
myšle v roce 1993. Ve funkci předsedy vlády tehdy
shlédl představení opery Don Giovani. „Vzpomínám
si, že zněla krásná hudba i že byla v noci velká zima,“
řekl prezident.
Otázky z pléna kladly převážně děti. Žáka 6. B napří-
klad zajímalo, kolik je panu prezidentovi let. „V roce
1953 jsem chodil do 6.C. Tak si to spočítej, třeba za
domácí úkol,“ řekl se smíchem pan profesor. Hlouček
školáků se začal zabývat početní úlohou a Václav
Klaus se mohl věnovat podepisování fotografií. „Udě-
lejte místo a urychlete to,“ gestikuloval a zval zástup
lidí ke stolečku. Kolem krku měl přitom šálu v červe-
nobílých barvách pardubického hokejového klubu.
Podepisoval především fotografie a památníky, jeden
z občanů si hrdě odnášel prezidentův podpis na staré
kupónové knížce. Jediná politická otázka padla z úst
muže středního věku na prezidentem nedávno pode-
psaný zákon o církevních charitativních organiza-
cích. Odpověď hlavy státu, ve které prezident uvedl,
že dopad zákona je v médiích nepřesně interpretován
jako diskriminační, tazatele viditelně neuspokojila.
Václav Klaus zareagoval také na upozornění hejtmana
Pardubického kraje Michala Rabase, že se litomyšlská
nemocnice objevila na seznamu nadbytečných zdra-
votnických zařízení, který před časem zveřejnilo Mi-
nisterstvo zdravotnictví. „Snad si nemyslíte, že mám
na pana ministra Ratha nějaký vliv,“ podotkl sarkas-
ticky prezident. Hejtman nato přítomné občany ubez-
pečil, že kraj hodlá zdejší nemocnici udržet.
Před polednem navštívil Václav Klaus v doprovodu
hejtmana, dalších členů Rady Pardubického kraje,
starosty Litomyšle Jana Janečka a místostarostů Vla-
dimíra Novotného a Radomila Kašpara Fakultu res-
taurování Univerzity Pardubice. Na akademické půdě
je přivítali rektor Miroslav Ludwig, budoucí rektor
univerzity pro funkční období od února 2006 Jiří Má-
lek a děkan fakulty Jiří Novotný. Prezident si spolu s
chotí prohlédl ateliéry fakulty, zejména sochařský a-
teliér a ateliér výtvarné přípravy, kde krátce podisku-
toval se studenty bakalářského studijního programu
Výtvarná umění.                 Pokračování na straně 2
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Prezident republiky Václav Klaus se na své cestě
Pardubickým krajem zastavil i v Litomyšli

Ve středu 7. prosince byl nejvyšší představitel České
republiky, prezident Václav Klaus, přivítán v Litomyš-
li. Krátce před jedenáctou hodinou jej zástupci Města
uvítali u Mariánského sloupu na Smetanově náměstí.
Václav Klaus se tu krátce pozdravil s občany a zájem-
cům podepsal své fotografie či knihy. 
Snad častěji než v jiných městech byl na tomto místě
projev prezidenta přerušován rozpustilým křikem
školáků. Chvíli se vztyčeným prstem, pak ale s úsmě-
vem na tváři prezident prohlásil. „Asi největší radost z
mé návštěvy mají děti, které nemusí sedět dopoledne
ve škole.“ Starosta města Jan Janeček vzpomenul his-
torickou událost, kdy se v roce 1929 tehdejší prezi-
dent Masaryk cestou do Litomyšle zastavil v nejmeno-
vaném městě. „Jeho radní tenkrát zaspali, nám se to
nestalo a tak Vás tady, pane prezidente, srdečně vítá-
me,“ řekl starosta. Na rozdíl od sousední Chocně si
Václav Klaus přesně vzpomněl na svoji návštěvu Lito-

Litomyšl se připravuje
na turistickou sezónu
I přes to, že začátkem roku se z většiny našich
hradů a zámků stávají pro návštěvníky, až na
výjimky, nedobytné pevnosti, příprava na no-
vou turistickou sezónu je v plném proudu. Ani
Litomyšl nechce a nemůže být v „lákání“ ná-
vštěvníků pozadu. Proto se ve spolupráci se
sdruženími, jichž je město Litomyšl členem, a
místním informačním centrem chystá na ty nej-
významnější české i zahraniční veletrhy. 
Putování za potenciálními turisty zahájíme na
veletrhu Regiontour, který se koná od 12. do
15. ledna v Brně. Zde nás najdete hned v něko-
lika stáncích. Budeme v expozici Východní Če-
chy sdružující region Pardubického a Králové-
hradeckého kraje, v části věnované Kraji Sme-
tany a Martinů. Sdružení měst majících na
svém území památku UNESCO a sdružení Česká
inspirace využila nabídky CzechTourismu a bu-
dou mít samostatný kout v jednom z největších
stánků na tomto veletrhu vůbec. Při příležitos-
ti této společné prezentace vydala sdružení ve
spolupráci s vládní agenturou CzechTourism le-
ták s názvem „Česká republika - ideální místo
pro dovolenou“ s podtitulem „za poznáním do
měst UNESCO, ...za inspirací do měst České in-
spirace“. 
Dalším velmi významným veletrhem je Holiday
World, který probíhá od 23. do 26. ledna v Pra-
ze. Tady bude Litomyšl prezentována minimál-
ně na třech místech. Opět ve stánku Východ-
ních Čech a v expozici CzechTourismu, ale také
v rozsáhlém stánku sdružení České dědictví U-
NESCO. Expozice České dědictví UNESCO bude
postavena již potřetí zčásti jako výstavní síň,
kde budou moci návštěvníci kromě spousty
materiálů z jednotlivých měst obdivovat velko-
plošné fotografie všech dvanácti českých pa-
mátek UNESCO. 

dokončení na straně 2

FITNESS CLUB 233

Otevírací doba
Po: 13 − 20 • Út: 10 − 20 • St: 13 − 20
Čt: 10 − 20 • Pá: 13 − 20
So: 15 − 19 • Ne: 14 − 18 

FITNESS, TURBOSOLÁRIUM V, SOLÁRIUM H,
SLENDER LIFE, LYMFOVEN • Relaxace,zdraví,
odpočinek v příjemném prostředí s hudbou, TV,
klimatizací

Tyršova 233, Litomyšl
Tel.: 461 615 965 • Mobil: 605 269 860

HUBNUTÍ BEZ NÁMAHY − 8 kanálový
elektromyostimulátor • BODYWAVE HARMONIZER −
harmonizer energií těla, energetická masáž (absolutní
novinka, vyvinuto na základě výzkumů NASA)

NOVINKA!

elektrospotřebiče - prodej a servis
Tyršova 276, Litomyšl, tel./fax: 461 615 050

www.nakupujeme.cz/elektro-hurt

SKLOKERAMICKÝ SPORÁK
ARISTON - multifunkční 
trouba, otočný gril minutka
8 590,- Kč 
AUTOMATICKÁ PRAČKA
CALEX 5990,- Kč
dovoz a zapojení zdarma

A. HURT

Pana prezidenta Václava Klause přivítal na Smetanově náměstí starosta města Jan Janeček (vpravo) a na jeho putování ho
doprovázel hejtman Michal Rabas (vlevo). Přivítat prezidenta přišel také emeritní statosta a současný krajský radní
Miroslav Brýdl.   
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Ze zastupitelstva
ZaM souhlasí s udělením cen Města Litomyšle na-

posledy za rok 2005. 
ZaM schvaluje předloženou Studii rehabilitace a

dostavby lokality Bělidla v Litomyšli zpracovanou ar-
chitektonickou kanceláří RAW Brno a souhlasí s výbě-
rem partnera pro realizaci této stavby - společnost
BILLA s.r.o. ZaM souhlasí s tím, aby BILLA s.r.o. zajis-
tila projektovou dokumentaci pro územní řízení na
lokalitu Bělidel v souladu se studií s tím, že pozemky
města pod stavbou nové výpravní budovy, zastřešené-
ho prvního nástupiště a supermarketu budou prodá-
ny po kolaudaci těchto staveb. Kupní cena za zastavě-
né pozemky bude činit cca 12 milionů korun.

ZaM souhlasí s prodejem 17 bytových jednotek vy-
mezených Změnou prohlášení vlastníka v budově č.p.
1044 na Komenského náměstí spolu s příslušným po-
dílem na společných částech domu v souladu se Směr-
nicí 01/05 o prodeji bytů na Komenského náměstí. V
případě, že stávající nájemce v bytě dlouhodobě ne-
bydlí a případně ho podnajímá, nebude mu byt za zvý-
hodněných podmínek dle směrnice pro nájemce od-
prodán.

ZaM schvaluje poskytnutí dotací Mikroregionu Svi-
tavsko na financování projektu Sběrné dvory Svitav-
ska v letech 2006 a 2007 takto:
v roce 2006 ...............dotace 642 307,- Kč
v roce 2007 ...............dotace 60 053,- Kč.
Výše dotací zahrnují předpokládané náklady na inves-
tici do sběrného dvoru Litomyšl, náklady na inžený-
ring projektu, projektovou dokumentaci a publicitu
projektu zvýšené o celkovou částku 264 330,- Kč, kte-
rá bude použita na počáteční financování projektu
před prvním převodem prostředků dotace z OPI. Nej-
později po skončení financování celého projektu a po
závěrečném vyúčtování dotace z OPI (předpokládá se
v roce 2008) budou obě dotace Mikroregionem Svitav-
sko vyúčtovány a finanční prostředky nad rámec sku-
tečných prokazatelných nákladů budou vráceny do
rozpočtu města.

ZaM schvaluje Plán odpadového hospodářství měs-
ta Litomyšle, který stanovuje závazné úkoly v rámci
odpadového hospodářství města v následujících le-
tech. 

ZaM schvaluje dodatek č. 2 Zřizovací listiny přís-
pěvkové organizace Technické služby města Litomyš-
le, kterým se rozšiřuje účel a předmět činnosti o sprá-
vu, údržbu a provoz sportovních zařízení města a dět-
ských hřišť v majetku města. 

Litomyšl se připravuje na turistickou sezónu
Dokončení z titulní strany
Zástupci Informačního centra Litomyšl budou spolu
se svými kolegy z Poličky prezentovat krásy Kraje
Smetany a Martinů také na veletrzích v Olomouci,
Hradci Králové, Jablonci nad Nisou a Ostravě. Ve spo-
lupráci s Českou inspirací a sdružením České dědictví
UNESCO je připravována prezentace v Bruselu, v Dráž-
ďanech a účast na zahraničních veletrzích podle ak-
tuální nabídky. Minimálně rozsev materiálů bude za-
jištěn pomocí spolupracujících subjektů na veletrzích
v Utrechtu, Bratislavě, Stuttgartu, Kodani, Madridu,
Hamburku, Miláně, Mnichově, Berlíně, Budapešti,
Göteborgu, Moskvě, Frankfurtu, Varšavě, Poznani a
samozřejmě v Lipsku, Londýně a Bruselu.   
A aby bylo co rozdávat, připravuje město Litomyšl, ale
i sdružení, kterých jsme členem, celou řadu materiá-
lů, které mají jediný cíl: nalákat do našeho města, pří-
padně do našich měst, návštěvníky. Například město
Litomyšl v těchto dnech realizuje dotisk oblíbené bro-
žury „Litomyšl - moderní historické město“. Kromě
české, anglické, německé a ruské verze bude nově

k dispozici francouzština a japonština. Úplně novou
brožurou bude „Litomyšl - město kongresové turisti-
ky“, kterou doplní také samostatná sekce na www.li-
tomysl.cz. Věříme, že k rozvoji kongresové turistiky
přispěje i dokončení Evropského školícího centra YM-
CA v Zámeckém pivovaru, které je plánováno na polo-
vinu roku 2006. Pro široký rozsev bude určen leták
s doporučenou prohlídkou městem Litomyšl a také le-
táček shrnující nejdůležitější akce roku 2006. Infor-
mační centrum připravuje aktualizovaný dotisk bro-
žury s informacemi o ubytování a stravování. Celou
řadu zbrusu nových materiálů připravuje také sdruže-
ní Česká inspirace, České dědictví UNESCO či oblast
Svitavsko a sdružení Východní Čechy. 
Věříme, že se nám podaří do Litomyšle přilákat ná-
vštěvníky, kteří zde nejen utratí nějakou tu korunu,
ale bude jim v našem městě natolik „příjemno“, že se
sem budou rádi vracet.     

Ing. Michaela Severová, vedoucí odboru kultury 
a cestovního ruchu 

Prezident republiky se zastavil v Litomyšli
dokončení z titulní strany
Po krátké prohlídce knihovny fakulty si připil se svý-
mi hostiteli Rýnským ryzlinkem, ročník 2003, ze třetí
řady úspěšného vína Chateau Litomyšl z prestižního
vinařství Vinselekt Michlovský, které uložené v lah-
vích dozrává v zámeckých sklepích. Toto víno si hlava
státu z Litomyšle odvezla i jako milou pozornost.
Hlavním darem se však stala zlatá pamětní mince s vy-
obrazením litomyšlského zámku, realizována v roce
2002 jako čtvrtá zlatá mince z cyklu „Deset století ar-
chitektury“, jejímž autorem je akademický sochař a
medailér Jiří Věneček. Svůj pobyt v Litomyšli prezi-
dent zakončil zápisem do pamětní knihy a poté odjel
do Moravské Třebové. 
Během třídenní návštěvy Pardubického kraje navští-
vil prezident Václav Klaus také Pardubice, Žamberk,
Králíky, Jablonné nad Orlicí, Českou Třebovou, Mo-

ravskou Třebovou, Hlinsko a Přelouč. Zastavil se také
v krajské Vesnici roku Borové u Poličky a prohlédl si
Národní hřebčín v Kladrubech.

-eh- foto M. Severová a P. Vopálka

Z rady města
RaM souhlasí s partnerstvím Města Litomyšl v pro-

jektu „Mateřská centra Mikroregionu Litomyšlsko“,
který podává nezisková organizace Mateřské centrum
Litomyšl v rámci grantového schématu SROP. op. 3.2.,
2. výzva dle předložené partnerské dohody. Celkový
předpokládaný rozpočet akce cca 6 milionů korun.
Projekt bude realizován v období r. 2006 - 2007. 

RaM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpět-
ného odběru a využití odpadů z obalů mezi Městem
Litomyšl a EKO-KOM, a.s.

RaM schvaluje smlouvu o financování projektu In-
tegrovaný systém nakládání s odpady - sběrné dvory
Svitavska mezi Městem Litomyšl a Mikroregionem
Svitavsko. 

RaM souhlasí s přijetím daru od firmy Mach - líhně
kuřat Litomyšl ve výši 150 000,- Kč. Darovaná částka
bude použita na úhradu nákladů souvisejících s úpra-
vou památníku Zdeňka Kopala. 

RaM pověřuje odbor rozvoje, aby zpracoval pravi-
dla na výši poskytnutých dotací města pro rok 2006 v
souvislosti se zainvestováním soukromých staveb-
ních pozemků.

RaM souhlasí s předložením žádostí do grantového
řízení Pardubického kraje na Rekonstrukce hřiště
Vodní Vale a Rekonstrukce hřiště Wembley s tím, že
upřednostňuje rekonstrukci hřiště Vodní Vale. 

Dvojhvězda blíže vesmíru
Unikátní sochařské dílo věnované památce slavného
rodáka, astronoma Zdeňka Kopala, bylo při příleži-
tosti jeho nedožitých devadesátých narozenin slav-
nostně odhaleno 3. dubna 2004. Plastika, jejímž au-
torem je Federiko Diaz a Marián Karel, zdobila do
konce léta Havlíčkovu ulici. Přesněji řečeno místo,
kde stával rodný dům tohoto světově významného
astronoma, průkopníka teorie těsných dvojhvězd a
autora map Měsíce. Koncem letošního léta došlo při
zateplování fasády přilehlého objektu k proražení
menší z dvojhvězdy. Nutnost opravy vyvolala diskusi
o rozšíření tohoto díla. Na konci této diskuse je vá-
noční dárek Litomyšlanům, ale i návštěvníkům naše-
ho města v podobě „dvojhvězdy blíž vesmíru“. Obno-
vená plastika dvojhvězdy se vznáší - je umístěna na
subtilní karbonové tyči ve výšce 3,5 metrů nad zemí.
„Toto umístění posiluje ideu pozorování hvězdné ob-
lohy ze země“, vysvětluje Federiko Diaz a dodává:
„Navíc díky technologickému konceptu užití karbo-
nových vláken je možné vnímat plastiku proti oblo-
ze.“
Realizace byla hrazena z velké části z peněz sponzo-
rů a v jednání je také náhrada škody od pojišťovny.

Tímto bychom rádi poděkovali oficiálním partnerům
akce: firmě Mach - líhně kuřat Litomyšl a České spo-
řitelně, a. s. za finanční příspěvky na rozšíření toho-
to neobvyklého sochařského díla.   
Na jaře zbývá instalovat vhodné nasvícení plastiky a
do země bude také vrácen displej s pohyblivým tex-
tem vyznačující půdorys rodného domu. Plocha by
měla být navíc doplněna vhodným mobiliářem od ar-
chitekta Josefa Pleskota.  

Text a foto Michaela Severová

Prezident republiky Václav Klaus s chotí při návštěvě Ffa-
kulty restaurování Univerzity Pardubice.
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Bělidla mají ambici stát se dalším 
„centrem“ našeho města 

O dostavbě v lokalitě Bělidla, kde se dnes nachází
autobusové nádraží, hovoří představitelé města již
několik let. Není žádnou novinkou, že autobusové
nádraží v Litomyšli je pro desetitisícové město nad-
dimenzované a většinu dne zeje prázdnotou. Takto
cenné místo v centru města si však zaslouží větší po-
zornost a do budoucna má ambice stát se vedle Sme-
tanova náměstí a zámeckého návrší dalším důleži-
tým „centrem“ ve městě. Význam této lokality je i
v tom, že spojuje dvě části Litomyšle, které násilně
odděluje silnice R35. 

Studie dostavby lokality Bělidla
Město Litomyšl má k dispozici Studii rehabilitace a
dostavby lokality Bělidla, kterou zpracovala archi-
tektonická kancelář RAW z Brna (Tomáš Rusín, Ivan
Wahla). Studie vychází z urbanistického návrhu
městské architektky Zdenky Vydrové a v dané lokali-
tě řeší umístění plochy autobusového nádraží, plo-
chy parkoviště a tří nově navržených, samostatně
stojících budov (výpravní budova ČAD včetně zastře-
šení nástupiště, prodejna potravin a objekt veřejné-
ho charakteru). „Nejdůležitější zásadou řešení areá-
lu lokality Bělidla je jeho jednotný charakter,“ vy-
světlují architekti Rusín a Wahla a pokračují: „Vztah
budov autobusového nádraží a obchodu je vyjádřen
podobnou výškou, použitím vysazených betonových
říms a jednotným materiálovým zpracováním.“ Pro-
jekt respektuje hlavní pěší tahy, a to z podchodu
směrem od města a z obou přechodů z ulice T. G. Ma-
saryka. Celý areál je odcloněn od frekventované ko-
munikace R35 liniovou zelení. Otázku zeleně v ce-
lém areálu řeší zahradní architekt Zdeněk Sendler,
který je podepsán například pod rekonstrukcí Kláš-
terních zahrad. Cílem této studie je zvážit, co lze ze
současné zeleně zakomponovat do nového prostoru,
v maximální míře využít potenciál stávající zeleně a
tuto doplnit. Výsledkem bude více zeleně v této lo-
kalitě nejen co do kvantity, ale i do kvality.   

Rekonstrukce autobusového 
nádraží
Nová výpravní budova vyroste rovnoběžně k ulici T.
G. Masaryka. Navržena je jako jednopodlažní a kro-
mě odbavovací haly s předprodejem jízdenek, veřej-
ného WC a zázemí řidičů obsahuje několik obchod-
ních jednotek k pronajmutí. Věříme, že zajímavá na-
bídka v těchto komerčních prostorech zpříjemní ces-
tujícím čekání na jejich spoj. Na výpravní budovu a
obchodní jednotky navazuje systém zastřešení ná-
stupiště pomocí lehkých ocelových střech s prosvět-
lením. Jako optimální, jak z hlediska kapacity, tak
z hlediska orientace cestujících, se ukazuje řešení se
dvěma řadami odjezdových stání s osmi zastávkami.  

Prodejna potravin
Dalším objektem v této lokalitě bude jednopodlaž-
ní prodejna potravin. Zastupitelstvo města Lito-
myšle schválilo na svém prosincovém zasedání
partnera pro realizaci této stavby, kterým je spo-
lečnost BILLA. Zastupitelstvo souhlasilo s tím, aby
si investor zajistil projektovou dokumentaci pro ú-
zemní řízení na tuto lokalitu v souladu se studií
s tím, že pozemky města pod stavbou nové výprav-
ní budovy, zastřešeného prvního nástupiště a su-
permarketu budou prodány po kolaudaci těchto
staveb.  „Není mnoho firem, které by byly ochotny
zaplatit takto radikální přestavbu,“ říká místosta-
rosta Radomil Kašpar a dodává: „Rozhodně nejde o
malé sousto, navíc si musíme uvědomit, že firma
investuje i do věcí, které přímo nesouvisí s její čin-
ností.“
Nástup do objektu s prodejní plochou asi 940 m2 je
z prostoru autobusového nádraží. Zásobování ob-
jektu je navrženo z boku a zásobovací dvůr je u-
místěn za posuvnou krycí stěnou. Studie řeší i bar-

vu obchodního domu - červená a bílá - a nezapomí-
ná ani na omezení reklamy (nelze například plošně
polepovat výlohy a umísťovat libovolně billboardy
na fasádu). „Naše architektonické požadavky jsou
vysoké, nemíníme z nich ustoupit, odmítáme sebe-
méně slevit,“ říká starosta Jan Janeček. Možná ta-
ké proto patří Litomyšl mezi města s nejmenším po-
čtem supermarketů. Pokud srovnáme metry čtve-
reční prodejní plochy na jednoho obyvatele, jsou
před námi nejen Svitavy, Česká Třebová, Chrudim,
ale i například Vysoké Mýto a Lanškroun.   

Objekt s veřejnoprávním 
významem
Třetí objekt, který by měl být v delším časovém ho-
rizontu nejvýznamnějším a nosným, je navržen uv-
nitř půlkruhového parkoviště s kapacitou 117 par-
kovacích stání. Jde o vícepodlažní objekt, kde by do
budoucna mohla sídlit významná instituce. „Může
to být nová radnice, objekt státní instituce či jiná
budova s veřejnoprávním významem,“ vysvětluje
starosta Janeček. V tuto chvíli však bude uprostřed
půlkruhového parkoviště zrealizována odpočinko-
vá plocha podle návrhu architekta Sendlera. S ohle-
dem na možnou budoucí zástavbu se zde sice nepo-
čítá s vysazováním cenných dřevin, ale rozhodně
zde vznikne plocha s množstvím zeleně, kde bude
možné příjemně strávit nejen čekání na odjezd au-
tobusu. 
Bělidla jsou jedinou takto exponovanou lokalitou
na průtahu, kde má Město Litomyšl své pozemky.
Představitelé města si dostatečně uvědomují vý-
znam tohoto místa a proto při dostavbě dbají nejen
na architektonické řešení jednotlivých budov, ale
řeší danou lokalitu jako celek. 

Michaela Severová

Nová výpravní budova, na kterou bude navazovat systém
zastřešených nástupišť, vyroste rovnoběžně k ulici T. G.
Masaryka. Součástí výpravní budovy budou obchůdky
k pronajmutí, které budou přístupné jak z prostoru auto-
busového nádraží, tak z této ulice. 

Prodejna potravin je navržena jako jednopodlažní objekt.
Zajímavostí je umístění zásobovacího dvoru za posuvnou
krycí stěnou uvnitř objektu.

Studie dostavby lokality Bělidla řeší umístění autobusového nádraží, parkoviště s celkem 117 parkovacími stáními, prodejny potravin (vzadu) a výpravní budovy se zastřešenými nástupišti
(vlevo). V půlkruhu, který je vymezený parkovištěm, by v delším časovém horizontu měla vyrůst budova s veřejnoprávním významem.     
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Litomyšlští včelaři si připomenou 100. výročí
založené včelařského spolku v našem městě. Ve
spolupráci s okresním výborem Českého svazu
včelařů a Sborem paní a dívek uspořádají ve
dnech 28. - 30. ledna oslavy, které se jistě sta-
nou důstojným připomenutím včelařské tradi-
ce.
Součástí bohatého programu bude včelařská
výstava spojená s prodejem včelařských potřeb,
pomůcek a včelích produktů (med, medovina,
včelí kosmetika, medové pečivo apod.) i něko-
lik přednášek věnovaných problematice včelař-
ství, slavnostní schůze s vyznamenáním za-
sloužilých včelařů, akce pro školy s názvem
Sladké pondělí a především Večer M.D. Rettigo-
vé v zámeckém pivovaru, který doplní beseda s
MUDr. Janou Hajduškovou na téma Včelí pro-
dukty ve výživě a ochutnávka medového pečiva
a medoviny. Spolek včelařů a Město Litomyšl
vypisují v rámci oslav výtvarnou soutěž pro ma-
teřské a základní školy na téma Sladké pondělí,
jejíž uzávěrka je 20. února tohoto roku. Autoři
nejlepších prací z každé kategorie budou od-
měněni medovými cenami a jejich výkresy bu-
dou vystaveny v prostorách Městské knihovny v
Litomyšli. Na oslavy je zvána široká veřejnost!

-ih-

Stoletá tradice včelařství
na Litomyšlsku

Spolek včelařů a Město Litomyšl
vyhlašují v rámci oslav 100 let od

založení spolku včelařů v Litomyšli
výtvarnou soutěž pro mateřské

a základní školy na téma

SLADKÉ PONDĚLÍ
Soutěžní kategorie:

mateřská škola (předškoláci)
první ročník ZŠ
druhý ročník ZŠ
třetí ročník ZŠ

čtvrtý ročník ZŠ
pátý ročník ZŠ

Technika: malba nebo kresba
Formát soutěžní práce: čtvrtka A4 nebo A3
Termín doručení: nejpozději do 20. 2. 2006

V každé soutěžní kategorii mohou být 
přihlášeny maximálně dvě soutěžní práce 

v malbě a dvě soutěžní práce v kresbě

Soutěžní práce označte na zadní straně 
jménem autora, třídou a názvem školy a 

zašlete nepřeložené poštou na adresu Městský
úřad, odbor školství, Bří. Šťastných 1000, 

570 20 Litomyšl.

Práce můžete doručit i osobně na odbor 
školství Městského úřadu Litomyšl. Obálku 

označte heslem „Sladké pondělí“. Autoři 
nejlepších prací z každé kategorie budou 

odměněni medovými cenami a jejich výkresy
budou vystaveny v prostorách Městské 

knihovny v Litomyšli.

Medový večer Magdaleny Dobromily
Rettigové v zámeckém pivovaru

Litomyšlskému sboru paní a dívek se již v několika
předcházejících letech úspěšně dařilo oživovat tradi-
ce společenského života našich předků. Připomeňme
si alespoň staročeský bál, staročeský masopust nebo i
staročeskou svatbu - všechny akce měly příznivý o-
hlas.
V letošním lednovém Večeru M.D. Rettigové jsme se
rozhodli pokračovat v této tradici a proto se připoju-
jeme k oslavám 100. výročí existence jednoho ze spo-
lečensky velmi prospěšných spolků pro naše životní
prostředí a vůbec pro náš zdravý život - tedy k vý-
znamnému výročí našich včelařů. Věříme, že naše pa-
tronka M.D. Rettigová by nás za tento počin jistě po-
chválila. Vždyť všechny členky Spolku paní a dívek od
počátku měly k včelímu produktu - medu - velmi
vstřícný vztah. V třicátých letech minulého století u-
spořádaly dámy tohoto spolku v Litomyšli kurz výroby
medového pečiva v Hospodyňské škole pod vedením
odborné učitelky M. Tiché z Litomyšle pro dvacet zá-

jemkyň. A již o jeden měsíc později kurz další, který
přilákal třicet sedm litomyšlských žen.
V nadcházejícím Večeru M.D. Rettigové v lednu 2006
sice Sbor paní a dívek přenechává iniciativu ve výrob-
cích z včelích produktů zasvěcenějším včelařům, tak-
že večer bude nejen sladký a medový, ale současně i
společenský, veselý a zábavný. Do programu této čás-
ti bude začleněno veselé zpívání, hezké vyprávění,
vtipné průvodní slovo i každoroční soutěž - tentokrá-
te o nejchutnější medové pečivo. Jako host se před-
staví známá specialistka MUDr. Hajdušková, která
nám poradí, jak nejlépe využít včelích produktů pro
zdraví člověka.
Upozorňujeme, že Večer M.D. Rettigové se bude ten-
tokrát konat v zámeckém pivovaru, poslední sobotu  v
měsíci, 28. ledna již od 18 hodin. Zveme upřímně
všechny naše příznivce a těšíme se na milé shledání,
při kterém bude podáváno tradiční domácí občerstve-
ní.                                    Sbor paní a dívek v Litomyšli

100. výročí včelařství 
v Litomyšli a okolí

28. - 30. ledna 2006
Základní organizace Českého
svazu včelařů v Litomyšli k
tomuto výročí pořádá včelař-
skou výstavu spojenou s pro-
dejem včelařských potřeb,
pomůcek a včelích produktů
(med, medovina, včelí kos-
metika, medové pečivo a-
pod.), v jejímž průběhu se
budete moci zúčastnit video
programu s včelařskou tema-
tikou a včelařských předná-
šek. Oslavy se konají ve spo-
lupráci s OV ČSV Svitavy.
Program oslav:
Sobota 28. ledna
8.30 hodin Slavnostní otevření výstavy
9.00 - 12.00 hodin Zpráva o historii včelařství na Lito-
myšlsku a přednáška Ing. Josefa Mandíka - Včelařství
v České republice a v EU
12.00 přestávka
13.00 - 16.00 hodin Přednáška Dr. Ing. Františka
Kamlera - Ošetřování včelstev a boj proti varroáze
18.00 hodin Zahájení večera Sboru paní a dívek s
přednáškou MUDr. Jany Hajduškové Včelí produkty ve
výživě.
Neděle 29. ledna
9.00 - 12.00 hodin Přednáška Miroslava Zeleného Ce-
loroční provoz farmy
12.00 - 13.00 hodin přestávka
13.00 - 17.00 hodin Přednáška Ing. Petra Texla Mo-
derní včelařství předpokládá jednoduché technologie
a prodej včelích produktů přímo včelařem.
Pondělí 30. ledna
8.00 - 16.00 hodin Sladké pondělí - akce pro školy (ú-
činkují Milada Kadidlová a Petr Zaal)
Výstava otevřena 28. - 30. ledna od 9 do 16 hodin. Vše
se uskuteční v zámeckém pivovaru v Litomyšli.
Zveme tímto všechny včelaře, příznivce včelařství a o-
statní občany k návštěvě výstavy a přednášek. Občer-
stvení pro návštěvníky zajištěno.

-red-

Účastnice kurzu domácí výroby medového pečiva 18. - 21.
května  1932 v Litomyšli. Zúčastnilo se jej 20 žen, kurz za-
hájila M. Tichá přednáškou Význam medu v rodině a jeho
zužitkování v domácnosti.

Účastnice kurzu učitelek ve Včelařském ústavu v Dole. Jed-
nou z nich byla též odborná učitelka Marie Tichá z Litomyš-
le, která v listopadu 1933 vedla kurz Včelařského spolku ve
Skutči.

Litomyšl se rozloučila 
s rokem 2005

S uplynulým rokem se Litomyšlané společně rozlouči-
li již tradičně na Smetanově náměstí při dětském oh-
ňostroji. Starosta Jan Janeček před jeho zahájením
připomenul události, které se v roce 2005 v našem
městě udály: stoletá výročí Smetanova domu a peda-
gogického školství v Litomyšli, zisk stříbrného pásma
v soutěži evropských měst Entente Florale či nedá-
vnou návštěvu prezidenta republiky Václava Klause.
Ohňostroj, který přilákal obyvatele města i návštěvní-
ky z okolí, byl vskutku impozantní a sklidil od pří-
tomných potlesk.                                       foto I. Hudeček

Představitelé města připili všem Litomyšlanům na zdraví.
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Velká auta již nebudou v noci rušit 
obyvatele a návštěvníky města

Na základě stížností obyvatel města i připomínek ze
strany zastupitelů vyřizuje město v současné době
stanovení dopravního značení, kterým bude na všech
komunikacích (včetně parkovišť) na území celého
města zakázáno stání v nočních hodinách od 22.00 do
7.00 nákladním automobilům, autobusům a trakto-
rům. Dopravní značky budou umístěny na všech vjez-
dech do města a vytvoří tak dopravní zónu, která bu-
de umožňovat dvě výjimky. Z důvodů snahy o neome-
zování cestovního ruchu a ubytovacích kapacit, bude
povoleno v uvedeném období stání autobusů na par-
kovišti v ulici T.G. Masaryka (pod školami). Dále měs-
to umožní na stejném parkovišti stání nákladních au-
tomobilů se zvláštním povolením města. Součástí to-
hoto povolení bude nalepovací známka na přední sklo
vozidla a bude vydáváno pouze vozidlům ve vlastnic-
tví subjektů s trvalým pobytem nebo sídlem na území
města, které o to požádají. Platnost povolení a znám-
ky budou omezeny na lokalitu zmíněného parkoviště
po dobu kalendářního roku a budou vydávány bez-
platně.

Ze zastupitelstva
ZaM rozhodlo o založení obecně prospěšné společ-

nosti Evropské školící centrum o.p.s., jejímiž zaklada-
teli jsou Město Litomyšl a European Alliance of Ymca’s
(EAY) a ZaM schvaluje její Zakládací smlouvu. Prvními
členy správní rady budou: Michal Frankl (Praha), Ing.
Andrej Kašický (Moravská Třebová), Ing. Marcela Rof-
líková (Brandýs nad Labem), Ing. Jana Vohralíková
(Praha), Rev. Johan Vilhelm Eltvik (Oslo - Norsko), Pe-
ter Frederick Poster (Derbyshire - Anglie), Ing. Jan Ja-
neček (Litomyšl, starosta), Radomil Kašpar (Litomyšl,
místostarosta), MUDr. Jan Joukl (Litomyšl, člen rady
města), Jan Pikna, (Litomyšl, Smetanova Litomyšl),
Vojtěch Stříteský, (Litomyšl, člen rady města), Mgr.
Daniel Smetana (Litomyšl, kazatel). Prvními členy do-
zorčí rady budou: Jan Nissén LLB (Kalmar - Švédsko),
David Bedford (Londýn - Anglie), Mgr. Václav Nájem-
ník (Litomyšl, člen zastupitelstva města) Ing. Pavel
Kusý (Litomyšl, člen rady města).                             -ms-

Ministr nabídl bezúplatný převod 
některých památek kraji

Rada Pardubického kraje reagovala na nabídku mi-
nistra kultury Vítězslava Jandáka ohledně možnosti
bezúplatného převodu vybraných památkových ob-
jektů z vlastnictví státu do vlastnictví krajů. „Případ-
ný převod dvou až tří vybraných titulů našeho kraje,
jmenovitě zámku Litomyšl, Soubor lidových staveb
Vysočina a sýpky v areálu Příhrádku Pardubice, chá-
peme jako možnost k prosazení jejich efektivnější
správy a současně i jako šanci k rozšíření finančních
zdrojů na jejich obnovu a údržbu. Vidíme tu i šanci
napomoci rozvoji celého regionu v rámci cestovního
ruchu,“ uvedl krajský radní a emeritní starosta Lito-
myšle Miroslav Brýdl a dodal, že s památkami chce
kraj od státu i příslušné finanční prostředky na pláno-
vané investiční akce, údržbu a opravu objektů a na
personální zabezpečení jejich provozu. 

Na svatého Štěpána v Kotelně
Svátek svatého Štěpána byl v Music clubu Kotelna

ve znamení pohodové muziky v podání seskupení s
názvem Sunplugged. Při světle svíček a téměř výhrad-
ně vsedě zde Komár, Kopy, Ondra, Hajda a jejich hosté
zahráli největší pecky světové i domácí hudební scé-
ny. Muzikanti, personál i publikum byli nejen sváteč-
ně naladěni, ale i oblečeni. Všichni účinkující se zřek-
li honoráře a proto může být výtěžek z tohoto sváteč-
ního večera věnován dětem ze speciální třídy v Mateř-
ské škole Zámecká.

Od 1. ledna 2006 platí zákon, podle kterého lze k
cestě do států Evropské unie použít jako cestovní
doklad i občanský průkaz se strojově čitelnými ú-
daji. Pouze však v případě, že nemá oddělenu vy-
značenou část. Tyto občanské průkazy se vydáva-
jí od roku 2001 a mají světle zelenou barvu. 
Pozor ale musíte dát v případě, že s vámi cestují
děti mladší 15 let (nemají vlastní občanský prů-
kaz). V takovém případě musí mít děti vlastní ce-
stovní pas. Pokud ho nemají, mohou cestovat s ro-
diči jen na základě cestovního pasu rodičů,
v němž jsou tyto osoby mladší 15 let zapsané. 
Ministerstvo vnitra ČR nedoporučuje cestování
dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez
vlastního cestovního dokladu. 
Důvodem je skutečnost, že dítě zapsané v občan-
ském průkazu rodiče neprokáže státní občanství,
neboť do občanského průkazu se zapisují i děti -
cizinci. 
V případě Vašich dotazů je možné volat Městký ú-
řad Litomyšl, odbor správní, tel.: 461 653 391, ne-
bo 335.                                             Milena Holasová

Cestovat do států EU můžete i jen
s občanským průkazem, ale...

zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2006/2007
ve čtvrtek 9. února 2006 od 14 do 16.30 hodin v přízemí každé školy.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2000.
Vezměte s sebou rodný list dítěte

Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy
Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy
Základní škola Litomyšl, T.G. Masaryka 1145, okres Svitavy
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Celý název organizace

Adresa

Telefon E-mail

Ředitel Počet zaměstnanců, členů nebo žáků

Shrňte prosím činnost vaší organizace za uplynulý rok, a to ve stručnosti - dlouhé příspěvky jsme nuceni
kvůli omezenému rozsahu ročenky krátit. Upřednostňujeme text v elektronické podobě (*.doc, *.rtf  nebo
*.txt) - zamezí se tak možným nepřesnostem při přepisu. K informacím dále připojte jednu kvalitní
fotografii, klasickou nebo digitální, nejlépe na šířku, která by prezentovala Vaši organizaci, nebo její
činnost. Po realizaci ročenky bude k vyzvednutí na MěÚ.  

Uzávěrka nové ročenky už 13. ledna!

Dotazník

Město Litomyšl připravuje vydání výroční publikace Litomyšl 2005. Stejně jako v minulých
letech bude distribuována zdarma do všech litomyšlských domácností.
Kompletní informace. Naší snahou je, aby byla ročenka co nejúplnější a proto vyzýváme
všechny organizace i jednotlivce mající zájem o zveřejnění svých aktivit a činnosti, aby
nejpozději do 13. ledna 2006 zaslali tento vyplněný dotazník nebo jeho kopii na adresu:
Městský úřad Litomyšl, ing. Michaela Severová, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
nebo na e-mail: michaela.severova@litomysl.cz. Využít můžete také formulář umístěný
na www.litomysl.cz.
Reklama v ročence. Děkujeme všem, kteří se rozhodnete
v ročence inzerovat. Vaše prezentace je důležitá nejen
jako zdroj financování celého projektu, ale dokresluje
celkový život v našem městě. Máte-li zájem inzerovat
v publikaci Litomyšl 2005, můžete se již dnes,
nejpozději však do 13. ledna 2006 přihlásit
u ing. Severové, která Vám sdělí podrobnosti. 

Toto opatření bylo přijato na základě podobných řešení
dnes již většiny měst, která leží na zatížených tranzit-
ních komunikacích. Mělo by řešit dva okruhy problé-
mů. Prvním je odstavování tranzitních vozidel v mís-
tech, která pro tento případ nejsou vybavena přísluš-
ným sociálním zařízením. Dále odstraní stání náklad-
ních automobilů, autobusů a traktorů v místech, kde
při ranním startování ruší klid a znečišťují ovzduší.
Odstavování vyjmenovaných vozidel v nočních hodi-
nách v prostorách v soukromém vlastnictví, která ne-
mají charakter komunikací (např. areály firem a benzi-
nových čerpacích stanic), samozřejmě tímto doprav-
ním značením dotčeno nebude. Především tranzitní ři-
diči mohou využívat prostory bývalého podniku Silnice
v Trstěnické ulici. Zde za poplatek odstaví vozidlo v hlí-
daném prostoru a k dispozici je také sociálních zaříze-
ní včetně sprchy. Tyto prostory mohou být využívány
podle vyjádření provozovatele také k parkování vozidel
místních podnikatelů a firem, pokud jim nevyhovuje
zmíněné parkoviště v ulici T.G. Masaryka

Ing. Pavel Jiráň, Odbor místního hospodářství
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Středovým ostrůvkem rozdělená vozovka, vjezd se zá-
vorami a turnikety - takovým prostorem už dnes vjíž-
díte do areálu litomyšlské nemocnice. Na počátku
prosince byla dokončena rekonstrukce, která si vyžá-
dala investici dvou milionů korun. Polovinu přitom
hradilo Město Litomyšl. 
Dosud bylo jen na vůli řidičů, zda budou při vjezdu do
areálu respektovat zákazovou značku, která zde byla
už minimálně dvacet let. Nyní je vjezd zpoplatněn - do
půl hodiny je zdarma, za každou další započatou ho-
dinu zaplatí řidiči dvacet korun a za celodenní vjezd
se platí 150 korun. Pro svoje zaměstnance vydalo
zdravotnické zařízení abonentní karty, řidiči sanit-
ních vozů jsou vybaveni dálkovými čidly, kterými lze
ovládat obě závory - každou zvlášť. „Pokud bude v
jednom směru nějaký zádrhel, řidič sanity si bude
moci otevřít druhou závoru v protisměru,“ říká inves-
tiční technik Nemocnice Litomyšl Václav Andrle. Cena
tohoto nového systému se vyšplhala na 850 tisíc ko-
run. 

Řidiči začali v areálu
nemocnice platit 

Před dokončením je v areálu nemocnice také rekon-
strukce páteřní komunikace mezi vjezdem, monoblo-
kem a dětským oddělením, která by měla být zprovoz-
něna nejpozději do poloviny roku 2007. Další komuni-
kace vzniknou v rámci přístavby neurologického od-
dělení a operačních sálů k monobloku. Dokončeny by
dnes již měly být i zbytky boční obslužné komunikace.
Část prostředků na tyto úpravy opět přislíbilo uvolnit
Město Litomyšl.                            -eh- foto Ivan Hudeček

Novinky z Nemocnice Litomyšl
Neurologie se dočká nového prostředí
Lékaři i pacienti oddělení neurologie litomyšlské
nemocnice, které je dnes součástí interního pavi-
lonu, se mohou těšit na nové moderní prostředí.
Přístavba monobloku, kde bude vybudován také
třetí operační sál, bude ukončena v polovině roku
2007. Ve výběrovém řízení byla vybrána stavební
firma VW Vachal a.s., s níž
7. prosince podepsal Par-
dubický kraj smlouvu o dí-
lo. Nabídková cena 73 469
338 korun byla nejnižší ze
šesti nabídek. Ještě do
konce uplynulého roku by-
lo proinvestováno 10 mili-
onů korun. Stavba se paci-
entů téměř nedotkne. Je-
diné omezení nastane při
budování připojovacího
koridoru z dětského oddě-
lení.

Revitalizace nemocničního parku
Celkem 101 stromů, 5 342 keřů a 706 popínavých
rostlin bude vysazeno v nemocničním parku, kte-
rý prochází rozsáhlou revitalizací. Firma Jan Vav-
řín - ARS, která byla vybrána ve výběrovém řízení,
dokončí práce nejpozději v první čtvrtině roku
2007. Náklady dosáhnou 1 042 352 korun, z toho
Fond životního prostředí uhradí 80 procent, zby-
tek zaplatí investor z vlastních zdrojů.

I. mezioborový seminář
V sobotu 26. listopadu se v areálu zámku uskuteč-
nil první mezioborový seminář pořádaný Nemoc-
nicí Litomyšl. Akce se setkala s kladným ohlasem
a zúčastnilo se jí 242 osob. 

Řízení péče a zvyšování její kvality
Ve čtyřech termínech pro-
školila Nemocnice Litomyšl
(ve spolupráci s ISŠT) cel-
kem 240 svých zaměstnan-
ců, především z řad zdra-
votníků. Semináře byly za-
měřené na zvyšování kvali-
ty poskytované péče, bez-
pečnost klienta a komuni-
kaci. Ve dnech 7. a 8. pro-
since přednášeli manželé
Škrelovi, kteří strávili
dlouhý čas v Kanadě a v
Africe a jejich přednášky se

setkaly s velkým ohlasem. Od seminářů si vedení
nemocnice slibuje zlepšení služeb na prvodotyko-
vých pracovištích a zlepšení pobytu hospitalizo-
vaných klientů. 

Změny v lékařské ústavní pohotovostní
službě očního oddělení
od 1. ledna 2006 je upravena následovně: pondělí
- pátek 16.00 - 21.00 hodin, sobota, neděle, svá-
tek 8.00 - 13.00 hodin

Nový vjezd do areálu Nemocnice s elektronickým systémem.

Jitka Říčařová v roli zdravotního klauna pomáhá pacientům
dětského oddělení Nemocnice Litomyšl připevnit ozdoby na
vánoční stromeček.

Zdravotní klauni - Tomáš Berka a Jitka Říčařová z Hrad-
ce Králové přijeli ve čtvrtek 15. prosince potěšit malé pa-
cienty dětského oddělení litomyšlské nemocnice. Zá-
stupkyně firmy Eurotel předala při té příležitosti pra-
covníkům tohoto oddělení mobilní telefon, který zde
bude k dispozici i rodičům malých pacientů.

foto Ivan Hudeček

Malé pacienty potěšili
zdravotní klauni

Oznamujeme, že Dětské oddělení Nemocnice v Lito-
myšli provozuje nadále Lékařskou službu první pomo-
ci (pohotovost) pro děti a dorost ve věku do 19 let. Ta-
to pohotovostní služba pracuje pro všechny příchozí
bez bližšího rozlišení tzv. spádové oblasti. Ošetřuje
tak pacienty nejen z Litomyšle a okolí, ale také z ob-
lastí Vysokého Mýta, Chocně, České Třebové, Lan-
škrouna, Poličky, Nových Hradů, Proseče, Skutče,
dalších částí Chrudimska i z jakýchkoli jiných míst.  
Pohotovost Dětského oddělení Nemocnice v Lito-
myšli je otevřena pro pacienty, vyžadující neod-
kladné ošetření po všechny pracovní dny od 15.30
do 7.00 hodin. V sobotu, v neděli a ve svátek je

Lékařská služba první pomoci při dětském oddělení
v provozu nepřetržitě, v rozsahu 24 hodin denně. 
Pacientům, kteří přicházejí s odkladnými stavy, se
doporučuje, aby v soboty, neděle a svátky nepřichá-
zeli k ošetření v době od 7 do 11 hodin. Po tuto dobu
provádí lékaři vizity na lůžkových částech oddělení a
je proto pravděpodobné čekání. Upozorňujeme, že
lékař může být dočasně zaneprázdněn i v jinou den-
ní dobu, protože s pohotovostí současně zajišťuje i
péči o pacienty na lůžkových odděleních. Při přícho-
du na dětské oddělení je třeba, aby se pacienti ohlá-
sili sestře, která má právě službu.

MUDr. Jiří Novák, primář Dětského oddělení 
Nemocnice v Litomyšli

Jako za totality?
Ve středu 7. prosince navštívil naše město prezident
republiky. Domnívám se, že třeba jednou za život vi-
dět, zvláště v dětském věku, nejvyššího představitele
státu může být pro naše žáky zážitek a vlastně znát
prezidenta je i součást učiva. A je jedno, který je to
prezident, jak se jmenuje. Když jsme procházeli ná-
městím na krátký mítink s Václavem Klausem, setkal
jsem se cestou tam s nenávistným pohledem jednoho
staršího muže a s poznámkou, že je to jako za totali-
ty. Chci k tomu uvést jen následující: Žáci dostali spo-
lečně se svými třídními učiteli na vybranou, zda chtě-
jí na náměstí jít. Z 18 tříd se 14 rozhodlo, že ano. Ni-
koho jsem k tomu nenutil, i když si jsem samozřejmě
vědom toho, že je to pro mnohé lepší, než sedět ve
škole. Podotýkám, že pokud někteří učitelé projevili
nechuť k účasti, nebyli nuceni a zůstali ve škole. Stej-
ně s dětmi. Naopak z důvodu velmi nepříznivého po-
časí jsme dokonce řadu hlavně menších dětí proti je-
jich přání nechali ve škole, aby nenastydly. Viděl bych
naopak jako totalitní metodu to, kdybych žákům zne-

možnil poznat prezi-
denta. Přirovnal bych
to k něčemu podobné-
mu, jako kdybych před
nimi zatajoval, jakou
máme vlajku či jaká
jsou slova hymny. Ná-
rodní příslušnost je
něco, co by stále mělo
mít svou váhu, a insti-
tut prezidenta je něco
jako národní symbol. Opakuji ještě jednou, že návště-
va prezidenta nebyla pro naše žáky povinná a že ne-
byla nijak politicky zneužívaná. Mohlo to být poznat i
podle dotazů, které na něho naši žáci měli. Byly to do-
tazy zcela spontánní, trochu naivní a dětské, rozhod-
ně zcela apolitické. Jelikož byl pan prezident i přes
sychravé počasí velmi trpělivý a hodně dlouho pode-
pisoval fotografie, mohl jsem vidět velmi příjemný ob-
rázek, jak si některé děti šťastně odnášejí fotografii
podepsanou od pana prezidenta. Všichni ve svém ži-
votě jsme pocítili, jak snadno se zapomíná to, co jsme
se někdy naučili. Věřím, že i v dospělosti si většina na-
šich žáků bude pamatovat, kdo byl v době jejich škol-
ní docházky prezidentem. A to má svůj smysl.

Pavel Jirsa, ředitel III. základní školy
foto I. Hudeček 
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Litomyšlská architektura opět oceněna
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádalo čtvrtý roč-
ník soutěže Nový domov 2005. Jde o přehlídku reali-
zovaných staveb pro bydlení, tentokrát v letech 2004
až 2005. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 42 sou-
těžních návrhů. Ceny byly udělovány ve čtyřech kate-
goriích: novostavba rodinného domu, novostavba by-
tového domu, rekonstrukce bytového domu nebo jiné
budovy pro účel bydlení a výstavba bytů v domech
zvláštního určení. Kritériem hodnocení byla úroveň
architektonického řešení stavby, konstrukční řešení,
umístění stavby v daném prostředí, využití pozemku,
parkování, garáže, provedení stavby, ekonomická a e-
nergetická náročnost stavby.  

Porota složená z předních odborníků, kteří se dlou-
hodobě věnují právě bytové výstavbě, ocenila 2.
místem v kategorii novostavba bytového domu by-
tový dům C10-14 (A5) v lokalitě U Nemocnice v Li-
tomyšli. Autorsky je pod návrhem podepsán AP ate-
liér - Josef Pleskot, Zdeněk Rudolf, Jiří Trčka, Vero-
nika Vašková - Škardová. 
Na závěr si dovoluji ocitovat pár vět z hodnocení
poroty: „Výstavba bytového domu je situována ve
velmi příjemné lokalitě na okraji města s vymeze-
ným regulačním plánem kanceláře Rudiš - Rudiš.
Tato tvůrčí skupina také zahájila v roce 1998 zá-
stavbu území výstavbou prvního bytového domu a
nastolila tím prostor pro velmi příjemný rozměr
bydlení. Dům AP ateliéru Josefa Pleskota navazuje
na započatou stopu již třetí etapou a vyplňuje bílé
místo v organizaci území. Tak jako jeho předchůd-
ci používá vhodné měřítko, volí nízkopodlažní zá-
stavbu a každému bytu přiřazuje buď terasu nebo
malou privátní předzahrádku. Byty jsou svou užit-
nou půdorysnou plochou spíše menší, avšak jejím
obyvatelům nabízí standardizovaný a přiměřený
komfort a soukromí.“ Pro úplnost dodejme, že prv-
ní místo v této kategorii získal Ing. arch. Zdeněk
Trefil za Dům na půli cesty II ve Valašském Meziří-
čí.                                                    Michaela Severová

Na návštěvě bílého
království

Do svého bílého království pozval v neděli 4. prosince
širokou veřejnost litomyšlský keramik Jiří Dudycha.
Spolu se svým synem, spolumajitelem Ateliéru DUKE
Bohemia, se rozhodl přiblížit zcela novou kolekci šes-
ti reliéfů z cyklu „Architektura Litomyšle“. Zaměřil se
v nich na detaily historického města, které zasáhnou
srdce i mysl nejednoho návštěvníka a u řady místních
patriotů vyvolají vzpomínky na konkrétní místa. K
jednotlivým motivům přistupoval autor se sjednocují-
cím záměrem nahlížet na litomyšlské památky přes
zeleň, listoví stromů, snítky křovin, jakoby z úkrytu,
aby nerušil atmosféru pamětníků dávných časů. Ko-
lekce jistě potěší sběratele Dudychovy keramiky i ná-
vštěvníky města, kteří se rozhodnou odvézt si kousek
Litomyšle ve formě uměleckého díla do svého domo-
va.                                                            foto Ivan Hudeček   

Byla dokončena oprava vozovky u pivovaru 
Bezmála 11 milionů korun stála rekonstrukce ulic
V.K. Jeřábka a Jiráskova v Litomyšli. Většinu nákladů
spojených s opravou nesl Pardubický kraj, Město za-
platilo opravu chodníků a nové osvětlení.
V polovině listopadu byla ukončena kompletní výmě-
na konstrukce vozovky u zámeckého pivovaru. Na té-
to velice frekventované výpadovce na Českou Třebo-
vou se opravou dosáhlo snížení hluku, zvýšení plynu-
losti jízdy a především bylo odstraněno znečišťování
přilehlých domů rozstřikovanou dešťovou vodou a
znemožněno propadání vozovky. Součástí prací byla
též rekonstrukce přilehlé odstavné plochy a pravo-
stranného chodníku, přičemž pro předláždění byla
použita původní dlažba. Celkové náklady dosáhly 3,5
milionů korun. Budoucí dopravní situace v Litomyšli
by se podle starosty města Jana Janečka měla řešit ta-
ké s ohledem na tuto historickou část města, která by
se mohla stát zónou s omezenou dopravou.

Ivan Hudeček, foto Michaela Severová

Náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Ivo Toman
(vpravo) při slavnostním uvedení opravené vozovky do pro-
vozu. Spolu s ním přestřihli pásku krajský radní Miroslav
Brýdl a starosta města Jan Janeček.

Chyběl mi tu supermarket
a krytý plavecký bazén...
Je to přesně půl roku, co jsem se odstěhoval z krásné-
ho města jménem Litomyšl. Rád bych se zde ale zmínil
o důvodech, které mě k tomuto kroku vedly. Jako prv-
ní důvod byla práce, kterou je zde opravdu obtížné se-
hnat a druhým problémem bylo bydlení (drahá poři-
zovací hodnota a poměrně nákladný provoz).
V Litomyšli mi navíc chyběl krytý plavecký bazén, kte-
rý má sice většina okolních měst, ale proč stále dojíž-
dět? A také nemožnost vybrat si z více supermarketů
či diskontních prodejen. Mrzí mě fakt, že obyvatelé
Litomyšle musí neustále dojíždět do „obchoďáků“ do
okolních měst, kde není problém s tím, aby na jejich
území stálo hned několik obchodních domů najed-
nou... Pokud se dobře pamatuji, v plánu města bylo
mezi Vertexem a Husovou čvrtí vystavět obchodní zó-
nu. Obdobu průmyslové zóny, ovšem zde by se nena-
cházely žádné firmy, ale obchody a obchodní centra.
Což je, myslím si, výborný nápad. Škoda jen, že nebyl
dotažen do konce... Další fakt, za kterým se musí do-
jíždět, je třeba STK. 
Kdysi se našemu městu vyhnula hlavní trať Praha - O-
lomouc, nyní se zdá, že ani R35 tudy nepovede a ne-
dávno jsem zaslechl, že se má snad rušit litomyšlská

nemocnice. Tak si tak říkám, jak to zde asi bude vypa-
dat za takových 5, 10 let? 
Nechci, aby můj dopis haněl krásu Litomyšle. Jsem na
své rodiště právem hrdý! Ale věřte mi, že historie a
kultura města jeho občanům nestačí. Ti chtějí, ales-
poň co já vím, práci a slušný život. A ne, aby museli
všude dojíždět...                          Petr Němec, Olomouc

Šeredný žlutý klacek
Také jsem přivítal rozjezd místní autobusové dopravy.
Viděl jsem příspěvky, reakce občanů na kabelové tele-
vizi a vyjádření zástupců města. Potud je vše v pořád-
ku.
Co mě ovšem zarazilo je umístění zastávky pod věží
radnice na pěší zóně na náměstí. Nemyslím tím za-
stávku jako místo k nastupování, ale ten šeredný žlu-
tý klacek nazývaný označník zastávky. 
Občas něco vyfotografuji a proto vítám každé uložení
drátů a kabelů do země, aby zbytečně nehyzdily pro-
stor nad našimi hlavami. Byly doby, že kvůli zadráto-
vané zemi nebylo téměř možné udělat snímek bez
těchto „ozdob“. 
A nyní se na význačném místě (pár kroků od českého
lokte) objevila taková krása. Turisté (asi ne všichni)
tuzemští, ale i zahraniční (například z Japonska) si
domů povezou snímky radniční věže se žlutou tyčí. Co
na to památkáři?!
Nejsem pro zrušení dopravy kvůli jednomu necitlivě
umístěnému označníku. Nejspíš bych označník přesu-
nul blíže ke knihovně.            Pavel Džbánek, Litomyšl 

Tradiční setkání 
litomyšlských 
výtvarníků
Čtyřiatřicet výtvarníků z Litomyšle a okolí vystavuje
od soboty 17. prosince dohromady pětašedesát děl na
tradiční výstavě Výtvarná Litomyšl v Domě U Rytířů,
který pořádá Městská galerie Litomyšl. Většina z vy-
stavujících se také zúčastnila páteční vernisáže, při
které vystoupilo hudební trio Petr Sainer, Eliška Svo-
bodová a Martin Hrabina a litomyšlský knihkupec a
divadelník Luboš Švehelka přečetl jednu z povídek
Woodyho Allena.
Práce regionálních umělců jsou v Domě U Rytířů k vi-
dění až do 29. ledna. Prostory jsou přístupné denně
kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.    -red- 

Pronajmu kancelářské prostory 
v objektu GE Money Bank Litomyšl, Bělidla

Tel.: 602 462 460

Litomyšlský keramik Jiří Dudycha s kolekcí šesti reliéfů Li-
tomyšlská architektura.

Hudební trio Petr Sainer, Eliška Svobodová a Martin Hrabi-
na při vernisáži Výtvarné Litomyšle ‘05 v Domě U Rytířů.
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Hnutí Stonožka v projektu pomoci 
HIV pozitivním dětem

Při organizování pomoci dětem v oblastech Thajska
postižených zemětřesením a následnými vlnami
tsunami na konci roku 2004 vyvstala myšlenka po-
moci HIV pozitivním dětem, kterých je v jihový-
chodní Asii bohužel mnoho. Tyto děti za svoji ne-
moc nemohou, se smrtelnou chorobou se již narodi-
ly. Jejich rodiče většinou již zemřeli a ty ze šťast-
nějších žijí v domovech, kde je jim poskytována a-
lespoň základní lékařská pomoc.
V duchu hesla „Stonožka má 100 nožiček, pomozme
100 dětským nožičkám“ paní Běla Gran Jensen, za-
kladatelka hnutí Na vlastních nohou, při svém po-
bytu v Asii vybrala 50 HIV pozitivních dětí, o které
se začala Stonožka starat. Spolupracuje se dvěma
zařízeními - Mercy Centrem v thajském Bangkoku a
House of Family v kambodžském Phnom Penhu.
Stonožkové děti nemocným kamarádům umožní
svým finančním příspěvkem zajistit uniformy do
školy, léky a školní pomůcky, přispívají jim také na
jídlo. Thajské i kambodžské děti si pomoci stonož-
kových dětí nesmírně cení a je pro ně velmi důleži-
té, že někde daleko mají nové kamarády, na které
jsou patřičně hrdé.
Do projektu se zapojili také žáci II. základní školy U
Školek, kteří v prosinci odeslali 14 700 korun na-
střádaných během dvou sběrových akcí starého pa-
píru a prodejem vlastnoručně namalovaných obráz-
ků na účet Stonožky. Škola se tak postará o osmile-
tou dívku Fang a o něco mladšího chlapce Meka.

Na budovu sokolovny se vrátila
socha cvičence

Z budovy litomyšlské sokolovny opět shlíží plasti-
ka cvičence - Sokola. Původní originál od akade-
mického sochaře Jaroslava Brůhy byl nahrazen
kopií, kterou vytvořil absolvent Institutu restau-
rování a konzervačních technik v Litomyšli Jakub
Ďoubal. Socha byla slavnostně odhalena ve čtvr-
tek 1. prosince. Letos si připo-
mínáme 135 let od založení této
organizace v Litomyšli a 80 let
od postavení zdejší sokolovny.
Jaroslav Brůha, žák prof. Draho-
ňovského na Uměleckoprůmy-
slové škole a profesorů Myslbe-
ka a Stanislava Suchardy na A-
kademii výtvarných umění v
Praze, vytvořil své dílo podle
místního, tehdy pětadvacetile-
tého cvičence bratra Švejdy, kte-
rý mu stál modelem. (Jeho dce-
ra paní Zdeňka Blažková dodnes
v Litomyšli žije). „Mezi první
Brůhovy práce patří čtyři plasti-
ky na domě na pražském Perštý-
ně, je též autorem busty Viléma
Zítka pro foyer Národního divadla, medaile Minis-
terstva zemědělství z roku 1925 či návrhu jubilej-
ní stokoruny z roku 1955,“ říká bratr Jaroslav The-
imer. „Budovu litomyšlské sokolovny zdobí na ští-
tech symboly a název sokolovna od téhož autora.

V roce 1925 byly tyto všechny plastiky hodnoceny
na deset tisíc korun,“ dodává.
Sochu cvičence nahlodal zub času natolik, že mu-
sela být sejmuta, odborně ošetřena a uložena na
chráněné místo. „Socha byla kdysi zhotovena pří-
mo na místě, kde na železnou armaturu a vyzděný

základ byla nanášena vápenná
malta, která tvořila modelaci.
Takto zhotovená socha je mno-
hem méně odolná vůči povětr-
nostním vlivům než například
skulptury vytvořené z kamene.
Navíc docházelo ke korozi vnitř-
ní kovové armatury, která naru-
šovala plastiku zevnitř,“ vysvět-
luje autor kopie restaurátor Ja-
kub Ďoubal. Technicky nejnároč-
nější bylo podle něj sejmutí ori-
ginálu. Podstavec sochy musel
být speciální technikou podříz-
nutý, zhotovena kovová kon-
strukce, která držela plastiku
pohromadě a za pomoci jeřábu
socha snesena. Na její místo byl

osazen výdusek, jehož povrch byl ještě opatřen o-
chranným nátěrem. Originál sochy je umístěn pod
střechu v areálu sokolovny, kde bude chráněný
před vlivem srážkové vody.                                   

-eh- foto Jakub Ďoubal 

Dohled nad projektem pomoci HIV pozitivním dě-
tem má na starosti konzulka českého velvyslanectví
v Bangkoku Hana Flanderová, která je s dětmi v
pravidelném osobním kontaktu.
„Naše škola patří již celých deset let mezi ty ‘sto-
nožkové’ a děti již mnohokrát dokázaly pomoci ne-
známým kamarádům, kteří se ocitli v nouzi. Tato
pomoc je o to cennější, že děti samotné nemají tolik
možností, jak získat tolik potřebné peníze,“ říká
koordinátorka pomoci z litomyšlské školy Mgr. Lud-
mila Drobná. Děti se tentokrát samy rozhodly, že vě-
nují třeba i malé částky ze svých úspor a že se po-
kusí peníze získat výměnou za své obrázky. Se svý-
mi pracemi a vybaveni průvodním dopisem od pana
ředitele školy se vydaly do úřadů, firem, obchodů,
své obrázky nabízely také doma svým blízkým. „Vel-
mi si vážíme všech našich spoluobčanů, kteří naše
žáky neodmítli a podpořili jejich snahu svým fi-
nančním příspěvkem. Všem takovým chápavým a
vstřícným lidem moc děkujeme,“ uzavírá Ludmila
Drobná.                                 Text a foto Ivan Hudeček

Na sklonku loňského roku se již po patnácté setkaly
děti ze „stonožkových škol“ z celé republiky, Sloven-
ska a Norska na vánočním koncertě v pražské Lucer-
ně. Nechyběli ani žáci z II. základní školy U Školek v
Litomyšli.
Odpolednímu koncertu předcházela dopolední slav-
nostní mše ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuc-
kého, při níž hlavní armádní kaplan pplk. Tomáš Ho-
lub připomněl, že ne všechny děti na světě mají mož-
nost žít v klidu a míru a zároveň poděkoval českým
dětem za jejich snahu ulehčit všem kamarádům, kteří
to potřebují, jejich těžký život.
Herec Petr Vacek, který koncert uváděl, představil
spojený pěvecký sbor ze stonožkových škol ve Spále-
ném Poříčí a v norském Al. Jejich vynikající vystoupe-
ní zakončila česká vánoční koleda, kterou zazpívaly i
norské děti skvělou češtinou. Hlavní hvězdou večera
se stala jedna z hvězdiček loňské soutěže Super Star
Gába Al Dhába, bouřlivým potleskem publikum oceni-
lo i následující píseň Ivy Frühlingové. Nejvzácnějším
hostem se však stal generál Štefka, patron Stonožky,
od něhož se děti dozvěděly, kde všude Armáda ČR
společně se Stonožkou pomáhají. 
Na jevišti vystoupil také dívčí pěvecký sbor z Bloomfi-
eld Hills Schools z amerického státu Michigan, v jehož
podání zazněly vánoční koledy různých národů. Sbo-
ristky poté předaly paní Jensen finanční dar ve výši
500 amerických dolarů určené pro stonožkové konto.
V dalším programu promluvila Běla Gran Jensen, kte-
rá připomněla patnáct uplynulých stonožkových let a
poděkovala všem, kteří se na činnosti hnutí nezištně
podílejí. Pozdravit děti přišel také Petr Bende, který
zazpíval několik svých nových písní a večer zakončil
společný zpěv stonožkové hymny Never Be Alone.
Záznam z večera vysílala Česká televize na Štědrý den
v poledne.                                 -red- foto Vladimír Šauer

Jubilejní vánoční 
koncert v Lucerně

Nejenom v Brně, nýbrž i v
Litomyšli mají vánoční
strom ze soukromé zahra-
dy. Do Smetanova náměs-
tí tu září více než dvanáct
metrů vysoký vánoční
strom, který byl dlouhých
čtyřiatřicet let ozdobou
v zahradě rodiny Kutovy
z Litomyšle, bydlící v ulici
Za Brankou na Záhradi.
Majitelé ho dostali darem
od známých ve východ-
ním Německu. Zvláštní

druh smrku se ujal a tvořil u rodinnéhu domu přiroze-
nou dominantu. Protože již převyšoval dům, rozhodli
se majitelé pro jeho vánoční využití. Rovnoměrně
rostlý smrk v Litomyšli dotvářel vánoční náladu.       

Text a foto Miroslav Škrdla

Odkud je vánoční strom
na Smetanově náměstí?

Při procházce po Karlově mostě.

Malování obrázků pro děti z Thajska postižené virem HIV.
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Sochařská výzdoba domů a pamětní 
desky významných osobností

Dům čp. 8 Jiráskova ulice
Bývalá piaristická kolej,
založená Frebonií Euse-
bií z Pernštejna a posta-
vená v letech 1641-1680, má krásný PORTÁL vytesa-
ný v pískovci roku 1685. Je lemován pravoúhlým rá-
mem s postranními volutami. Po stranách je zdoben
v horních rozích ovocnými růžicemi, zavěšenými na
plastické draperii. V dolní části ostění jsou ploché
voluty. Nad kládím volutové římsy dva andílci ne-
sou kartuše, z nichž pravou zdobí strom a levou roh
hojnosti. Výklenek uprostřed zdobí socha PANNY
MARIE, držící na levém předloktí Ježíška. V pravé
ruce měla původně zlaté šípy milosti a lásky. Socha
Panny Marie byla roku 2002 odborně restaurována
v sochařských ateliérech v Institutu restaurování a
konzervačních technik v Lito-
myšli studentem 4. ročníku Da-
nem Chadimou pod vedením dě-
kana fakulty akad. sochaře Mgr.
Jindřicha Plotici. Podle originálu
byla vytvořena sádrová kopie a
pak výdusek z umělého kamene
ze směsi křemičitého písku s ce-
mentem a pigmentem. Touto ko-
pií, u niž chybí korunka i šípy,
byla nahrazena původní socha.
Originál je instalován v kapli sv.
Josefa chrámu Povýšení sv. Kří-
že. 
Pod sochou Panny Marie je deska
s nápisem „DISPENSATRICI GRA-
TIARUM VERTEX OLIVETANUS“
(Dárkyní milostí hora Olivetská). 
Pod deskou je ZNAK řádu piaristů
v kartuši, nesený dvěma andílky.
Při požáru, který roku 1775 zachvátil celé město i
kolej, byl portál značně poškozen. K větším restau-
račním pracem portálu došlo v roce 1892 a v letech
2001 - 2002.
Jedinečné barokní vstupní dubové dveře mají boha-
tou řezbu.
Do zdi křížové chodby piaristické koleje je vsazen E-
PITAF FRIDRICHA TRAUTMANNSDORFA, pocházející
z roku 1696. V rajském dvoře koleje je ve zdi umís-
těna jednoduchá pamětní deska pokrokového filo-
zofa, přírodovědce a buditele JANA EVANGELISTY
PURKYNĚ (1787-1869), který jako klerik v letech
1806-1807 studoval na piaristickém gymnáziu a
současně vyučoval na obecné škole v Litomyšli. 

Dům čp. 6/7 Jiráskova ulice
Na nároží domu ve výklenku je umístěna pískovco-
vá polychromovaná plastika SV. JANA NEPOMUC-
KÉHO, pocházející z 2. pol. 18. století. Autorství je

připisováno sochaři
Františku Pacákovi.
Dům čp. 3 Jiráskova u-
lice

Součástí tohoto objektu, dnes sídla Institutu res-
taurování a konzervačních technik, je Červená věž.
Její původ lze zařadit na konec 15. století, kdy
Kostkové z Postupic vybudovali tzv. Nové město a
kdy věž byla součástí jeho hradeb. Je to zcela ojedi-
nělá památka na pozdně gotickou urbanistickou e-
tapu vývoje města.
Do západní zdi věže je zasazen ZNAK KOSTKŮ Z PO-
STUPIC, který patří k nejstarším zachovaným svět-
ským projevům kamenické práce v Litomyšli. Znak
představuje šikmo položený štít s hráběmi a nad
ním přilbu s chocholy. Byl vytesán z pískovce. Dnes

je do značné míry poškozen a u-
važuje se o jeho přemístění.

Dům čp. 31 Jiráskovo náměstí
Na čelní fasádě domu zvaného
Buřvalka ve výšce prvního patra
mezi okny je zabudována pamět-
ní deska spisovatele ALOISE JI-
RÁSKA (1851-1930) s jeho reliéf-
ní podobou a s textem „Za svého
působení v Litomyšli v l. 1884-
1888 bydlel v tomto domě v le-
tech 1882-1888“. Deska je dílem
sochaře a sklářského výtvarníka
Jaroslava Brychty (1898-1971),
rodáka z Pohodlí u Litomyšle.
Brychta studoval na UMPRUM
v Praze, kde byl žákem profesorů
Josefa Drahoňovského a Celby
Kloučka. Jaroslav Brychta půso-

bil pedagogicky na Průmyslové škole sklářské v Že-
lezném Brodě. Jako sochař se soustředil na portrét-
ní plastiku.
K slavnostnímu odhalení došlo při 70. Jiráskových
narozeninách v září 1921.

Dům čp. 82 ulice Bří Pátů
Na domě je zasazena pískovcová pamětní deska JO-
SEFA PÁTY (1886-1942), filologa, slavisty, profeso-
ra lužickosrbského jazyka a literatury na filozofic-
ké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1907
byl spoluzakladatelem Společnosti přátel Lužice. Po
atentátu na říšského protektora Heydricha byl 24.
června 1942 na vojenské střelnici v Praze - Kobyli-
sích popraven.
Pamětní deska Josefa Páty byla vytvořena litomyšl-
ským rodákem akad. sochařem Emilem Kubíčkem.

Připravuje Alena Randáková
foto Ivan Hudeček, pokračování

Adventní doba je plná
očekávání a těšení se
na nejpříjemnější
svátky v roce. A proto
jsme se rozhodli, že
první prosincové dny
v naší Základní škole
v Čisté na Litomyšl-
sku věnujeme projek-
tu „Vítáme Advent“.
Ve čtvrtek 1. prosince
odpoledne jsme se
všichni sešli v budově

školy, abychom vyráběli adventní dekorace. Vyzkou-
šeli jsme si pečení vánočních perníčků, zdobení ad-
ventních věnců a stuh, výrobu adventního kalendáře
(tentokrát motiv kapříků), vytváření vánočních svíc-
nů a ozdob ze slaného těsta. Po dvouhodinovém pra-
covním nasazení nás čekal průvod se světýlky obcí.
Ten byl zahájen zpěvem koledy, kterou si s námi zaz-
pívali i účastníci z řad veřejnosti. Světélkující průvod
se neustále rozrůstal o další příznivce této tradice a
v očích našich dětí zářila skutečná radost.
Vyvrcholením večera byl ples v pyžamech, byl zahájen
promenádou a představením tanečníků, následovaly
taneční soutěže a hry. Unaveni tancem a novými zá-
žitky se všichni zachumlali do spacáků. Po nezbytné
pohádce a popřání dobré noci se po celé škole rozhos-
tilo ticho.
Druhý den náš projekt pokračoval zdobením napeče-
ných perníčků a perníkového Betlému, zimní pohád-
kou a očekáváním příchodu Mikuláše se svojí druži-
nou. Když jsme uslyšeli zvonění zvonků, rozhostilo se
tělocvičnou napjaté ticho, které však netrvalo dlou-
ho. Postupně se děti osmělovaly, zpívaly písničky a
přednášely básně. Jejich statečnost odměnili Miku-
láš, anděl a čert nadílkou. Poté následoval program,
který si připravily starší děti pro své mladší spolužá-
ky. Hrály loutkové divadlo, jehož součástí byly různé
soutěže a úkoly.
Projekt se nám velice líbil, moc děkujeme všem ma-
minkám za upečené dobroty a všichni se těšíme na
další společné akce.                              Učitelky ZŠ Čistá

Jak jsme vítali Advent

V sobotu 3. prosince pořádali skauti v centru Lito-
myšle dobrodružnou hru Vyzvědači. Hra byla urče-
na pro členy všech čtyř litomyšlských oddílů. Cel-
kem 33 dětí se rozdělilo do čtyř skupin těchto ba-
rev: zelená, žlutá, modrá a červená. Historické jád-
ro města bylo rozděleno na čtyři území. V každém
území měla jedna skupina schovaný svůj hlavní
stan. Letos byly úkryty v těchto místech: Skupina
IV: Ve křoví vedle podchodu pod silnicí č. 35. Skupi-
na III: Ve křoví před cestovní kanceláří CKL. Skupi-
na II: V rohu klášterních zahrad u odpadkového ko-
še. Skupina I: Na Komenského náměstí v zadní čás-
ti obchodu. Pokud jste snad v sobotu večer měli
strach, že v křoví u podchodu se skrývají čerti, pa-
trně jste nevědomky objevili hlavní stan čtvrté sku-
piny. 
Cílem hry bylo pronikat na nepřátelská území a zjiš-
ťovat odpovědi na záludné otázky, které každá sku-
pina obdržela v zapečetěné obálce před začátkem

hry. Tak například: Ve kterém roce byly obnoveny
Klášterní zahrady? Kolik oken má Pedagogická ško-
la do dvora? A další.
Při zjišťování si ale všichni vyzvědači museli dát po-
zor, aby je nechytil někdo z území, na kterém se
právě pohybovali. To by je stálo ztrátu lístečku s o-
tázkou, který fungoval zároveň jako život. A neu-
stále se vracet do hlavního stanu pro nové lístečky
bylo velice unavující. Navíc hrozilo prozrazení ú-
krytu protivníkům, kteří měli za odhalení cizího
doupěte body k dobru.
O půl sedmé, tedy po hodině a půl herního času, hra
skončila a všichni se sešli v klubovně na vyhlášení
výsledků. Bohužel se jen těsně minuli s Mikulášem,
který se na ně přišel podívat. Nemohl na ně déle če-
kat, a tak zanechal v klubovně alespoň krabici
s perníky a slíbil, že 5. prosince večer se za každým
přijde podívat osobně i s čerty, andělem a plným
košem sladkostí.                                            Petr Fiala

Mikuláš versus vyzvědači

V kostele sv. Mikuláše v Sebranicích se 21. prosince u-
skutečnil vánoční koncert. Na samém začátku vystou-
pily děti 4. třídy Základní školy v Sebranicích pod ve-
dením paní učitelky Hany Preclíkové s Živým betlé-
mem. Krásné vystoupení slova protkané koledami po-
těšilo všechny přítomné. Pěvecké sdružení Dalibor ze
Svitav vystoupilo s vánočními písněmi. V Sebranicích
se již 4. prosince uskutečnil adventní koncert K poctě
sv. Mikuláše v provedení varhanního mistra Roubala a
herce Matějčka z Prahy. „Kulturní komise společně s
farním úřadem nabízí bohatý program pro místní ob-
čany  i návštěvníky z okolních obcí. Koncerty jsou hoj-
ně navštěvovány,“ konstatuje Ing. Lenka Kmošková.

Vánoční koncert 
v Sebranicích
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Konec roku je vždy příležitostí k hodnocení, ať
již toho, co se podařilo, nebo záměrů, které se
nezdařily dotáhnout do konce. Na prahu nové-
ho roku je také třeba stanovit priority pro další
období. Bilancují a hodnotí nejenom podniky,
úřady, organizace, ale také školská zařízení.
Jak vidí uplynulý rok jsme se zeptali ředitele
Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pe-
dagogické školy Litomyšl Stanislava Leníčka.
„Tento rok byl pro nás velmi náročným, neboť jsme
připravovali oslavy stého výročí založení školy.
Nutno podotknout, že se vydařily, a to z pohledu
veřejnosti, absolventů, představitelů kraje i měs-
ta. Dostali jsme řadu děkovných dopisů, které nás
velmi potěšily.“

Sto let života školy je za vámi, co plánujete
na prahu další stovky?
„Pravda je, že veškeré přípravy oslav sice vyvrcho-
lily 23. října, ale tato kapitola není ještě zcela uza-
vřena. Do konce roku je ještě třeba vyfakturovat
některé zakázky spojené s oslavou výročí. Jako ře-
ditelství jsme však udělali za uplynulými sto lety
tlustou čáru a nyní se připravují novinky pro roky
další.“

Které z nich jsou pro vás nejdůležitější?
„Z hlediska chodu školy to jsou některé záležitos-
ti vyplývající z nového školského zákona i z jeho
novely. Jedná se třeba o přípravu na ‘celostátní

maturity’, které jsou ze strany studentů očekává-
ny s obavami, pracujeme rovněž na získání akredi-
tace Vyšší odborné školy. Naše škola byla vybrána
jako jedna z deseti v rámci Pardubického kraje pro
projekt celoživotního vzdělávání UNIV.“

Plánů máte, jak je vidět, celou řadu. Kromě
zmiňovaných aktivit však zahajujete i projekty
spojené s výukou cizích jazyků.
„V souvislosti s tím bych rád zmínil především
možnost, která se našim studentům nabízí již od
nastávajícího roku 2006. V jednání je totiž stu-
dentská praxe v mateřských školách ve Velké Bri-
tánii a možnost po absolvování školy zde praco-
vat. V čele Agentury Kangacren, která s námi na-
vázala spolupráci, stojí naše absolventka Dáša
Šemberová. Je velmi potěšitelné, že i naši bývalí
studenti si uchovávají dobrý vztah ke své alma
mater i poté, co se ocitnou v praxi.“  

Hodláte rovněž pokračovat ve zvelebování
objektu školy či domova mládeže?
„Letos jsme rekonstruovali kanalizaci školy i její-
ho dvora, v roce příštím hodláme pokračovat re-
konstrukcí sociálního zařízení. Plánováno je na
období letních prázdnin. Výsledkem by mělo být
estetičtější sociální zařízení, kde bude k dispozici
více kabinek. V plánu je i oprava starší části inter-
nátu.“                          

Připravila Zuzana Fruniová

Studenti pedagogické školy 
na praxi do Británie

V září roku 2005 jsem se
společně se dvěma spolu-
žáky Jiřím Mládkem a Ji-
řím Hřebačkou zúčastnil
odborné stáže v Holandsku. To bylo možné díky spo-
lupráci naší školy VOŠ a SOŠT Litomyšl s grantovým
programem Evropské unie Leonardo da Vinci. Do to-
hoto programu jsme se, za pomoci našeho učitele
angličtiny I. Pachla, přihlásili na jaře roku 2005. Náš
pobyt trval tři týdny. Po příjezdu do Holandska jsme
se seznámili se studenty ze SOUz Chvaletice, které ta-
ké spolupracuje s tímto programem. Společně jsme si
prohlédli střední technickou školu v Apeldoornu,
místní učitelé nám pak poskytli přesné informace o
našem zaměstnání, ubytování a vše potřebné kolem.
Bydleli a pracovali jsme společně ve dvojicích, každá
v jiné firmě. Já s Jirkou Mládkem jsme bydleli v malém
městečku Lieshout, ležícím pár kilometrů od Eidho-
venu, další studenti v Laarenu a Lochemu.
Ubytováni jsme byli na statku rodiny Vogelsových,

Odborná stáž studentů VOŠ a SOŠT
Litomyšl v Holandsku

kde o nás bylo velmi dobře
postaráno. Naše zaměstná-
ní bylo vzdáleno patnáct
minut chůze od statku.

Pracovali jsme jako servisní mechanici u firmy Staa-
degaard zabývající se prodejem a servisem zeměděl-
ské a stavební techniky hlavně od firmy John Deere.
Práce zde byla velmi zajímavá a díky ochotě a znalos-
ti angličtiny většiny pracovníků pro nás nebylo pro-
blémem se dorozumět.
Každému, kdo má příležitost zúčastnit se odborné
praxe v zahraničí, bych doporučoval jí využít. Tato ne-
nahraditelná zkušenost nám nejen pomohla s anglič-
tinou a odbornými znalostmi, ale hlavně přinesla
spoustu neopakovatelných zážitků a vzpomínek ze
zcela odlišného prostředí jak pracovního, tak všední-
ho života. 
Chtěl bych touto cestou za sebe a své dva spolužáky
poděkovat pracovníkům programu Leonardo da Vinci
a VOŠ a SOŠ Technická Litomyšl.             Milan Kovařík

Kalendář vánočních tradic
Studenti pedagogické školy připravili pro děti z Ma-
teřské školy 17. listopadu vystoupení s názvem Kalen-
dář vánočních tradic, prostřednictvím kterého se ti
nejmenší seznámili se zvyky od Adventu až po Štědrý
den. „Snažili jsme se děti vtáhnout do připraveného
vystoupení studentek. Společně s nimi si mohly vy-
zkoušet předváděné tradice,“ uvádí Aneta Kopecká,
která Kalendář vánočních tradic se svými svěřenci při-
pravila. Toto vystoupení nebylo jediným. Studentky
uspořádaly rovněž mikulášskou nadílku pro malé pa-
cienty ve zdejší nemocnici či děti se zrakovým posti-
žením. V předvánočním čase potěšily také seniory v li-
tomyšlském a sloupnickém domově důchodců i děti
ve školní družině při II. základní škole.                    -zf-

JAZYKOVÁ AGENTURA
777 345 866 
608 200 467
731 103 727

Smetanovo nám. 77 (průchod Slezák)
akaia@akaia.cz

DALI JSTE SI NOVOROČNÍ 
PŘEDSEVZETÍ?

NOVÝ KURZ ANGLIČTINY 
PRO ZAČÁTEČNÍKY

ZAHÁJENÍ: POLOVINA LEDNA 2006
DÉLKA:  44 VYUČOVACÍCH HODIN

CENA: 2000 Kč
POČET ÚČASTNÍKŮ: 6-12

S ANGLIČTINOU DO ROKU 2006!

Litomyšl je proslulá svojí spolkovou činností - aktiv-
ně působí v našem městě víc než osmdesát spolko-
vých, kulturních a sportovních organizací. Své akti-
vity mohou organizace prezentovat v ročence,
v městském zpravodaji Lilie, v místní kabelové tele-
vizi či na internetových stránkách www.litomysl.cz 
Zastupitelstvo města Litomyšl však podporuje čin-
nost spolků také finančně. Každý rok je v rozpočtu
schválen určitý nezanedbatelný objem peněz, který
je během roku rozdělován mezi spolky. Výši konkrét-
ní dotace schvaluje zastupitelstvo města na návrh
rady města. Zákon o obcích umožňuje radě zřizovat
tzv. poradní orgány - v tomto případě je zřízena kul-
turní a sportovní komise. Již před několika lety při-
jala rada města grantový systém, který určuje, jakým
způsobem mají komise pracovat při rozdělování
těchto peněz. Základem tohoto systému jsou dva
druhy příspěvků. Spolky (nadace, sdružení) mohou
získat dotaci buď na činnost nebo na akci. Komise
vycházejí při svém rozhodnutí z informací, které mu-
sí žadatel o dotaci vyplnit do daného formuláře.
V případě dotace na činnost jde například o počet
členů spolku, o výši požadovaného příspěvku ve
vztahu k celkovému rozpočtu, žadatel popíše činnost
spolku apod. Pokud příslušný spolek nedodá do 13.
ledna 2006 zprávu o činnosti za předchozí rok, může
rada města finanční příspěvek zkrátit, případně ho
neudělit vůbec. K tomuto kroku bylo přistoupeno
z důvodu neukázněnosti některých přispěvovatelů
do výroční publikace.  
Formuláře žádostí o poskytnutí dotace na rok 2006
na podporu činnosti spolku nebo na podporu konání
jednorázové akce jsou k dispozici na podatelně
městského úřadu, v informačním centru nebo na
www.litomysl.cz. Také pro tento rok jsou stanoveny
dvě uzávěrky přijímání žádostí - konec ledna a konec
května. Agendu příspěvků kulturním organizacím a
spolkům vede odbor kultury a cestovního ruchu (ve-
doucí ing. Severová) a agendu příspěvků sportovním
organizacím odbor školství, sportu a volného času
(vedoucí Mgr. Kadidlová). 

Michaela Severová

Spolky, nadace a sdružení
mohou žádat o dotace
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Vzpomínkové kalendárium 
Litomyšle v lednu 2006

Nové knižní tituly v Městské knihovně
Petra Sternbergová - Svatbář, Mas Paukertová-Lehar
- V exilu s Olgou Masarykovou - Revilliadovou, Walt-
raud Hulke - Praktická kniha o barvách, Jaroslav
Matějka - Nejrychlejší babička, Petra Balvínová - Vy-
padáš skvěle!, Jan Kraus - Uvolněte se, prosím, Sláv-
ka Peroutková - Třetí ženou svého muže, Ladislav
Chmel - Irena Kačírková, Marek Podhorský - Toulavá
kamera, Josef Petrů - Milý člověk Jan Libíček, Jo-
nathan Elphick - Národní parky a další přírodní pa-
mátky Velké Británie, Milan Pokorný - Karel Kyncl -
život jako román, Mario Ludwig - Naší přírodou mě-
síc po měsíci, Pavel Novák - Polský zápisník, Olga
Sommerová - O čem sní muži, Radek Fukala - Sen o
odplatě, Umberto Eco - Tajemný plamen královny

Loany, Jana Němcová - Z deníku lesbičky, Monika
Zgustová - Tichá žena, Günter Grass - Jako rak, Já-
chym Topol - Kloktat dehet, Pavel Kohout - To byl
můj život? Nic Kelman - Holky, Galina Poppová - Ka-
luž plná smíchu, Bob Dylan - Kroniky, Libuše Moní-
ková - Pavana za mrtvou infantku, Kate Long - Pří-
ručka špatné matky, Olga Walló - Sekundární zisky.
Neutíkejte před rakovinou, Petr Šabach - Schůzky s
erotikou, Vladimír Přibský - Pánové v nejlepších le-
tech, Stephen King - Dlouhý pochod, Marta Ehlová -
Dům na královských Vinohradech, Lee Harris - Vraž-
da v Den smíření, Eric-E. Schmitt - Manželské vraž-
dění, Anne Lamottová - Co dlužím synovi, Shannon
Drake - Divoká srdce, Mireille Calmel - Ples vlčic 2.

250 let - 1. ledna 1756 se v Litomyšli narodil Jan Pre-
sident, kupec, v domě čp. 113 na náměstí, otec piaris-
ty Germana Presidenta, autora prvních dějin města.
160 let - 4. ledna 1846 se narodil v Jimramově Jan Ka-
rafiát, evangelický duchovní, spisovatel, studoval v Li-
tomyšli, nejznámější kniha Broučci byla i zfilmována.
30 let - 7. ledna 1976 zemřel v Litomyšli Josef Sobola,
odborný učitel, funkcionář Sboru hasičů i Okresní
jednoty, Červeného kříže ve městě i v okrese, Sokola
ve funkci vedoucího odboru loutkářského, mnohde i
předsedou neb starostou i zasloužilým členem.
110 let - 9. ledna 1896 se v Litomyšli narodil Jaromír
Metyš, duchovní Československé církve husitské, kni-
hovník městské knihovny, organizátor hudebního dění
ve městě ve 20., 30 i dalších letech minulého století,
dirigent Vlastimilu i orchestru, propagátor města Sme-
tanovy hudby klavírními koncerty i doprovody před-
ních operních umělců, člen mnoha spolků i sdružení.
65 let - 9. ledna 1941 zemřel Ladislav Machač, advo-
kát, státoprávní politik, Omladinář, Sokol, obhájce
českých zájmů, přední český politik, propagátor češ-
ství svými přednáškami po Čechách. Pohřben v Lito-
myšli.
95 let - 10. ledna 1911 zemřel v Praze Emanuel Miři-
ovský, básník a profesor gymnázia v Litomyšli.
10 let - 12. ledna 1996 zemřel v Praze Eduard Haken,
solista opery Národního divadla v Praze, každoroční
účinkující umělec na Smetanově Litomyšli i samostat-
ných koncertech ve městě. Nezapomenutelný Kecal i
vodník.
85 let - 13. ledna 1921 zemřel v Litomyšli Antonín
Brachtl, knihovník městské knihovny v Litomyšli.
105 let - 13. ledna 1901 se narodil Miroslav Šplíchal,
vedoucí prodejny Baťa, dlouholetý náčelník Sokola
Litomyšl.
110 let - 14. ledna 1896 se narodil Karel Svolinský,
malíř, ilustrátor, výtvarník. Navrhl záhlaví plakátu na
první festival Smetanovy Litomyšle, který se používal
několik let.
155 let - 15. ledna 1851 se narodil v Litomyšli Quido
Šimek, obchodník, sběratel starožitností, obrázkový
kronikář města před i po 1. světové válce, přední
funkcionář Společnosti kosů. Svoji cennou sbírku od-
kázal městskému muzeu. Pohřben je v Litomyšli (tře-
ba více péče v udržování).
80 let - 17. ledna 1926 zemřel v Písku August Sedlá-
ček, historik, profesor gymnázia v Litomyšli. Autor
několikadílných Hradů a zámků i tvrzí v Čechách, za-
čínající Hrutnovem u Benátek. Jeho dílo je v dnešní
době nově vydáno.
115 let - 18. ledna 1891 se narodil v Pavlovicích Karel
Pokorný, sochař. Dvě jeho sochy jsou Průmysl a Ze-
mědělství na Spořitelně na straně ze Špitálské ulice.
150 let - 20. ledna 1856 zemřel v Litomyšli František
Jelínek, řezník, radní, historik. Autor třídílné Histo-
rie města Litomyšle. Je to jedna z prvních českých
knih o historii města v Čechách.
15 let - 20. ledna 1991 zemřela v Praze Ludvika Smr-
čková, malířka, grafička, sklářská výtvarnice. Své
práce vystavovala v tuzemsku i v zahraničí. Profesor-
ka učitelského ústavu v Litomyšli.
110 let - 20. ledna 1896 se narodil Josef Březina,
podplukovník, obyvatel našeho města na náměstí. Byl
popraven v roce 1944.
100 let - 21. ledna 1906 se narodila v Litomyšli Zdeň-
ka Císařová, velmi známá, svérázná osobnost města,
vedoucí žákyň v Sokole.
100 let - 28. ledna 1906 se narodila v Činěvsi u Klatov
Julie Horová - Kovačíková, keramická sochařka. Do
Litomyšle jezdila realizovat své návrhy do Keralitu.
135 let - 31. ledna 1871 se narodil v Litomyšli Ladi-
slav Machač, advokát, politik, Omladinář, Sokol, pří-
kladný vlastenec. Obhajoval české zájmy společnosti,
přednáškami posiloval českost, nejen v Praze, ale i na
venkově, v Litomyšli v Sokole měl několik přednášek.
Pohřben v Litomyšli.       Připravuje Miroslav Sobotka

V očích veřejnosti je knihovna posuzována podle
dostupnosti, to znamená podle výpůjčních hodin,
nabídky knih a časopisů, vstřícnosti a ochoty per-
sonálu a také podle interiéru knihovny. Jak si na
tom stojí Městská knihovna Litomyšl?
Podle ohlasů a připomínek čtenářů se zdá, že jsou
spokojeni jak s dostupností knihovny pro veřej-
nost pět dní v týdnu, tak s ochotou knihovnic, je-
jich pomocí při výběru knih a získáváním potřeb-
ných informací. Také nabídka knih a časopisů, zdá
se, odpovídá různorodým zájmům a zálibám na-
šich čtenářů. Samozřejmě z finančních i prostoro-
vých důvodů nemůžeme nakoupit vše, co se obje-
ví na knižním trhu. V případě potřeby však může-
me požadovaný titul vypůjčit z jiné knihovny
v České republice. Zájem o tuto službu, odborně
nazývanou „MVS“, rok od roku stoupá. Stejně tak
stoupá i poptávka jiných knihoven po půjčování
knih z našeho fondu. Je potěšitelné, když zjistí-
me, že jsme třeba jediná knihovna (kromě Národní
knihovny), která vlastní požadovaný titul.
Nejvíce výtek čtenářů se týká interiéru knihovny.

Malé a už nějaký rok nedostačující prostory ztěžu-
jí i práci knihovnic. Stále stěhujeme knihy do skla-
du a průběžně aktualizujeme náš fond. Sami čte-
náři se mohou přesvědčit, že knihy se na „přecpa-
né“ regály nemohou vejít. Můžeme se tak spolu
s Janem Nerudou zeptat: „Kam s nimi?“ 
A co teprve schody, které jsou „problémem“ neje-
nom pro naše staré spoluobčany, ale i maminky
s kočárky? Je to jenom náš problém, případně více
než 3 000 čtenářů a 42 000 návštěvníků (od ledna
do listopadu 2005) anebo „pálí“ i našeho zřizova-
tele či zastupitele města? Možná, že už tento rok,
kdy Městská knihovna oslaví 115. výročí svého za-
ložení, se najde řešení. Anebo se to zase odročí a
přednost dostanou investice do sportu?
Místo závěru ocituji pro inspiraci dvě odpovědi na
anketní otázku, kterou jsme položili našim čtená-
řům, „Co byste (si) přáli (změnit v) knihovně, kte-
rá v roce 2006 oslaví 115. výročí založení?
Pořádnou investici, štědrého sponzora. Bez ko-
mentáře.

Jana Kroulíková, ředitelka knihovny v Litomyšli

Co si přejí naši čtenáři, aneb bilance Městské
knihovny v Litomyšli za uplynulý rok 2005

Hledáme pronájem menších prostor
v Litomyšli pro prodejnu dětský second hand

Tel.: 604 912 081 (Irena Krčálová)

Dubové podlahy, schody,
střešní okna
Tel.: 777 788 164
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Středisko respitní péče Jindra plní svoji funkci již
déle než jeden rok. Klienti z Litomyšle přitom tvoří
33 %, spolu s obcemi mikroregionu Litomyšlsko je
to pak o deset procent více. Zbývající část klientů
tvoří lidé z celého Pardubického kraje. Obložnost
zařízení činí zhruba 87 %. Provozovatel nyní žádá
města a obce, jejichž obyvatelé využili či pravidelně
využívají služeb centra, o finanční příspěvek na
tento rok. Do jaké míry bude požadavek vyslyšen,
nelze zatím předvídat.
Vznik zařízení, jako velmi potřebnou službu, pod-
pořilo v době jeho výstavby Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí ČR. „Hned v následujícím období mi-
nisterstvo předalo kompetence kraji. Doufám, že se
tento rok vstřícnost krajských úředníků opět potvr-
dí,“ říká ředitel Farní charity Litomyšl Petr Doseděl. 
Podle pravidel nastavených krajem jsou spíše pod-
porovány víceleté projekty, respitní ošetřovatel-
skou péči v Litomyšli se dlouho nedařilo ‘napaso-
vat’ do správné kolonky. „Řešení tohoto problému
trvalo skoro půl roku. To bylo opravdu nepříjemné
období,“ komentuje situaci Petr Doseděl.
Podstatou respitní péče je úlevová služba, která by
měla pomoci rozptýlit obavy lidí z náročné a vyčer-
pávající péče o vlastní staré a nemohoucí rodiče či
prarodiče. „Většina lidí to zatím nedělá právě z oba-
vy z nepřetržitého závazku. Pokud se má někdo o

nemohoucího seniora starat, přináší to řadu pro-
blémů. Třeba jen proto, že s ním někdo musí zůstat
doma a to je v dnešní době boje o pracovní místa
těžké. Když má někdo zaměstnání, snaží se ho po-
chopitelně udržet. Rozhodnout se a zůstat doma za
pětitisícové podpory od státu je odvaha,“ konstatu-
je Doseděl. K tomu je podle něho zapotřebí přidat
starosti a obavy lidí, kteří nikdy o nikoho v podob-
ném stavu nepečovali, zda to vůbec dokáží. „V tom
se těmto lidem snažíme pomoci - provozujeme půj-
čovnu kompenzačních pomůcek a netradičních ne-
bo hodně nákladných věcí, jakými jsou například e-
lektrická polohovací postel, invalidní vozík nebo
klozetové křeslo. Navíc je tu respitní péče, kterou
někteří lidé využívají například na jeden týden v
každém měsíci. I to je řešení, navíc je příjemné i
proto, že se odehrává v pevném režimu,“ soudí ře-
ditel  farní charity. 
Stát tuto péči již konečně podporuje. Každý, kdo byl
nemocný a něco ho bolelo, dobře ví, že při delším
pobytu v nemocnici toužebně očekával den, kdy se
mohl vrátit domů. Vlastní rodina i prostředí, na kte-
ré jsou lidé zvyklí, je vrátí mnohem rychleji zpět do
normálního života. Jde navíc o velmi ekonomické
řešení. „Charita již delší dobu podporuje domácí
zdravotní péči, takže to všechno do sebe zapadá,“
uzavírá Petr Doseděl.                                               -ih-

O úlevovou péči mají zájem lidé 
z celého Pardubického kraje

Alianční týden modliteb v Litomyšli
Téma: Hledání životních priorit 
„Kdo chce jít rychle, jde sám, ale kdo chce dojít dale-
ko, jde s druhými.“ 

Církve v Litomyšli srdečně zvou ke společným modlit-
bám, které se uskuteční 16. - 20. ledna v rámci Ali-
ančního týdne modliteb.
V pondělí 16. ledna od 18.00 hodin v Církvi českoslo-
venské husitské poslouží pan kazatel Pavel Tatar
V úterý 17. ledna od 18.00 hodin v Církvi bratrské po-
slouží paní farářka Věra Pleskotová
Ve středu 18. ledna od 18.00 hodin v Církví římskoka-
tolické  poslouží paní farářka Věra Říhová
Ve čtvrtek 19. ledna od 18.00 hodin v Církvi českobra-
trské - evangelické poslouží pan kazatel Daniel Sme-
tana
V pátek 20. ledna od 18.00 hodin v Církvi českoslo-
venské - husitské poslouží kněz František Beneš

Dnešní lidé hledají priority svého života, které by jim
přinesly naplnění. Alianční týden modliteb vybízí
k modlitbám za stanovení a zrealizování správných
priorit. Věřící křesťané církví v Litomyšli budou pře-
mýšlet a modlit se za zodpovězení těchto otázek: Jak
žít v hojnosti? Jak žít ve světle? Jak žít důstojně? Jak
žít podle správných hodnot? Jak žít jako matka? Jak
žít zodpovědně? Jak žít ve společenství?

V neděli 8. ledna se ve sboru Církve československé
husitské uskuteční slavnostní boohoslužba u příleži-
tosti 110. výročí narození Jaromíra Metyše, prvního
faráře zdejší náboženské obce a významného sbor-
mistra, knihovníka a hudebníka v Litomyšli.
Bohoslužbu vykoná emeritní patriarcha církve Josef
Špak, litomyšlský rodák. Začátek v 8.30 hodin. Po bo-
hoslužbě budeme moci shlédnout výstavku o činnosti
prvního faráře a náboženské obce a také ukázky prací
litomyšlských výtvarníků.

Slavnostní bohoslužba 
v Husově sboru

Farní charita Litomyšl pořádá 8. ledna Tříkrálový kon-
cert na kterém vystoupí křesťanská folkrocková hud-
bení skupina VeKa (Vesmírná Kapela). Koncert se ko-
ná v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli od 14.00
hodin. VeKa bude také doprovázet mši svatou v 10.15
hodin. Vesmírná Kapela je společenství 35 mladých li-
dí převážně z královéhradecké diecéze. Každoročně
doprovází setkání mládeže s diecézním biskupem, po-
řádá koncerty ve farnostech, doprovázela dvě celo-
státní setkání mládeže a vydala již tři CD (Řeka rados-
ti, Zajeď na hlubinu, Bůh je síla má). 

Tříkrálový koncert

Místní skupina České křesťanské akademie v Litomyš-
li srdečně zve na přednášku s rozhovorem na téma:
„Co by měl každý vědět o bolesti - aneb možnosti pa-
liativní léčby v ústavní i domácí péči „. Přednáška je
určena nejen zdravotníkům, ale i laické veřejnosti.
Bude se konat v pátek 27. ledna od 19 hodin v prosto-
rách Zámeckého pivovaru v Litomyšli.
Podařilo se nám získat MUDr. Ondřeje Slámu, onkolo-
ga, který působí jako vedoucí ambulance paliativní
medicíny ve Fakultní nemocnici v Brně - Bohunicích.
Zabývá se léčbou nádorové bolesti, také otázkou umí-
rání a péče o umírající v současném českém zdravot-
nictví. Přednáška bude zaměřena na různé tváře utr-
pení, kterým procházejí lidé na konci života. Bude řeč
o tom, které aspekty tohoto utrpení může paliativní
léčba zmírnit a které nikoli. Nepochybujeme o tom, že
toto setkání s MUDr. Slámou bude přínosem zdravot-
níkům a užitečné i laické veřejnosti. 

Za místní ČKA Věra Pleskotová

Co by měl každý vědět 
o bolesti

Lidská duše na roztrhání
To je název přednáškového cyklu, který si klade za
cíl volně navázat na protistresové semináře a kurzy
zdraví. Tentokrát bychom rádi pomohli poslucha-
čům orientovat se v problémech, které ubíjejí naši
duši. Je mnoho faktorů, které nám znepříjemňují
život a ničí naši pohodu a zdraví. Vybrali jsme pro-
to několik základních okruhů, jenž nám často od-
čerpávají mnoho energie. Přednášky budou probí-
hat v týdenním cyklu po sobě v budově M-klubu ve
Vysokém Mýtě. Série bude zahájena 23. ledna v 18
hodin. Nejdříve bychom vás rádi pozvali na před-
nášku „To, co jíme, tím se měníme“, která bude
spojena s ochutnávkou zdravých a dobrých jídel.
Tématem vás provede šéfkuchař restaurace zdravé
výživy Roman Uhrin. Bude se vám snažit ukázat,
jak konkrétně nás strava může léčit, nebo naopak
svazovat. O týden později, 30. ledna, vám paní pri-
mářka Miroslava Sílová pomůže identifikovat tren-

dy vašeho životního stylu, které vám ubírají na du-
ševní pohodě. 6. února se vám bude paní Milena
Vašatová snažit pomoci s problémy, které nás zby-
tečně ubíjejí ve výchově dětí. Do čtvrtice 13. úno-
ra se vám pokusí dát dobré tipy pro zvládání stre-
sových situací ve vašem partnerském vztahu po-
radce z manželské poradny. 20. a 27. února se s vá-
mi zamyslí v přednášce „Kořen zla a jiskra naděje“
Pavel Tatar nad podstatou boje dobra a zla v životě
člověka. A nakonec vás opět BTh Pavel Tatar 6. a
13. března pozve na seminář „Umění meditace“,
kde vám pomůže nalézt pokoj v dnešní napjaté do-
bě.
Vstupné na přednášky je dobrovolné, neboť část
nákladů je hrazena z grantů.
Podrobnější info 469 671 774 nebo 777 624 198,
nebo masa.paja@tiscali.cz

Pavel Tatar

Dne 31. prosince 2005 oslavili padesát let společného
života manželé Vlasta a Zdeněk Voříškovi z Litomyš-
le. Hodně štěstí a zdraví do dalších let přejí 

rodiny Voříškova a Kavkova z Litomyšle.

Blahopřání

Redakce

Všem čtenářům přejeme
v roce 2006 všech
365 dní plných lásky,
štěstí a pohody.
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Kino SOKOL
461 612 505

Ú
t 

3. 1.
St  

4. 1.

Čt 
5. 1.

Pá 
6. 1.

Ne
8. 1.

Ú
t

10. 1.
St

11. 1.

Čt 
12. 1.

Pá
13. 1.

Ne
15. 1.

Út 17. 1.
St 18. 1. 
19.30
Čt 19. 1. 
Pá

20. 1.
16.30 a
19.30
Ne

22. 1.
15.00
17.00

Ne
22. 1.

Po
23. 1.

9.30

Út  24. 1.
St

25. 1.

Čt 26. 1.
Pá 27. 1.

Ne
29. 1. 

16a
19.30

Po
30. 1.

Ú
t  31. 1.

18.00

LÁSKA N
A IN

ZERÁT •
 Film

 U
SA. Chyťho a nepouštěj! H

rají: Di-
ane Lane, John Cusack, Elizabeth Perkins aj. Režie: Gary David
Goldberg, 100 m

in., vstupné 60 Kč •
T *

GÓÓÓL!
•

 Film
 U

SA. Každý sen m
á svůj začátek. H

rají: Kuno
Becker, Alessandro Nivola, M

arcel Iures aj. Režie: Danny Cannon,
115 m

in., vstupné 65 Kč •
T

N
OC S N

ABROU
ŠEN

OU
 BŘITVOU

•
Francouzský film

. Stejně
dobrý m

asakr. H
rají: Cécilie de France, M

aiw
enn, Philippe Nahon

aj. Režie: Alexandre Aja, 90 m
in., vstupné 60 Kč •

T **

LOVCI DIN
OSAU

RŮ
•

Film
 U

SA/Něm
ecko. Akční dobrodružné

sci-fi. Cestovní kancelář Tim
e Safari nabízí lákavou atrakci – ce-

stování v čase a lov dinosaurů. H
rají: Edw

ard Burns, Ben Kings-
ley, Jem

im
a Rooper aj. Režie: Peter H

yam
s, 100 m

in. Vstupné 60
Kč •

T **

LEGEN
DA O ZORROVI

•
Film

 U
SA. M

už s černou m
askou se

vrací. H
rají: Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Rufus Se-

w
ell aj. Režie: M

artin Cam
pbell, 130 m

in., vstupné 70 Kč •
 T 

ZLOM
EN

É KVĚTIN
Y •

Film
 U

SA, Francie. Bill M
urray ve Zlo-

m
ených květinách hraje Dona Johnstona, klasického představi-

tele m
uže, kterém

u je cizí dlouhodobý vztah a rodinný život. Re-
žie: Jim

 Jarm
usch, 105 m

in., vstupné 55 Kč •
T **

H
ARRY POTTER A OH

N
IVÝ POH

ÁR
•

 Film
 U

SA. Čtvrté pokra-
čování m

ladého H
arryho Pottera čekají těžké časy (čar a kouzel)

v Bradavicích. Režie: M
ike New

ell, český dabing, 150 m
in.,

vstupné 70 Kč 

STRAŠPYTLÍK
•

Film
 U

SA. I m
alé kuřátko se m

ůže stát velkým
hrdinou. Nový anim

ovaný film
 z produkce studia W

alt Disney. Re-
žie: M

ark Dindal, český dabing, 80 m
in. Vstupné 35 Kč

KLETBA BRATŘÍ GRIM
M

Ů
 •

Film
 U

SA/ČR. Neexistuje zaklí-
nadlo, které nem

ohou zvrátit. Neexistuje kouzlo, které nedokáží
zlom

it. Neexistuje ďábel, kterého nedokáží porazit. H
rají: M

att
Dam

on, H
eath Ledger, T. H

anák, M
. Táborský aj. Režie: Terry Gil-

liam
, 120 m

in., vstupné 60 Kč •
T *

PŮ
LN

OČN
Í PŘÍH

ODA •
 Pásm

o dětských pohádek pro nejm
en-

ší. Vstupné 15 Kč •

TAJEM
N

Ý LET
•

Film
 U

SA. Noční m
ůra tisíce m

etrů nad zem
í.

H
rají: Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean aj. Režie: Robert

Schw
entke, 100 m

in., vstupné 65 Kč •
T **

A CO KDYŽ TO JE PRAVDA?•
 

Film
 U

SA. Život po životě je
krásný. H

rají: Reese W
itherspoon, M

ark Ruffalo, Donal Logue aj.
Režie: M

ark W
aters, 95 m

in. Vstupné 55 Kč •
 T *

KIN
G KON

G
•

Film
 U

SA. Teprve teď
 se vrací král. H

rají: Adrien
Brody, Naom

i W
atts, Jack Black aj. Režie: Peter Jackson, 170

m
in., vstupné 70 Kč•

T

Kultura •
 hudba •

 výstavy •
 přednášky

>
Začátky představení vždy v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak)

M
ěstská knihovna

461 612 068

výtvarná soutěž Kam
arádi z knížek. Postavičkou m

ěsíce ledna
jsou Bob a Bobek. 

leden

Lidový dům
461

619 183

So 
7.

1.
19.00
So 14.1.
20.00
Ne 22. 1.
14.00 
- 18.00

ERA SPORT, o.s.- závěrečný večer nohejbalového turnaje

Ples KDU
-ČSL

- hraje COM
BO B Jiřího M

ikysky

KARN
EVALOVÉ POSEZEN

Í PRO SEN
IORY - k tanci a poslechu hra-

je oblíbený M
alý taneční orchestr z České Třebové pod vedením

kapelníka p. Borýska

Předprodej vstupenek v Inform
ačním

 centru, tel.: 461 612 161 T - titulky,
*  do 12 let nepřístupno**  do 15 let nepříst., *** do 18 let nepřístupno 

Sm
etanův dům

461
613

239
Pá 6.1.
Pá 20.1.
So 21. 1.
Ú

t  24. 1.
Čt 26. 1.
Pá 27. 1.
Ú

t 31. 1.
Čt 2. 2.
Ú

t 7. 2.
Čt 9. 2.
Pá 10. 2.

Ples GYM
NÁZIU

M
 Litom

yšl (19.30)
Ples VOŠ a SPgŠ Litom

yšl - pořádá m
aturitní ročník 4.C (19.30)

Ples Saint-Gobain VERTEX Litom
yšl (19.30)

Zahájení kursu tance a společenské výchovy (19.00)
Kurs tance a společenské výchovy (19.00)
Ples VOŠ a SPgŠ Litom

yšl - pořádá m
aturitní ročník 4.A,B (19.30)

Kurs tance a společenské výchovy (19.00)
Kurs tance a společenské výchovy (19.00)
Kurs tance a společenské výchovy (19.00)
Kurs tance a společenské výchovy (19.00)
Ples TRADING CENTRE Litom

yšl - pořádá m
aturitní ročník (19.30)

Zám
ecký pivovar  

461
612 575

RO(C)KOVÁN
Í S JIŘÍM

 ČERN
ÝM

- tém
a večera: písničkář Jaro-

m
ír Nohavica

VEČER M
. D. RETTIGOVÉ s přednáškou M

U
Dr. Jany H

ajduškové
Včelí produkty ve výživě

St    11. 1.
19.30
So 28. 1.
18.00

Astrologická apatyka
777 649 649

>
koná se vždy po celý den

ZDRAVOTNÍ ASTROLOGICKÁ PORADNA Radky Zem
anové - kole-

gyně E.V. H
avelky (Ú

čast nutno nahlásit dopředu na tel. č.)
ZDRAVOTNÍ ASTROLOGICKÁ PORADNA Radky Zem

anové - kole-
gyně E.V. H

avelky (Ú
čast nutno nahlásit dopředu na tel. č.)

•
 Šm

ilovského 197

Ne 
8. 1.

Ne   22. 1.

Kostel povýšení sv. Kříže
461

612 263
TŘÍKRALOVÝ KONCERT křesťanské folkrockové hudební skupiny
VeKA (Vesm

írná Kapela) - odm
ěna tříkrálovým

 koledníkům
,

vstupné dobrovolné. Pořádá Farní charita Litom
yšl.

Ne
8. 1.

14.00

Základní um
ělecká škola

461
612 628

INTERNÍ KONCERT ŽÁKŮ
 - v sále školy (16.30)

ŠKOLNÍ KOLO SOU
TĚŽE ZU

Š (14.00)
St  11. 1.
St    18. 1.

Alianční týden m
odliteb

Tém
a: H

ledání životních priorit 
”Kdo chce jít rychle, jde sám

, ale kdo chce dojít daleko, jde s
druhým

i.” 
Církve v Litom

yšli srdečně zvou ke společným
 m

odlitbám
,

které se uskuteční 16. - 20. 1.2006 vždy od 18.00 hodin
v Církvi československé husitské poslouží kazatel Pavel Tatar
v Církvi bratrské poslouží paní farářka Věra Pleskotová
v Církví řím

skokatolické poslouží paní farářka Věra Říhová
v Církvi českobr. - evangelické poslouží kazatel D. Sm

etana
v Církvi československé husitské poslouží kněz František Be-
neš

Po 16. 1.
Ú

t  17. 1.
St  18. 1.
Čt  19. 1.
Pá 20. 1.

M
ateřské centrum

 
607 605 720

VÝROBA KU
LATÝCH

 KRABIC S VÍKEM
 (s sebou: ozdobný balící

papír nebo tapetu na polepení, vstupné 65,- pro členy 45,-) 
So

21. 1.
9.00

Pam
átky U

NESCO 
v kalendáři

Ještě stále je v prodeji kalendář ”České dědictví UNESCO
2006” prezentující všech 12

českých a
m

oravských pam
átek

zapsaných na Seznam
 UN

ESCO. Autorem
 fotografií je Pavel

Vopálka, grafická úprava a
tisk H.R.G. Litom

yšl. Kalendář si
m

ůžete zakoupit za 130
korun v Inform

ačním
 centru.
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Miroslav Havran na
olympiádě v Kanadě
Pokračování z minulého čísla
Ráno se vydáváme na sever k Lake Louise, klenotu
Skalistých hor. Je jedním z největších kanadských ly-
žařských středisek. Na břehu jezera je rozlehlý zámek
rodiny Fairmontů, který se dnes přestavuje na hotelo-
vý komplex. Samotné jezero je pastvou pro objektiv.
Pokračujeme k dalším úchvatným vodopádům a večer
se vracíme do Jasperu a trávíme zde poslední noc ve
Skalistých horách. Je jistě už jen málo takových míst
na světě, kde je na tak velkém prostoru ještě zacho-
vána panenská příroda. Denně jsme najeli přes tři
stovky kilometrů, někdy i víc než čtyři sta a přitom
jsme se snažili poznat přírodní bohatství téhle země.
Bylo to sice náročné, ale opravdu to stálo za to. Ne-
dávno jsem mluvil o naší cestě Kanadou se slavným
cestovatelem Leošem Šimánkem a ten mi potvrdil, že
Skalisté hory jsou nejkrásnější právě v provinciích
Britská Kolumbie a Alberta, což jsou úseky, které jsme
projeli. Potkali jsme několikrát medvěda (Black Bear),
horské ovce (Bighorn Sheep), tři druhy jelenů (Elk
White - tail Deer s bělavou oháňkou a světlejší Mule
Deer), kojota, několik druhů zemních veverek a jiné,
u nás nežijící druhy zvěře. 
Ráno se vypravujeme směr Edmonton do místa olym-
pijských her veteránů. Cestou se ještě zastavíme na
požární strážní věži, odkud se hlídají požáry v této
části Skalistých hor. Opouštíme je a jedeme nekoneč-
nými rovinami, kde snad ani po deseti kilometrech
není potřeba hnout volantem. 

Zemědělské družstvo Dolní Újezd ve
společnosti Českých 100 nejlepších

Představitelé Zemědělského družstva Dolní Újezd
převzali v listopadu uplynulého roku na Pražském
hradě, za přítomnosti prezidenta republiky, předsedy
vlády, ministrů a dalších významných osobností, oce-
nění „Českých 100 nejlepších“. Družstvo se stalo jed-
ním ze dvou zemědělských podniků v České republice,
kterému se v roce 2005 té-
to cti dostalo. Cílem sou-
těže je v celonárodním
měřítku nalézt, vybrat a
veřejně slavnostním způ-
sobem ocenit české firmy
nebo společnosti z co nej-
širšího spektra ekonomic-
kých aktivit, které dosa-
hují vynikajících mimo-
řádných a nebo pozitivně
pozoruhodných výsledků. 
Zemědělské družstvo Dol-
ní Újezd vzniklo v roce
1992 transformací z pů-
vodního Jednotného ze-
mědělského družstva. „V
té době došlo k zásadním
změnám, protože se čle-
nové družstva stali vlast-
níky majetkových podílů. Dlouhodobou perspektivu
firmy jsme spatřovali v jejím dalším rozšiřování. Ze 6
tisíc hektarů po transformaci jsme svoji působnost
rozšířili na dnešních 8,5 tisíc hektarů obhospodařo-
vané půdy. V tomto období jsme získali také velký ob-
jem kvót pro výrobu mléka. Díky tomu jsme v součas-
né době největším výrobcem mléka v České republi-
ce,“ konstatuje předseda představenstva Ing. Václav
Klejch. Podnik tedy patří celkově mezi pět největších
v republice. O jeho úspěšnosti svědčí skutečnost, že
dlouhodobě hospodaří se ziskem, což bylo také, ved-
le zaměstnanosti (v současné době je v podniku za-
městnáno 500 lidí) nebo například společenského vý-
znamu v regionu, jedno z kritérií soutěže. 

Do soutěže bylo Agrární komorou a ministerstvem ze-
mědělství vybráno šest zemědělských a potravinář-
ských podniků. „Ocenění je velkou poctou, protože je
v současné době nejvyšší, které je možné v naší eko-
nomice získat. Týká se totiž ocenění stovky firem z
celého ekonomického spektra. Ze zemědělsko - potra-

vinářského komplexu jich
bylo jen šest a z prvovýro-
by pouze dva. Když se za-
řadíte mezi takovou elitu,
tak je to významné,“ hod-
notí Václav Klejch. „Ne-
chtěl bych to ale přeceňo-
vat, musíme si uvědomit,
že máme ještě celou řadu
chyb. To jsou úkoly, které
nás pro příští období če-
kají,“ dodává. Jde přede-
vším o racionální využití
stávajícího potenciálu a
dosažení vyššího finanč-
ního efektu či zlepšování
v oblasti vlivu na životní
prostředí. „Ročně inves-
tujeme kolem třiceti mili-
onů korun do šetrnějších

technologií i do komfortu pro zvířata. Před sebou má-
me ještě dlouhou cestu. Musíme ji rozdělit na etapy,
které v současných podmínkách můžeme zvládnout,“
soudí předseda představenstva. 
V souvislosti s takovým oceněním je třeba hledat ty,
kteří za jeho dosažením stojí. Hlavním důvodem, proč
se to v Zemědělském družstvu Dolní Újezd daří, je
podle Ing. Václava Klejcha pracovitá parta ve vedení
družstva a řada spolehlivých a obětavých lidí ve všech
provozech. „Nesmírně si jich vážíme. Bez jejich práce
by nic z toho, co máme, nebylo. Patří jim za to mé po-
děkování. Zároveň jim přeji, aby se jim práce dařila a
měli z ní radost, aby byli zdraví a měli i trochu toho
štěstíčka,“ uzavírá.        -ih- foto archív ZD Dolní Újezd

Předseda představenstva ZD Dolní Újezd Ing. Václav Klejch
přebírá na Pražském hradě z rukou ministra zemědělství
Ing. Jana Mládka ocenění pro jednu ze 100 nejlepších firem
České republiky v roce 2005.

Aû u v·s zazvonÌ t¯i kr·lovÈ a prok·ûÌ se povÏ¯enÌm »eskÈ
katolickÈ charity, otev¯ete jim nejen dve¯e, ale takÈ sv·
srdce. Jsou totiû lidÈ, jejichû jedin˝m provinÏnÌm je, ûe
zest·rli. Jsou matky, kterÈ nemohou sv˝m dÏtem d·t, co je
zapot¯ebÌ. Jsou tÏûce nemocnÌ, kte¯Ì pot¯ebujÌ ˙Ëinnou
pomoc. Jsou lidÈ, kte¯Ì radostnou zvÏst v·noËnÌ vyslechnou
na laviËce v parku, neboù nemajÌ domov, kter˝ by
provonÏli purpurou.

POMOZME 
LIDEM V NOUZI!
BuÔte milosrdnÌ a 
p¯ispÏjte do sbÌrky, 
kter· pom˘ûe.

V nedÏli 8. ledna od 14 hodin probÏhne v Litomyöli, v kostele Pov˝öenÌ sv. K¯Ìûe,

TÿÕKR¡LOV› KONCERT SKUPINY

SOBOTA 7. LEDNA 2006 V LITOMYäLI
TÿÕKR¡LOV¡ SBÕRKA 

T ÿ Õ K R ¡ L O V ¡
S B Õ R K A
2 0 0 6

Gener·lnÌ partner

NADACE
ČESKÉ SPOŘITELNY

Do Edmontonu přijíždíme 21. července. Město hokeje
a slavného hokejisty Gretzkého, ale z našeho pohledu
především město pořádající Olympijské hry veteránů.
Jsme zde všichni poprvé v životě a tak není jednodu-
ché najít místo našeho ubytování. Edmonton je totiž
univerzitním městem a my jsme ubytováni v obrov-
ském komplexu univerzitních budov. Všechny ubyto-
vací povinnosti olympiády skutečně nesou na svých
bedrech univerzity. Olympiády se přitom účastní ve
26 sportovních odvětvích 21 tisíc sportovců. Nás atle-
tů mají být dva a půl tisíce - trochu závratná čísla, ale
když pomyslím, že když jsem se v roce 1996 zúčastnil
historického 100. bostonského maratonu, stálo nás
na startu přes 43 tisíc. 
Část naší výpravy se nezúčastnila přejezdu Skalistých
hor a přiletěla přímo na olympiádu. Někteří účastníci
jsou jako doprovod, závodit nás bude 22 ve 26 discip-
línách. Na pokoji jsem ubytovaný se závodníkem, ale
také masérem Péťou Učíkem z Chebu a tak spoléhám,
že dá moje tělo alespoň přiměřeně do provozu. Auta
jsme předali již minulý den a tak se jedeme následují-
cí den prezentovat autobusem do velké haly v centru
Edmontonu. Dostáváme pokyny, startovní čísla, ale
hlavně identifikační průkazky, které nás opravňují
používat městské autobusy i metro zdarma. Navíc s
nimi můžeme využít slevy či dokonce volné vstupy do
muzeí, botanické zahrady a dalších. To považuji za
obrovskou výhodu, protože na jednotlivá sportoviště
se musíme dopravovat každý sám na vlastní pěst. To
není jednoduché, protože v jednom dni závodí členo-
vé naší výpravy i na třech různých sportovištích. Pro
každého z nás je tedy nezbytné vlastnit podrobný plá-
nek města a vyznačit si předem sportoviště, kde kdo
bude startovat. Mám štěstí, start na 10 km trati, i roz-
běhy, i finále 1500 m, kde mám startovat, jsou na jed-
nom stadionu. Pouze na cross musím jet ven z Ed-
montonu.                                            Pokračování příště
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ZŠ Litomyšl, Zámecká připravila pro všechny
zájemce, zejména pro rodiče dětí, které 

přijdou k zápisu do 1. tříd,

den otevřených dveří
na středu 25. ledna od 8 do 16 hodin

s možností zúčastnit se prvních dvou 
vyučovacích hodin.

Těšíme se na vás!

Slavnostní otevření nově 
upravených míst v ZŠ U Školek
Dne 23. listopadu proběhlo slavnostní otevření něko-
lika míst v naší škole, které byly postupně přebudová-
vány, opravovány a některé rekonstruovány. Slav-
nostní otevření probíhalo za přítomnosti pana staros-
ty ing. Jana Janečka, který si na osobní návštěvu a
trojí přestřižení pásky našel čas spolu s vedoucí odbo-
ru školství Mgr. Miladou Kadidlovou. 
První střižení pásky proběhlo při otevření herního
koutu školy, kde se sešli nejenom hosté, ale i děti ze
tříd na patře, kde se herní kout nachází. Po projevu
pana starosty a poděkování ředitele školy zazněla pí-
seň žáků 6. tříd „Jednou budem dál“, která tak trochu
připomněla výročí 17. listopadu. Po přestřižení pásky
se děti vrhly na hračky, molitanové stavebnice, ba-
lanční lano, síť na lezení a mnoho dalšího vybavení,
které vybrali pedagogové prvního stupně, kteří vyba-
vení sestavovali. Herní kout tak začal sloužit dětem
prvního stupně, kterým je určen a ne náhodou právě
v období začínající zimy, kdy pobyt venku již není tak
častý. Přejeme všem dětem radost z prostředí, které
bylo společně vytvořeno z peněz Města Litomyšl, z na-
výšených poplatků za školní družinu a dofinancováno
z rozpočtu školy.
Druhým místem střižené pásky byla prezentační míst-
nost ve druhém patře vytvořená z části chodby. Třetí
střižení pásky proběhlo ve třetím patře, kde jsme o-
tevřeli novou projektovou pracovnu nabízející zají-
mavý pracovní prostor.
Všechna místa vznikla za značné finanční podpory
Města Litomyšl a já bych chtěl ještě jednou za tuto
faktickou podporu vzdělávání poděkovat.

Daniel JanataDny otevřených dveří 
v ZŠ U Školek
Každý rok si rodiče budoucích prvňáků začínají uvě-
domovat, že možná bezstarostné „mládí“ jejich dětí
končí a začínají školní povinnosti. Někdy je to oprav-
du spojené s obavami a někdy s radostí a chutí pokro-
čit dále a naučit se mnohé pro život důležité. 
Volba školy nemusí být v našem městě složitá, ale pře-
sto se mnozí rodiče budou chtít do školy podívat a po-
znat prostory a budoucí učitele svých dětí. Zároveň
budou chtít nahlédnout do školního klimatu, které se
na kvalitě vzdělávání podepisuje asi nejvíce. V našem
městě není špatných škol, a tak je situace zajímavá
tím, že jde o volbu školy, která je cítění rodičů a jejich
dětí blízká, jednoduše jim sedí na míru. 

Dny otevřených dveří se v naší škole uskuteční ve
dnech 11. a 12. ledna 2006.
Přijďte se podívat nahlédnout na vše, co vás bude za-
jímat. A nebojte se, že uvidíte dobře nacvičené před-
stavení. Průvodci vám budou naši starší žáci a setká-
te se s každodenní prací a realitou školního života Zá-
kladní školy U Školek 1117, kam může vstoupit napří-
klad i váš prvňáček. Těšíme se na vaši návštěvu.            

Daniel Janata

Chvilky angličtiny 
- výuka anglického jazyka 

v nejmladších třídách v ZŠ U Školek

V únoru přijdou k zápisu noví žáci budoucích prvních
tříd. Vzhledem k tomu, že se podle nového vzděláva-
cího programu budou učit na ZŠ dvěma světovým ja-
zykům, začneme s výukou angličtiny již od první a
druhé třídy.
Výuka bude probíhat ve 15 minutových blocích v rám-
ci dopoledního vyučování. Základní slovní zásobu a
komunikativní dovednosti si žáci osvojí hravou for-
mou. Tuto změnu zavádíme proto, aby děti ztratily os-
tych z cizího jazyka a aby si zažily slovní zásobu zá-
kladních témat. Od 3. třídy se budou s angličtinou
setkávat již jako se samostatným předmětem.

Vedulka Hýblová

Prosinec 2005
na „Modré škole“

co se stalo...
1. a 2. třídy navštívily unikátní

pohyblivý betlém v Třebechovi-
cích pod Orebem.

Pokračovala keramická dílna,
ve které žáci vyráběli krmítka pro
ptáčky.

1. a 3. třídy byly na výstavě
betlémů v nově otevřeném sále YMCA.

1. stupeň se zapojil do humanitární akce knihovny
pro pomoc dětskému hospicu v Malejovicích. Žáci ma-
lovali vánoční pohledy.

Dětem 3. tříd vdechla vánoční atmosféru akce kni-
hovny, kde se podívaly na zdobení perníčků, pletení
adventních věnců a další floristické práce.

Proběhla již 3. dílna tradičních a netradičních vý-
tvarných technik, ve které dívky zdobily vánoční věn-
ce ze slámy.

Žáci, kteří navštěvují hodiny společensko-vědního
semináře, si užili terénní předvánoční úkol. Zrealizo-
vali ve městě mezi lidmi průzkum veřejného mínění
na téma Škola dnes a dříve. Získali vánoční blahopřá-
ní od různých osobností a zahráli si na detektivy.
Shodně hodnotili tuto formu aktivity jako výbornou.

Litomyšlský oktet
chce dělat radost
sobě i druhým
Stalo se již tradicí, že se mezi svátky v zámecké ka-
pli rozezní vánoční hudba v podání Litomyšlského
oktetu. Nejinak tomu bylo i letos. V úterý 27. pro-
since odpoledne přilákala dvě vystoupení L’OKTETU
do zámeckého areálu desítky posluchačů. Na pro-
gramu byly nejen vánoční koledy, ale také písně
francouzské, italské či ruské a pochopitelně i oblí-
bené spirituály. Jako hosté se představili Lucie Kra-
tochvílová na flétny a Jiřina Macháčková na kytaru.
Skupina mladých zpěváků a hudebníků začala ofi-
ciálně vystupovat již v roce 1999. „Uspořádali jsme
vánoční koncert v zámecké kapli.  Zdálo se nám, že
takovýchto akcí je v Litomyšli málo. Ohlas a zájem o
naše vystoupení byl od počátku velice příjemný,“
vzpomíná sbormistr Petr Josef Jiříček. 
Souborem prošlo již mnoho členů, mimo jiné Radka
Hudečková, Petrova sestra Liduška, Pavel Čermák,
Václav Nájemník a další. V současném složení sbor
účinkuje od předloňského září, kdy začal oktet vy-
stupovat celoročně. „Každý hlas máme zastoupený
dvěma zpěváky. V sopránu to jsou Iva Skácelová a
Petra Jonášová, v altu Jana Tmejová a Hana Künze-
lová, v tenoru řádím já společně s Lukášem Roths-
cheinem a v basu nás vždy pobaví Pavlík Jiříček a
jeho vypečený kolega Leoš Krejčí,“ říká s úsměvem
Petr Jiříček. 
Při posledním vánočním koncertu zazněla i skladba
s názvem Kámen od Petra Jiříčka. Tento mladý au-
tor komponuje už od dětství, kdy, jak říká, dosud
postrádal základy klasické harmonie a skladby. Po-
zději mu v tomto směru hodně pomohla konzerva-
toř, kde vystudoval hru na varhany. Skladby určené
pro sbor ale nejsou středem jeho kompoziční snahy,
tyto skladby píše výhradně pro potřeby L’OKTETU.
A proč tito sympatičtí hudebníci zpívají zrovna v os-
mi? „Často se mě lidé ptají i na to, zda se  budeme
rozšiřovat. Vždy jim s úsměvem odpovím, že o mno-
žení (souboru) nemůže být řeč. Baví nás právě to,
že nejsme ani sólisté ani sbor. Možná jsme spíše o-
boje,“ konstatuje sbormistr.
Partu mladých lidí k sobě poutá přátelství, někteří
se znají už od dětství. „Myslím si, že právě ty ‘leg-
rácky’ a bezvadná atmosféra v souboru nás hodně
drží při sobě. A samozřejmě i možnost společného
muzicírování, kdy můžeme dělat radost sobě i dru-
hým lidem,“ uzavírá Petr Jiříček.
Přejme si, aby to Litomyšlskému oktetu vydrželo a
těšme se třeba brzy na první zvukovou nahrávku.
Určitě by to stálo za to.

Text a foto Ivan Hudeček

Jazykové gymnázium ve Skutči
čtyřleté a osmileté

zřizované Biskupstvím královéhradeckým

přijme ihned a potom od 1. 9. 2006

UČITELE/KU AJ 
na 3. stupeň

Ubytování pomůžeme zajistit.
Tel.: 469 326 360, info@jagy.cz

DOD: 28. 1. 2006 9.00 - 14.00 hodin

Litomyšlský oktet v zámecké kapli sv. Moniky představil 27.
prosince při vánočním koncertu hudbu italskou, francouz-
skou, zazněly skladby Rachmaninova i černošské spirituály
a v závěru i české koledy. Spokojení posluchači odcházeli ze
zámku za doznívajících tónů písně Narodil se Kristus Pán.
Na nedávno opravené varhany hrála Lucie Žáková, studují-
cí již několik roků ve Francii.
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Už popáté se týden před Vánoci dočkaly dárků v podo-
bě pěti tisíc korun tři amatérské regionální kapely.
Velkým finále vyvrcholil v Music clubu Kotelna pátý
ročník dlouhodobé soutěže s názvem Kotelna 2005.
Od začátku října se tu každou sobotu představila jed-
na ze šestnácti skupin. Za jejich výkony jim byly poro-
tou přidělovány stupně na obřím teploměru, na kte-
rém mohli muzikanti už v průběhu soutěže sledovat
svoje postavení mezi konkurencí. 
Kromě dramaturga a vedoucího hudebního klubu Ko-
telna se na hodnocení tří nejlepších kapel ve finálo-
vém koncertu podíleli například i členové kapely Sun-
set Blvd. Tomáš Kopecký a Radek „Komár“ Komárek či
baskytarista skupiny Nil Kobez. O jejich přízeň se ut-
kaly Jablečné Pyré z Třebechovic pod Orebem, Fish
Fingers z Chocně a Enter z Hradce Králové, která byla
nakonec podle předpokladů hodnocena nejvýše. „Je
to amatérská kapela, která předvádí profesionální vý-
kony,“ zhodnotil jejich projev v závěru soutěže Ko-
már. Všichni hudebníci si pochvalovali především
možnost zahrát si v prostředí vyhlášeného klubu s vy-
nikající zvukovou aparaturou a před skvělým publi-
kem.

V Kotelně se poměřovaly regionální
amatérské kapely

Letošní ročník soutěže podpořilo finančně nejen Měs-
to Litomyšl, ale také Pardubický kraj, díky tomu moh-
lo být mezi vítězné kapely rozděleno celkem patnáct
tisíc korun.                              Text a foto Ivan Hudeček

Právo pro každý den
Město Litomyšl nepamatuje při organizování vzdělá-
vacích akcí pouze na pedagogy. V letošním roce uspo-
řádalo ve spolupráci s organizací Partners Czech Pra-
ha seminář pro učitele základních a středních škol a
sociální pracovníky z Litomyšle a okolních měst na té-
ma právního vědomí žáků. Seminář Právo pro každý
den tentokrát vedli právník Mgr. Zdeněk Stránský a
středoškolská učitelka Mgr. Jana Haklová. Každý ú-
častník semináře, který se konal za finanční podpory
Pardubického kraje, měl možnost získat kompaktní
disk Právo pro každého, metodickou pomůcku pro u-
čitele a studijní materiály pro žáky.                         -red-

Zpěvák vítězné hudební skupiny Enter z Hradce Králové Mi-
chal Dvořáček.

Něco víc než jen biograf 
aneb co s kotelnou?

Když jsem si přečetl titulek článku v minulé Lilii
„Potřebuje naše město biograf?“, zdál se mi být ne-
smyslný. Litomyšl bez kina! Vždyť ještě před pár le-
ty bylo kino i ve Sloupnici a v Cerekvici. Okamžitě
mi prolétly hlavou vzpomínky, jak celkem v nedáv-
né době stály před kinem mnohasethlavé fronty na
lístky a jak se mi i několikrát stalo, že jsem filmy
sledoval sedíce na postranních schodech.
Ta doba je však asi dávno pryč. Úvahy o přebudo-
vání skladových prostor u Music clubu Kotelna na
kinosál tak při investici okolo 35 milionů korun
dostávají silný protiargument v podobě návštěv-
nosti. Pokud nyní kino slouží k pasivnímu konzu-
mování filmové zábavy dvě hodiny denně průměr-
ně čtyřiceti lidem, tak taková obří investice do
jednoúčelového zařízení je pro naše město trochu
příliš velký luxus.
V tomto případě je tedy správné uvažovat i o jiných
možnostech využití těchto prostor. Budova kotel-
ny je díky architektonickým úpravám přirozeně
napojena ke Komenského náměstí, které již dávno
není jen noclehárnou s parkovištěm, ale příjem-
ným místem k životu. Ve stejném duchu lze uvažo-
vat i o úpravách kotelny. Nenabídnout jenom kino,
ale něco navíc, co může sloužit obyvatelům sídliš-
tě i celému městu.
Takové zařízení, můžeme mu říkat třeba komunit-
ní centrum, vychází z potřeb lidí, kteří na daném

území žijí a různých institucí, které zde působí. Je
to zařízení o jehož podobě mohou spolurozhodo-
vat, na jehož chodu se mohou podílet. V rámci pre-
vence kriminality řešíme například možnost zřídit
ve městě nízkoprahový klub pro děti a mládež, kte-
rý by se zaměřoval na neorganizované děti a u-
možnil jim smysluplně trávit volný čas, podporoval
jejich aktivity a rozvíjel individuální schopnosti a
dovednosti a jako jistá forma sociální služby by po-
máhal v obtížných životních situacích a snižoval i
omezoval rizika dopadu sociálně - patologických
jevů. V prostorovém provizoriu žije i Mateřské
centrum nebo Poradenské centrum Atlas, které ús-
pěšně rozšiřuje své služby. Je možné si zde před-
stavit hudební zkušebnu, prostor pro setkávání li-
dí a samozřejmě i sál určený nejen pro promítání
filmů, ale také pro pořádání různých kurzů či
přednášek. Smysl dává samozřejmě i propojení se
stávajícím Music clubem Kotelna. 
Podpora vzniku podobných center je trendem, kte-
rý si získává širokou podporu nejen v jednotlivých
městech. Příkladem může být projekt multifunkč-
ního vzdělávacího, komunitního a kulturního
centra Fabrika ve Svitavách, který byl výrazně
podpořen mnohamilionovou dotací ze strukturál-
ních fondů Evropské unie a v těchto dnech se již
začíná stavět.                                Mgr. Pavel Voříšek

koordinátor prevence kriminality Města Litomyšle

Rady tělocvikářům
Od roku 2002 spolupracuje Město Litomyšl s Fakultou
tělesné kultury University Palackého Olomouc. Ve
spolupráci s katedrou rekreologie jsme již pořádali dva
semináře o bezpečnosti a údržbě hřišť a veřejných pro-
stranství, dr. Šlachta přednášel problematiku svalo-
vých dysbalancí a Mgr. Valenta se věnoval zdravém po-
hybu u dětí. 
Na podzim loňského roku se pro trenéry dětí a mláde-
že a pro pedagogy mateřských a základních škol usku-
tečnil praktický seminář s názvem Využití pohybových
her v tréninkovém a vyučovacím procesu mládeže,
stavba a využití nízkých lanových překážek. Účastníci
byli rozděleni do dvou pracovních skupin. Jedna sku-
pina se naučila množství nových pohybových her, dru-
há se věnovala lanovým aktivitám. Přibližně v polovi-
ně času došlo k vystřídání obou skupin. Každý účast-
ník semináře obdrží CD, na kterém budou zpracovány
veškeré teoretické informace včetně zásobníku her a
prezentace v powerpointu.                 Milada Kadidlová

Účastníci semináře

Poděkování
Městská policie Litomyšl děkuje pánům Kopecké-

mu a Popelkovi z obchodu AKVARIUM, Toulovcovo ná-
městí Litomyšl, a paní Heinischové z obchodu SVĚT
ZVÍŘAT, Smetanovo náměstí Litomyšl, kteří bezplatně
darovali krmení a další věci potřebné k provozu Měst-
ského psince v Pohodlí a výrazně tím pomohli v péči o
zaběhnuté psy zde umístěné. Dále děkujeme všem ob-
čanům, kteří si vzali z psince pejska do vlastní péče a
vytvořili mu nový domov. Všem přejeme hodně zdraví
a úspěchů v roce 2006. 

V listopadu 2005 tomu bylo 40 roků od otevření
společného zařízení Mateřské školy a jeslí n.p. Vertex
Litomyšl. Toto zařízení nyní spadá pod Město. Paní ře-

ditelka Jana Šauerová uspořádala posezení všech bý-
valých a nynějších zaměstnanců tohoto zařízení.
Shledání všech bylo dojemné, objímání a povídání ne-
mělo konce. Kolektiv školky rovněž připravil výborné
pohoštění a při odchodu obdržel každý malý dárek.
Přítomen byl rovněž litomyšlský starosta Jan Jane-
ček. Paní ředitelce Šauerové i celému kolektivu ma-
teřské školy vřelé díky za uspořádání tohoto příjem-
ného setkání.

Touto cestou si dovoluji poděkovat všem přítom-
ným, kteří se 4. prosince účastnili benefičního kon-
certu a přispěli na zakoupení molitanové stavebni-
ce pro děti v celkové výši 6 020 korun.

Stanislava Kusá, III. MŠ Lidická 1056
Za všechny děkuje bývalá vrchní sestra jeslí 

Eva Štiková

MOULIN ROUGE BRNO
přijme 

SERVÍRKY, SPOLEČNICE, 
TANEČNICE A TANEČNÍKY.

Ubytování zajištěno. Vysoký výdělek. 
Tel.: 604 234 234, 608 302 003. 

brno.moulinrouge.cz
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Nemohli jsme si nevšimnout, že v našem městě
vzniká další divadelní soubor. Vedle vynikajících
zavedených ochotnických scén v Litomyšli to jistě
nebude mít jednoduché. Povídáme si s vedoucím
divadla a jeho režisérem Romanem Hrabalem.

Před příchodem do Litomyšle jste působil určitý
čas v Brně.
„Ano. Tam jsem byl díky šťastným okolnostem přive-
den k divadlu, které mě k sobě připoutalo pouty pev-
nými i krásnými, přesto, že je to někdy velmi svéhlavá
a neposlušná můza.“ 

Chcete pokračovat s ochotnickým divadlem v Li-
tomyšli?
„Během ryze ochotnických začátků jsem díky bohaté-
mu neprofesionálnímu i profesionálnímu divadelní-
mu zázemí v Brně měl možnost srovnání a pochopil
jsem, že divadla jsou v podstatě jen dobrá a špatná,
nikoli profesionální a ochotnická. A myslím, že i o-
statní zakládající členové divadla chtějí vytvořit pro-
stě dobré divadlo.“

Co tedy pro Vás znamená dobré divadlo?
„Dobré divadlo pro mne znamenají představení, která
nemají nouzi o diváky, přesto, že nepostrádají určitou
hloubku a humor, který není tak úplně jednoduchý a
laciný. Proto máme v názvu slovíčko dívadlo, což jsme
si dovolili vypůjčit z jedné ze slavných forbín pana We-
richa. Mohu-li citovat: ‘Jsou dívadla, kam se lidé cho-
dí dívat, ale jsou také dividla, kde se diví, když přijde
divák.’ Doufám, že mezi dividla patřit nebudeme.“

Chápu. Mě osobně u mnoha divadel přitahuje je-
jich osobitá poetika. Na čem je založena vaše?
„Osobitou poetiku divadla netvoří pouze pojetí, nebo
dramaturgie, ale hlavně jakási duše, kterou v rámci
divadla vytváří každý herec, hudebník nebo třeba
choreograf. Protože jsme vlastně ve stavu zrodu, tak
tato duše teprve ‘dozrává’ a bude se dotvářet s pří-
chodem každého nového člena. A určitě to bude chví-
li trvat, i proto, že chceme být divadlem otevřeným a
negeneračním. Co se týká pojetí divadla, začínáme
vlastními dramatizacemi oblíbených autorů s vlastní
písňovou tvorbou a určitě budeme sahat i k jiným for-
mám jevištního umění, které mohou projev hudební-
ho divadla obohatit. Mám na mysli například tanec a-
pod.“

A na co se tedy můžeme v nejbližší době těšit?

V Litomyšli vzniká Dívadlo Věrný mlýn
„Do konce této divadelní sezóny chceme nastudovat
určitě dvě představení. První, které se nyní zkouší, je
inspirováno knihou pana Horníčka ‘Jablko je vinno’,
dalším představením by mělo být zpracování knihy W.
Saroyana ‘Tracyho tygr’. Jakmile se divadlo zkonsoli-
duje a sehraje, chceme dělat minimálně dvě, nejlépe
tři premiéry za sezonu.“

To je vcelku ambiciozní plán, který přináší na
členy divadla značné nároky a mnoho organizač-
ních problémů...
„Ano, to je pravda. V prvé řadě je tady nutnost poměr-
ně velkého časového nasazení členů souboru a určitý
tlak na míru profesního základu u herců i hudebníků.
Je to o to komplikovanější, že jsme soubor ochotnic-
ký a ne každý ochotník je schopen nebo ochoten vě-
novat divadlu tolik času a energie. Vznik nového sou-
boru s vlastní tváří je dlouhodobá záležitost, takže
určitě budeme potřebovat i trochu štěstí při dotvoře-
ní zapáleného a tvůrčího jádra divadla.
A druhým největším problémem je - a u neprofesio-
nálního divadla zvlášť - zajištění zázemí a provozních
nákladů. Prostě to bez pomoci sponzorů jde velmi těž-
ko, nebo vůbec. Takže doufám, že litomyšlští podni-
katelé mají ke kultuře ve svém městě vztah.“

To znamená, že váš soubor ještě není úplný?
„Ani zdaleka ne. Skutečně ještě hledáme několik her-
ců i hudebníků. Není snadné najít herce, kteří buď
dostatečně ovládají herecké dovednosti, nebo jsou o-
chotni si tyto dovednosti rychle doplnit a co se týče
hudebníků, ne každý chce své hudební vlohy spojit
s divadlem, byť hudebním. Ale já doufám, že se bě-
hem této první sezóny podaří vyřešit základní problé-
my, zvláště když mám opravdu velkou oporu v zaklá-
dajících členech divadla. A řešit běžné provozní pro-
blémy je vlastně příjemná záležitost. Znamená to, že
divadlo žije.“ 

Tak to vás čeká ještě mnoho práce. Upřímně se
těším, až se sejdeme na vašem představení.
„Děkuji, já také.“

Myslím, že plány Dívadla Věrný mlýn jsou zají-
mavé a najdou si jak své diváky, tak i vzbudí zájem
u tohoto souboru účinkovat. Můžete se obrátit pří-
mo na Romana Hrabala na tel.: 731 944 270.

Ptal se Milan Gabrlík

Vánoční kouzlení s účastí 
studentů ze čtyř zemí

Tradiční vánoční výstava žáků a pedagogů zahradnic-
ké školy v Litomyšli s názvem Vánoční kouzlení dělala
po dva prosincové dny radost všem, kteří se rozhodli
zkrášlit svůj domov vánoční dekorací či vkusnou aran-
ží vyrobenou šikovnými studenty a dotvořit tu pravou
vánoční atmosféru. 
Výstava se stejně jako vloni rozšířila vedle školních
tříd také o prostory zámeckého pivovaru, kde se pre-
zentovali studenti podobně zaměřených škol z Itálie,
Francie, Polska a Slovenska. Z francouzské partnerské
oblasti přicestovala do Litomyšle tříčlenná delegace
tvořená zástupci školy a města. Pokračuje tak spolu-

práce obou škol. Na přelomu května a června pobývalo
v Litomyšli osm francouzských studentů, v dubnu na
oplátku odcestuje do Francie šest studentů zahradnic-
ké školy.
Zaslouženou pozornost poutala expozice studentů
střední zahradnické školy z Piešťan v zámeckém pivo-
varu. Autoři kostýmů Kukuřičná svatba sourozenci
Michal a Ivana Kováčikovi z Bánovců nad Bebravou
získali za své dílo nejvyšší ocenění v soutěži ve vázání
a aranžování květin Victoria Regia v září 2005 v Pie-
šťanech. Kostýmy byly vytvořené výhradně z částí
rostlin kukuřice.                     Text a foto Ivan Hudeček

Salvy smíchu v sále
U Černého Orla
Dozněly salvy na oslavu Nového roku a v uších i
myslích řady z nás doznívají i salvy jiné - salvy smí-
chu a veselí provázející tradiční mikulášské besídky
divadelní společnosti principála Jožina Janouška v
sále hostince U Černého Orla v Litomyšli. Příděl hu-
moru rozdali tito ochotníci v předvánočním čase již
po třicáté sedmé.
Za jedinečnou atmosférou jejich představení nesto-
jí pouze nezaměnitelné prostředí starého hostince,
ale především nespoutaná chuť amatérských diva-
delníků bavit sebe a rozdávat radost druhým. Právě
za tuto bohulibou činnost získalo sdružení Cenu
Města Litomyšle za nejlepší kulturní počin v roce
2004. Ocenění převzali zástupci spolku v dubnu ve
Smetanově domě. Slavnostní udílení cen provázely
výstupy z divadelní hry autorů Cimrman/Smol-
jak/Svěrák s názvem Afrika aneb Češi mezi lidožrav-
ci, kterou sdružení uvedlo v roce 2004. 

Vzhledem ke zdravotním problémům několika členů
spolku i pozdnímu ukončení divadelní sezóny (až v
září) se litomyšlský soubor rozhodl vrátit k původní
tvorbě a oprášit hru Vladimíra Šauera O dvanácti
měsíčkách. Autor ji včetně hudebního doprovodu
napsal v roce 1984 pro školní soubor Vitamin S, kte-
rý dlouhá léta vedl a režíroval. Pohádku s občasný-
mi narážkami na nešvary minulého režimu později
přepracoval pro středoškolský soubor Pumprdent-
lich. Nakonec jej do svého repertoáru zařadila také
divadelní společnost Jožina Janouška, která ji v se-
zóně 1997 - 98 uvedla dokonce devětkrát a velice o
ni stáli i pořadatelé Budislavského divadelního lé-
ta. Na prkna Černého Orla se vrátila po osmi letech,
tentokrát pod názvem Ichbinklein a ti druzí. V titul-
ní roli původní erotické hry se představil Ivo Fry-
auf. Program doplnila scénka Das ist Bordel a oblí-
bený písničkový koktejl. V prosinci bylo představe-
ní uvedeno hned třikrát, naposledy na Štěpána 26.
prosince, a není vyloučeno, že se dočká dalších ně-
kolika repríz v okolních obcích.
Je potěšující, že o pravidelný příděl humoru, který
píše sám život a který nevzniká za tučné honoráře v
laboratořích na smích, je stále takový zájem. A je
skvělé, že existují lidé, kteří jsou každoročně při-
praveni nezištně odevzdávat na jevišti amatérské-
ho divadla kus vlastního srdíčka. I. Hudeček (foto)
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Kam v lednu v našem
městě za sportem

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl stolního tenisu
Sobota 14. ledna od 17.00 hodin: Litomyšl - Jaro-
měř (1. liga žen), sobota 21. ledna od 9.00 hodin: Li-
tomyšl - Sedlec C - Trojanovice A (KP 1. třídy), od
14.00 hodin: Litomyšl - Sedlec C - Linea B (KP 1. tří-
dy), neděle 22. ledna od 9.00 hodin: Litomyšl - Sedlec
D - Orlice A (KP 2. třídy mužů), od 13.30 hodin: Lito-
myšl - Sedlec D - Králiky A (KP 2. třídy mužů), sobota
28. ledna od 15.00 hodin: Litomyšl - Koral Tišnov (3.
liga muži), neděle 29. ledna od 10.00 hodin: Litomyšl
- TTC Znojmo (3. liga muži) - herna stolního tenisu -
hala TJ Jiskra
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl basketbalu   
Sobota 28. ledna: Litomyšl - Choceň (Mladší dorosten-
ci) - hala TJ Jiskry Litomyšl
Volejbalový oddíl Litomyšl
Sobota 14. ledna od 9.00: Litomyšl - Tesla Pardubice
(ženy - KP 1. třída), od 11.00 hodin: Litomyšl - Tesla
Pardubice (muži „A“ KP 1. třída), sobota 21. ledna od
9.00 hodin: Litomyšl -  Polička   (kadetky KP 1. třída),
sobota 28. ledna od 9.00 hodin: Litomyšl - Choceň
(ženy - KP 1. třída), od 11.00 hodin: Litomyšl - Choceň
(muži „A“ KP 1. třída) - Městská sportovní hala 
HC Litomyšl - oddíl hokeje
Sobota 7. ledna od 9.00/11.00 hodin: Litomyšl - Svět-
lá (elévové/přípravka), neděle 8. ledna od
9.00/11.00 hodin: Litomyšl - Moravská Třebová
(st./ml.žáci), neděle 15. ledna od 9.00/11.00 hodin:
Litomyšl - Polička (elévové/přípravka) - Zimní stadion
Nohejbalový klub Litomyšl
Sobota a neděle 7. a 8. ledna - mezinárodní nohejba-
lový turnaj trojic O pohár města Litomyšle 2006 - Měst-
ská sportovní hala a v Tenisová hala SPORT.

Připravuje Zdeněk Kocman

Kalendářní rok zakončilo hokejové derby
Rychlé, tvrdé, dramatické - a úspěšné

HC Litomyšl - HC Spartak Choceň 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)  
Hráči litomyšlského hokejového klubu sehráli ve stře-
du 21. prosince před domácím publikem svůj poslední
zápas uplynulého roku. Přivítali tradičního partnera
derby - HC Spartak Choceň. Hosté se představili bez
Stránského, Petra Šedy a Nejedlého, na trenérské la-
vičce usedl místo Josefa Slavíka pan Kutílek, který
měl Chocni pomoci do elitní čtyřky pro play - off. Ani
Litomyšl nebyla kompletní. Chyběl Voleský s rukou
v sádře a také Jiří Adamský. Do sestavy se vrátil po
pauze zaviněné zraněním třísla Martin Joudal.
Do utkání lépe vstoupili Litomyšlští. Na úspěch Davi-
da Šedivého ve 3. minutě však soupeř rychle odpově-
děl trefou Vlasáka. O dvě minuty později nedal po chy-
bě domácí obrany Pavlíčkovi v brance žádnou šanci
Fikejz. A když na počátku 13. minuty zvýšil Schejbal
na 1:3, stáhl trenér Velinský nedůraznou třetí řadu a
Mikuleckého přesunul do první ‘lajny’. Ještě do kon-
ce třetiny se domácím podařilo snížit gólem Ondřeje
Dospěla. A když v úvodu druhého dějství Luděk Frýba
vyrovnal, bylo jisté, že 553 diváci uvidí derby se vším
všudy. Hrálo se ve vysokém tempu, mírně navrch mě-
li domácí, což také v závěrečné třetině vyjádřili bran-
kou Lukáše Matyse. Choceňští se spoléhali na velmi
nebezpečné rychlé brejky, sahali po vyrovnání, ale zá-
hy jim došly síly a domácí hráči si už vítězství pohlí-
dali. Hosté se nedostali k power- play, avšak ani k ti-
me-outu či přechodu do obranného pásma Litomyšle.
„Byl to vysoce nadprůměrný zápas, a to zásluhou o-

bou celků. Stále se bylo na co dívat. Hráči si zaslouží
za výkon, srdíčko a bojovnost, zejména ve druhé a tře-
tí třetině, absolutorium,“ hodnotí utkání manažer li-
tomyšlského týmu Vojtěch Stříteský. „I přes úsilí celé-
ho mužstva se nám nepodařilo do závěrečné sirény vy-
rovnat a domácí tak po této výhře definitivně zavřeli
choceňskému mužstvu postup do finálové čtyřky,“
konstatoval po utkání manažer hostů Jaromír Voří-
šek.
Branky: Šedivý, Dospěl, Frýba, Matys - Vlasák, Fikejz,
Schejbal. 
Litomyšl dokončí soutěž ve středu 4. ledna od 18.30
hodin zápasem v Poličce, v neděli 8. ledna nastoupí v
prvním kole play-off na domácím ledě.
Další výsledky 19. kola: Moravská Třebová - Chotě-
boř 3:3, Kutná Hora - Hlinsko 2:3, Svitavy - Světlá
2:2, Polička - Skuteč 3:2.
Tabulka po 19. kole:

1. Litomyšl 19 15 1 3 131:46 31
2. Chotěboř 18 14 1 3 123:56 29
3. Hlinsko 19 13 0 6 120:55 26
4. M. Třebová 18 11 4 3 100:43 26
5. St. Jesenčany 18 10 3 5 98:51 23
6. Choceň 18 9 2 7 91:64 20
7. Kutná Hora 18 8 2 8 70:54 18
8. Světlá n.S. 18 6 2 10 69:85 14
9. Skuteč 18 3 0 17 46:157 6

10. Polička 18 2 0 16 34:118 4
11. Svitavy 18 1 1 16 23:176 3

V úterý 20. prosinci proběhla na litomyšlském
Gymnáziu další ekobesídka, kterou se studenti po-
kusili svým spolužákům zábavnou formou osvětlit
současné ekologické problémy. Seznámili přítom-
né s projektem Ekoškola a v druhé části předvedli
studenti kvinty a sexty scénky s tzv. negativní re-
klamou. Zábavnou formou tak poukázali na to, jak
lidé ubližují přírodě a tím i vlastně sami sobě. V ro-
ce 2004 byla akce realizována prostřednictvím
přednášek, v teoretické i praktické části měli stu-
denti možnost analyzovat různé vzorky vody. Po-
zvání tehdy přijali i žáci Základní školy v Dolním
Újezdu. 
Mladí gymnazisté zapojení do mezinárodního pro-
jektu Globe se v uplynulém roce vypravili na „Globe
Game“ do České Třebové. Těchto her, které se ko-
naly 6. - 8. května, se zúčastnili i studenti z Ho-
landska, Chorvatska, Švýcarska a dokonce i Kypru.
„Náš tým se skládal ze čtyř soutěžících, jednoho
člena mezinárodního družstva a jednoho novináře.
Báječně jsme si to užili, bylo to naprosto skvělé,“
vzpomíná Tereza Leníčková. Studenti nerozvíjeli
jen znalosti ekologie, ale také angličtiny, zeměpi-
su a biologie. „Přestože jsme byli v naší kategorii
od 16 do 19 let nejmladší, podařilo se nám vybojo-
vat druhé místo, navíc se ztrátou jediného bodu na
vítěze. To byl pro nás úžasný úspěch, který jsme

vůbec nečekali. Rádi bychom se proto zúčastnili
dalších her, které se mají konat v Bánově v Bílých
Karpatech,“ konstatuje Lucie Kynclová. Škola se do
akce zapojila i tím, že skupina dvaceti studentů
prováděla zahraniční účastníky po Litomyšli. 
Na gymnáziu se v listopadu rozběhl další meziná-
rodní ekologický projekt, spojující environmentální
výchovu s konkrétními kroky, které mají vést k její
ekologizaci. Podstatou projektu s názvem Ekoškola
je zlepšení ekologického stavu školy, její chování k
okolí a životnímu prostředí celkově. Cílem všech
škol, které se do projektu zapojí, je získat certifikát
Ekoškola. Titul má podobu velké zelené vlajky a
certifikát má mezinárodní platnost. Instituce navíc
získá právo užívat i logo Ekoškola. „Abychom zís-
kali certifikát, musíme během dvou let splnit sedm
kroků. Založili jsme proto realizační tým, což je prv-
ní ze sedmi kroků. Tento tým má za úkol sestavit
eko-kodex, na jehož základě bychom měli všechny
následující kroky splnit. Pokud se nám podaří spl-
nit 70 % námi zadaných úkolů a kroků, můžeme po-
zvat speciální komisi, která posoudí, jaký je ekolo-
gický stav školy a zda nám certifikát udělí,“ vysvět-
lují studentky. „Doufáme, že se nám to podaří, pro-
tože certifikát má velkou platnost nejen v zemích
Evropské unie, ale i na jiných kontinentech,“ dodá-
vají.                                                           Ivan Hudeček

Gymnazisté usilují o certifikát Ekoškola

Pronajmu bydlení v rodinném
domku ve středu města. 

Tel.: 603  528 030.

Tomáš Rumler završil
svůj úspěšný měsíc

Klub stolního táhlového hokeje Stiga HC Benátky za-
hájil prosincová setkávání v sobotu 3. prosince přátel-
ským soustředěním. To začalo turnajem dvojic, které
si vyzkoušely i čtyřhru a pokračovalo posezením do-
spělých v Benátkách při rozboru věcí minulých i bu-
doucích, neb nejen sportem živ jest člověk. V neděli
11. prosince přišlo na řadu finále Lopyho extraligy.
Zde zvítězil Tomáš Rumler, který ve finále porazil Ro-
berta Ježe 5:2 na zápasy, třetí skončil Zdeněk Lopaur.
V závěrečném kole Litomyšlského poháru 2005 bojo-
vala v sobotu 17. prosince desítka hráčů o poslední le-
tošní body. O mnohém se rozhodlo již v semifinále,
kdy T. Rumler vyřadil Z. Lopaura 3:1 a R. Jež  po velmi
vyrovnané bitvě Patrika Petra 3:2. Finále pak vyhrál T.
Rumler a zápas o 3. místo Z. Lopaur nad svými soupe-
ři jasně 3:0. V celkovém pořadí tak na poháry dosáhli
T. Rumler (382 bodů), Z. Lopaur, 362 a Radovan Rum-
ler, 206. Za nimi skončili R. Jež, P. Petr, Pavel Mikeš,
Jindřich Petr a dalších 38 hráčů a hráček z celé České
republiky. 
Posledním turnajem roku 2005 byla v pátek 23. pro-
since Krajská Stiga-liga, která začala slavnostním pře-
dáním pohárů nejlepší trojici Lopyho extraligy. Devět
účastníků bylo rozděleno do dvou výkonnostních
skupin. V 1. lize svůj super měsíc vítězstvím završil T.
Rumler, když za ním skončili R. Jež a Z. Lopaur. Dru-
hou ligu vyhrál Jan Žabka.
V sobotu 7. ledna od 14 hodin se v Domě dětí a mláde-
že v Litomyšli uskuteční 1. kolo Litomyšlského pohá-
ru 2006.

Jindřich Petr

Vánoční „Stratílek Cup“
Stává se již dobrou tradicí, že ke
konci každého kalendářního roku
se uskutečňuje tradiční vánoční
turnaj ve florbalu chlapců základ-
ních škol a víceletých gymnázií.
Ten loňský proběhl 15. prosince
v Městské sportovní hale. Celou

akci finančně zaštítila firma Cyklosport Stratílek, kte-
rá dodala ceny pro kolektivy i jednotlivce. Turnaje se
zúčastnilo celkem pět škol. Hrálo se systémem každý
s každým po dobu 2 x 5 minut hrubého času. Jediný

podstatný rozdíl oproti florbalové lize byl v tom, že za
každé družstvo mohl nastoupit vždy jen jeden hráč ze
6. - 9. ročníku. O to bylo vše zajímavější. Hráli tak
spolu chlapci, kteří běžně spolu florbalovou ligu ne-
hrají. Změna v systému turnaje umožnila, že se na pa-
lubovce v jednom týmu setkali i sourozenci, což by ji-
nak nebylo možné. A jak vše nakonec dopadlo?
Pořadí: 1. ZŠ T.G. Masaryka 1145, 2. Gymnázium Lito-
myšl, 3. ZŠ Trstěnice, 4. 2. ZŠ Litomyšl, 5. ZŠ Lubná.
Nejlepšími jednotlivci se stali: střelec - Martin Hašek,
nahrávač - Jan Košňar, brankář - Lukáš Feltl. Na sa-
motný závěr nezbývá než popřát všem hodně zdraví
v roce 2006 s chutí do dalších bojů.            

Milan Břeň
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Obranářský Primátor Cup po patnácté
Vynikající počasí a výborná parta závodníků se zú-
častnila 16. října na kynologickém cvičišti v Litomyšli
15. ročníku kynologického závodu Primátor Cup. Po-
suzovali jej Jan Kmínek a Jaroslav Strouhal, figurova-
li pánové Petr Zika a Petr Šolc. Na stupně vítězů se v
konkurenci závodníků z celých Čech i z Moravy probo-
jovali i zástupci pořádajícího klubu.
Výsledky: ZM 1. Jaroslav Horák, pes Tango (Jaroměř),
2. Jaromír Popelka, pes Egar (Senička), 3. Petr Vostr-
čil, fena Agáta (Litomyšl). ZVV 1: 1. Petra Nemravová,
pes Caro (Senička), 2. Josef Kozel, fena Mery (Holi-
ce), 3. Lenka Čepová, pes Kento (Heřmanův Městec).
ZVV 2: 1. Martin Šplíchal  , fena Dina (Litomyšl), 2. Pa-
vel Jakl, fena Amina (Litomyšl), 3. Monika Řeháková,
fena Maja (Luková). IPO 3: 1. Jaroslav Zeman, pes
Dardo (Chotěboř), 2. Pavel Markusek, pes Bruno (Bys-
třice nad Pernštejnem), 3. Ludvík Livora, fena Agi
(Podůlšany) - na fotografii.

NOVINKA V OPALOVÁNÍ
Opálení nástřikem

aplikace nástřikem do 5 minut * neuvěřitelně přírodní
barva * zdravotně nezávadné * CENA CELÉ TĚLO:300,- KČ

Zaručíme Vaše dokonalé opálení na plesy, svatby 
a jiné společenské akce! Možnost aplikace přímo 

u zákazníka (doma, ve firmě…)

REVOLUCE V HUBNUTÍ 
Vakuové masáže

zeštíhlení problematických partií a formování postavy
odstranění tukových polštářků a zpevnění břišní stěny

bezbolestné odstranění celulitidy 
zpevnění a zvětšení objemu poprsí

omlazování pleti obličeje, vyhlazování vrásek, odstraňování
váčků pod očima, dvojité brady, čištění a zpevňování 

ochablé pleti * podpoření léčby akné * vyhlazování jizev
zlepšení lymfatického toku, účinné pročišťování těla 
(toxiny jsou vylučovány spolu s balastními látkami)

zbavení pocitu těžkých, unavených nohou

0d 9. do 13. 1. 2006 nabízíme jednu proceduru 
vakuových masáží zdarma.

Objednávky pouze telefonicky na čísle: 775 386 035
Studio Sun FX – Hotel Dalibor, Litomyšl

Nabízíme k pronajmutí nebytové prostory
po rekonstrukci, na náměstí v Litomyšli - 1. patro.
Celková plocha 300 m2 s možností rozdělení na 3 nezávislé části 

o výměře 85 - 130 m2 s přístupem naskladňování ze zadní části traktu
v úrovni terénu. Vhodné pro obchody a kanceláře. 

Cena dohodou. Tel.: 777 040 911

PRODEJ NOVÝCH BYTŮ  
DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ  

V LITOMYŠLI v lokalitě U Školek 
33 bytů o  velikosti 1+kk, 2+kk,  3+kk 

(od 49 m2 do 95  m2)

REZERVACE OD 1. 12. 2005
Pro PLS prodává realitní kancelář CONSULT VK 

Litomyšl, s.r.o., Smetanovo nám. 120, Litomyšl,
tel./fax: 461 612 670-1

e-mail reality.consultvk@lit.cz,
mobil: 728 080 947

Organizátoři děkují všem sponzorům, díky nim byl
každý závodník odměněn. Podrobné výsledky a foto-
grafie na www.zkolitomysl.webzdarma.cz - hok-

Ve dnech 7. a 8. ledna proběhne v Litomyšli mezi-
národní nohejbalový turnaj trojic O pohár města
Litomyšle 2006, opět zařazený do seriálu Poháru
ČNS. Zúčastní se ho 40 trojic rozdělených do 8 sku-

pin. Souboje se odehrají v Městské sportovní hale
a v Tenisové hale SPORT, přičemž z každé skupiny
postoupí dvě nejlepší trojice do nedělního klání v
Městské sportovní hale. Postupující se rozdělí do
dvou skupin - k vítězům skupin budou dolosováni
soupeři do KO z druhých míst. Celkem šestnáct
trojic se střetne KO systémem na dva vítězné sety.
Program: 
skupina A - Městská sportovní hala 8.30 - 11.00
skupina B - Tenisová hala SPORT 8.30 - 11.00
skupina C - Městská sportovní hala 11.30 - 14.00
skupina D - Tenisová hala SPORT 11.30 - 14.00
skupina E - Městská sportovní hala 14.30 - 17.00
skupina F - Tenisová hala SPORT 14.30 - 17.00
skupina G - Městská sportovní hala 17.30 - 20.00
skupina H - Tenisová hala SPORT 17.30 - 20.00
Volné chvíle mezi nedělními zápasy vyplní Taneční
studio ERA Litomyšl.

Ilustrační foto Ivan Hudeček

O pohár města Litomyšle v nohejbalu

Inzerce v Lilii
trs@trs.cz

Benefiční koncert 
pro III. MŠ Lidická

Druhou adventní neděli 4. prosince
mohli mnozí rodiče shlédnout vánoční
vystoupení svých dětí při benefičním
koncertu v Lidovém domě. Účinkujícími

byly děti z Mateřské školy Lidická a Jiráskova, z II.
ZŠ U Školek a ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli.
Tentokrát výtěžek z již tradičního koncertu, který
podporuje ADRA, pomůže III. MŠ Lidická, kde ha-
várie vody poškodila dětmi velmi oblíbenou molita-
novou stavebnici v tělocvičně.
Děkuji nejen všem účinkujícím dětem, jejichž před-
vánoční vystoupení bylo velice pěkné, ale i paním
učitelkám z MŠ Lidická, které celou akci zorganizo-
valy. Pásma, především vánočních písní a koled, ale
také několik tanečních vystoupení, se staly milým
zpříjemněním předvánočního času.

Za spokojené rodiče  Lucie Kratochvílová
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Rozpis služeb stomatologie 
(soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin)

7. - 8. 1. - MUDr. Silva Adamcová, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
14. - 15. 1. - MUDr. Stanislav Adamec, 
Polička, Smetanova 55, 461 725 987
21. - 22. 1. - MUDr. Alena Cacková, 
Trstěnice 184, 461 634 157
28. - 29. 1. - MUDr. Vladimír Oliva, 
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614
4. - 5. 2. - MUDr. Marta Kučerová, 
Polička, Smetanova 55, 461 724 635
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní skříňce

zařízení Zubní poliklinika v Litomyšli

Rozpis pohotovostních 
služeb lékáren

1. týden - Nová lékárna, náměstí Míru 63, 
Svitavy
2. týden - Zelená lékárna, Lebo s.r.o., nám.
Míru 31, Svitavy
3. týden - Na Hraniční, Hraniční 11, Svitavy
4. týden - Paracelsus, nám. Míru 74, Svitavy
5. týden - Na poliklinice, Kollárova 22, Svitavy

Nový jízdní řád platný od 11. prosince přinesl také
změny na železniční trati Choceň - Litomyšl, a to v po-
lohách a vedení vlaků. Většina úprav je přitom vyvolá-
na zajištěním návazností v železniční stanici Choceň. 
Zásadní změnou je záměna tras večerního páru vlaků,
kdy osobní vlak z Chocně odjíždějící po 20. hodině je-
de až do Litomyšle a vlak jedoucí o hodinu později je
veden jen do Vysokého Mýta; v opačném směru poje-
de poslední vlak z Litomyšle do Chocně již po 21. ho-
dině a noční vlak je veden jen z Vysokého Mýta. Tato
úprava přináší přípoj na poslední večerní v Chocni za-
stavující rychlík (R 223) na Moravu a Slovensko. Po-
kud tato přípojová návaznost nebude vyžadována a
obce budou požadovat záměnu tras večerních vlaků,
bude podle tiskového mluvčího Českých drah Petra
Šťáhlavského možné po projednání s objednavatelem
upravit polohy vlaků od změny jízdního řádu.       -red-

Změny v jízdním řádu 
na trati Choceň - Litomyšl
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O budoucnost atletiky je 
v Litomyšli postaráno

Litomyšlští atleti zhodnotili na své prosincové výroční
schůzi výsledky uplynulé sezony. A bylo to hodnocení
radostné, protože rok 2005 byl pro ně mnohem úspěš-
nější než rok předcházející.
Družstvo mužů nemělo letos žádné starosti s udrže-
ním II. atletické ligy a skončilo na 5. místě. A to i pře-
sto, že Věroslav Valenta, dlouholetá opora družstva
pro zranění nezávodil a ze stejných důvodů nebo pro
studijní povinnosti nestartovali ve všech pěti kolech
ani tak kvalitní závodníci jako Jakub Šmejc, Václav
Severa nebo hostující Lukáš Kvapil a Petr Portyš.
Atletika je ale především individuálním sportem a vý-
razná individualita vyrůstá i v Litomyšli.
Jedenadvacetiletý krajský přeborník v desetiboji Pa-
vel Baar se stává důstojným pokračovatelem zdejší
desetibojařské tradice. Jeho le-
tošní výkony 10,98 vteřin na
100 m, 690 cm ve skoku dale-
kém, 51,36 vteřiny na 400 m a
15,56 vteřiny na 110 m překá-
žek, dávají tušit, že po zlepšení
výkonnosti ve vrhačských dis-
ciplínách a v běhu na 1500 met-
rů se jistě zařadí mezi nejlepší
české desetibojaře.
Dobře si v krajském přeboru
vedla i obě žákovská družstva.
Úspěšnější byli tentokrát mladší
žáci, kteří postoupili ze své sku-
piny do finále a obsadili tam pěkné třetí místo. Druž-
stvo se opíralo o dva výborné jednotlivce, Jakuba Le-
bedu, trojnásobného krajského přeborníka (60 m,
150 m, pětiboj) a Vojtěcha Kozáka, krajského přebor-
níka v hodu míčkem, vrhu koulí a především držitele
bronzové medaile za hod míčkem z II. Olympiády dětí
ČR v Brně. Jeho nejlepší letošní výkon je 79 metrů!
I starší žáci, kteří skončili v krajském přeboru na 6.
místě, těžili z vynikajících výkonů svých dvou nejlep-
ších závodníků. Jan Lukášek získal tři tituly krajské-
ho přeborníka (disk, oštěp, kladivo), je však přede-
vším diskařem s výkonem 44 metrů. O největší úspěch
se pak postaral Tomáš Kozák, když si z mistrovství
České republiky žáků v Jablonci nad Nisou přivezl
bronzovou medaili za 15,35 metrů ve vrhu koulí! Zdá
se, že o budoucnost atletiky v Litomyšli je postaráno!
Atletický oddíl Jiskry Litomyšl si v poslední době zís-
kal dobré jméno i jako pořadatel významných závodů.
Letos to byl především zdařilý závod Východočeského
turné s Cenou města Litomyšle v hodu diskem žen a
s memoriály J. Ptáčka a F. Podhajského. Představila se
v něm řada nejlepších českých atletů v čele s pozdější
medailistkou z mistrovství světa Věrou Cechlovou a

trojnásobným mistrem světa v desetiboji Tomášem
Dvořákem.
Pořadatelé a rozhodčí dobře zvládli i krajský přebor ve
vícebojích všech kategorií, ve kterém startovalo 105
(!) závodníků.
I když letos neproběhla na litomyšlském stadionu
žádná tak významná atletická akce jako v minulých
letech (Olympiáda dětí ČR, Mistrovství ČR juniorů,
Mezistátní trojutkání dorostu ČR, SR, Maďarsko), po-
dílel se oddíl atletiky na akci celostátního významu.
Stal se spolupořadatelem republikového finále zá-
kladních škol v atletickém čtyřboji, jehož pořádáním
pověřila Asociace školních sportovních klubů I. ZŠ Li-
tomyšl. O tom, jak dobře se pořadatelé zhostili svého
úkolu, svědčí slova generálního sekretáře asociace,

Dr.Jaroslava Koukala, převzatá
z časopisu Školní sport: „..na
nádherném stadionu v Litomyšli
se utkala družstva základních
škol, která se ke startu kvalifiko-
vala vítězstvím v krajských kolech
čtyřboje. V pátek 17. června se
tak do Litomyšle sjelo celkem 25
družstev, kterým pořadatelé,
školní sportovní klub při ZŠ v Zá-
mecké ulici, připravili stejné pod-
mínky, v jakých před dvěma lety
prožívali mladí olympionici své
první republikové hry - ubytování

v krásném Domově mládeže Střední pedagogické školy
a závodění na stadionu, vonícím stále novotou a vzdá-
leném od místa ubytování jen coby kamenem dohodil.
Pro někoho je možná novinkou, že Litomyšl je již dlou-
hou dobu vícebojařské město. Trénoval a závodil zde
současný místostarosta města Vladimír Novotný, v se-
dmdesátých letech československý reprezentant v dese-
tiboji, který také dal atletické základy pozdějšímu o-
lympionikovi Věroslavu Valentovi. Při republikovém fi-
nále působil jako hlavní rozhodčí. Starosta města Jan
Janeček, pod jehož záštitou se soutěž konala, přišel a-
lespoň na chvíli závodníky povzbudit. Všichni účastníci
měli možnost vychutnat si vysoce profesionální práci
hlasatele závodu, Štěpána Škorpila, který svým nadše-
ním a pohotovostí posunul soutěžení školních družstev
mezi události nejvyšší důležitosti. Pořadatelé se organi-
začně opravdu vyznamenali. Poděkování patří řediteli
závodu (a řediteli školy) Petru Dosedělovi a celému tý-
mu jeho spolupracovníků. V závěru slavnostního vyhlá-
šení výsledků také  oni okusili, jak se stojí na stupních
vítězů a byli odměněni bouřlivým potleskem závodní-
ků.“ 

-red- Ilustrační foto Ivan Hudeček

Pavel BARTONÍČEK
tel.: 607 811 007
Dukelská 972
570 01 Litomyšl

Fa. UMKAM
veškeré kamenosochařské
práce

•pravidelný i jednorázový
úklid budov, kanceláří, 
domácností • úklid 
po malířích a zednících •
mytí oken, čištění koberců

LITOMYŠL, Mařákova 1107, 
tel.: 605 944 345

ÚKLIDOVÁ FIRMA 
VÁM ZAJISTÍ

Mistrovská fotbalová sezona 2005/2006 je ve své
polovině a také oddíl Jiskry Litomyšl hodnotí pod-
zimní výsledky a své vyhlídky do jarních odvet.
Po skončení podzimní části se uskutečnila valná
hromada oddílu kopané, na které delegáti zvolili
desetičlenný výbor ve složení ing. Miroslav Brýdl,
Jiří Coufal, Radek Halva, Pavel Holomek, RNDr.
Pavel Charamza, Josef Janoušek, ing. Václav Jí-
lek, Dana Kmošková, MUDr. Vladimír Oliva a Vrati-
slav Pecháček. Na první schůzi nového výboru byl
předsedou zvolen Jiří Coufal, místopředsedou
ing. Miroslav Brýdl.
Tradiční náplní práce litomyšlských fotbalistů v
zimních měsících je organizace halových turnajů.
Za sebou již máme dva prosincové, kdy nejprve
mezi mladšími elévy dominoval domácí potěr a
poté si z vánočního klání mužů odvezl putovní po-
hár SK Masokombinát Polička. Termíny dalších
turnajů jsou tyto: 15. ledna starší dorost, 29. led-
na starší žáci, 5. února mladší žáci, 25. února star-
ší elévové a 11. března mladší elévové. Hraje se
vždy od 8 hodin v Městské sportovní hale.
Počátkem ledna se rovněž rozbíhá zimní příprava
jednotlivých týmů. Trenér mužů František Dvořák
svolal své svěřence poprvé už druhý lednový den.
Otázky případného doplnění kádru jsou samozřej-
mě teprve v jednání, šance vyzkoušet možné nové
tváře přijde v přípravných utkáních. To první by
Litomyšl měla sehrát 21. ledna v Holicích.  

Radek Halva

Litomyšlský fotbal 
vstupuje do roku 2006

Prodáme dětskou kytaru 1/2. Tel.: 608 984 886, 465
422 670. Důchodkyně hledá práci na 4 hodiny den-
ně. Tel.: 732 124 339. Prodám sedací soupravu gauč
a 2 křesla - 1500,- Kč, rozkládací stůl - 800,-, klec pro
ptáka - 200,-, ledničku 150 l funkční - 500,-, televizor
- 500,-, auto Peugeot GTi 1,6 - 23000,-, žaluzie velmi
levně - výborný stav, kruhadla na zelí - starožitnost -
300,-, pěkný běhoun 1 m/50,-, pánský kožich staro-
žitný - 500,-, brány na vláčení - 100,-, věci po dětech
- dohoda jistá, formu na šunku - 100,-, filcáky zimní
č. 9 - 300,-, vaťáky (kalhoty a kabát) č. 50 - 500,- Kč.
Tel.: 604 304 197. Pohledný, příjemný mladík z
Hradce Králové, 28 let, hledá dívku z Litomyšle a oko-
lí, věřící, 20 - 28 let. Tel.: 732 838 620. Čtyři student-
ky shánějí privát na školní rok 2006/2007. Tel.: 777
672 457 po 15. h. Nabízím odměnu tomu, kdo mi se-
žene práci v kanceláři. Tel.: 736 102 734 po 16. h.
Koupím v Litomyšli byt. Tel.: 736 102 734 po 16. h.
Koupím dům na náměstí v Litomyšli. Tel.: 737 777
845. Koupím pozemek u silnice v Litomyšli. Tel.: 737
777 845. Prodám stavební parcelu poblíž rybníka
Hluboký o rozloze cca 3000 m2. Tel.: 602 462 460. To-

BEZPLATNÁ INZERCE mu, kdo mi od r. 2006 poseká trávu, usuší a odveze
si seno pro svá zvířata, budu velice vděčná. Zahrada v
Litomyšli, na rovině, 1500 m2. Tel.: 607 744 568. Sta-
ré pohlednice do r. 1945 dobře zaplatím. Tel.: 608
420 808.

V bowlingové hale SPORT areálu s.r.o. (U Plovárny
1152) v Litomyšli skončila podzimní část bowlingové
ligy, které se účastní devět družstev. Podzimním vítě-
zem se stal B - team (J. Bulva, F. Bulva, S. Brůna, M.
Lněnička, Bulvová) před družstvem Rychtáři (Baník,
Chadima, Vávra, Veselík). Od ledna 2006 bude liga po-
kračovat odvetnými zápasy.
29. listopadu se uskutečnila soutěž dvojic v bowlingu.
Z 22 zúčastněných dvojic byli nejúspěšnější J. Broke-
šová a M. Brokeš, druhé místo obsadili J. a M. Doleža-
lovi, na třetím místě skončili Bulvová s Brůnou.
Všichni zúčastnění si odnesli pěkné ceny, odměnu za
nejlepší individuální výkon získal J. Doležal.
4. prosince proběhla soutěž jednotlivců. Z třiceti dvou
přihlášených soutěžících zvítězili St. Brůna před Fr.
Brůnou, třetí místo obsadila I. Plchová.

Z bowlingu
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Orion racing team se ohlíží za 
uplynulou sezónou v kartingu

Kartingová sezóna 2005 je u svého konce! V průběhu
celé motokárové sezóny 2005 jsme se snažili na těch-
to stránkách informovat příznivce Orion racing teamu
o jednotlivých závodech a doprovodných akcích. 
Sezónu jsme neoficiálně zahájili velice záhy, a to již
v lednu, kdy jsme se s několika dalšími motokárovými
příznivci sešli na III. ročníku JOKA INDOOR CUPU. Ná-
sledně pak Orion racing team vyhlásil dvouhodinový
závod dvoučlenných družstev složených z juniorů a
seniorů v brněnské kryté hale, v M-paláci. Ale tisková
konference 23. února 2005 už roztočila kolotoč se-
zónních akcí naplno. Orion racing team se představil
v Praze na Autoklubu ČR novinářům jako největší čes-
ký motokárový tým sezóny 2005. K prvnímu jarnímu
tréninku připravili své stroje jezdci již v polovině
března a rozjeli se do italské Pomposy, kde už panova-
lo jarní slunečné počasí. Pak následovalo další zahra-
niční soustředění, ale v rakouském Hinterstoderu vy-
měnili jezdci motokáry za lyžařskou výstroj a zdoko-
nalovali fyzickou kondici nejen lyžováním. Po dalších
jarních trénincích v italské Pompose a německém
Wackersdorfu se již rozběhla sezóna také na českých
tratích. Jezdci Orion racing teamu se účastnili mist-
rovských i pohárových klání, startovali na PARILLA
CUPU, HONDA CUPU, ROK CUPU, HOBBY CUPU a pomě-
řili síly také se světovými piloty na závodech EASY
KART a účastnili se také některých mistrovských zá-
vodů na Slovensku.
Kromě účasti na motokárových akcí se letos Orion ra-
cing team stal promotérem již zmiňovaného PARILLA
CUPU. Jedná se o závody dětí ve věku od 8 do 13 let,
jejichž stroje pohánějí italské motory Parilla Gazelle
6O TaG. I letos pokračoval Orion racing team ve své or-
ganizátorské a pořadatelské činnosti a podílel se na
přípravě velkolepých motoristických akcí. Jednou
z nich byla srpnová zábavná motoshow supermoto-
karting-qard s názvem CZECH SUPERMOTO OPEN u
pražské Sazka Arény, kde kromě motorů motokár hlu-
čely také výfuky supermota a čtyřkolek. Již tradičně
organizoval velkou a divácky hojně navštěvovanou
motoristickou show ORION CUP na litomyšlské Primá-
torské hrázi, kde i letos padlo pár motoristických re-
kordů a proběhla freestylová show. A troufl si i na vel-
kou společenskou akci - Galavečer plný zábavy s vy-
hlášením mistrů ČR v kartingu 2005 a předáním zlaté
motokáry nejlepšímu českému kartingovému jezdci
v sezóně 2005. Z ohlasů účastníků si dovolujeme sou-
dit, že se všechny tyto organizované akce velice vyda-
řily a diváky připravený program nadchl.
I letošní sezóna přinesla ve svém průběhu mnoho do-
brých výsledků. V dětských třídách reprezentovali O-
rion racing team ve třídě KADET Martin Doubek (cel-
kově 11. v letošní sezóně), Radim Maxa (7.), Jakub

Klášterka (5.), Matěj Parma (10.). Ti samí jezdci, bez
Matěje Parmy, startovali také v PARIILLA CUPU, ale
doplnili je ještě Jan Midrla, který se stal letošním cel-
kovým vítězem této třídy a Tadeáš Šimeček. Kromě
zlatého poháru patřilo v celkovém hodnocení “orio-
ňákům“ i druhé místo Jakuba Klášterky. Radim Maxa
byl celkově čtvrtý, Martin Doubek pátý a Tadeáš Šime-
ček sedmý. V ROK CUPU hájili modrožluté barvy Orio-
nu Patrik Hájek - letošní šampión této třídy a účastník
světového finále ROK CUPU, kde pro technickou záva-
du musel odstoupit v 9. kole finálové jízdy z čela zá-
vodu, dále František Adámek (4. místo), Stanislav Ko-
reň (14.) a Klára Valentová (21.). V HONDA CUPU měl
Orion Racing team nasazeny dva týmy. V týmu s pra-
covním názvem I. startovali manažer Orion racing te-
amu Martin Slavík, Viktor Wagner a Petr Ulbert, celko-
vě získali tito jezdci bronzový pohár. Divácky zajíma-
vé bylo složení Orion racing teamu II., za volant mo-
tokáry usedali Dalibor Gondík, Otakar Brousek ml.,
Jakub Smolík, Filip Blažek a Erik Janiš. V mistrovské
třídě ICC 125 soutěžil za náš tým Petr Ulbert , celkově
obsadil 10. místo. V HOBBY CUPU celkově zvítězil ve
třídě FC 125 VETERAN „orioňák“ Karel Vaněk.
Letošní sezónu lze po vyhlášení výsledků hodnotit ja-
ko velmi úspěšnou, ale také organizačně náročnou.
Dění na motokárových závodech i doprovodných ak-
cích mohli diváci často sledovat na obrazovkách tele-
vize především prostřednictvím TV NOVA, na strán-
kách časopisů hojně vycházely články o působení Ori-
on racing teamu. Veškeré dění motokárového sportu
by se ale neobešlo bez spolupráce a finanční podpory
sponzorů týmu. Tímto bychom jim chtěli velmi podě-
kovat za finanční podporu a spolupráci. 

Martin Slavík

Štěpánská kolečka
Špičkoví jezdci České republiky na BMX a freestylo-
vých kolech, včetně mistra světa Jana Valenty či je-
ho kolegy Krausíka, se na Štěpána zúčastnili spor-
tovního setkání v novém bike parku, který je přes
zimu umístěn v tréninkové hale firmy Stratílek v Li-
tomyšli. Mezi mladými vyznavači této sportovní dis-
ciplíny nechyběli ani členové nového oddílu Cyklo
Stratílek Sport klubu, kterým tak přímo v praxi
mohly jejich vzory předvést, jak zvládat některé ná-
ročné triky.
"Jsem rád, že se nám podařilo založit oddíl s velmi
dobrým zázemím. Na jaře bychom rádi tento bike
park přestěhovali někam ven, ale je možné, že zů-
stane tady. Kluci jsou tu moc spokojeni - dá se tu
parkovat, jsou tu toalety," říká majitel firmy Hu-
bert Stratílek. Podle jeho slov by nemělo zůstat
pouze u této štěpánské akce, oddíl by se měl stát
pořadatelem také celostátních závodů.  Sport, při
kterém jde především o zábavu, si rychle nachází
místo v srdcích nejednoho kluka. Litomyšl jde opět
s dobou. Místní oddíl získal už nyní zvuk, neboť se
o mladé jezdce stará právě Jan Valenta. "Dohodli
jsme se, že bude v Litomyšli bydlet. Půjčili jsme mu
byt, kde může bydlet jen za náklady, on se na oplát-
ku stará o provoz tréninkové haly - odemyká, zamy-
ká, stará se o kola a jejich půjčování, ale především
radí klukům v oddíle, jak se dále zlepšovat," říká
Hubert Stratílek. Jak mistr světa Valenta říká, po-
dobnou tréninkovou halu by v republice hledal jen
těžko.                                 

Text a foto Ivan Hudeček

Kluky z Litomyšle trénuje mistr světa
K divizím triatlonu, horských kol, spinningu a squas-
he přibylo ve Sport klubu Stratílek další sportovní od-
větví - freestyle. Mladé členy oddílu BMX a freestyle
Cyklo Stratílek sport klubu navíc trénuje mistr světa
Jan Valenta. Český reprezentant, který s tímto spor-
tem začínal ve svých třinácti letech, odjel poprvé na
mistrovství světa když mu bylo sedmnáct - a hned jej
v kategorii Expert vyhrál. "Byly to moje první závody
venku, hned mistrovství světa a hned vítězství. To by-
lo hodně nečekané," vzpomíná na svůj životní úspěch
Valenta.
Uplynulá sezóna však již tak úspěšná nebyla, přestože
její úvod vypadal slibně. Trénink v pražské hale s vel-
kou rampou chtěl proměnit ve vítězství v závodech za
velkou louží. Ve Spojených státech amerických si však
přetrhal kolenní vazy, jejichž léčba se protáhla až do
podzimu. "Začínám vlastně znovu, nabírám energii,
trénuju triky. V Litomyšli se můžu soustředit opravdu
jen na trénování," říká. Zdá se, že nelituje ani toho,

že se odstěhoval z velkého města a rozhodl se žít na
venkově. "Je tu dobrá parta kluků, kteří chodí denně
jezdit. Nefouká na nás, máme překážky i světlo, moli-
tan na dopady - super podmínky," říká uznale.
A co radí mladým jezdcům, které v oddíle vychovává?
"Recept na zaručený úspěch neexistuje. Řada mla-
dých závodníků si přesto myslí opak. Je dobré mít am-
bice a touhu něčeho dosáhnout. Někteří ale předbíha-
jí dobu, hned v prvním roce chtějí být nejlepší. Tak to
určitě nefunguje, já jsem na kole vždycky jezdil proto,
že mě to bavilo. Výsledky přinesla až léta tvrdé prá-
ce," říká Jan Valenta.
Nový oddíl se připravuje na sérii mistrovských závo-
dů, zakončené mistrovstvím ČR a na závody Českého
poháru. Jan Valenta bude i nadále reprezentovat re-
publiku v rámci Evropy i za oceánem a hodlá pokračo-
vat ve spolupráci s firmou AUTHOR a podílet se na vý-
voji nových kol - především konstrukce rámů.

Ivan Hudeček

Úspěšný Orion racing team Litomyšl s cenami pro nejlepší
jezdce Přeboru ČR.

Členové nového oddílu při tréninku.

V tréninkové hale je i rampa s místem pro dopad, který je
vyplněný molitanem.
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Přelom roku v Litomyšli nad šachovnicemi
Litomyšl hostila znovu šachovou elitu. V prosto-
rách internátu pedagogické školy se uskutečnil již
sedmý ročník největšího a nejkvalitnějšího vánoč-
ního turnaje v České republice - České šachové Vá-
noce.  Tentokrát se České šachové Vánoce staly zá-
roveň otevřeným přeborem Pardubického kraje
jednotlivců v šachu.  Stejně jako vloni se v rámci
turnaje odehrál otevřený přebor mládeže města Li-
tomyšle do šestnácti let.
V loňském roce do Litomyšle přijeli například
přední světový hráč Sergej Movsesian a čerstvá
mistryně světa osmnáctiletých dívek Polka Jolan-
ta Zawadská. „I tato jména pomáhají k tomu, že se
z Českých šachových Vánoc stává prestižní evrop-
ský vánoční šachový turnaj,“ soudí Jaroslav Fuk-
sík z pořádající Agentury 64. 
Šachové klání, které se znovu uskutečnilo pod pa-
tronací města, bylo zahájeno 26. prosince v 9 ho-
din turnajem v rapid šachu, kdy každý hráč má na
svou partii patnáct minut. Vítěz Sergej Movsesjan,
který na turnaji působí jako tlumočník, věnoval fi-
nanční výhru jako cenu do dalších soutěží.
Téhož dne v 16 hodin odstartoval hlavní turnaj

svým prvním kolem, ukončen byl kolem devátým
na Nový rok. Příchod nového roku šachisté přiví-
tali rovněž bleskovým silvestrovským turnajem. 
Celkovým vítězem se v konkurenci 111 šachistů
stal podle předpokladů běloruský olympionik Vja-
česlav Dydyško, který si z Litomyšle odvezl 20 tisíc
korun. Další dvě místa patřila polským šachistům

Motoskijöring láká
osobnostmi i diváky

V sobotu 7. ledna v Olešnici v Orlických horách bude
zahájen další ročník populárního Mistrovství republi-
ky v motoskijöringu Orion Cup 2006. Na dvojice slože-
né vždy z motokrosového závodníka a lyžaře čeká cel-
kem jedenáct závodů, z nichž poslední se uskuteční
25. února v Dobřanech.
Titul obhajují Bratři Šrolerovi z Klášterce nad Orlicí,
diskutabilní rozhodnutí rozhodčích v uplynulém roč-
níku se bude snažit odčinit litomyšlský Bohuslav Sva-
toš s Jiřím Bečičkou z Chocně z týmu Profistav Lito-
myšl. Do konečného hodnocení jistě budou chtít pro-
mluvit Marek s Najmanem z pořádajícího Orionu, kte-
ří se stali překvapením minulé sezóny.
Pořadatelé chtějí přitáhnout k tratím další diváky ú-
častí známých osobností. Na start by se měl znovu po-
stavit Jiří Froněk se zpěvákem Jankem Ledeckých,
kteří se vloni probojovali jednou do finále. Vložených
závodů se zúčastní moderátorka televize NOVA Pavla
Charvátová, rockový zpěvák Josef Vojtek ze skupiny
Kabát či herec Zdeněk Podhůrský.
Kalendář závodů Mistrovství republiky v motoskijörin-
gu: 7. ledna - Olešnice, 8. ledna - Žamberk, 21. ledna -
Ústí nad Orlicí, 22. ledna - Pěčín, 4. února - Letohrad,
5. února - Klášterec n. O., 11. února - Nová Paka, 12.
února - Sosnová, 18. února - Horní Město, 19. února -
Rýmařov, 25. února - Dobřany.                                    -ih-

Tisková konference v Praze. Orion motocross team reprezen-
tují Vítězslav Marek a Jiří Froněk (zleva). Lyže obují Janek
Ledecký a Zdeněk Podhůrský.

Grzegorzi Gajewskému a Jakubovi Zeberskému,
který též získal titul mezinárodního mistra. Této
normy v Litomyšli dosáhl i celkově devátý hráč
turnaje Ladislav Urbanec. Pod stupni vítězů zůstal
slovenský mezinárodní mistr Mikuláš Maník. Nej-
lepší mezi ženami byla mezinárodní mistryně Jana
Jacková, v kategorii tělesně postižených šachistů
dominoval Polák Krzysztof Jurkiewicz, nejlepším
seniorem se stal Pavel Vávra z Olomouce. Žákov-
skou kategorii opanovaly polské naděje - zvítězil
Daniel Gumula z Wroclavi, třetí místo obsadil jeho
krajan Maciej Kukla. Mezi oba Poláky se vklínil
český šachista Richard Biolek.
V rámci Pardubického kraje zvítězil hned ve dvou
kategoriích (do 20 let a mezi muži) Jan Bernášek,
který obsadil celkově páté místo. V kategorii žen
zvítězila Kristýna Stodolová, nejlepším juniorem
do 18 let se stal Michal Zeinert.

Text a foto Ivan Hudeček

Účastníci turnaje v den jeho zahájení.

Tři nejlepší hráči Českých šachových Vánoc 2005: Bělo-
rus Vjačeslav Dydyško, Poláci Grzegorz Gajewski a Ja-
kub Zeberski. Vlevo stojí Jaroslav Fuksík z pořádající A-
gentury 64 , vpravo mecenáš turnaje Ing. Valenta.


