osaměle, 
mohou pověřené obecní úřady poskytovat příspěvek do výše úhrady základní 
měsíční sazby za používání telefonní stanice. K vyplácení příspěvku je nutné dolo-
žit vyplněnou žádost + doložení faktury od Českého telecomu, výši důchodu a to, že 
žije osaměle.
Příspěvek na individuální dopravu - příspěvek se poskytuje občanům s těžkou 
vadou nosného nebo pohybového ústrojí, občanu úplně nebo prakticky nevido-
mému, který se pravidelně individuálně dopravuje a není vlastníkem nebo provozo-
vatelem motorového vozidla. Výše příspěvku činí 6.000 Kč ročně. Pro poskytnutí pří-
spěvku je nutné posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem Okresní správy 
sociálního zabezpečení ve Žďáře nad Sázavou.
Příspěvek na péči o osobu blízkou - příspěvek náleží občanovi, pečujícím osobně, 
celodenně a řádně o blízkou osobu, která je:

• převážně nebo úplně bezmocná
• starší 80 let, částečně bezmocná

Bezmocnost posuzuje posudkový lékař Okresní správy sociálního zabezpečení ve 
Žďáře nad Sázavou. Je vyplácena k důchodu.

• bezmocnost částečná 472 Kč
• bezmocnost převážná 944 Kč
• bezmocnost úplná 1770 Kč

Výše příspěvku POB:
• při péči o jednu osobu 3776 Kč
• při péči o dvě osoby 6490 Kč

Za osobu blízkou se považují - manželé, příbuzní v řadě přímé, děti, sourozenci, 
zeť a snacha, a to kteréhokoli z manželů. Poživatel plného invalidního důchodu, sta-
robního důchodu, vdovského nebo vdoveckého důchodu nemá nárok na příspě-
vek, jestliže výše jeho důchodu, popřípadě souběhu důchodu, přesahuje výši tohoto 
příspěvku. V případě, že výše jeho důchodu je nižší než příspěvek, náleží tomuto 
občanu rozdíl mezi výší jeho důchodu a výší příspěvku. Přiznáním tohoto příspěvku 
zaniká nárok na poskytování rodičovského příspěvku a odměny pěstouna z dávek 
státní sociální podpory. Tato agenda je velice rozsáhlá a posuzuje se každý případ 
jednotlivě.

Sociální odbor
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PADESÁT PĚT LET PBS VELKÁ BÍTEŠ

Vážení občané,
První brněnská strojírna a.s., Velká Bíteš připravuje publikaci k 55. výročí založení 

závodu. Redakční rada PBS oslovuje současné a především bývalé zaměstnance PBS 
Velká Bíteš a prosí je o zapůjčení forografií, týkajících se bítešského závodu, ať již 
pohledu do dílen, na výrobky, na skupiny pracovníků, záběry z brigád, sportovních 
zápolení, kulturních akcí či oslav. Prosíme, fotografie doručte podepsané a se struč-
ným textem, popisujícím fotografovaný námět, buď přímo do PBS Velká Bíteš, paní 
Haně Matouškové, nebo do informačního centra paní Jiřině Loupové, která je předá. 
Protože doba vydání publikace není daleko, prosíme vás o zapůjčení fotografií nej-
později do konce května. Děkujeme vám za vítanou pomoc. Současně vám předklá-
dáme malé ukázky z připravované publikace.

Redakční rada PBS

…Aby přeplňovaný motor pracoval s největší účinností při nejmenším tepelném 
namáhání, je nutné, aby plnící turbodmychadlo dávalo v celém provozním režimu 
potřebný tlak a potřebné množství vzduchu. Každý typ plnicího turbodmychadla 
kryje jistý rozsah výkonů jednotlivých motorů. Potřebnou změnu dodávaného množ-
ství vzduchu, otáček a plnícího tlaku vzduchu je možno u daného typu turbodmycha-
dla dosáhnout výměnou rozváděcího ústrojí jak turbíny, tak vlastního dmychadla.

Pohled na výrobní halu divize letecké techniky. FOTOARCHIV PBS
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Krátce po nástupu nového ředitele závodu, Miroslava Sedláčka, bylo v roce 1957 
započato s technickou přípravou výroby pod vedením Josefa Ondráka. Zajišťováním 
konstrukčních a technologických podkladů byl pověřěn Ludvík Hvězda. Postupně 
byly všechny technologické podklady přepracovány Josefem Klapalem st. a jeho spo-
lupracovníky na podmínky sériové výroby. Předepsané přípravky a ostatní nářadí 
zpracovala konstrukce přípravků, vedená Františkem Navrátilem… (ukázka z oboru 
Turbodmychadel)

…Spalovací turbína ST 1,5 vyráběna ve Velké Bíteši v osmdesátých létech, byla 
určena výhradně jako záložní zdroj elektrické energie pro kompresované stanice 
tranzitního plynovodu. Základem vlastní turbíny je spalovací komora, opatřená roz-
vodem plynu a hořáky stříškového provedení, ve které jsou umístěny segmenty pla-
menců a nosič ložiska kompresoru. Turbínová část je uložena v děleném ložisku, 
které je umístěno v ložiskové skříni. Turbína je dvoustupňová, její průtočné části jsou 
složeny ze statorových segmentů první a druhé řady a disků rotoru s turbínovými 
lopatkami se stromečkovým závěsem.

Spuštění turbíny se provádí pomocí plynové expanzní turbíny, přičemž dojde 
k roztočení soustrojí na startovací otáčky, kdy kompresor dodává dostatečné množ-
ství vzduchu do spalovací komory, kde při přivedení plynu se automaticky uvede 
v činnost zapalovací zařízení a vlastní start turbíny… (ukázka z oboru Spalovací tur-
bíny)

...Výroba skořepinových forem byla prováděna ručně v obalovacích vanách a v sy-
pačích. Teprve později byla v Závodě rozvoje a racionalizace vyrobena obalovací 
linka, usnadňující poměrně namáhavou práci dělníků.

Vytavování voskových modelů bylo zpočátku zkoušeno a prováděno horkým 
vzduchem nebo v horké vodě. Výsledky však nebyly uspokojivé, proto byl zakou-
pen autokláv, který původně sloužil ke sterilizaci ovocných kompotů v závodě Fruta 
Znojmo. Bylo to rovněž provizorní zařízení, ale s menšími úpravami bylo dosaženo 
odstranění vosku z dutiny formy bez podstatných následků na kvalitu skořepinové 
formy. Nevýhodou byla nemožnost použití tlaku páry alespoň 0,5 MPa. Následně 
byla zadána výroba nového autoklávu pro použití páry o tlaku minimálně 0,7 MPa 
v závodě PBS Třebíč. Toto zařízení je ve slévárně přesného lití používáno dosud. Na 
vypalování skořepinových forem byla pořízena tunelová žíhací pec Realistik Karlovy 
Vary… (ukázka z oboru Metalurgie)

IC A KK PŘIJME BRIGÁDNÍKA
Informační centrum a klub kultury města Velké Bíteše příjme brigádníka do 

Informačního centra. Jedná se o sezónní víkendovou brigádu v měsících červenec až 
září 2005. Podmínky: znalost alespoň jednoho světového jazyka (anglický jazyk výho-
dou), dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), komunikativní schopnosti. 
Bližší informace: Ivana Balejová, 1. patro Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, Velká 
Bíteš nebo na telefonu 566 532 342.

-red-
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COMMEDIA DELLARTE
ANEB KONEC ŠEJKŮ V ČECHÁCH

Režie: Zdeněk Dušek
Hraje: Spolek sešlých – Tatiana Vilhelmová nebo Gabriela Ježková, Ivana Hloužková 
nebo Andrea Marečková, Pavel Liška, Marek Daniel, Michal Bumbálek, Roman Slovák.

Jedna z klasických komedií dell´ arte o tom, jak Pantalon i Kapitáno chtěli krásnou 
Isabellu, ale nakonec ji dostal Leandr a jak Harlekýno podlehl Kolombíně.

Podoba této inscenace vznikla na jaře roku 1996 pod vedením Zdeňka Duška. 
Šestice herců – „Spolek sešlých“ z brněnského Divadla Husa na provázku a HaDiva-
dla ji uváděla během divadelních prázdnin na letních festivalech a často i na nádvoří 
hradů a zámků po celé republice. V novém obsazení se podařilo obnovit původní 
volně vytvořený text i jednoduchou výpravu. Tato inscenace se prezentuje celoročně 
nejen v divadelních sálech, ale i pod širým nebem. K dnešnímu dni zaznamenala 
s velkým úspěchem přes sto repríz.

Klub kultury města Velké Bíteše vás srdečně zve na výbornou komedii s oblíbe-
nými herci. Divadelní představení se uskuteční v pátek 3. června 2005 v 19 hodin 
v kulturním domě ve Velké Bíteši. Předprodej vstupenek od 2. května 2005: Infor-
mační centrum, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš, tel.: 566 532 025, Jupiter club Velké 
Meziříčí, MěKS Náměšť nad Oslavou

-red-

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
Český svaz chovatelů, základní organizace Velká Bíteš, připravuje u příležitosti 

bítešské pouti ve dnech 18. - 19. června 2005 Výstavu drobného zvířectva. Vystaveni 
budou králíci s klubovou expozicí králíků stříbřitých malých, drůbež, holubi a exo-
tické ptactvo. Expozice králíků s odborným posouzením a vyhodnocením, ostatní 
expozice pouze jako ukázkové bez posouzení. V chovatelském areálu v ulici Lánice 
č. 55 bude výstava pro veřejnost přístupna v sobotu 18. června 2005 od 13 do 18 ho-
din. V neděli pak od 8 do 16 hodin. Na výstavě můžete shlédnout a zakoupit kvalitní 
zvířata pro doplnění vlastních chovů. Na shledání se všemi příznivci chovatelství se 
těší místní chovatelé.

Za ZO ČSCH
Josef Klíma

DEN OTEVŘENÉ ŠKOLY
Speciální školy, Velká Bíteš, Tišnovská 116, zvou srdečně všechny zájemce z řad 

učitelů, rodičů a celé široké veřejnosti na Den otevřené školy, který proběhne v úterý 
dne 8. června 2005 v prostorách školy v čase od 8 do 11.30 hodin. Výuka bude v tento 
den probíhat netradiční formou dílen, dále můžete shlédnout výrobky dětí, seznámit 
se s osnovami školy, učebnicemi, projekty, prohlédnout si fotografickou dokumentaci 
o škole a všech akcích, školou pořádaných. Těší se na Vás

zaměstnanci a žáci školy
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HASIČSKÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V sobotu dne 12. března 2005 jsme 

oslavili jubileum 70. výročí narození 
našeho velkého přítele, kamaráda, bra-
tra Františka Lišky, který se narodil dne 
5. března 1935, bydlištěm Křižínkov.

Bratr František Liška se stal členem 
sboru dobrovolných hasičů v Křižín-
kově v roce 1952. Pracoval velmi aktivně 
jako člen zásahové jednotky, zúčastňo-
val se všech akcí sboru a byl příkladem 
pro ostatní členy. Pro svoji mimořád-
nou aktivitu byl v roce 1963 navržen 
a zvolen do funkce referenta prevence. 
Tuto práci prováděl velmi svědomitě, 
školil prohlídkové skupiny, jako vedoucí 
preventivní skupiny v obci projednával 
s Místním národním výborem odstra-
ňování zjištěných závad. Tuto funkci 
vykonával plných deset roků. Od roku 
1974 byl zvolen velitelem sboru dobro-
volných hasičů a v této funkci pracoval 
až do roku 1982. Prováděl odbornou 
přípravu členů zásahové jednotky, pří-
pravu na celostátní soutěž požárních 

družstev, zajišťoval účast v soutěžích s dobrými výsledky jak v okrsku, tak v okresním 
kole. Za jeho vedení společně s řidiči a strojníky se vzorně staral o svěřenou požární 
techniku a zajišťoval její stálou akceschopnost. Pro dobré organizační schopnosti byl 
od roku 1982 starostou sboru. Tuto funkci zastává velmi zodpovědně dosud. Jeho 
příkladný přístup k plnění úkolů v místním sboru v různých funkcích využívá i okr-
sek Velká Bíteš, ve kterém pracuje od roku 1963 do roku 1967 jako okrskový pre-
ventista. V roce 1968 absolvoval odborné školení velitelů v Ústřední hasičské škole 
Bílé Políčany. V roce 1984 se stal okrskovým velitelem, v této funkci pracuje dosud. 
Od roku 1995 je členem odborné rady velitelů při výkonném výboru OSH ve Žďáru 
nad Sázavou za okrsek Velká Bíteš. Od roku 2005 se stává členem aktivu zasloužilých 
hasičů.

Bratr František Liška svojí celoživotní prací přispěl k rozvoji dobrovolného hasič-
stva v rámci celého okrsku i sboru dobrovolných hasičů Křižínkov a stal se jeho pří-
kladným funkcionářem. Jeho práce pro hasičstvo byla oceněna:

1967 Čestné uznání OV SPO Žďár nad Sázavou
1972 Čestný odznak ,,Za příkladnou práci“
 Čestné uznání KV SPO
1985 Medaile ,,Za zásluhy“
1991 Medaile ,,Za mimořádné zásluhy“
1999 Titul ,,Zasloužilý hasič“

Zasloužilý hasič slavil 70. narozeniny.
 FOTO: ANTONÍN URBÁNEK
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 Medaile ,,Za věrnost za aktivní činnost v PO za 30 a 40 let“
2003 Řád sv. Floriána
2004 Medaile SH ČMS u příležitosti 140. výročí založení dobrovolného hasičstva v ČR

SH ČMS okrsek Velká Bíteš touto cestou děkuje bratru Františku Liškovi za vyko-
nanou práci v požární ochraně ve prospěch veřejnosti a přeje hodně štěstí, zdraví 
a elánu do dalších let.

starosta Ludvík Zavřel
SH ČMS okrsek Velká Bíteš

ZÁJEZD DO STRÁŽNICE
Klub kultury ve spolupráci s Muzejním spolkem Velkobítešska pořádá zájezd do 

Strážnice na 60. mezinárodní folklorní festival v sobotu dne 25. června 2005. Odjezd  
od Klubu kultury Velká Bíteš ve 12.30 hodin, plánovaný návrat v 03.00 hodin. 

Zájemci se mohou přihlásit v informačním centru nebo v kanceláři klubu kultury, 
Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš, popř. na tel.: 566 532 342. 

Klub kultury

INFORMACE O VZDĚLÁVÁNÍ 2005/2006
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VELKÁ BÍTEŠ

ZUŠ ve Velké Bíteši je plnooborová, tj. poskytuje vzdělávání ve všech čtyřech obo-
rech – hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém.

Zápis do přípravných ročníků všech oborů je 22. června 2005 a 29. června 2005 
v době od 13 do 16 hodin v učebnách jednotlivých oborů ZUŠ. Školné se platí sou-
časně s podáním přihlášky. Věk uchazečů by měl být 6 až 7 let, mladší nebo starší žáky 
lze přijmout po domluvě s ředitelem školy. Počet přijímaných žáků je omezen celko-
vou kapacitou školy (300 žáků), povolenou MŠMT.
Obor hudební (PHV)
Orientační talentová zkouška, vyplnění přihlášky a zaplacení školného na 1. pololetí 
(1 050 Kč), zápis se koná v učebně PHV (pí Mgr. Hana Kulajtová).
Obor taneční (PTV)
Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zaplacení školného na 1. polo-
letí (800 Kč), zápis se koná ve velkém sále ZUŠ (pí Zdeňka Punarová).
Obor výtvarný (PVV)
Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zaplacení školného na 1. polo-
letí (1 150 Kč), zápis se koná v učebně výtvarného oboru (pí Jarmila Tomková).
Obor literárně-dramatický (PLDO)
Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zaplacení školného na 1. polo-
letí (650 Kč), zápis se koná v učebně LDO (pí Marcela Doubková).

Zápis do třídy v Osové Bítýšce bude v úterý 21. června 2005 a 28. června 2005 
v době od 15 do 17 hodin v aule ZŠ Osová Bítýška.

Žáci, kteří již výuku na ZUŠ navštěvují, se znovu nepřihlašují!
Tomáš Mašek

ředitel ZUŠ Velká Bíteš
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STUDENTI SOU BÍTEŠ OPĚT BODOVALI
Studenti Středního odborného učiliště Jana Tiraye získali pro svoji školu další 

úspěch v soutěži. Z X. ročníku národní soutěže kuchařského a cukrářského umění 
s mezinárodní účastí GASTROHRADEC 2005 si odvezli pěkná čtvrtá místa. Letošní 
ročník se opět uskutečnil v kongresovém centru Hradce Králové, kde se představilo 
odborníkům i široké veřejnosti přes 200 soutěžících z celé republiky i ze zahraničí. 
Mezi zástupci významných českých hotelů nechybělo národní družstvo naše, ale 
i družstva z Ruska a Slovenska. Své odborné znalosti prezentovali i žáci středních škol 
a učilišť. Ze záplavy soutěžních exponátů vybírala ty nejlepší patnáctičlenná odborná 
porota největších gastronomických odborníků a mistrů kuchařů, někteří jsou i drži-
teli nejvyššího kulinářského vyznamenání, „řádu Svatého Vavřince“. Do bojů v juni-
orských kategoriích zasáhli i žáci našeho učiliště. Díky pilné předsoutěžní přípravě 
pod vedením učitele Milana Kratochvíla si žáci v opravdu silné konkurenci nevedli 
špatně. V kategorii kuchař junior získala Kateřina Bučková stejně jako v kategorii cuk-
rář junior Martina Kolesová čtvrté místo.

Milan Kratochvíl

ŠUMNÁ VELKÁ BÍTEŠ
V letošním školním roce se 25 žáků 6. A třídy Základní školy ve Velké Bíteši roz-

hodlo poprvé zúčastnit soutěže „Video pohlednice z mého města.“ Čtvrtý ročník celo-
státní soutěže vyhlásil Anglický klub ZŠ Mládí v Praze 13, pod patronátem velvyslan-
kyně Velké Británie a záštitou Ministerstva školství. Podmínkou soutěže bylo natočit 
anglicky namluvený videosnímek našeho města. Porota, složená z rodilých mluvčích 
a odborníků na video a film hodnotila obsah, nápaditost, srozumitelnost, výslovnost, 
mluvnickou správnost, bohatost slovní zásoby, efektivitu využití jazyka a celkový 
dojem. To vše pro podporu rozvoje komunikativních dovedností a jako příspěvek ke 
zkvalitnění výuky angličtiny. Termín odeslání soutěžního snímku byl konec března, 
ale přípravy 25 žáků na natáčení začaly v 6. A už v listopadu. Bylo třeba rozhodnout, 
na kterých místech bude natáčení probíhat.

Žáci si sami vybrali místa, která mají rádi a jsou jim blízká a sami se rozhodovali, co 
budou říkat. Jejich komentáře byly pak přeloženy do angličtiny a nastala další etapa 
přípravy - naučit se správnou výslovnost, přízvuk, melodii, intonaci. Své „věty“ pak 
natáčeli na video ve třídě, aby se viděli a slyšeli a mohli zhodnotit své výkony.

Pro další část práce jsme se spojili s panem Romanem Zmrzlým, DiS., dnes již pra-
covníkem České televize Brno, který zpracoval naše naučené komentáře do scénáře. 
V polovině února jste tak mohli vidět hloučky dětí v doprovodu dospělých a kamery, 
jak postávají u bítešského kostela, kulturního domu, informačního centra, pekárny 
nebo restaurací, nechávají si připínat mikrofon a znovu a znovu opakují své výstupy. 
Řekli by vám, že práce herce není vůbec jednoduchá. Dívat se do kamery, zahrát 
a nepoplést text a stále dokola, dokud kameraman neřekne „dobrá“, a to všechno 
v mrazivém počasí, chce značnou dávku trpělivosti. Koncem února byl natočený 
materiál sestříhán, rozdělen na části a doprovozen hudbou. Do vlastní soutěže jsme 
pak zaslali snímky dva, každý s jinou stopáží. Zbývá jen dodat, že jsme postoupili do 
užšího národního výběru, kde jsme se umístili na 7. a 8. místě. Už teď máme nápady, 
co budeme točit příští rok.
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Videosnímek byl předveden v rámci Dne otevřených dveří 18. května t.r., po 
domluvě ho můžete shlédnout v naší základní škole.

Ing. Věra Poláchová
třídní učitelka a vyučující anglického jazyka

Žáci zmíněné třídy 6. A mají mimo angličtinu rozšířenou výuku druhého cizího 
jazyka - francouzštiny, část z nich včetně spolužáků z ostatních 3 tříd 6. ročníku vyu-
žila nabídky školy a v příštím školním roce začnou zvládat základy ruštiny. Zapojení 
do výše popsaného projektu je jednou z forem dalšího upevňování jazykových kom-
petencí těchto žáků.

K dalším formám jazykového rozvoje žáků naší školy patří mimo jiné mezinárodní 
spolupráce se zahraničními školami v rámci projektu „Comenius“, nebo stále četnější 
zahraniční výjezdy, organizované naší školou.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel školy

PROJEKT PANENKA
„…do čím menšího srdíčka se zaseje semínko dobroty a snahy pomoci, tím větší 

naděje je, že zakoření.“
(Pavla Gomba: Slyšíte nás?)

Vyrobené panenky k adopci. FOTOARCHIV ZŠ
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V měsících únoru a březnu se žáci naší Základní školy Velká Bíteš zapojili do pro-
jektu UNICEF – Panenka. Cílem projektu je získat finanční prostředky pro celosvěto-
vou očkovací kampaň UNICEF za použití symbolu, který znají všechny děti na světě 
– panenky. Pro cíle projektu byla zvolena forma textilní panenky, kterou si každý 
může snadno vyrobit i sám doma. Každá panenka představuje skutečné dítě, které 
bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti 
šesti hlavním smrtelným dětským chorobám. Každým rokem se díky očkování podaří 
zachránit život až tří milionů dětí. Přesto dosud téměř stejný počet dětí umírá na 
nemoci, kterým lze očkováním předcházet. Každá z panenek má rodný list se svým 
jménem, datem a místem narození a jménem rodiče – tedy toho, kdo panenku vyro-
bil. Panenky se prodávají za částku 600 Kč, která odpovídá nákladům na naočkování 
jednoho dítěte proti šesti dětským smrtelným nemocem (tuberkulóza, dětská obrna, 
spalničky, černý kašel, záškrt a tetanus). Ten, kdo panenku koupí – adoptuje, poté 
napíše jejímu tvůrci, že panenka má nový domov a jedno další dítě může být zachrá-
něno. Částka 600 Kč se může zdát za panenku příliš vysoká, za záchranu dítěte to ale 
tolik není…

Celoročně jsou panenky nabízeny k adopci – prodeji na internetové stránce čes-
kého výboru pro UNICEF www.unicef.cz a v pražských prodejnách zboží UNICEF. 
Každý rok probíhá také prodej – adopce panenek na vybraných místech v Praze, 
Brně, Ostravě a v dalších městech České republiky.

Naši žáci vyráběli panenky se svými vyučujícími v rámci výtvarné a pracovní 
výchovy, ale také ve svém volném čase za pomoci maminek, babiček, tetiček, kamará-
dek a slyšeli jsme dokonce i o zručných příslušnících mužského pohlaví! Šikovností, 
pílí a snahou všech zúčastněných jsme byli přímo ohromeni. Vzniklo 130 krásných 
panenek i panáčků nejrůznějších obličejů, barvy pleti a účesů. Panenky byly oble-
čeny do šatiček, triček, košilek, šortek, pletených i háčkovaných svetříků, kloboučků, 
čepiček a botiček. Fantazie dětí a jejich velkých pomocníků byla opravdu neuvěři-
telná.

Co bylo nejtěžší? Nejtěžší bylo se s vyrobenou Aničkou, Markétkou, Vaškem, 
Pepíkem, Zuzankou… rozloučit. Za tu dobu nám naše panenky opravdu přirostly 
k srdci, ale zbyl nám pocit uspokojení z vykonaného dobrého skutku a také pozna-
tek, že ty „hadrové“ panenky šité s láskou mají v sobě něco víc, než jejich plastové 
sériově vyráběné kolegyně.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se s námi do této činnosti zapojili, udělali 
si čas a měli chuť pomoci. Projekt Panenka pořád pokračuje, takže můžete i nadále 
panenku ušít a poslat nebo ji koupit – adoptovat. A co dál? Panenky byly pečlivě zaba-
leny a poslány do Prahy na adresu Českého výboru pro UNICEF. Tam je pracovníci 
umístí na určená prodejní místa. Teď je zapotřebí dalších hodných lidí, kteří si námi 
vyrobené panenky zakoupí, aby mohly penízky putovat na potřebná místa. Doufáme, 
že se takoví najdou. Udělali jste už letos dobrý skutek? My ano!

Mgr. Hudcová Eva
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„V PECI SE DÁ NEJEN PÉCI…“
MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ - PODĚKOVÁNÍ

Na naší mateřské škole působí již sedmým 
rokem výtvarný kroužek, zaměřený na práci 
s keramickou hlínou. Děti si při tvorbě svých 
prvních keramických dílek budují vztah k to-
muto krásnému tvárnému přírodnímu materi-
álu. Rozvíjejí si svou fantazii, trpělivost a v ne-
poslední řadě se také učí vážit si práce nejen 
své, ale i práce druhých. Po celou tuto dobu 
spolupracujeme se Základní uměleckou ško-
lou ve Velké Bíteši, s paní uč. Tomkovou, která 
práce našich dětí ochotně vypalovala, za což 
jí velmi děkujeme. Na sklonku měsíce dubna 
se nám podařilo díky sponzorům shromáždit 
finance na pořízení vlastní keramické pece. 
Touto cestou ještě jednou děkujeme všem, 
kteří nám poskytli finanční prostředky a tím 
nám pomohli rozšířit a obohatit činnost v ma-
teřské škole.

Poděkování patří: PBS Turbo, s.r.o.; Bítešské 
dopravní společnosti, s.r.o.; paní Květoslavě 
Richterové, Lékárna U tří sloupů; První brněn-
ské strojírně Velká Bíteš a.s.; paní Marcele 
Blahové, Lékárna AURA s.r.o.; panu Petru 
Klímovi, Sportbar.

POZVÁNKA KE  SVÁTKU MAMINEK…
Letos jsme vyměnili besídku, na které děti zpívají a přednášejí, za takzvanou tvo-

řivou dílnu. V ní si spolu se svými dětmi, maminky vyrobily „něco“ z hlíny. Vytvářeli 
jsme hrníčky, kachle – reliéfy. Podělili jsme se tak s nimi o radost, kterou všichni 
máme z nové pece na vypalování keramiky. Maminky si tak samy vyzkoušely, jak se 
dětem pracuje v keramickém kroužku (co všechno k této práci potřebujeme – různá 
rydla, válečky, nože…) a že věci, které vypadají zdánlivě jednoduše, nemusejí být tak 
jednoduché. A co jsme si v naší odpolední dílně vyrobili, si také vypálíme v nové 
peci!

SLUNÍČKO
Děti z hudebně pohybového kroužku (který pracuje na MŠ již čtvrtým rokem), 

dostaly krásný dárek v podobě nových krojů. Díky sponzorům se podařilo pořídit 
dětem nové kroje ve stylu národopisu Velkobítešska. Rádi bychom nové kroje před-
vedli již letos v červnu na setkání souborů „MLADÉ BÍTEŠSKO“. Doposud jsme vystu-
povali pouze v krojích, které sestávají u děvčat ze žluté plátěné sukénky, u chlapců 
kostkovaných kalhotek a bílého trička.

Poděkování patří: panu Vladimíru Žákovi, Klempířství; panu Milanovi Slámovi, 
Řeznictví a uzenářství; paní Růženě Hudečkové,  Obuv; panu Jiřímu Raušovi, 
Gastro artikl, s.r.o.; panu Ivu Michálkovi, restaurace U vrány; panu Vrábelovi Jiřímu, 
Klempířství; panu Jiřímu Jandovi; paní Marii Knotkové, Cukrárna; manželům 
Loupovým; panu Žaloudkovi, Železářství; panu Miroslavu Káfoňkovi, Pneuservis; 
paní Chmelíčkové za ušití všech krojů.

kolektiv zaměstnanců MŠ, Masarykovo náměstí

Matěj Hykš při výrobě hrnečku šňůr-
kovou technikou.
FOTOARCHIV MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
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MUZEJNÍ SEZÓNA ZAHÁJENA
V neděli dne 1. května 2005 byla zahájena návštěvnická sezóna ve zdejším měst-

ském muzeu vernisáží výstavy „Čtyřicet let Bítešanu“, věnované rozvoji národopisu 
v našem městě. Je to jedna z nejpěknějších výstav, které naše muzeum kdy uspo-
řádalo. Obsahuje velké množství trojrozměrných předmětů a zaujme jak dospělé 
návštěvníky, tak školáky, ba dokonce i malé děti. Samozřejmě, že patřičná pozornost 
je věnována historii souboru. Podklady nebylo jednoduché získat, poněvadž doku-
mentace začátků Bítešanu se nezachovala - jen pár skupinových fotografií a několik 
poznámek na zažloutlých papírech z pozůstalosti prvního vedoucího souboru Jana 
Hladkého. Zůstávají však vzpomínky někdejších členů na různá vystoupení doma 
i jinde - zvláště pak na zájezd na mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Více infor-
mací pochází z let pozdějších, kdy Bítešan vedla Marie Pokorná a psala kroniku sou-
boru. Cenné informace dokládající pozdější činnost uvedla ve svém zápisníku pravi-
delných nácviků Jarmila Hájková.

Od roku 2001 se datuje období zvýšeného zájmu o tradice lidové kultury v našem 
městě - především o písničky, tance, lidovou slovesnost, zvyky apod. Název národo-
pisný soubor Bítešan se stal jakousi střechou pro několik nově utvořených a volně 
sdružených věkových skupin zdejších obyvatel. Ke skupině mladších dětí se přiřadila 
mládež a dospělí, skupina starších dětí, sboreček žen, vlastní houslová muzika. Záštitu 
jim poskytl Muzejní spolek Velkobítešska. Z původního dětského souboru, který v té 
době již neměl zázemí v městském klubu kultury (svém původním zřizovateli), se 
vytvořil folklorní taneční kroužek při Základní škole ve Velké Bíteši. V souhrnném 

Děti z mateřské školy si při prohlídce výstavy zazpívaly a některé také vyzkoušely rytmické 
hudební nástroje. Na snímku s vozembouchem zpěvák Jeník Mynář.
 FOTO: SILVA SMUTNÁ
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seznamu členů Bítešanu jsou za ta léta uvedeny stovky a stovky jmen lidí, kteří v něm 
působili. Možná se na nějaká jména zapomenulo, avšak ti z bývalých členů souboru, 
kteří si výstavu přijdou prohlédnout a zjistí, že chybí, mají možnost svoje jméno dopl-
nit.

Také v obou městských mateřských školách jsou folklorní kroužky - Sluníčko (od 
roku 2001) a Bítešánek (od roku 1986) - a je potěšující, že někteří dřívější „Bítešánci“ 
jsou dnes mezi dospělými členy „Bítešanu“.

Část výstavy je věnována regionu, který národopisný soubor Bítešan prezentuje. 
Při pohledu na folklorní mapu Moravy návštěvník zjistí, že Velká Bíteš není pouze 
jakýmsi pohraničním městečkem mezi dvěma územně správními krajskými celky, ale 
že leží v samotném centru svého podhoráckého folklorního regionu a tvoří jakousi 
vstupní bránu z jižní Moravy na Vysočinu. Uvědomí si také, že některé další názvy, 
které dříve jen zaslechl a blíže o nich dosud neuvažoval, mají územně dané národo-
pisné sounáležitosti. Vystaveny jsou sborníky písní z Vysočiny obsahující i vzácné 
sběry z Velké Bíteše a nejbližšího okolí. Dále je to řada skript tanců, které před lety 
v rámci svého terénního výzkumu zaznamenala přední znalkyně lidových tanců na 
Moravě paní Zdenka Jelínková. Významné místo mezi nimi zaujímají „Královničky 
z Tišnovska a Velkobítešska“ (1988).

Ve výstavním sále, který má rozlohu kolem devadesáti metrů čtverečních, je roz-
místěno čtrnáct prosklených vitrín, několik panelů a volně postavené předměty 
včetně patnácti figurín v lidových krojích, v masopustních maskách a v úborech pro 
scénická vystoupení. Zvláštní pozornost je věnována lidovým hudebním nástrojům, 
především těm jednoduchým a mnohdy již zapomenutým. Blíže je představen podo-

Houslová muzika a sboreček žen souboru Bítešan v kulturním programu slavnostního ote-
vření výstavy. FOTO: TÁŇA HORKÁ



20

mácku vyrobený bukač (fanfrnoch), který soubor ve svých vystoupeních již několi-
krát použil. V této souvislosti je vystaveno také oblečení masopustních muzikantů. Na 
notovém stojanu leží rozevřená sloha a v ní půl druhého sta lidových písní a tanců, 
které má soubor v současné době v repertoáru. Z přehledu činnosti za poslední čtyři 
roky se dozvíme, že Bítešan má přes stovku aktivit za sebou. Jedná se o vystoupení 
jednotlivých skupin i souboru celého doma, v rámci Podhorácka nebo v sousedních 
regionech, kde reprezentoval svoje město Velkou Bíteš. Ve výčtu jsou uvedeny také 
výchovné a vzdělávací akce. V letošním roce přijal Bítešan pozvání na Mezinárodní 
folklorní festival do Záhřebu. Bude to první zahraniční vystoupení. Skutečnost, že se 
jedná o prestižní festival pod záštitou CIOFF (International Council of Organisations 
for Folklore Festivals) a také, že Bítešané budou jedinými účastníky z České repub-
liky, zavazuje podat co nejlepší výkon.

Avšak zpět k samotné vernisáži, která tentokráte probíhala na nádvoří muzea. Po 
uvedení a představení poděkovala ředitelka muzea hlavním oporám souboru a pře-
dala jim květiny. Neopomenula vyjádřit poděkování členům Muzejního spolku za 
pomoc s technicky náročnou instalací výstavy a také zdejšímu klubu kultury za hos-
podářsko-organizační zajišťování větších folklorních akcí v našem městě. V kulturním 
programu zazpíval v doprovodu houslové muziky souboru sboreček žen několik 
vybraných písní.

Během prohlídky výstavy mají návštěvníci muzea možnost shlédnout čtvrthodi-
nový videodokument Karla Veleby „Královničky“ (2004), nebo si poslechnout audio 
záznam z některých vystoupení souboru. Výstava potrvá do konce měsíce září a je 
přístupná ve všední dny mimo pondělí od 8 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. Mimo 
tuto dobu lze návštěvu sjednat telefonicky na tel./fax čísle 566 532 383 nebo e-mai-
lem: muzeum.v.bites@seznam.cz. Případné změny v návštěvní době budou předem 
vyvěšeny.

Poznámka:
Městské muzeum uvítá zapůjčení snímků, které dokumentují činnost souboru v le-

tech 1965 - 2001.
Silva Smutná

Městské muzeum ve Velké Bíteši

OKÉNKO FARNOSTI
Milí čtenáři,
již máme červen, ve kterém pravidelně přistupují děti k prvnímu svatému přijí-

mání. Letos jich bude 36. Tuto slavnost prožijeme 12. června 2005 v 8 hodin.
Na farní zahradě připravujeme opékání prasete v rámci farního podvečeru, který 

bude dne 11. června 2005 od 16 hodin. Budete si moci poslechnout několik kapel, 
které pomohou vytvořit atmosféru společně prožitého odpoledne. Dne 17. června 
2005 zveme všechny třeťáčky, kteří přijmou poprvé svaté přijímání, a jejich rodiče na 
malé posezení na farní zahradě. Společně začneme mší svatou v 18 hodin na podě-
kování za uplynulý školní rok a poté se přesuneme na farní zahradu. Také oslavíme 
patrona našeho chrámu, sv. Jana Křtitele. Letos to bude dne 19. června 2005 v 8 hodin 
a v 11 hodin.

Milí čtenáři, přeji Vám prožití hezkých chvil o dovolené se svými přáteli.
Otec Bohumil



21

VÝUKA V MUZEU
V Městském muzeu ve Velké Bíteši byla v loňském roce instalována stálá expozice, 

která prezentuje mineralogické a geologické zajímavosti Velké Bíteše a okolí. Jejím 
základem jsou sbírky Františka Ježe a Pavla Holánka. Je rozšiřována i díky darům 
dalších sběratelů. Expozici v květnu využili pro svou výuku žáci devátých ročníků 
základní školy. Byl pro ně připraven pracovní list, v němž měli za úkol vyhledat údaje 
z informačních tabulí, jako například zjistit lokality výskytu některých minerálů, jak 
minerály vznikají, k čemu se využívají, jaké jsou geologické poměry regionu, sezná-
mit se s pestrostí tvarů a barev, které neživá příroda poskytuje. Jak výuka probíhala? 
Zpočátku se žáci dozvěděli úvodní informace k expozici. Protože její prostory jsou 
malé, byla třída rozdělena na dvě poloviny. Zatímco jedna skupina vyplňovala pra-
covní list, druhá sledovala videodokument, pořízený z průzkumu krápníkové jeskyně 
v Lažánkách, probíhající v sousedním sále a následně se skupiny vystřídaly. A jaký byl 
výsledek? Žáky expozice zaujala. Zajímavé byly odpovědi na poslední otázku: „Které 
minerály se vám v expozici nejvíce líbily?“ Nejčastěji uvedli, že „heřmanovské koule“, 
opály z Javůrku a Níhova, křemeny z Jasenice a Hlubokého nebo krápníky z Lažánek. 
Tento typ výuky je pro žáky atraktivní. Bude naším cílem pracovní listy dále vylep-
šovat a využívat expozici městského muzea při běžné výuce k rozšíření učiva o zdej-
ším regionu. Zájemci z řad veřejnosti si mohou vyzkoušet vyplnit pracovní listy při 
návštěvě muzea.

Mgr. Pavel Holánek
Základní škola Velká Bíteš

Zleva: Michal Pelán, Jana Vlčková, Martin Šimeček. FOTO: SILVA SMUTNÁ
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KRATOCHVILNÁ NEDĚLE
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
aneb bítešské Královničky ozdobou Dne Země na Chaloupkách

Chaloupky - středisko ekologické 
výchovy nedaleko Okříšek, jinak 
rekonstruovaný lovecký zámeček, 
kde celoročně probíhají zajímavé pro-
gramy pro děti i dospělé. A pokud 
máte děti a zájem o přírodu, nahléd-
něte na www.chaloupky.cz.

Královničky - jeden z programů 
souboru Bítešan, obřadní obchůzka 
dívek. Každý rok zjara se snažím pře-
svědčit děti i rodiče, aby si užili jednu 
z nedělí jinak než obvykle. Odvážné 
jedince, kteří obětují čas a trošku 
peněz, pak odvážím na jeden z krás-
ných chaloupeckých programů, který 
je pořádán jako svátek Dne Země.

I letošní nabídka slibovala aktivity 
velice pestré - přírodovědné stezky 
a pozorování, mnoho typů soutěží 
a zápolení, rukodělné činnosti pro 
různé věkové kategorie. Pro mlsaly 
různé druhy medu, výrobky z ko-
zího mléka i místní zdravou kuchyni. 
Pro zahrádkáře kurz roubování, rady 

babky bylinkářky, prodej sazenic léčivek. Všichni pak znaveni mohou posedět s buř-
tíkem u ohně, relaxovat bušením do bubnů či jen užívat nádherných výhledů, které 
se z areálu otvírají. Letos však nabídka hlásala něco navíc: dvojí vystoupení souboru 
Bítešan s jarním obřadem Královničky. Chaloupečtí rádi přijali naši nabídku k oboha-
cení programu, vždyť Královničky odpradávna procházely i tímto krásným koutem 
Vysočiny a k oslavám Dne Země patří. Naše tanečnice se dočkaly vystoupení v krás-
ném prostředí,  velkého zájmu návštěvníků i zástupců tisku, pochvaly pořadatelů 
a pozvání na příště.

No a co, řekli byste si, jedno z mnoha vystoupení, takových oslav je pořád někde 
spousta... Ti kteří s námi jeli, by mluvili jinak. Užili si den plný zábavy, setkání se zají-
mavými lidmi, možná pojedou příště zas a možná si už sami najdou některý program, 
který se jim bude líbit. Chaloupečtí jich mají v záloze spoustu. Vystoupení Královniček 
jsem sledovala mezi ostatním diváky a ráda jsem slyšela pochvalné poznámky dětí 
i dospělých, kteří se zajímali, odkud ta děvčata jsou, co je to za kroje, co mají na sobě. 
Ráda jsem odpovídala,  že jsou holky „naše“, z našeho města.

Co víc dodat? Určitě poděkování:
- velkým i malým členkám souboru Bítešan a jejich vedoucím
- rodičům, kteří připravili kroje a někteří i dopravili tanečnice na místo
- radě města,  která projevila pochopení a pomohla doplatit dopravu
- všem „civilním“ účastníkům zájezdu za účast
- a taky sluníčku, že nám celý ten den pěkně prozářilo

Mgr. Táňa Horká

Bítešské Královničky ozdobou Dne Země na 
Chaloupkách. FOTO: TÁŇA HORKÁ
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BENEFIČNÍ KONCERT
Dne 15. dubna 2005 se v přísálí kulturního domu ve Velké Bíteši uskutečnil první 

benefiční Trampled boot fest. Po menší nucené změně v programu na něm nakonec 
vystoupily skupiny Zeměžluč, Závislost na zvuku, Torment, Filthy minds, MDT a Ka-
rel Kryl revival. Na sále byla skvělá atmosféra a bylo vidět, že lidé se na koncert přijeli 
skutečně bavit. Účast cca dvou set lidí předčila naše očekávání, velká část z nich kvůli 
akci dokonce překonala značné vzdálenosti. To se odrazilo na konečném finančním 
výsledku cca 2500 Kč. Tato částka byla převedena na konto nadace Člověk v tísni na 
pomoc lidem postiženým tsunami. Chtěli bychom proto poděkovat nejen návštěvní-
kům a interpretům, kteří podali skvělý výkon, ale také všem ochotným lidem, kteří 
s přípravou koncertu pomáhali.

Další Trampled boot fest se konal 7. května 2005 na stejném místě, vystoupily 
slovenští Hoten toten, ostravská Aqva silentia, velkomeziříčští Mawataki a pro velký 
úspěch znovu již zmíněný Karel Kryl revival. Na této akci se uskutečnila charita-
tivní sbírka hraček, knih, sportovních, výtvarných a jiných věcí pro Dětský domov 
Hrochův Týnec. Ve vestibulu kulturního domu mohli návštěvníci shlédnout obrázky 
dětí z dětského domova na téma hudba, které namalovaly k této příležitosti. Pokud 
jste se akce nezúčastnili a chtěli byste nějakým způsobem sbírku podpořit, máte mož-
nost se ještě do čtrnácti dnů ozvat na níže uvedenou e-mailovou adresu. Foto a bližší 
info o akci bude uveřejněno v příštím Zpravodaji.
Info: www.inqizitor.com/tbf, tbf@centrum.cz

Iva Dohnalová, Zbyněk Lola

Skupina Zeměžluč FOTO: MATĚJ HORKÝ
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
Z historie se učíme,

že se z historie neučíme.
Hegel

Co jsme připravili na měsíc červen:
Červen máme na akce nabitý. První akcí je zájezd do Horáckého divadla, v pondělí 

dne 13. června 2005, na představení „Na skle malované“. Je to muzikál o Jánošíkovi, 
o lásce, zradě, přátelství a dalších lidských vlastnostech. Odjezd je v 17.30 hodin od 
České spořitelny, účastnický poplatek 100 Kč (jízdné i vstupenka). Přihlášky přijímá 
naše divadelní manažerka Draha Tikovská, Seniorklub.

Třetí středu v měsíci dne 15. června 2005, si v kulturním domě v 15 hodin zpříjem-
níme povídáním o střední Americe. Jak se tam měl Miloš Caha se svou ženou, nám 
povykládá s ukázkami zajímavých fotografií a prospektů. Jinak, jako vždy, to vše při 
příjemné hudbě a milém osvěžení.

Další akcí je zájezd na Olomoucko, v úterý dne 21. června 2005, odjezd v 7 hodin 
od České spořitelny. Manažerkou zájezdu je Anežka, která jistě pro účastníky zájezdu 
ve spolupráci se svým manželem připraví hezký poznávací, ale také příjemný zájezd. 
Na Olomoucku je hodně zajímavých míst, a tak se můžeme těšit. Počasí bude samo-
zřejmě tradičně vlídné, aspoň v to doufáme...

Poslední akcí v červnu bude celodenní výlet na kolech, v sobotu dne 25. června 
2005, na jih k Dalešické přehradě. Sraz v 9 hodin u fotbalového stadionu, samozřejmě 
ve žlutém, aby nás bylo vidět a také proto, že se nám to líbí. Trasa: vyjedeme směrem 
na Pucov, zastavíme se na ocmanické rozhledně, pokračovat budeme na Okárec, 
Třesov. Přejedeme přehradu a za ní se dáme k hradům Kozlov, Holoubkov, potom 

Hezká vzpomínka na dřívější zájezd k národní kulturní památce.
FOTOARCHIV SENIORKLUBU
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na Valeč a Dalešice, kde je hodně zajímavých věcí. Pokračovat budeme kolem hradů 
Čalotice a Rabštejn. Přejedeme zpět opět přes přehradu, navštívíme Mohelenskou 
step a sjedeme k Oslavě. Aninskou cestou pak do Kralic a domů. Celkem najedeme 
asi 70 km.

Co připravujeme na měsíc červenec:
- středa dne 20. července 2005, Seniorklub se soutěžemi včetně kvízů
- neděle dne 24. července 2005, nedělní vycházka, případně vyjížďka, k nějakému 

rybníku
- sobota dne 30. července 2005, celodenní výlet na kolech z Jihlavy domů

Aktiv Seniorklubu

„PSI A KOČKY“, KUPUJETE ŠTĚNĚ?...
NECHTE SI PORADIT!

Jarní a letní období je ideálním časem pro každého z nás, kdo si plánuje pořídit 
čtyřnohého miláčka. Dříve než však pro štěně pojedeme, měli bychom zvážit všechna 
pro a proti vzhledem k podmínkám, které zvířátku nabídneme. Musíme též důsledně 
promyslet, jakou rasu vlastně chceme. Chovatelské kluby, internetové stránky, ale 
i běžné encyklopedie psů nám do detailů vykreslí dané plemeno tak, abychom si udě-
lali představu i o povaze, a nejen o vzhledu a kráse zvoleného psa.

Průkaz původu štěněte bývá určitou zárukou zdravotního standartu dané rasy, 
proto - když štěně čistokrevné, lépe „s papíry“. Rodičové těchto papírových jedinců 
museli absolvovat nejen výstavy, kde splnili požadavky exteriérové, ale též zdra-
votní vyšetření. Těmito vyšetřeními je dán předpoklad, že nepřenáší v genech na 
své potomky vrozené vady (např. známé dysplazie kyčlí a lokte, srdeční vady, vadný 
skus apod.). Ovšem pro ty, kdo nemají chovatelské ambice: „Voříškové budiž navždy 
velebeni!“

Štěňátka se odstavují od matky ve věku 6 - 10 týdnů, kdy prožívají období nejvhod-
nější k socializaci a adaptaci v novém prostředí. Při samotném výběru „na místě“ je 
dobré si prohlédnout prostředí, kde fena se štěňaty žije, a porovnat naše nové štěně 
se sourozenci a také rodiči. Štěně by mělo mít čisté oči, čenich a uši, hebkou srst 
bez nečistot a parazitů (nejčastěji blech). Musí jevit zájem o okolí, být hravé a veselé. 
Bříško by nemělo být ani hubené a vykasané (známka podvýživy), ani velké nafouk-
nuté (typicky při napadení škrkavkami). Našim klientům doporučujeme přijít na vete-
rinární prohlídku v rámci dne, dvou po koupi, aby případné skryté zdravotní vady 
vyřídila včasná reklamace dřív než si pejska oblíbíme. Štěně = téma na dlouhé poví-
dání, o krmení, prevenci a nemocech snad příště.

MVDr. Klára Dvořáková
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CESTUJETE SE STUDENT AGENCY...?

Jistě jste už mnozí využili vnitrostátních i mezinárodních autobusových linek spo-
lečnosti Student Agency, s.r.o., Brno. Dovolte mi, abych vám naši společnost předsta-
vila podrobněji.

Student Agency působí v oblasti cestovního ruchu od roku 1993. V našich kancelá-
řích nabízíme klientům komplexní služby spojené s cestováním. Jedná se především 
o jazykové, pracovní a au pair pobyty, zajištění víz, cestovní pojištění, prodej letenek, 
rezervace aut a hotelů a nově také dopravní služby. Jedná se o vnitrostátní linky s de-
stinacemi Praha, Plzeň, Liberec, Velká Bíteš a mezinárodní linky směřující do Košic, 
Londýna, Belgie a Švédska. Nově připravujeme mezinárodní linky do Německa, 
Holandska a Švýcarska. Po vstupu České republiky do EU došlo mimo jiné také k vel-
kému rozmachu v oblasti cestovního ruchu. I my jsme byli nuceni rozšířit vozový 
park a technicky zabezpečit provoz vozidel. Vybrali jsme si prostory bývalé STS ve 
Velké Bíteši, které jsme museli kompletně zrekonstruovat, aby odpovídaly potře-
bám moderní doby. To vše proběhlo v poměrně krátké době za velkého úsilí našich 
zaměstnanců i firem, které s námi spolupracují. Touto cestou jim velice děkujeme. 
Samozřejmě to mělo přínos i pro naše město a region. Tímto jsme vytvořili kolem 
50 nových pracovních míst. Jedná se především o pozice řidičů, stevardek, autome-
chaniků a technických pracovníků.

Areál Student Agency. FOTOARCHIV STUDENT AGENCY
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Čím jsme na trhu zaujali? Především nadstandardními službami, které nabízíme. 
Autobusy STUDENT AGENCY express poznáte na první pohled. Jejich charakteris-
tická žlutá barva a neotřelý vzhled zaujme každého i při jízdě na dálnici. Ovšem to 
pravé překvapení vás čeká uvnitř autobusu. Autobus je vybaven standardní výbavou 
jako je automat na teplé nápoje, lednička na chlazené nápoje, klimatizace a WC. Teplé 
nápoje (káva, čaj, capucino, čokoláda) poskytujeme na palubě autobusů ZDARMA 
pro všechny cestující dálkových linek. Sedačky jsou pohodlnější a prostornější než 
u běžných autobusů, mají samozřejmě polohovatelná opěradla zad a dají se vysunout 
směrem do uličky. To vše přispívá k pohodlí cestujících a také k dobré reprezentaci 
služeb v naší zemi. Zahraniční cestující bývají často mile překvapeni, že i v naší zemi 
dostanou kvalitní služby v oblasti dopravy.

Jediným a velmi závažným problémem, s kterým se musíme potýkat, je kata-
strofální stav a přetíženost našich silnic a především dálnice D1 Brno - Praha. Jako 
spousta dalších dopravců i my čekáme na vyřešení této situace, která by se měla zlep-
šit zavedením elektronického mýtného v roce 2006.

Bližší informace o naší společnosti najdete na www.studentagency.cz. Příště 
bychom se rádi zmínili o pracovních programech v zahraničí, které jsou určeny pře-
devším studentům pomaturitního studia (VŠ a VOŠ) ve věku 18 - 30 let, kteří jsou 
samostatní, flexibilní a schopní dorozumět se anglicky. Ti mohou strávit skvělé prázd-
niny, zažít dobrodružství, poznat cizí zemi a vylepšit své jazykové schopnosti.

Ilona Kalová
Student Agency, s.r.o.

Z PRAHY DO PRAHY - PŘES BÍTEŠ
CESTA KOLEM SVĚTA LUCIE KOVAŘÍKOVÉ A MICHALA JONA

Na kolech kolem světa všemi kontinenty
Po zhruba ročních přípravách se Lucie s Michalem 1. května 2002 vydávají z praž-

ské Obory Hvězda na cestu kolem světa a plní si svůj cestovatelský sen. Z Prahy se 
vydávají na sever, první zemí je Německo. Následuje Dánsko, odtud devítidenní 
návštěva Grónska, a pak už cesta Skandinávií na nejsevernější bod evropské pevniny 
– poloostrov Nordkinn.

Začátkem srpna 2002 pak Lucie s Michalem přejíždějí na Urale hranici Evropy 
a Asie, to už mají za sebou minimálně 8000 km. V Rusku pak strávili zhruba tři měsíce 
a projeli tu šest časových pásem. Další trasa vedla do Mongolska. To bylo překvapivé 
tím, kolik milých a ochotných lidí je zde možné potkat. V poušti Gobi pak zažívají 
perné chvilky, kdy se kola boří do písku. Nedalo se jet a kola bylo třeba tlačit. Navíc 
začal padat sníh a byl i mráz – je říjen 2002.

Další zemí byla Čína. Na tuto zemi Michal s Luckou nevzpomínají rádi, neboť je zde 
v říjnu zatýká policie, prý se dostali do jakési zóny, kde je individuální pohyb cizinců 
zakázán. Na svobodu se dostali až po dvou dnech vyjednávání a zaplacení pokuty. 
Následovaly Jižní Korea a Japonsko. Z Tokia pak po 17 000 km přelet do Austrálie. Zde 
dobyli nejjižnější bod Austrálie, South Point.

Cestou do Jižní Ameriky si Lucka s Michalem udělali zastávku na ostrově Fiji. 
Návštěvu zde pojali trochu rekreačně jako regeneraci před těžkou Jižní Amerikou. 
Cestu dalším kontinentem začali v Ekvádoru. V Peru stoupali do výšky 4 565 m, v jaké 
ještě na kolech nebyli. 
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V Bolivii byl pak 
silným zážitkem přejezd 
obrovského solného jezera 
Salar de Uyuni. Druhé 
„cestovní“ Vánoce oslavili 
na úplném jihu kontinentu, 
na poloostrově Brunswick. 
Dále se odsud přepravují na 
ledový kontinent. Návštěva 
Antarktidy byla jedním 
z vrcholů cesty. Uskutečnila 
se lodí pro šedesát 
cestujících. Na pětimetrové 
vlny Lucie nevzpomíná 
zrovna ráda. Ale následující 
týden strávený mezi tuleni 
a tučňáky stál určitě zato.

Cesta do Ushuaie byla 
klidná. Argentinou pak 
Lucie s Michalem dojeli 
do Buenos Aires a cestu 
do jihoamerického cíle 
Montevidea si prodloužili 
o cestu přes Paraguay k vo-
dopádům Iguazu. V květnu 
2004 následoval přelet do 
Mexika, pak se vydali na 
sever do USA. Po západ-
ním pobřeží pokračo-
vali přes státy Kalifornie, 
Kreton a Washington do 

Vancouveru, odtud pak lodí na Aljašku. Severoamerickým cílem byl New York – násle-
doval přelet do jihoafrického Kapského města.

V lednu 2005 se přesouvají na Gibraltar, teď už je čeká cesta Evropou domů. Do 
České republiky dorazili 24. dubna 2005, do cíle v Oboře Hvězda odkud odjížděli pak 
1. května 2005. Naše město navštívili 26. dubna 2005, kdy přijali pozvání pana Rauše 
na oběd v restauraci. Jejich cesta trvala tři roky a na jejich tachometrech se objevilo 
číslo 67 800 km. Lucie se tak stala první Češkou, která objela svět na kole.

Na otázku typu „Těšili jste se domů?“ odpověděli, že ano, hlavně na svoji postel 
a střechu nad hlavou. Během celé cesty bojovali nejen s nepřízní počasí, ale i s růz-
nými virózami, zraněními při pádech z kola apod. Po celou dobu byli ve spojení s ro-
dinou a svými známými, stihli napsat a vydat tři díly cestopisu. Už nyní mají v plánu 
připravovat různé besedy s promítáním svých materiálů z cest po celém světě.

Jiřina Loupová
redakce Zpravodaje

Návštěva cyklistů v Restauraci U Raušů, zleva: starosta 
města Mgr. Miroslav Báňa, Michal Jon, Lucie Kovaříková 
a Jiří Rauš. FOTO: JIŘINA LOUPOVÁ
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MÁME SPOLEČNÝ CÍL
V našich příspěvcích 

jsme se již několikrát zamýš-
leli nad tím, co nás moti-
vuje navštívit kosmetický 
salon. Jistě to není jenom 
potřeba „vypnout,“ dopřát 
si chvíli klidu a příjemně si 
odpočinout. Relaxace sice 
ke kosmetickému ošetření 
neodmyslitelně patří, ale 
důvodů k návštěvě máme 
jistě o mnoho víc.

Dnešní trendy v kosme-
tické praxi nabízejí nepře-
berné množství mož-
ností a přípravků k pěs-
tění a krášlení pleti. A také 
mnohé reklamy nám slibují 
zázračné účinky, jejichž oče-
kávání zůstává stále jen zbožným přáním. Také se stále častěji objevují nové a nové 
alergické reakce na produkty, které jsou „zaručeně dobré“ a nebo i na ty, které použí-
váme bez problémů delší dobu. Svůj podíl na těchto potížích mají rovněž vnější zátě-
žové faktory a stres. Každá žena určitě touží mít stále krásnou a zdravou pleť, která 
spolehlivě plní své funkce, a to je možné jen za předpokladu, že jí pomáháme tam, 
kde na to sama nestačí: v regeneraci, hydrataci a prevenci stárnutí. Ženy se také rády 
líčí, aby krásu své pleti zvýraznily. A to jsou nejčastější důvody, pro které ženy vyhle-
dávají odborníky. Snažíme se tedy odpovídat na tyto potřeby, sledovat a pravdivě 
zprostředkovávat klientům poznatky moderní kosmetologie ruku v ruce s profesio-
nální péčí a servisem produktů na domácí ošetřování.

Naším společným cílem je krásná, zdravá a svěží pleť, která nejen dobře plní své 
funkce, ale také spolehlivě odolává zátěžovým faktorům, podporujícím stárnutí 
a dobře nalíčená, je zdrojem našeho uspokojení a sebevědomí. Chceme vám pomá-
hat na cestě k tomuto cíli a naším potěšením a odměnou je především vaše spokoje-
nost, díky níž se na nás obracíte.

Tato úvaha byla mottem našeho setkání na Den otevřených dveří, který se konal 
začátkem května ve výstavním sále Klubu kultury a kde jsme zároveň mohli mnohá 
témata a možnosti péče o pleť vzájemně prohovořit. Našimi hosty byli tentokrát kon-
zultanti ALCINA AKADEMY: paní Leona Koryčanová, kadeřník Ivo Chromý, který 
nám radil „jak na vlasy“ a vizážistka Petra Rozsívalová, mistryně ČR v make–upu, která 
celý den líčila. Některé ženy rovněž využily možnosti ošetření pleti a pořídily si pří-
pravky na domácí péči. Všichni jsme strávili příjemné odpoledne a tak doufám, že 
se s námi budete těšit na příští BEAUTY VEČERY. Přeji Vám příjemné léto a hodně 
zdravého sluníčka.

Anna Kopáčková

Den otevřených dveří – SALOME.
FOTO: ANNA KOPÁČKOVÁ
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MOJE ZDRAVÍ JE MOJE ZDRAVÍ
BETA GLUKAN

Posílení imunitního systému je důležité zejména proto, že v moderní době je tento 
systém vystavován stále větší zátěži. Fyzické i psychické stresy, únava, smog, radioak-
tivní a elektromagnetické záření, určité léky (cytostatika, kortikoidy) a mnoho dalších 
negativních vlivů útočí na člověka od narození po celý život. Nepříznivé důsledky 
těchto faktorů spočívají především ve snížení výkonnosti imunitního systému. Ten 
potom není schopen dostatečně ochránit organizmus před infekcemi, záněty nebo 
zhoubným nádorovým onemocněním. Těchto látek, které se nazývají imunomo-
dulátory, je známá celá řada. Vzhledem k tomu, že zvyšují výkonnost imunitního 
systému, jsou využívány v medicíně. Jsou to složité cukry, polysacharidy, které se 
nacházejí v různých druzích vyšších hub. Nejúčinnější složkou v těchto látkách je 
Beta - 1,3 – D - glukan (zkráceně: beta glukan). Účinek beta - glukanu se v těle pro-
jevuje na různých úrovních. Především ovlivňuje buňky zvané makrofágy, tvořící 
jakousi první obrannou linii těla. Beta-glukan tyto makrofágy aktivuje a ty potom 
pohlcují a ničí infekční organizmy, ale hlavně nádorové buňky. Na ně má beta-glukan 
přímý cytostatický účinek, působící ale selektivně, tj. ničí jen buňky nádorové na roz-
díl od klasické chemoterapie, která ničí všechno, tj. i mladé zdravé buňky.

Molekula beta - glukanu je rezistentní vůči kyselému prostředí a prochází beze 
změny žaludkem do střeva, kde se může enzymaticky štěpit. Pomocí receptorů mak-
rofágů ve střevní stěně se vychytává a již po dvou hodinách od požití BG aktivuje 
makrofágy lymfatických uzlin a zvyšuje jejich produkci cytokinů. Tím aktivuje celý 
imunitní systém.

Infekční onemocnění
1. Klinické i experimentální studie potvrdily, že po podání BG dochází k význam-

nému zlepšení a zrychlení léčby infekčních onemocnění virového, bakteriálního, 
plísňového a parazitárního původu. To je důležité zejména v současné době, 
neboť vzrůstá počet na antibiotika rezistentních infekcí, vznikají nová infekční 
onemocnění, roste nebezpečí bioterorismu. Svým nespecifickým působením se 
BG mohou uplatnit u celé řady mikrobiálních patogenů a mohou zvýšit účinnost 
antibiotik, fungicidních léků a antivirotik (např. ampicilinu, gentamycinu, ampho-
tericinu, atd.); je logické, že BG jsou indikované především u osob s imunodefici-
encí, která může být příčinou častého výskytu infekčních onemocnění. Zajímavé 
zkušenosti s aplikací BG jsou i ve stomatologické praxi, neboť dentální infekci způ-
sobují nejčastěji bakterie, proti kterým je BG účinný. Opravdu na rakovinu?

2. Velmi významnou indikační skupinou pro BG je karcinom – zhoubný nádor. Při 
boji s rakovinou lidský organismus využívá imunitní systém, který slouží k identifi-
kaci tumoru jako cizorodé látky a přitažení různých imunitních buněk, které tumo-
rem napadené buňky fagocytují a ničí. BG v prvé řadě přímo a silně stimulují mak-
rofágy a přirozené zabíječe. Při kontaktu s rakovinnými buňkami je stimulované 
buňky imunitního systému ničí, avšak okolní tkáň a orgány zůstávají intaktní a ne-
poškozené. BG jsou schopné zvyšovat tvorbu leukocytů z nezralých buněk kostní 
dřeně a jejich uvolňování do oběhu a do různých lymfatických orgánů celého těla. 
Navíc vytvářejí i nespecifickou stimulaci imunitního systému cestou uvolňování 
biologicky důležitých faktorů. Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že BG 
zvýšil imunitní odpověď a destruktivní kapacitu imunitního systému vůči karcino-
mem napadeným buňkám a redukoval růst nádoru až o 90%! Bylo publikováno, 
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že u žen s opakovanými nádory prsu po mastektomii a ozařování došlo po apli-
kaci BG ke kompletnímu vyléčení těchto pomalu se hojících nádorů. Z těchto, ale 
i jiných důvodů, je např. v Japonsku nebo v Číně beta-glukan součástí konvenční 
protinádorové terapie. Kombinovaná léčba glukanem a protinádorovými prepa-
ráty může nejen zpomalit růst nádoru, ale může působit i proti chemoterapeuticky 
vyvolaným imunosupresivním reakcím, zejména u pacientů se zvýšeným rizikem 
infekce. Schopnost BG stimulovat tvorbu leukocytů je nejvíc využívána při radio 
a chemoterapii maligních nádorů, které mají za následek potlačení tvorby bílých 
krvinek a tím snížení imunitních funkcí a zvýšení rizika infekčního onemoc-
nění. BG se tak stává jedinečným prostředkem ovlivňujícím snížení negativních 
důsledků radio a chemoterapie maligních nádorů.

3. Cholesterol
BG se využívají i za účelem snížení zvýšené hladiny plazmatického cholesterolu 
a zvýšení efektivity redukčních látek (niacin, Lopid, atd.). Preklinické a klinické 
studie prokázaly, že BG snižuje celkový cholesterol a LDL - cholesterol, naopak zvy-
šuje HDL - cholesterol; významné je rovněž to, že BG redukuje tvorbu arterosklero-
tického plátu ve stěnách tepen. Podání BG je tedy indikováno u osob se zvýšeným 
rizikem arterosklerózy (vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak a kouření).

4. Diabetes
Makrofágy jsou v těle hlavním zdrojem interleukinu IL - 1, který zvyšuje produkci 
inzulínu; BG, který aktivuje makrofágy, je tedy indikovaný i u diabetiků.

5. Regenerace, únava
BG mohou díky svému pozitivnímu imunomodulačnímu a antioxidativnímu 
působení urychlit regeneraci po závažnějších onemocněních a pomoci při 
ochraně proti stresu, depresím a zvýšené únavnosti. Pro svůj antioxidativní efekt 
je podání BG doporučováno i osobám vystaveným fyzickému nebo psychickému 
stresu a sportovcům.

6. Hojení ran
Celkem zdůvodněné je i lokální využití B-glukanu při léčení a hojení ran a v kos-
metice (revitalizace kůže, redukce vrásek, zvláčnění kůže, fotoprotekce, atd.). 
V experimentálních studiích bylo zjištěno, že zvířata lokálně léčená BG měla 
v místě zranění zvýšený počet makrofágů a došlo u nich ke zrychlení regenerač-
ního zánětlivého procesu.

Doporučuji kombinovat beta glucan s vitaminem C,  neboť makrofágy aktivované 
BG vykazují významný úbytek intracelulárního askorbátu. Tato skutečnost může vést 
k vyčerpání schopnosti těchto buněk působit jako vychytávač volných radikálů, ke 
snížení pohyblivosti makrofágů a snížení produkce některých enzymů.

Pro koho je beta glukan určen?
Plísňové infekce - Špatná výživa - Alergie * CMV - Virus Herpes - Bakteriální infekce 

- Bronchitida - Radiace, záření - Mononucleóza - Diabetes - Rakovina - Parazitární 
infekce - Rozedma - Kandidóza - Stres - Periodontální (dásňové) nemoci - Epstein Barr 
Virus - Chronické infekce - Chirurgické zákroky - Zápal plic - Virové infekce - Syndrom 
chronické únavy.

Při onemocněních způsobených oslabením imunitního systému
• Při infekcích, prevence a podpora léčby bakteriální a virové infekce, nachlazení 

a chřipková nemocnění
• Účinný při rekonvalescencích, zvlášť po léčbě antibiotiky
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• Pro diabetiky, příznivě ovlivňuje hladinu cukru v krvi, aktivuje buňky slinivky
• Pro kardiaky, snižují hladinu cholesterolu v krvi (jak v roce 1998 prokázal i ame-

rický Úřad pro kontrolu léčiv FDA), upravuje krevní tlak
• Pro astmatiky
• Příznivě ovlivňuje léčení chorob prostaty
• Všeobecně pomáhá při zánětech, alergiích a chorobách z povolání (snižují rizika 

z ozáření)
• Při léčbě žaludečných vředů
• Při alergiích a kožních alergických projevech
• Pozitivně ovlivní kloubní a mimokloubní revmatismus
• Při syndromu chronické únavy
• Pro postižené nádorovým onemocněním, glukany zvyšují cílené zabíjení nádo-

rových buněk. Některými odborníky v oblasti onkologie je ve vyšších dávkách 
dokonce užívání glukanů doporučováno jako podpůrná léčba některých typů 
gynekologických nádorů včetně nádorů vaječníků.

• Chrání buňky při chemoterapii a ozařování, podporuje krvetvorbu – tvorbu červe-
ných a bílých krvinek (růst kmenových buněk kostní dřeně)

• Zlepšuje metabolismus, potlačuje tvorbu hemeroidů
• Pro celkové osvěžení a vzpružení organismu
• Působí proti stresu a depresím (není droga, není návykový)

Přesto všechno je beta glucan doporučován hlavně jako prevence – jednak jako 
ochrana před nemocemi způsobenými oslabenou imunitou, jednak jako předchá-
zení potížím, které způsobují volné radikály a geny, ke kterým jsou dědičné dispo-
zice. Celkově vzpružuje a osvěžuje organismus, účinně pomáhá udržet organismus 
ve zdravém stavu, plný vitality a energie!

MVDr. Jiří Bednář

SPORTOVNÍ ODDÍLY VE VELKÉ BÍTEŠI
ZVOU NOVÉ PŘÍZNIVCE

Vážení rodičové,
víte, co dělají Vaše děti ve svém volném čase? Rádi bychom vás touto cestou upo-

zornili na možnost sportovního vyžití ve Velké Bíteši a nabídli několik pravidel-
ných sportovních aktivit pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Určitě nám dáte za 
pravdu, že je v dnešní době důležité vzbudit v mládeži zájem o sportovní aktivity, a to 
bez ohledu na sportovní výkonnost. Každý rodič najde raději svoji ratolest na spor-
tovním hřišti, než v restauračním zařízení a podobně. Pokud patříte mezi tyto rodiče 
a vaše děti zatím mnoho sportovních aktivit neprovádějí, máte možnost to změnit.

BASKET
Všechny žákyně a mladé slečny ve věku sedm až dvanáct let zveme do basketba-

lového oddílu, kde si mohou nezávazně vyzkoušet obratnost a šikovnost v míčových 
hrách a zapojit se do kolektivu stávajících hráček. Tréninky jsou pravidelně v úterý 
a středu od 13.30 do 17 hodin, a to v místní sokolovně ve Velké Bíteši. Vezměte si s se-
bou vhodnou obuv se světlou podrážkou a vhodné oblečení.

FOTBAL
Všechny kluky od čtyř do čtrnácti let zveme na tréninky fotbalistů na místní fotba-

lové hřiště ve Velké Bíteši. Tréninky probíhají v úterý až pátek dle jednotlivých věko-
vých kategorií od 16 hodin. Stačí si vzít kopačky, tepláky a tričko.

Kolektiv trenérů basketu a fotbalu
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OKRESNÍ AKADEMIE
Pro nás v gymnastickém oddíle už pomalu končí sezóna 2005 a my považujeme za 

její vyvrcholení uspořádat Okresní tělovýchovnou akademii ve Velké Bíteši. Letos jsme 
zvolili pátek 22. dubna 2005 v 17 hodin, ve velké sportovní hale TJ Spartak Velká Bíteš.

Každé pondělí a čtvrtek se pravidelně už po dobu několika let, scházíme ve spor-
tovní hale a společně připravujeme gymnastické sestavy i různá sportovní a taneční 
vystoupení, hlavně pro rodiče a známé. Naše děvčata si připravila pět vystoupení 
v různých věkových kategoriích. Ty nejmenší představovaly přivítání léta v podobě 
kuřátek, starší pak cvičily po dvojicích a ty s nejvíce zkušenostmi nacvičily hro-
madnou skladbu. Nutno podotknout, že děvčata si skladby vymýšlela sama, jenom 
s drobnými úpravami z naší strany. Pozvání společně s námi vystoupit a ukázat svoje 
umění přijalo několik tělovýchovných organizací z jiných měst, a to: TJ ŽĎAS a IDA 
club Žďár nad Sázavou, TJ Náměšť nad Oslavou, Gymnázium Bystřice, Nové město 
na Moravě, TJ Nedvědice a ZŠ Velká Bíteš. K vidění byly i ukázky Judistů a Florbalu 
z Velké Bíteše, pozvání přijal i mistr ČR ve Freestylu Jan Kubiš. V TJ Spartak pracuji 
už několik let a připadá mi, že rok od roku bývají tato vystoupení vypracovanější 
a vždy obohacena něčím, co vidíme poprvé v životě. Ať už jde o sportovní výkony 
nebo taneční skladby.

Touto cestou bych chtěla poděkovat našemu vedení, tj jmenovitě paní H. Holíkové 
(TJ Spartak Velká Bíteš) za pomoc při organizování těchto akcí a samozřejmě mým 
kolegyním Darině Juráčkové a Veronice Petrovové. Účast byla jako každý rok velmi 
vysoká v porovnání s předchozími ročníky, jenom účinkujících se dostavilo přes 170. 
Je vidět, že občané našeho města vždy na jaře už tato vystoupení očekávají. I my opět 
společně v září začínáme a budeme připravovat vystoupení na Vánoční akademii, 
která se koná vždy v polovině prosince.

Jiřina Loupová
redakce Zpravodaje

Gymnastické družstvo Velká Bíteš, zleva dole: Kutilková V., Musilová L., Kutílková A., 
Havlátová K., Svobodová K., Volná V., Mitášová K., Smutná I.
Zleva nahoře: vedoucí Juráčková D., Dvořáková B., Minářová M., Matoušková M., Pelánková 
Z., Pohlová M., Škorpíková A., vedoucí Petrovová V., Juráčková K. a Balášová N.

FOTO: JIŘINA LOUPOVÁ
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VIII. ROČNÍK KULIČKIÁDY

Už po osmé jsme se v neděli dne 24. dubna 2005 setkali na hřišti u bytovek, aby si 
děti změřily síly a schopnosti na kuličkiádě. Letos se sešly v poměrně malém počtu, 
a tak stačilo připravit tři důlky. Jeden obsadili prvňáčkové a předškoláci, u dalších 
dvou soutěžily děti od 4. do 7. třídy. Starší děti si vždy na začátku soutěžního kola vylo-
sovaly své spoluhráče. Po třech soutěžních kolech byly sečteny výsledky a sedm nej-
lepších postoupilo do finále, kde se na prvním místě umístila Andrea Kratochvílová. 
Z mladších dětí všechny nejlépe obehrála Ludmila Fousková, i když síly byly velmi 
vyrovnané. Ale ani ostatní soutěžící neodcházeli s prázdnou. Na všechny se dostaly 
sladkosti za jejich snahu. Děkujeme také rodičům, kteří své děti povzbuzují a také 
nám vypomáhají jako rozhodčí.

Za Kolpingovu rodinu Ludmila Fatěnová

POLICIE INFORMUJE
V obci Ořechov došlo k nálezu dělostřeleckého tříštivého granátu z II. světové 

války. Neznámý nálezce „odložil“ granát před dům starosty. Tuto munici převzal pyro-
technik k dalšímu opatření.

O „černém víkendu“ může hovořit nejmenovaný otec se synem. Syn byl policisty 
zdejší součásti kontrolován při řízení motorového vozidla. Bylo zjištěno, že má vyslo-
ven zákaz řízení. Svým jednáním se dopustil trestného činu, za který může být potres-
tán odnětím svobody nebo peněžitým trestem. Jeho otec byl následující den ve Velké 
Bíteši kontrolován při řízení stejného vozidla po požití alkoholických nápojů.

Vlivem technické závady (zkratu na baterii) došlo v areálu Bítešské dopravní spo-
lečnosti k požáru nákladního vozidla, které zde odstavil přepravce zeleniny. Celková 
škoda způsobená požárem na vozidle a přepravovaném nákladu činí 500 000 Kč.

Prap. Tomšík

Soutěžící letošní kuličkiády. FOTO: FILIP FOUSEK



FC SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ
ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ 2005

Datum Den Začátek Odjezd Domácí Hosté Kategorie

3.6.2005 PA 16:00 x Velká Bíteš B Svratka žáci mladší B

3.6.2005 PA 16:00 x Velká Bíteš B Křižanov žáci mladší B

4.6.2005 SO 16:30 15:15 Jívoví Velká Bíteš B žáci starší B

4.6.2005 SO 9:00 x Velká Bíteš Velké Meziříčí žáci starší

4.6.2005 SO 10:45 x Velká Bíteš Velké Meziříčí žáci mladší

4.6.2005 SO 14:00 x Velká Bíteš Ledeč n. Sázavou dorost starší

4.6.2005 SO 16:30 x Velká Bíteš Ledeč n. Sázavou dorost mladší

4.6.2005 SO 16:30 15:15 Křižanov B Velká Bíteš B muži B

5.6.2005 NE 9:00 x Velká Bíteš Jihlava přípravka mladší

5.6.2005 NE 9:00 x Velká Bíteš Jihlava přípravka starší

5.6.2005 NE 11:20 x Velká Bíteš Chotěboř přípravka mladší

5.6.2005 NE 11:20 x Velká Bíteš Chotěboř přípravka starší

5.6.2005 NE 16:30 x Velká Bíteš Světlá n. Sázavou muži A

11.6.2005 SO 10:00 8:45 Humpolec Velká Bíteš žáci starší

11.6.2005 SO 11:45 8:45 Humpolec Velká Bíteš žáci mladší

11.6.2005 SO 16:30 x Velká Bíteš B Počátky muži B

12.6.2005 NE 9:00 7:00 Svratka Velká Bíteš B žáci mladší B

12.6.2005 NE 9:00 7:00 Křižanov Velká Bíteš B žáci mladší B

12.6.2005 NE 16:30 14:30 Lípa Velká Bíteš muži A

12.6.2005 NE 10:00 x Velká Bíteš B Štěpánov žáci starší B

18.6.2005 SO 9:00 8:00 Křižanov Velká Bíteš B žáci mladší B

18.6.2005 SO 9:00 8:00 Svratka Velká Bíteš B žáci mladší B

19.6.2005 NE 16:30 14:30 Rožná Velká Bíteš B muži B

19.6.2005 NE 10:00 8:15 Pohledec Velká Bíteš B žáci starší B

19.6.2005 NE 16:30 x Velká Bíteš Bohdalov muži A

odloženo    Velká Bíteš B Nedvědice muži B

přeloženo    Velká Bíteš B Dolní Rožínka žáci starší B

4.5.2005 ST 16:00 14:45 Žďár n. Sázavou Velká Bíteš dorost mladší

4.5.2005 ST 17:30 14:45 Žďár n. Sázavou Velká Bíteš dorost starší

přeloženo    Doubravník Velká Bíteš žáci mladší

přeloženo    Doubravník Velká Bíteš žáci starší

Milan Dufek
FC Spartak Velká Bíteš

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÁ BÍTEŠ

NAROZENÉ DĚTI
20. 4. 2005 KUNC DOMINIK, Jihlavská 282, Velká Bíteš
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Pátek 3. června v 19.30 hodin
MILLION DOLLAR BABY
Drama režiséra Clintona Eastwooda, 
které letos získalo čtyři Oscary včetně 
nejlepší režie a filmu. V hlavních rolích 
Clint Eastwood, Hilary Swank a Morgan 
Freeman.
Premiéra – 120 min, vhodné od 12 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 5. června v 19.30 hodin
HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ
Věřte svým snům. Johnny Depp a Kate 
Winsletová v hlavních rolích strhujícího 
příběhu plného vášně.
Premiéra – 170 min, vhodné od 15 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč

Pátek 10. června v 19.30 hodin
SMÍM PROSIT?
Taneční pro dospělé… Richard Gere 
a Jennifer Lopez v romanci plné citů 
a tance…
Premiéra – 106 min, vhodné od 12 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč

Pátek 17. června v 19.30 hodin
DUŠE JAKO KAVIÁR
Reprízujeme úspěšnou komedii plnou 
peripetií, nadsázky a humoru, v hlav-
ních rolích T. Vilhelmová, V. Cibulková, 
K. Kaiserová, O. Vetchý, S. Rašilov, 
A. Veselá, J. Budař…
99 minut, vhodné od 12 let,
vstupné 39 Kč

Neděle 19. června v 19.30 hodin
SLUNEČNÍ STÁT
…aneb hrdinové dělnické třídy. Nová 
česká komedie „o dílčích neúspěších 
v nepřetržité řadě úspěchů“, bo Ostrava 
je region razovity!
Premiéra – 95 min, vhodné od 15 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč

Pátek 24. června v 17.00 hodin 
SOBECKÝ OBR
Oblíbené pásmo animovaných pohádek: 
Kouzelný dědeček, Myš, která prochází 
zdí, Čtyřlístek, Já Baryk a slepýš, Sobecký 
obr, Jak štěňátko dostalo chuť na med, 
Krtek a ježek.
65 minut, mládeži přístupno,
vstupné 39 Kč

Neděle 26. června v 17.00 a v 19.30 hodin
ROMÁN PRO ŽENY
Nová komedie režiséra Filipa Renče 
podle scénáře a bestselleru Michala 
Viewegha, v hlavních rolích M. Vašut, 
S. Stašová, Z. Kanóczová, M. Donutil, 
S. Zázvorková, L. Něrgešová…
Premiéra – 100 min, vhodné od 15 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč

Pátek 1. července v 19.30 hodin
ŠUP SEM, ŠUP TAM
Fotbal je světovým náboženstvím…a 
Beckham je jeho prorokem! A kromě něj 
je pro trojici teenagerů důležitá už jen 
jedna věc – vnadné výstřihy… Komedie 
pro mladé o mladých.
Premiéra – 100 min, vhodné od 12 let,
vstupné 59, 62, 65 Kč

Neděle 3. července v 19.30 hodin
SVĚT ZÍTŘKA
Přijdou bez varování. Zaútočí bez slito-
vání. Zmizí beze stopy. Výpravná sci-fi 
s Judem Law, Angelinou Jolie a Gwyneth 
Paltrow.
106 min, mládeži přístupno,
vstupné 49 Kč

V měsíci červenci Kino FLIP Velká 
Bíteš nepromítá !!!

UPOZORNĚNÍ
Z rozhodnutí Závodního výboru OS KOVO První brněnské strojírny a. s., maji-

tele budovy kina Velká Bíteš, Lánice 59, je počínaje měsícem květnem průchod kina 
mimo otevírací dobu uzavřen!

PROGRAM KINA FLIP
VELKÁ BÍTEŠ, ČERVEN 2005


