
dotazy zájemců. Nemohly pochopitelně chybět včelí
produkty i výrobky z nich. „Každá potravina má svůj
menší či větší význam. Některé potraviny člověku la-
hodí, některé jsou pro něho přímo nezbytné. Med je
všechno dohromady - člověk ho mít musí a ještě mu
navíc lahodí a v tom je jeho největší význam. Navíc e-
liminuje to, co se k nám dostává prostřednictvím ji-
ných, často nepříznivých potravin,“ zamýšlí se nad
významem přirozeného sladidla Stanislav Tomšíček z
Desné. „Ve srovnání s úrovní různých ‘naparáděných’
potravin známe přirozenou kvalitu medu. O to více
včelaře mrzí, jak málo jej lidé využívají,“ dodává. Stej-
ně jako další jeho kolegové dokáže o své práci hovořit
jako o poezii. „Někdo má lavičku před včelínem, ně-
kdo kanapíčko ve včelíně, na kterém se v neděli po o-
bědě s chutí natáhne. Nevím, zda toto léčí, myslím, že
jde spíše o navození duševní pohody, protože pro vče-
laře je bzukot včel rajskou hudbou, kterou si nikdy
nenechá vzít,“ zamýšlí se zkušený včelař.        
Včelařský spolek v Litomyšli byl založen z popudu ří-
dících učitelů Antonína Mikoláška z Osíku a Jana
Brychty z Pohodlí v roce 1906. Ustavující valná hro-
mada proběhla 14. ledna, zapsalo se tehdy osmdesát
členů. Prvním předsedou byl zvolen Karel Sedlák, ná-
jemce statku ve Vlkově. O společenském významu
spolku svědčí skutečnost, že jeho existence trvá ne-
přetržitě dodnes. Jen těch mladých členů by mohlo
být více.                                 Text a foto Ivan Hudeček
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Sladké stoleté oslavy

Zatímco včely zimují, v bývalém zámeckém pivovaru
se to o posledním lednovém víkendu hemžilo včelaři
jako v úle nebo při včelím rojení. Členové základní or-
ganizace Českého svazu včelařů v Litomyšli si připo-
mněli 100. výročí organizovaného včelařství na Lito-
myšlsku, když tu uspořádali výstavu spojenou s pro-
dejem včelařských potřeb, pomůcek a včelích produk-
tů, řadu odborných přednášek a v sobotu večer ve
spolupráci se Spolkem paní a dívek také Medový večer
Magdaleny Dobromily Rettigové. Oslavy uzavřelo Me-
dové pondělí, věnované žákům litomyšlských škol.
V sobotu ráno zahájili oslavy radní Pardubického kra-
je Petr Šilar a Miroslav Brýdl, bývalý místopředseda ú-
středního výboru Českého svazu včelařů Robert Šmíd
a starosta města Jan Janeček, který mimo jiné podot-
kl, že se práce komunálního politika od činnosti vče-
laře příliš neliší. „Máme podobný úděl. Když chce člo-
věk dělat na radnici, musí mít rád lidi, nesmí čekat
vděk a čas od času dostane ‘kopanec’. Včelař musí mít
rád včely a občas také dostane žihadlo,“ řekl s úsmě-
vem starosta.
Výstava návštěvníky zaujala svojí pestrostí i přítom-
ností odborníků, kteří byli připraveni odpovídat na

Bohdan Kopecký 
v pražském Mánesu
Životní výstava litomyšlského malíře Bohdana
Kopeckého byla zahájena 9. ledna v pražské Vý-
stavní síni Mánes. Na vernisáži se setkali milov-
níci výtvarného umění i osobní přátelé akade-
mického malíře z různých koutů naší země,
především ale ze dvou míst, která se Bohdanu
Kopeckému stala životně i umělecky osudový-
mi - z jeho rodné Litomyšle i ze severočeských
měst Litvínova a Mostu, kde malíř strávil za to-
talitního komunistického režimu zčásti v pro-
fesi horníka dlouhých třicet let. „Nikdy však
neopustil svoji lásku malbu. Tehdy vznikaly ob-
razy krajin rozbrázděných lidskou činností - u
každého zvlášť se můžeme vmýšlet do jeho dra-
matu,“ řekl v úvodu retrospektivní výstavy kri-
tik a malířův přítel dr. Čestmír Císař. 
Když se Bohdan Kopecký v roce 1945 hlásil na
Akademii výtvarných umění v Praze, byl pro
svůj očividný talent přijat rovnou do druhého
ročníku. Svá studia malíře - krajináře završil u
profesora Otakara Nejedlého v roce 1950. 

Pokračování na straně 3

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
8 990,- Kč 
AUTOMATICKÁ PRAČKA
CALEX 5990,- Kč
dovoz a zapojení zdarma

A. HURT

Včelky Meduňka a Brundík převádějí dětem život trubců
v úle.

Hana Švehelková s asistentem Davidem vyprávěli během Me-
dového večera, vážně - nevážně, o včelách a jejich životě.

Výstava včelařských pomůcek se setkala s velkým zájmem
odborné i laické veřejnosti.

Akademický malíř Bohdan Kopecký mezi svými přáteli v
pražské Výstavní síni Mánes. V pozadí jeho neteř, herečka
Zuzana Bydžovská.



2

Ze Rady města
RaM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje cca

230 m2 z p.p.č. 2187/25 ostatní plocha v katastrálním
území a obci Litomyšl za účelem výstavby části objek-
tu občanské vybavenosti navazující na připravovanou
novou výpravní budovu autobusového nádraží v Lito-
myšli. Objekt je situován na okraj stávajícího autobu-
sového nádraží v souběhu s ulicí T.G. Masaryka a je
možné v něm umístit několik obchodních jednotek,
preferovány budou drobné služby, především stravo-
vání (pekařství, cukrárna, restaurace). Charakter
stavby musí odpovídat architektonické studii zpraco-
vané architektonickou kanceláří RAW Brno. Bude se
jednat o dvoupodlažní objekt přístupný ze dvou výš-
kových úrovní - z ulice T.G. Masaryka a z autobusové-
ho nádraží, který bude bezprostředně navazovat na
zastřešení prvního nástupiště autobusového
nádraží. Město upřednostní spolupráci s jedním sub-
jektem, který by zajistil výstavbu celé nabízené části
občanské vybavenosti (i pro více subjektů). Výstavba
je podmíněna realizací přestavby autobusového nád-
raží. Hodnotícím kriteriem bude nabídková cena za 1
m2 zastavěného území a investiční záměr. 

RaM nesouhlasí s umístěním zařízení mobilního o-
perátora Oskar Mobil a.s. v prostoru Nedošínský háj -
Šťít. 

RaM schvaluje složení Komitétu pro udělení Výroč-
ních cen města Litomyšle za rok 2005 podle přílohy.  

RaM souhlasí se zřízením zvláštní sekce na www.li-
tomysl.cz týkající se grantového řízení. Obsahovat
bude formuláře žádostí na činnost a na akci a seznam
podpořených žádostí s výší poskytnuté dotace.     -ms-

Prezentace v Bruselu? Proč ne!
Sdružení České dědictví UNESCO a Česká inspirace
mají za sebou úspěšnou prezentaci na brněnském
veletrhu Regiontour. Společný stánek v rámci expo-
zice CzechTourismu se stal nepřehlédnutelným a byl
také místem důležitých setkání. Téměř hodinového
jednání o budoucnosti a činnosti obou sdružení se
zúčastnil například i ministr pro místní rozvoj Rad-
ko Martínek, europoslanec a bývalý primátor Hrad-
ce Králové Oldřich Vlasák, emeritní starosta Lito-
myšle a člen rady Pardubického kraje Miroslav Brý-
dl a další. Ve stánku jsme přivítali i zástupce člen-
ských měst, hejtmany, krajské radní i celou řadu zá-
stupců odborné veřejnosti a novinářů. Zastavil se
zde také předseda vlády Jiří Paroubek. 
Představeny byly nové materiály - společná brožura
obou sdružení a CzechTourismu „Česká republika -
ideální místo pro dovolenou“, Kongresová a incen-
tivní turistika ve městech České inspirace a image
brožura „Česká inspirace“.  
Došlo zde i ke konečné dohodě o další společné ak-
ci, kterou bude již začátkem února prezentace pří-
mo v Bruselu. Přesněji 8. února od 18.00 hodin v za-
stoupení Středočeského kraje. Téma je jasné: „Čes-
ká republika - ideální místo pro dovolenou aneb za
inspirací do měst České inspirace a za poznáním do
měst UNESCO“. Kromě obecného představení obou
sdružení a jejich členů bude řeč o konkrétních na-
bídkách. Nebude chybět ani obrazová prezentace a
také informace o našich partnerech, u kterých se dá
zajistit dovolená (Čedok, Jitro...). 
Význam obou sdružení v rámci propagace České re-
publiky bude umocněn přítomností a vystoupením
Petra Kratochvíla, ředitele odboru regionální vládní
agentury CzechTourism. Velice rádi přivítáme mezi
sebou také dva bývalé starosty, kteří působí právě
v Bruselu. Jde o „otce zakladatele“ České inspirace
a bývalého starostu Kutné Hory Ivo Šance, který byl
starostou v době zápisu na Seznam UNESCO a dneš-
ního europoslance a bývalého primátora Hradce
Králové Oldřicha Vlasáka. 
Cílem této prezentace je přímo v „hlavním městě Ev-

ropské unie“ představit z hlediska cestovního ru-
chu ty největší poklady, které naše republika má.
Členská města obou sdružení jsou bezesporu vhod-
nými destinacemi pro turisty. Posuďte sami: Praha,
Český Krumlov, Telč, Žďár nad Sázavou, Kutná Hora,
Lednicko - Valtický areál, Holašovice, Kroměříž, Li-
tomyšl, Olomouc, Brno, Třebíč, Hradec Králové,
Cheb, Jindřichův Hradec, Polička a Třeboň.  
Celá prezentační akce, na kterou jsou pozváni tou-
roperátoři, novináři, ale i politici a zástupci dalších
institucí sídlících v Bruselu, se uskuteční v předve-
čer zahájení významného veletrhu cestovního ru-
chu VACANCES Brusel. Ani na tomto veletrhu nebu-
dou naše materiály chybět. 
Dalším důležitým veletrhem je Holiday World v Pra-
ze, kde bude mít České dědictví UNESCO samostat-
ný stánek. Společně čeká obě sdružení ještě pre-
zentace v Drážďanech. Distribuce materiálů bude
zajištěna pomocí spolupracujících subjektů na vele-
trzích v Utrechtu, Bratislavě, Stuttgartu, Kodani,
Madridu, Hamburku, Miláně, Mnichově, Berlíně,
Budapešti, Göteborgu, Moskvě, Frankfurtu, Varša-
vě, Poznani a samozřejmě v Lipsku a v Londýně.    

Text  a foto Ing. Michaela Severová

Výstava představí život a dílo Svetozára Pantůčka
- českého orientalisty se srdcem Litomyšlana

Představit práci významných rodáků, kteří proslavili
naši zemi i město Litomyšl a zaměřit se na historii je-
jich rodin mají výstavy postupně připravované Měst-
skou galerií i jinými kulturními institucemi. Jednou z
takových prezentací se stane i výstava v Domě U Rytí-
řů věnovaná Svetozáru Pantůčkovi Život zdobený a-
rabským písmem, která bude zahájena 4. března.
PhDr. Svetozár Pantůček, CSc. se narodil 16. února
1931 v Trnavě. Byl předním českým znalcem a propa-
gátorem moderních arabských literatur maghribských
zemí severní Afriky - Maroka, Alžírska, Tuniska, Libye
a dále Libanonu a Sýrie - a jejich zaníceným a erudo-
vaným překladatelem. Jako absolvent studia češtiny,
ruštiny a arabštiny na Filologické fakultě UK (1953)
nastoupil jako odborný asistent pro neruské literatu-
ry na Vysoké škole ruského jazyka a literatury (1955).
V letech 1959 -72 působil v Orientálním ústavu ČSAV
jako odborník na severoafrické literatury a tuaregšti-
nu a byl zároveň hostujícím profesorem na univerzitě
v německém Münsteru. V roce 1963 dosáhl hodnosti
kandidáta věd. Poté, co byl v roce 1973 z politických
důvodů propuštěn z ČSAV, pracoval jako překladatel
na volné noze. Do Orientálního ústavu se vrátil znovu
v roce 1990 a v letech 1991- 93 v něm zastával funkci
ředitele. V letech 1993 - 97 byl členem Akademické ra-
dy AV ČR, od roku 1994 do roku 1998 odpovědným re-
daktorem Akademického bulletinu a v letech 1991 -
1992 a znovu od roku 1998 šéfredaktorem populárně
vědeckého měsíčníku Orientálního ústavu Nový Ori-
ent.

Právě jeho odborné práci bude věnována hlavní část
výstavy. Stal se totiž autorem řady vědeckých a od-
borných prací s širokým ohlasem doma i ve světě: Tu-
niská hovorová arabština (1965), La littérature algéri-
enne moderne (1969), Das Epos über den Westzug der
Banu Hilal (1970), Tunesische Literaturgeschichte
(1974), Literatury severní Afriky (1978). Přeložil řadu
titulů z arabštiny, resp. francouzštiny: Zapomenutý
pahorek (1971), Al- Džáhiz, Kniha lakomců (1975),
Sáleh at-Tajjib, Cesta na sever (1986), Taufík al-Ha-
kím, Lidé z jeskyně (1991), Zakletý sultán - arabské
pohádky (1993), Džibrán Chalíl Džibrán, Blázen a jiné
paraboly (1994), Bernard Michel, Smrt dvouhlavého
orla (1994), Mořská víla a jiné arabské pohádky
(1995) a na sklonku svého plodného života řadu vý-
pravných knih, vydaných pražským nakladatelstvím
Dar Ibn Rushd, se zasvěcenými překladatelovými úvo-
dy a údaji o autorech: Moderní tuniské povídky
(1996), Moderní syrské povídky (1997), Moderní al-
žírské povídky (1998), Moderní marocké povídky
(2000). Přeložil též „arabskou kámasútru“ s názvem
Zahrada vůní pro potěchu mysli.
Návštěvníci výstavy nahlédnou do historie rodu Pan-
tůčků, která na Litomyšlsku sahá až tři sta let hlubo-
ko do minulosti. Mnohé možná překvapí část expozi-
ce věnovaná další lásce Svetozára Pantůčka, kterou
bylo výtvarné umění. „Od svých jedenácti let sbíral ex
libris, grafiku, později obrazy a za léta navázal četná
přátelství s řadou významných umělců,“ říká vdova po
významném rodákovi Jitka Pantůčková. „Manžel se

zabýval literaturou severní Afriky, znal se s celou řa-
dou žijících autorů z Maroka, Alžírska, Tunisu, Egyp-
ta, Sýrie, Libanonu a Iráku. Často do těchto zemí jez-
dil a vozil si odtud umělecké předměty. Jedním z nich
je i talíř, na kterém je arabským písmem napsána prv-
ní věta první súry koránu - Ve jménu Boha milosrdné-
ho slitovného. Kuriozní je to, že je sice psána zprava
doleva, ale ne shora dolů, nýbrž zdola nahoru. Tako-
výchto zajímavých předmětů bude na výstavě celá řa-
da,“ říká Jitka Pantůčková. Bohatá překladatelská
činnost Svetozára Pantůčka bude na výstavě doku-
mentována množstvím překladů českých vydání ně-
kterých děl doplněných arabskými originály. 
Návštěvníci výstavy tak shlédnou například knihu Za-
kletý sultán včetně sešitově vydaných originálů v a-
rabštině.
Na přípravě výstavy se podílí Město Litomyšl, Filozo-
fická fakulta Univerzity Karlovy a výtvarnou obec za-
stupuje prezident výtvarného spolku Holar V. Suchá-
nek, který spolu s dr. Oliveriusem z Filozofické fakul-
ty UK promluví při vernisáži. 
Svetozár Pantůček zemřel 20. června 2000 v Praze,
pochován je na litomyšlském hřbitově. „Česká orien-
talistika a česká kultura vůbec ztratila jeho náhlým
odchodem dělného badatele, schopného organizátora
a úspěšného popularizátora. Jeho spolupracovníci na
pracovišti v něm ztratili družného kolegu a dobrého
člověka,“ řekl krátce po jeho smrti ředitel Orientální-
ho ústavu AV ČR doc. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc..

Ivan Hudeček

Zasedání Zastupitelstva 
města Litomyšle se koná 

v úterý 28. února od 16.00 hodin 
v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli. Společný stánek Sdružení České dědictví UNESCO a Česká

inspirace na brněnském veletrhu Regiontour 2006.
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Prezident republiky jmenoval nové rektory
V pondělí 23. ledna bylo na Pražském hradě slavnost-
ně jmenováno prezidentem republiky Václavem Klau-
sem 14 rektorů českých veřejných vysokých škol, de-
víti nových rektorů a pěti do druhého funkčního ob-
dobí. Mezi jmenovanými byl i nový rektor Univerzity
Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., dosavadní pro-
rektor univerzity pro vědu a zahraniční vztahy, který
se ujal své funkce 1. února. Funkční období nového
rektora je podle novely vysokoškolského zákona čtyř-
leté, tedy do roku 2010.
Prof. Málek je devátou osobností v čele vysoké školy
v Pardubicích v její více než pětapadesátileté historii
a v pořadí čtvrtým rektorem v čele univerzity po jejím
přejmenování a rozšíření v roce 1994.
Dne 8. listopadu 2005 jej za kandi-
dáta na tuto funkci zvolil Akade-
mický senát Univerzity Pardubice. 
Pondělní slavnostní ceremonie na
Pražském hradě se zúčastnil i dosa-
vadní rektor Univerzity Pardubice
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.,
který tuto funkci po šesti letech o-
pouští, a předseda Akademického
senátu Univerzity Pardubice doc. Ing. Jiří Kulhánek,
Ph.D., za orgán, který nového rektora za kandidáta na
tento úřad v demokratické volbě zvolil a navrhl.
Dne 31. ledna 2006 skončilo druhé tříleté funkční ob-
dobí prof. Ludwiga, který se již o tento post ucházet
nemohl, protože podle vysokoškolského zákona může
tatáž osoba vykonávat funkci rektora na téže vysoké
škole jen dvě po sobě jdoucí funkční období. V týmu
nového rektora však zůstane jako prorektor pro vědu
a tvůrčí činnost.                                                          
Profil nového rektora prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.
Prof. Málek se narodil v roce 1959. Vystudoval Vyso-
kou školu chemicko-technologickou v Pardubicích v
roce 1982 a o čtyři roky později obhájil disertační prá-
ci. V následujících letech působil jako pracovník vědy
a výzkumu na Katedře anorganické chemie a ve Spo-
lečné laboratoři chemie pevných látek původní VŠCHT

Pardubice a ČSAV - nyní Univerzity Pardubice a Ústa-
vu makromolekulární chemie Akademie věd České re-
publiky.
Od roku 1990 se podílel na výuce pro posluchače spe-
cializace na katedře anorganické technologie, kde byl
v roce 1997 jmenován docentem. V roce 2000 získal
vědeckou hodnost DrSc. (doktora chemických věd) a
o dva roky později byl jmenován profesorem pro obor
fyzikální chemie. V současnosti vědecky a pedagogic-
ky působí na Katedře fyzikální chemie Fakulty che-
micko-technologické, kde se podílí na výuce ve speci-
alizaci a vedení diplomových a disertačních prací. Vě-
nuje se zejména studiu kinetiky procesů v pevné fázi
a strukturním relaxacím nekrystalických materiálů. 

Celkem 6 let strávil v zahraničí,
kde přednášel a vědecky pracoval
na Universidad Hispalense v Sevil-
le, Universitat Politécnica de Cata-
lunya v Barceloně a National Insti-
tute for Material Science v japon-
ské Cukubě. 
Prof. Málek je autorem řady publi-
kací v mezinárodních odborných

časopisech a často vystupuje na konferencích. Je čle-
nem několika zahraničních odborných společností.
Dále je členem vědeckých rad Univerzity Pardubice,
Fakulty chemicko- technologické, Fakulty ekonomic-
ko-správní, Ústavu zdravotnických studií UPa, Far-
maceutické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty tex-
tilní Technické univerzity v Liberci. Je členem Oboro-
vé rady pro doktorský studijní program Fyzikální che-
mie. Působí v komisích pro státní závěrečné zkoušky,
státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních
prací. Pracuje také jako recenzent pro několik zahra-
ničních odborných časopisů.
V letech 2000 - 2003 byl pověřen zastáváním funkce
prorektora pro vnější vztahy a rozvoj Univerzity Par-
dubice, v letech 2003 - 2004 prorektorem pro výzkum
a vnější vztahy a v roce 2005 prorektorem pro vědu
a zahraniční vztahy.                                                    -red-

Dokončení z titulní strany
Záhy byl mladý výtvarník povolán do vojenské služby
u PTP do Záluží u Mostu. „Přes příkoří, kterého se na
umělci dopustil komunistický režim, dokázal malíř
přetvořit syrovou realitu do poezie krásna a duchovní
vitality naplněné životním optimismem a přesvědče-
ním, že stojí za to nebědovat nad osudem, ale usilovat
o tvorbu skutečných humanitních hodnot,“ soudí
Čestmír Císař. 
Demokratizační proces v šedesátých letech a nakonec
Pražské jaro, kdy byl Kopecký členem tehdejšího ko-
ordinačního výboru uměleckého svazu, vystřídaly še-
divé roky normalizace, znamenající například zákaz
vystavování a veřejného působení vůbec. Tento úděl
pro malíře znamenal i závěr aktivit na Mostecku a ná-
vrat do rodné Litomyšle v roce 1980. Z lidského poní-
žení a uměleckého ústrku se vymanil v roce 1990, kdy
se mu znovu otevřely možnosti umělecky dál vyzrávat
a navíc jako pedagog pomáhat mladým výtvarným ta-
lentům. Štěstěna mu dopřála i další posun v jeho tvor-
bě. Díky švýcarskému příteli Danielovi poznal Kanár-
ské ostrovy, kde ho zaujala tamní sopečná krajina při-

Bohdan Kopecký 
v pražském Mánesu

Akademický malíř Bohdan Kopecký s dlouholetým přítelem
dr. Čestmírem Císařem.

Bohdan Kopecký (uprostřed) s dr. Čestmírem Císařem (vpravo)
a starostou Litvínova PaedDr. Karlem Zdražilem.

Městskou hromadnou dopravu 
čekají další změny

Autobus městské hromadné dopravy využívají
litomyšlští občané i přespolní již čtyři měsíce.
Od začátku října do konce roku 2005 bylo pře-
praveno asi devět tisíc cestujících. Roční zku-
šební provoz má ukázat, zda tento druh přepra-
vy osob je v našem městě potřeba. Podle počtu
přepravených osob i ohlasů, které pravidelně
přicházejí na litomyšl-
skou radnici, se zdá, že
ano. Na základě připomí-
nek a podnětů od občanů
byl již koncem roku jízdní
řád zásadně upraven. Ne-
jdelší ze tří linek - žlutá
linka B - jezdí dokonce o-
bousměrně. Pro zajíma-
vost dodejme, že autobus
městské hromadné do-
pravy najezdí denně asi
135 km. 
Cílem zkušebního provo-
zu je však také vyjít vstříc
alespoň některým potřebám cestujících. „Všech-
ny připomínky a podněty nelze realizovat. Jaká-
koliv změna jízdního řádu se dotkne dvou sku-
pin cestujících. První, která konkrétní spoj již
využívá a druhá, která by po případné úpravě
jízdního řádu dopravy využívala“, říká vedoucí
odboru dopravy Kamil Hebelka. Další důležité
hledisko při plánování změn je hledisko provoz-
ní. Dopravu zajišťuje pouze jeden autobus a ten

neobsáhne přepravu cestujících z různých okru-
hů na jeden konkrétní čas a místo. „Naší snahou
je předně uspokojit přepravní potřeby té větší
skupiny cestující veřejnosti, proto všechny po-
žadavky na změny jízdního řádu v rámci těchto
limitujících podmínek pečlivě zvažujeme,“ do-
dává Hebelka. 

Přesto dojde od 19. února
2006 k dalším změnám
jízdního řádu, které vy-
cházejí z potřeb větší sku-
piny cestujících. „Zave-
den bude například ranní
spoj ‘červeného okruhu’
(tedy linky C) do nemoc-
nice a na polikliniku, u-
praveno bude zastavová-
ní autobusu na zastávce U
Nemocnice i v obráceném
směru, v jednání je také
úprava ranního a odpo-
ledního odjezdu ze za-

stávky U Vertexu,“ vyjmenovává plánované
změny místostarosta Radomil Kašpar.  
Cena jízdenky zůstává stejná, tedy 6 korun čes-
kých (respektive 3,- Kč pro děti od 6 do 15 let).
Městskou hromadnou dopravu můžete využívat
i nadále pouze v pracovních dnech. Všem cestu-
jícím přejeme šťastnou cestu! 

Ing. Michaela Severová, foto I. Hudeček

pomínající trochu severočeská důlní pole a nabízející
i nové inspirační podněty. Jeho další cesty vedly na a-
merický kontinent, do Mexika a zejména na Havajské
ostrovy v letech 1994 a 1997, kde se opět setkal s kra-
jinou sopek a lávových polí. „Přinesly mu imaginativ-
ní náboj zrodu a bouřlivých proměn zemského pano-
ramatu. Bohyně vulkánů, havajská Pelé, očarovala je-
ho duši, paletu i štětec,“ popisuje mezníky malířova
života dr. Císař.
Snad každému, kdo mohl Bohdana Kopeckého poznat
osobně, uvízly jeho talent, upřímná povaha i charak-
ter hluboko v srdci. Možná ještě hlouběji utkvěla v
myslích těch, kteří s umělcem trávili těžká léta na
šachtě. „Usadil se u nás a byl tam jako doma. Pracoval
v těžkých podmínkách a přitom tvořil svoje krásné ob-
razy, kterým ze začátku málokdo rozuměl. Bohdan ale
oplývá neobyčejným talentem, perspektivou vidění a
souladem barev. Je navíc velký vlastenec, tak velký ja-
ko málokterý kumštýř,“ soudí malířův přítel a kdysi
kolega z dolu Herkules Ing. Vladimír Horáček. „Jsme
hrdý český národ, který má být nač hrdý a Bohdan je
jedním z těch vynikajících v našem národě,“ dodává
chvějícím se hlasem. Nezbývá než bezezbytku souhla-
sit...                                          Text a foto Ivan Hudeček
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Proč jsou naše chodníky v zajetí ledu?
Na tuto otázku hledám
odpověď od minulé stře-
dy, kdy jsem byla navští-
vit nemocného v nemoc-
nici v Havlíčkově Brodě. Tam jsem prošla více než pět
kilometrů chodníků, které byly úplně čisté, suché a
použitelné i uprostřed zimy nejen pro chodce, ale i pro
maminky s kočárky. Toto město Vysočiny nemá s le-
tošní sněhovou nadílkou jistě o nic menší starosti než

naše a přece se dokáže po-
starat o bezpečí svých ob-
čanů. Proč to nejde u nás?
Nebo snad všichni ti, kteří

mají moc a rozhodují o čistotě našeho města, nechodí
po chodnících a jenom se vozí v autech po silnicích,
které jsou na tom lépe? Odpověď na tuto otázku by rá-
da slyšela většina obyvatel našeho města. 

Marie Lorencová

Obraťte se kdykoliv
na naše techniky
Technické služby města Litomyšle provádějí zimní
údržbu na místních komunikacích, tedy i chodní-
cích, na základě schváleného plánu zimní údržby
města. 
Domnívám se, že úseky těchto komunikací ve
správě Technických služeb jsou ve většině případů
řádně ošetřeny - vyhrnutí sněhu a ošetření posy-
pem. V celém městě používáme chemický posyp
pouze v případech namrzajícího deště. 
Dále bych chtěl upozornit, že ze zákona je kladena
povinnost udržovat chodníky vlastníkům přileh-
lých nemovitostí, tedy ne městu. Takovýchto
chodníků je v našem městě poměrně mnoho a ne
vždy provádí vlastník dostatečnou zimní údržbu. 
Pro operativní řešení problémů s údržbou místních
komunikací doporučuji obrátit se kdykoliv na
techniky Technických služeb, tel. 461 614 797.

Ing. Karel Kalousek
ředitel Technických služeb města

Občané podepisují petici za zachování jeslí
Vážení spoluobčané, rádi bychom vyjádřili svůj ná-
zor k dění v „NAŠEM“ městě, především k zavření
dětských jeslí, které byly, a zatím ještě jsou, velkou
službou mladým, začínajícím rodinám. A požádali
vás tímto o pomoc.
Naše město je bezpochyby jedno z nejkrásnějších
měst v celé ČR. Začínáme však mít pocit, že je to
pouze obal, jenž zakrývá skutečnost, že pro svoje
mladé rodiny zrovna mnoho nedělá. 
Ale abychom mu nekřivdili, vždyť pro ně pilně
chystá novou bytovou výstavbu. Takže - můžou si
zde koupit byt.. Ptáme se ale za co? Že se na to mu-
síme zadlužit? To je samozřejmostí. Splácet tak vel-
kou půjčku (cena bytu 2 miliony korun i více) je
však možné pouze při zaměstnání obou rodičů. A
jak na to? Co Naše děti? Naše město rádo pomůže -
zavře dětské jesle!!! A co teď, když babičky ještě
pracují? Podle zástupkyně Našeho města existuje
řada dalších možností, jak situaci, kdy matka musí
do práce, řešit. Bohužel nakonec neporadila. Pouze
jsme zjistili, že matka, která dá dítě do jeslí, je „ne
zrovna dobrou matkou“. 
Zrušením jeslí se dostane nejedna mladá rodina do
problémů. Jak se zdá, město to nepálí. Na jedno dí-
tě prý město doplácelo ročně 80 tisíc korun a tím
„dotovalo“ každou rodinu, která tyto jesle využíva-

la. Copak jesle nepatří mezi neziskové organizace?
Na školky a školy se nedoplácí? Kdy se zavřou dru-
žiny či zájmové kroužky?
V západní Evropě už státy pochopily, že musí pod-
porovat mladé rodiny. Právě proto tam nyní zavádě-
jí jesle a podobné instituce, kde je dítě v odborné
péči a pracující matka se může v klidu věnovat své
práci a tím přispívat do státního rozpočtu. Příkla-
dem může být Francie, která v posledních letech
prožívá tzv. babyboom.
Ptáme se tedy: „Skutečně nenajde naše město v roč-
ním rozpočtu peníze na plat jedné kvalifikované
pracovnice jeslí? Copak to není tak důležité jako
třeba provoz našeho kina či různé kulturní akce? A
co neméně důležité nákladné opravy památek, ná-
kladná a možná nenávratná oprava stadionu? 
PS.: Nevíme, budou-li jesle i nadále pokračovat ve
své činnosti, a tak musíme poděkovat paní Cha-
loupkové a paní Soukupové za práci, kterou odvá-
děli a odvádějí. A doufat, že se své práci budou mo-
ci věnovat i nadále.
V informačním centru je pro rodiče, prarodiče i po-
dobně smýšlející spoluobčany připravena petice
proti uzavření dětských jeslí. Děkujeme předem
všem, kteří nám svým podpisem projeví podporu.      

M. Bláhová, D. Coufalová

Reakce na článek paní M. Bláhové z Osíka
Město Litomyšl musí podle školského zákona zajistit
podmínky pro předškolní vzdělávání pouze v posled-
ním roce před zahájením povinné školní docházky
pro děti s místem trvalého pobytu na jeho území. Za
tímto účelem má město Litomyšl zřízeny dokonce tři
mateřské školy. Z žádných právních předpisů nevy-
plývá povinnost obce postarat se o děti mladší. 
I přesto město Litomyšl mnoho let nabízelo péči o
malé děti a provozovalo jesle. Dokud byl ze strany
rodičů o tuto službu dostatečný zájem, vždy se fi-
nanční prostředky na provoz tohoto zařízení v rozpo-
čtu našly. Bohužel z důvodu dlouhodobě nízkého
počtu docházejících dětí (průměrná docházka šest
dětí denně) a vysokým provozním nákladům (rozpo-
čtováno 800 tisíc korun ročně), rozhodlo Zastupitel-
stvo města Litomyšl v září loňského roku o zrušení

organizační složky Jesle Litomyšl, a to k 23. 9. 2005. 
I za této situace se Město Litomyšl snažilo najít řeše-
ní a pomoci rodičům těch nejmenších dětí. Provoz
třídy pro ty nejmenší zastřešovala až do konce ledna
tohoto roku II. mateřská škola Litomyšl. Během to-
hoto zkušebního provozu byl však zjištěn minimální
zájem o tuto službu ze strany občanů Litomyšle. Do
této třídy s nejmladšími dětmi jich docházelo pouze
pět ve věku sedmnáct měsíců až dva a půl roku a z to-
ho pouze dvě děti z Litomyšle.
Na dokreslení celé situace uvádím, že v celém Pardu-
bickém kraji jsou z rozpočtu obce provozovány pou-
ze jesle v krajském městě. 

Mgr. Milada Kadidlová,
vedoucí odboru školství, sportu a volného času   

Projednávání 
konceptu pokračuje
Ve spolupráci se správci domů proběhl další krok
na cestě k úpravě zeleně v lokalitě Dukelské ulice
- vyplňování anketních lístků. Z celkem 991 roz-
daných anketních lístků se vrátila více než polovi-
na, odpovědělo 528 respondentů. V první části a-
nonymní ankety obyvatelé vyjádřili svůj názor na
celkové množství zeleně v sídlišti, její význam či
kvalitu údržby. Druhá část se vztahovala k navrže-
ným úpravám a nejdůležitější otázkou byl souhlas
s navrženými úpravami a v případě nesouhlasu
důvod. Z výsledků ankety mimo jiné vyplynulo, že
občané považují množství zeleně v sídlišti za při-
měřené a nedostatky spatřují především v její ú-
držbě. Mezi návrhy na zlepšení se objevily poža-
davky na doplnění laviček, oplocení a doplnění
dětských hřišť či vytvoření bezbariérových vstupů
na chodníky. 
Kompletní výsledky ankety byly předány zpraco-
vateli projektu, který se pokusí připomínky do
konceptu zapracovat. Příležitost seznámit se s u-
praveným konceptem a vznést poslední připomín-
ky budou mít občané v průběhu února. „O součas-
né podobě návrhu chceme s lidmi určitě ještě ho-
vořit. Přímý kontakt s nimi je časově náročný, ale
věříme, že vede k uspokojivému výsledku. Vzhle-
dem k velikosti dotčeného území musíme ještě
zvážit formu závěrečného projednání. Pozvánku
na setkání obdrží občané poštou,“ doplnila Ing.
Martina Červinková z odboru místního hospodář-
ství Městského úřadu Litomyšl.                        -red-

„Racionalizace zeleně v sídlišti při ulici Dukelská“ 

Odklízení sněhu Technickým službám často brání parkující
vozidla.                                        Ilustrační foto Ivan Hudeček

Univerzita souhlasí s předkupním
právem k Piaristické koleji

Správní rada University Pardubice vyjádřila sou-
hlas s uzavřením smlouvy o zřízení předkupního prá-
va univerzity k objektu Piaristické koleje v Litomyšli,
kde je v pronájmu umístěna vysokoškolská kolej nej-
mladší fakulty univerzity - Fakulty restaurování a dva
její ateliéry. Českomoravská provincie Řádu zbožných
škol - piaristů, jimž objekt patří, se uzavřením smlou-
vy zaváže, že v případě, že by chtěl objekt Piaristické
koleje v Litomyšli prodat, nabídne jej ke koupi před-
nostně Univerzitě Pardubice. Předkupní právo k ne-
movitostem bude trvat po dobu shodnou s dobou uza-
vřené smlouvy o nájmu nebytových prostor.          -red-

Krádež pokladničky
Chvilkové nepřítomnosti prodavačky využil v prodej-
ně potravin na Smetanově náměstí dosud neznámý
pachatel. Kolem desáté hodiny dopolední 27. ledna
odcizil z pokladní skříňky volně položenou pokladnič-
ku s finanční hotovostí více než dvanáct  tisíc korun.
Policie kvalifikuje jednání neznámého pachatele jako
trestný čin krádeže a po jeho osobě nadále pátrá.

Poškození vozidla
Dosud neznámý pachatel poškodil 27. ledna Škodu
Oktávii zaparkovanou na Šantově náměstí. Vnikl do
vozidla, otevřel přední kapotu a poškodil část moto-
ru. Z vozidla nic neodcizil. Sedmašedesátiletému ma-
jiteli způsobil na vozidle téměř osmitisícovou škodu.
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Koordinátor učí připravit školní program
České školství čekají velké změny. Prvním školním
dnem roku 2007 nabyde účinnosti nový školský zá-
kon. Reforma předpokládá vznik vlastních vzděláva-
cích programů na všech školách, které budou obsaho-
vat zásady vzdělávání, způsoby hodnocení, závazné
osnovy i učební plán. První kurz pro zástupce škol,
věnovaný přípravě a sestavo-
vání těchto programů, proběhl
nedávno v prostorách hotelu
Zlatá hvězda v Litomyšli. 
V celé republice bylo během u-
plynulých letních prázdnin vy-
školeno 103 lektorů, kteří nyní
po celé republice pořádají kur-
zy s názvem Koordinátor. „V
šestidenním školení vzdělává-
me zástupce škol tak, aby byli
schopni ve svých zařízeních
vytvořit školní vzdělávací pro-
gram a aplikovat jej. Toto je v
Pardubickém kraji v pořadí již
osmý kurz, v každém je kolem dvaceti účastníků. To
znamená, že zhruba 160 lidí je nyní vyškoleno tak,
aby mohli své znalosti přenášet do svých škol,“ vy-
světluje organizátor kurzu v Litomyšli Mgr. Pavel Jir-
sa. Pro školy kurz nepředstavuje žádnou ekonomic-
kou zátěž, ze 75 procent jej dotuje Evropský sociální
fond a zbylé náklady hradí Ministerstvo školství.

Jsou již některé školy na změnu školského zákona
připravené? Mají alespoň nějakou vizi svého progra-
mu? „Ze dvou třetin představu nemají, začínají z niče-
ho. Nás, kteří jsme něco už udělali dopředu, je oprav-
du málo. Existují tzv. pilotní školy, které už podle to-
ho pracují, v našem kraji je však taková škola jediná,

a to v Chrudimi. Většina škol
do kurzu posílá své zástupce s
tím, že ještě s přípravou neza-
čaly,“ dodává Pavel Jirsa. 
Situace v základních školách
se za uplynulých dvacet let
zásadně změnila, přesto si
nelze dělat iluzi, že je všude
tento stav ideální. Cílem při-
pravované reformy je ne-
předkládat žákům hotové po-
znatky, ale naučit je, jak se k
nim postupně dopracovávat.
„Stejně je koncipován i tento
kurz. Nedáváme kantorům

přesný plán toho, co mají kdy udělat, ale mají se k
tomu dopracovat prostřednictvím různých činností.
A to samé chceme aplikovat i ve výuce dětí. Je to
krok do neznáma a má pochopitelně své přívržence
i odpůrce,“ konstatuje Pavel Jirsa. Další část kurzu
se uskuteční v polovině února.

Text a foto Ivan Hudeček

Polární expedice
MODRYCIUS

V pátek 13. ledna se 1. a 2. třídy
naší školy vypravily po stopách
Sněžného muže do polární kraji-
ny zvané Černá hora. Splnění ú-
kolů zadaných Sněžným mužem
nebylo jednoduché, ale naše ex-
pedice se nevzdávala, vždyť vytr-
valost, překonávání překážek a
srdíčko na pravém místě má větši-

na z nás. Úspěch byl zpečetěn vztyčením naší vlajky,
která byla ověnčena stužkami se jmény všech účastní-
ků. Potravou pro ptáčky a zvířátka jsme ozdobili okol-
ní keříky a tím jsme si naklonili obyvatele této kraji-
ny. I když Sněžného muže zahlédla větší část naší vý-
pravy, přesto se názory na jeho podobu liší. O tom
svědčí i výstava prací ve vestibulu školy. Však se
přijďte podívat! 

I. Neprašová, V. Hrdonková, A. Kroulíková, 
III. ZŠ T.G. Masaryka Litomyšl

Lyžařský kurz 
ve Velkém Vrbně
Na lyžařský kurz jezdí naše škola už dlouhých deset
let. Navštěvuje Staré město pod Sněžníkem a penzion
Národní dům. Letošní lyžařský kurz proběhl od 2. do
8. ledna.
Každý den začínal drtivým budíčkem a úklidem. Po-
tom snídaně (lahoda), po ranním nasycení žaludku
probíhala příprava a odjezd na chatu Olšanka ve Vel-
kém Vrbně. První den, po našem příjezdu na Olšanku,
nás vedoucí rozřadili do čtyř skupin. Čtvrtá skupina
se učila pod vedením pana učitele Břeně, třetí vedl
pan učitel Jakl, druhou paní učitelka Menčíková a
první pan učitel Simonides. Byla to opravdu veliká zá-
bava provádět různé fígle a zlepšováky na lyžích, tře-
ba jako letadýlko nebo jezdit s dlouhými tyčemi ve
dvojici nebo čtveřici - prostě super zábava.
Po návratu do penzionu jsme se naobědvali a dále ná-
sledovalo osobní volno, při kterém jsme si mohli zajít
na procházku do města nebo si obstarat drobné náku-
py nebo jen sedět v penzionu a povídat s kamarády.
Když skončilo osobní volno, následovala takzvaná be-
seda, například mazání lyží, přednáška bývalého čle-
na horské služby, která byla nejen velice hezká, pouč-
ná, ale i zábavná a navíc s promítáním fotografií.
Předposlední den se pořádaly závody ve sjezdu, slalo-
mu a kombinaci. Myslím, že závody se líbily nejen
nám, ale i vedoucím. Poslední den kurzu jsme lyžova-
li už jen dopoledne, po obědě jsem vyrazili zpět domů.
Přijeli jsem až v podvečer a byli jsme všichni tak una-
vení, že se nám druhý den ani nechtělo do školy, ale
zvládli jsme to.
Myslím, že se nám lyžařský kurz vydařil jak po stránce
počasí, tak i vzhledem k tolerantním vedoucím. Příští
rok nás zase vystřídá jiná třída s velkým T.

Sára Koníčková, 7. B III. ZŠ T.G. Masaryka Litomyšl

Město Litomyšl
hledá investora,

Dvoupodlažní objekt je situován na okraji stávajícího autobusového nádraží rovnoběžně
s ulicí T. G. Masaryka a bude přístupný jak z autobusového nádraží, tak právě z této
ulice. Preferovány budou drobné služby, např. pekařství, cukrárna... Předpokládané
zahájení výstavby již během toku 2006

O bližší informace se přihlaste obratem na majetkoprávním oddělení
MěÚ Litomyšl - Bří Š�astných 1000, Litomyšl, tel. 461 653 370,
e-mail: pavel.chadima@litomysl.cz

Podrobnosti naleznete také na www.litomysl.cz a na úřední desce.

případně investory pro výstavbu objektu přímo navazujícího na připravovanou
novou výpravní budovu autobusového nádraží v Litomyšli.
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Přestože se stavba nového pavilonu neurologie v are-
álu litomyšlské nemocnice pacientů téměř nedotkne,
bylo v jejím rámci nutné provést opatření, která ovliv-
ní a omezí provoz na komunikacích v areálu nemocni-
ce a částečně ovlivní průběh některých činností běž-
ně prováděných na odděleních v budově Pediatrie
(HTO, OKB, dětské a dětské ambulance).
„Příjezdová komunikace k Pediatrii bude uzavřena na
hranici vjezdu ARO, takže nebude možný příjezd žád-
ného automobilu k Pediatrii. Vjezdová (staveništní)
brána, vybudovaná pro potřeby firmy VCES při rekon-
strukci monobloku, bude nadále v provozu a bude
sloužit výhradně pro potřeby stavební firmy VW Wa-
chal a.s. Komunikace pro pěší od kiosku k Pediatrii
bude uzavřena - nebude tudy možné projít ani projet,“
vysvětluje tiskový mluvčí nemocnice Adrián Nemšov-
ský. 
Naproti vchodu na hematologicko - transfuzní oddě-
lení bude z veřejného chodníku lemujícího silnici na
Poličku vchod pro pěší do areálu - bude vysazen díl
plotu a provedena zpevněná cesta. Informační cedule
pro pacienty, dárce krve a podobně budou vyvěšeny
od vrátnice až k tomuto provizornímu vchodu. U to-
hoto vchodu je umístěno stávající veřejné osvětlení.

Omezení provozu 
v nemocnici V sobotu 8. ledna putovali po na-

šem městě a okolních vesnicích
skupinky tříkrálových koledníků.
Převlečeni za starodávné mudrce
z Východu zvonili u dveří domác-

ností s prosbou o dar do pokladničky v rámci Tříkrálo-
vé sbírky České katolické charity. Někteří mudrcové
měli téměř pohádkové kostýmy a jiní zas byli natolik
černí, že by si je člověk málem spletl s opravdových
Afričanem. Jejich úkolem bylo pomocí písničky „My
tři králové jdeme k Vám ...“, rozdávat radost a dobrou
náladu všem, které navštívili. Koledníků bylo méně,
než by bylo třeba, proto se touto cestou omlouvám
všem občanům, kteří je očekávali, ale nikdo k nim ne-
přišel. Všichni jsme byli vděčni přírodě, že nám vytvo-
řila na leden přijatelné počasí, v tom smyslu, že rtuť
teploměru neklesla pod - 10 °C, ale naopak i svítilo
sluníčko. 
Děkuji touto cestou vám všem za štědrost, s kterou
jste přijali naše tříkrálové koledníky, a také všem dob-
rovolníkům, kteří nám pomáhali při koledování. Dě-
kuji rodičům, že se nebáli pustit své ratolesti na kole-
du. Mnozí z nich si vykoledovali i něco sladkého, bu-
diž jim to přáno. S radostí vám oznamuji, že v Lito-
myšli se vykoledovalo 108 328,50 korun a na celém Li-

Jaký byl výsledek letošní Tříkrálové sbírky?
tomyšlsku 256 957 korun. O tom, jak budou tyto pro-
středky využity, vás budeme informovat během roku.
Podrobnější informace naleznete na www.caritas.cz.
Lidskost a solidarita jsou pro společnost důležitější
vlastnosti, než ekonomické ukazatele, což se v dneš-
ní době často opomíjí v honbě za větším pohodlím a
blahobytem.

Petr Doseděl, ředitel litomyšlské Charity 
foto Ivan Hudeček

Od 1. února 2006 slouží lékařská služba první
pomoci následovně:
pondělí - pátek 17.00 - 21.00 - nevýjezdová
LSPP složená ze zdravotní sestry LSPP a lékaře
RLP v prostorách cévní ambulance chirurgického
ambulantního traktu monobloku 
sobota 8.00 - 17.00 - výjezdová LSPP složená ze
zdravotní sestry LSPP a lékaře Nemocnice Lito-
myšl v prostorách cévní ambulance chirurgické-
ho ambulantního traktu monobloku 
neděle 8.00 - 17.00 - praktický lékař a zdravot-
ní sestra LSPP v prostorách svých ambulancí (Sa-
natio a.s. - poliklinika, Bří Šťastných 645 a am-
bulance MUDr. M. Plaché)

Sobota 4.2. MUDr. Sláma
Neděle 5.2. MUDr. Sláma - cévní ambulance NL
Sobota 11.2. MUDr. Pachovská
Neděle 12.2. MUDr. Leichterová - Sanatio a.s, 
tel.: 461 614 425
Sobota 18.2. MUDr. Heblt
Neděle 19.2. MUDr. Večeřa - Sanatio a.s., 
tel.: 461 614 878
Sobota 25.2. MUDr. Nováková
Neděle 26.2. MUDr. Jindrová - Sanatio a.s., 
tel.: 461 611 277

Služby lékařů LSPP organizuje MUDr. E. Leichte-
rová a Nemocnice Litomyšl bude zveřejňovat roz-
pis služeb v Lilii a na svých webových stránkách.
V případě nejasností ohledně sloužícího lékaře
podají bližší informace vrátní NL.

Organizace LSPP
Zdravé a aktivní stáří v Litomyšli

Litomyšl se zařadila mezi města, která se chlubí pří-
vlastkem „Zdravé město“. Oblastí, ve kterých Národ-
ní síť zdravých měst (jejím členem je od roku 2005 i
Litomyšl) vyvíjí své aktivity, je nepřeberné množství.
V tomto roce bylo pro každý měsíc zvoleno jedno té-
ma. Leden byl věnován „Zdravému a aktivnímu
stáří“.
Aktivita přiměřeného rázu je velmi důležitá právě
pro tuto věkovou skupinu. A protože mnozí ze seni-
orů informace o tom, jak mohou své aktivity rozvíjet,
nemají, třeba jim pomůže malá prezentace. Možná se
někteří z čtenářů rozhodnou připojit k těm, kteří
činnosti již provozují.
Litomyšlská universita třetího věku
- je určena všem seniorům města a re-
gionu bez rozdílu dosaženého vzdělá-
ní. Cílem je umožnit vzdělávání a roz-
šíření vědomostí ve velmi atraktiv-
ních oborech - např. hudebních, his-
torických, kulturních, výtvarných.
Není důležité, jakého vzdělání „stu-
dent“ LU3V v minulosti dosáhl. O to
víc ovšem záleží na tom, aby prezen-
tované téma zaujalo a přineslo nové
poznatky a vědomosti. Litomyšlská universita 3. vě-
ku probíhá již šestým rokem a zájem o přednášky je
opravdu velký. V „lavicích“ vedle sebe usedají lidé
důchodového věku z dělnických profesí, lékaři, ú-
ředníci, učitelé, ženy z domácností i technici. Všich-
ni mají společný cíl - získat nové znalosti a dokázat
si, že i v tomto věku je možné se vzdělávat.
Tady ale možnosti aktivního života litomyšlských se-
niorů nekončí. Scházejí se v dalších zájmových klu-
bech nebo sdruženích. 
Angažují se například v místní organizaci Svazu di-
abetiků ČR, Svazu postižených civilizačními cho-

robami - konkrétně v Klubu jóga, nebo v Kroužku
Jihočechů. Za zmínku stojí činnost Parkinson Klu-
bu, ve kterém se sdružují postižení touto chorobou
ze širokého okolí. Důležité přitom je, že senioři a ne-
mocní se neuzavírají ve svém domě, ale v klubu mezi
vrstevníky nacházejí nové přátele se stejnými pro-
blémy a dokážou o nich bez zábran hovořit. Jejich e-
lán a chuť do práce by jim mohli závidět i mnozí zdra-
ví junioři.
Senioři Litomyšle se mohou také stát členy Klubu
důchodců, který se schází dvakrát týdně. Tento klub
existuje už dlouhá léta a stávající členové by mezi

sebou rádi uvítali nové zájemce.
Téměř každý měsíc v roce mohou se-
nioři využít možnosti tance, zábavy,
nebo jen poslechu oblíbených písni-
ček při nedělních posezeních, která
v Lidovém domě pořádá Farní chari-
ta v Litomyšli.
Aktivnímu životu, nebo alespoň jako
pomoc k aktivitě, může posloužit i
nově zřízená místní autobusová do-
prava. Jedním z důvodů zavedení té-
to služby, kterou dotuje Město Lito-

myšl, bylo i to, že autobus a zastávky ve městě po-
mohou hlavně starším spoluobčanům lépe se dostat
k lékaři, na nákupy nebo k návštěvě příbuzných a
známých na druhém konci města. 
Aktivně žít ve stáří znamená uchovat si co nejdéle
svěžest, být co nejdéle soběstačným a lépe zvládat
negativní dopady různých zdravotních problémů.
Mnohdy stačí neuzavírat se doma, udělat jen malý
krok a nebát se otevřít pomyslné dveře, za kterými
můžete najít nové přátele.

Ing. Iva Pekníková a Dana Šedá, Centrum sociální
pomoci města Litomyšle

Centrum pro alergii
a asthma bronchiale
v Litomyšli (AABC) při
Ambulanci pro alergo-
logii a klinickou imu-
nologii Nemocnice Li-
tomyšl pořádá 8. úno-

ra od 16.30 hodin v hotelu Dalibor setkání pacientů a
zdravotníků. Tématem chystaných přednášek bude
léčba a prevence astmatu a alergií, souvislosti s psy-
chikou. Zváni jsou všichni zájemci.                                   

Prim. MUDr. Jiří Novák 

AABC - Centrum pro alergii a
asthma bronchiale v Litomyšli

zzááppiiss 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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Sokolové nacvičují na slet
Členové Sokola v Litomyšli vstoupili do nového roku s
novým elánem a s velkými plány. Hlavním cílem roku
2006 je účast na XIV. Všesokolském sletu. Předškolní,
4 - 6 leté děti nacvičují skladbu „Kdo si hraje, nezlo-
bí“. Cvičí s plovací deskou a vše se odehrává na imagi-
nární vodní hladině. „Počítadla“ je skladba pro děti z
1. - 2. tříd a cvičí v ní s netradičním náčiním - velkými
dřevěnými počítadly, která umí udělat pořádný rá-
mus. Zároveň se učí pohybu v rytmu a kolektivní káz-
ni. Mladším žákyním - už malým slečnám - je určena
skladba „Rozkvetlá louka“. V oranžových a žlutých ú-
borech cvičí s obručemi a třepetalkami na hudbu Mi-
chala Davida. Pro starší žákyně vymysleli autoři ná-
ročnou rytmickou skladbu „Trampolíny“. Dospělí v Li-
tomyšli nacvičují pouze skladbu „Chlapáci II“. Podle

vyjádření všech vedoucích nácviků se můžeme těšit
na jednotlivá vystoupení v Litomyšli, v Hradci Králo-
vé, v Lukavici, v Pardubicích a v Praze. 
Kromě uvedených nácviků sletových skladeb probíha-
jí v sokolovně pravidelná cvičení všech dalších složek
- rodičů s dětmi, žáků, mužů a tří skupin žen. 
Po dobrých zkušenostech z loňského roku se letos o-
pět uskuteční SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY - tentokrát 18. ú-
nora v Lidovém domě v Litomyšli. K tanci bude hrát
skupina Excelent z Chrudimi. Vítáni budou účastníci v
maskách! Připravena bude bohatá tombola a občer-
stvení. Překvapením pro přítomné bude znovu taneč-
ní vystoupení sokolek. 
Na volná místa je možné zakoupit vstupenky v Infor-
mačním centru, případně v pokladně před zahájením.

Spolek patchworku 
Valašský krajkářský a řemeslný trh
ve Valašském Meziříčí
V sobotu 26. listopadu se šest členek našeho spolku
vypravilo do pohádkově zasněženého Valašského Me-
ziříčí, kde se pořádal již tradiční Valašský krajkářský a
řemeslný trh. V bývalé budově školy bylo možno
shlédnout techniky ručně vyráběných věcí a také kou-
pit vše od svíček, knoflíků, šperků, drátovaných drob-
ností až po báječné bačkory, ručně dělané koberce a
v neposlední řadě výrobky z paličkované krajky. Naše
skupinka, spolu se spřátelenými dušemi z Moravské-
ho patchworkového klubu, předváděla šití a prošívání
patchworku a pořád byl u nás hlouček obdivovatelů a
obdivovatelek této techniky. Už teď se těšíme, že v
tomto roce opět pojedeme na tuto úžasnou oslavu
ručních prací, která se bude konat 24. - 25. listopadu
2006.

Členky a člen našeho klubu při společné dílně v prostorách
III. základní školy v Litomyšli.

Besídka
V pátek 2. prosince jsme se sešly v restauraci Karlov,
kde jsme strávily večer v příjemné konverzaci o všem
možném. Snažily jsme se vánočně naladit, rozdaly
jsme si malé dárky a prostě jsme „dobrou vůli spolu
měly“. Budeme se snažit, aby se toto předvánoční set-
kání stalo tradicí.

První letošní společná dílna
V sobotu 14. ledna se na III.ZŠ v Litomyšli konala prv-
ní letošní společná dílna patchworku. Tentokrát jsme
šili (je mezi námi i 8 letý muž) bloky na spolkový qu-
illt, který budete mít možnost vidět na naší výstavě v
létě. Vždy mezi námi panuje dobrá a tvůrčí nálada,
přijďte se sami přesvědčit na další dílnu 14. února od
9 hodin. Těšíme se na vás!

V. Hrdonková, M. Sodomková

Šestá šicí dílna
V sobotu 11. února se koná 6. šicí dílna. Sejdeme se o-
pět v devět hodin v prostorách III. ZŠ. Budeme dělat
Flick-flack. S sebou šicí stroj, 3 - 10 druhů látek, šicí a
řezací potřeby. Členky, přineste s sebou též blok do
společné deky - nutné! Vstupné - členky 30,- Kč a ne-
členky 80,- Kč.                                    Antonie Chalupná

Trampolínky Počítadla Kdo si hraje, nezlobí

Rozkvetlá louka

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.

Meduňka a Brundík
provedli děti rokem včel

Zábavnou formou provedli životem včel v pondělí 30. ledna
v rámci oslav 100. výročí vzniku organizovaného včelařství
na Litomyšlsku žáky litomyšlských základních a mateř-
ských škol Milada Kadidlová a Petr Zaal. V rolích včeliček
Meduňky a Brundíka je při Sladkém pondělí seznámili se ži-
votem včelstev během celého roku a ve spolupráci se zku-
šeným včelařem Josefem Horákem je nechali nahlédnout
do tajemství jejich chovu. Při poutavém vyprávění jim po-
mohla, vedle názorných ukázek včelařských pomůcek, také
filmová projekce. V závěru pak nechyběla veselá „včelí pís-
nička“, vyhlášení výsledků vědomostní soutěže a předání
odměn v podobě včelích produktů. Výsledky soutěže škol:
1. III. ZŠ (5.A) 17 bodů, 2. II. ZŠ (3.A) 15 bodů, 3. I. ZŠ
(3.A) 10 bodů. Umístění v rámci škol: I. ZŠ - 1. 3.A, 2. 4.B,
3. 3.B, II. ZŠ - 1. 3.A, 2. 4.A, 3. 2.A, III. ZŠ - 1. 5.A (abso-
lutní vítěz), 2. 1.A a 5.B, 3. 4.A.                                           -ih-

Milada Kadidlová, Petr Zaal a včelař Josef Horák názorně
předvedli, jak se vytáčí včelí med. Foto Ivan Hudeček
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Probíhají opravy Lidového domu
Podle ředitele Farní charity je to práce těžká, ale radostná

Historická budova Lidového domu neodmyslitelně
patří k architektuře našeho města. Její rekon-
strukce však neprobíhá takovým tempem, jak jsme
zvyklí u jiných památek. Současný vlastník, kte-
rým je Katolická charita, si na opravy vydělává ves-
měs pouze vlastní činností či pronájmem částí ob-
jektu.
Lidový dům byl postaven po první světové válce
pro oživení spolkového života ve městě. Hrálo se
zde ochotnické divadlo a ve třicátých letech minu-
lého století se tu promítaly první němé filmy. Čin-
nost, která se tu léta provozovala, však vždy posi-
lovala národní uvědomění, a tak není divu, že v
době okupace musel z fasády zmizet i nápis Lidový
dům. Lidu českému se znovu vrátil až po druhé
světové válce, kdy jej získala Katolická charita.
Objekt však vzhledem k nedostatku peněz postup-
ně chátral až byl v roce 1965 pro nevyhovující e-
lektroinstalaci zcela uzavřen. Po požáru kina Oko v
roce 1974 sloužil sál Lidového domu dva roky k
promítání filmů, v přízemí fungovala i nadále ku-
chyň s jídelnou základní školy. Snad nejvíce ale
budově ublížil průtah městem vybudovaný na po-
čátku osmdesátých let, kdy se čelo budovy stalo
zcela nelogicky její zadní částí. Dům se nepodařilo
opravit ani podniku Oseva, který jej využíval krát-
ce před společenskými změnami v roce 1989, pře-
stože zde ještě Střední zemědělská technická ško-
la uspořádala slavnostní vyřazení svých absolven-
tů a prostory byly pečlivě uklizeny.
Po navrácení budovy, jako restitučního nároku,
Katolické charitě začaly postupné stavební práce -
opravena byla střecha a fasáda. Jako by chtěl stát
odčinit zanedbání péče o tento dům, plynuly do je-
ho opravy (za spoluúčasti majitele) čtyři miliony
korun z Fondu regenerace. „Každý rok se snažíme

Litomyšlí krok za krokem
Několik dní před Vánocemi 2005 vydalo nakla-
datelství Argo v Praze moji knihu Litomyšl -
městem krok za krokem. Naplnilo se mi tím přá-
ní, které jsem nosil v hlavě řadu let - napsat kni-
hu o městě, které není ani mým rodištěm, ani
bydlištěm, ani působištěm, které se mi prostě lí-
bí, připadá mi zajímavé svou historií, architek-
turou, lidmi. O historii, o architektuře, o lidech
se v knize také hovoří. Čtenáři se možná bude
zdát, že se málo zabývám těmi nejslavnějšími
místy a lidmi, ale to byl tak trochu záměr - o
těch už bylo napsáno mnohokrát snad úplně
všechno, proto píšu o místech a lidech méně
známých, možná i polozapomenutých či zapo-
menutých. Kniha je tedy jakýmsi mým vyznáním
městu. 
K vyprávění jsem zvolil formu procházek, které
míří vždy do určité části města, případně do
blízkého okolí. Při sestavování knihy jsem pra-
coval s literaturou o městě, s periodiky, s archiv-
ními fondy, velmi mi pomohl pan Miroslav So-
botka, dr. Jindřich Růžička, paní Alena Randá-
ková, s fotografiemi velmi nezištně pan učitel
Miroslav Škrdla. Těm, i všem ostatním, na které
jsem se obrátil, i touto formou velmi děkuji.
Kniha je doplněna fotografiemi, zejména histo-
rickými, mnohé připomínají místa, jejichž
vzhled je dnes zcela jiný. Knihu jsem vybavil ta-
ké rejstříky, jmenným a místním, které by měly
pomoci orientovat se v textu. Jednotlivé kapito-
ly jsou uvedeny náčrty té části města, o které se
v příslušné kapitole vypráví.

opravit část interiéru, a to ve vztahu k celkové
koncepci využití domu,“ říká ředitel Farní charity
Litomyšl Petr Doseděl. „Čeká nás vybudování nové
elektroinstalace, rozvodů vody, kanalizace i jevišt-
ní techniky. O pomoc žádáme Město, v budoucnu
chceme využít i fondů Evropské unie,“ dodává. Z
vlastních prostředků začala charita na podzim o-
pravovat dlažbu ve dvoře, adaptovat průjezd pro
sklady, dílny a kanceláře. „Vyvezli jsme odtud de-
sítky tun suti. Je to práce těžká, ale z výsledků má-
me radost,“ konstatuje Petr Doseděl. Rekonstruk-
ce přináší i doslova detektivní příběhy. Podle zce-
la náhodou objevené fotografie z první republiky
byl obnoven nápis na fasádě a v jedné střešní věži
byly pod vrstvou holubího trusu nalezeny staré
plakáty, dokumentující bohatý kulturní život na-
šich předků.                                           Ivan Hudeček

Foto archív Lidového domu

Zimní Vševěd
Během února vypukne další soutěžní kolo, pořádané
Domem dětí a mládeže a Městskou knihovnou v Lito-
myšli. Tentokrát bude zaměřené na zajímavosti, které
můžete objevit v zimě. A jako vždycky - nebude ani
tak záležet na znalostech, jako spíš na šikovnosti - jak
získat potřebné informace a poskládat si je. Úkoly
jsou odstupňované podle věku a můžete vyhrát něco
pěkného.

Jarní prázdniny v DDM
Od pondělí 13. března zveme děti školního věku, rodi-
če s dětmi a studenty na naše dílny. Budeme vytvářet
keramiku, tisknout linoryty na trička, zkoušet reali-
zovat animovaný film, světelné objekty a dokonce
horkovzdušné balony. Můžete se přihlásit na všech
pět dní a stihnout všechno (cena 500 Kč), nebo jen na
některý den (100 Kč), v ceně jsou obědy ve školní jí-
delně (karta není potřeba) a odpolední svačina. Přes-
nější program dílen zjistíte v DDM - tel. 461 615 270
nebo na www.ddm.lit.cz

Zářící vesmír
Hvězdy, planety, komety a měsíce i souhvězdí se svý-
mi tajemnými názvy a pověstmi lidi fascinují od dáv-
ných dob. Letošní večerní výstava světelných objektů
na zámeckém nádvoří i vlastnoručně vytvořené lampi-
ony právě na toto téma přitáhnou tajemný vesmír až k
nám. I když zima ještě předvádí svou sílu, začněte vy-
mýšlet.
Jaro uvítáme letos ve čtvrtek 23. března večer, kdy vás
Dům dětí a mládeže, Mateřské centrum a Správa stát-
ního zámku zvou na tradiční Lampionový průvod a vý-
stavu světelných objektů. Bližší informace budou bě-
hem února na www.ddm.lit.cz, na školách a ve městě.

Letní tábory DDM Litomyšl
Od prvního dne prázdnin mohou jet děti na tábor v
Řadově u Brandýsa nad Orlicí (1. - 14. 7., cena 2800,-
Kč), kde je čeká zajímavá celotáborová hra, výlety a
koupání. Jeden oddíl je určen pro mladé rybáře.
Letní keramický tábor ve Svratouchu nabídne opět ce-
stu do minulosti. Od 9. do 22. července budeme zaží-
vat dobrodružství i zábavy v antickém Římě. Cena tá-
bora je 3200,- Kč.
Přírodovědný příměstský tábor (17. - 22. 7., cena
800,- Kč) zve děti na několik výprav do okolí a táboře-
ní v areálu DDM.
Příměstský keramický tábor přenese antický Řím do
Litomyšle (24. - 30. 7., cena 900,- Kč).
Letos nabízíme ještě jeden příměstský tábor v srpnu
(14. - 19. 8., cena 900,- Kč) pro děti, které rády pra-
cují s hlínou, barvami a dalšími materiály.
Podrobnější informace objevíte na www.ddm.lit.cz
nebo volejte na telefon DDM 461 615 270.               -ep-

Z Domu dětí a mládeže

Interiér Lidového domu doznal rekonstrukcí podstatných
změn, o čemž svědčí i toto schodiště s balustrádou...

Pěvecký sbor Vlastimil pro duben letošního roku
přijal pozvání sboru Vrolik z nizozemského Rodenu.
Na toto důležité vystoupení připravuje společně se
sborem KOS litomyšlské pedagogické školy Missu bre-
vis Zdeňka Lukáše. 

Novou sbormistryní Sboru paní a dívek se stala
Markéta Pohorská z Lubné. Sbor řídila i při Medovém
večeru M.D. Rettigové v zámeckém pivovaru.

foto Ivan Hudeček

Přebal knihy, která je již na pultech knihkupectví i In-
focentra v Litomyšli.

Knihu, která vyšla s laskavým finančním přispě-
ním Města Litomyšl, lze získat v Informačním
centru, ale samozřejmě také v litomyšlských
knihkupectvích. 
Městu přeji, aby vzkvétalo, Litomyšlským, aby
se jim dařilo, aby život ve městě přinášel radost,
potěšení a příjemné chvíle.

Jaroslav J. Gloser
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Sochařská výzdoba domů a pamětní 
desky významných osobností

Dům čp. 9 Jiráskova uli-
ce
Barokní budova muzea
postavená dle plánů Gio-
vanni Battisty Alliprandiho v l. 1714-1719, tehdy jako
piaristické gymnázium, má ve výklenku nad hlavním
vchodem umístěnou sochu zakladatele piaristického
řádu Josefa Kalasanského, později svatořečeného.
Jeho list psaný do Litomyšle a potvrzený Vatikánem je
jako vzácná památka zachován a uložen v Regionál-
ním muzeu. Pod sochou v kartuši je znak řádu s leto-
počtem 1722. Autor tohoto sochařského díla není
znám; bylo by možno připsat G. Alliprandimu.
Dům čp. 171 Šantovo náměstí
Na domě je umístěna pamětní deska litomyšlského ro-
dáka JANA HILLERA (1878-1927), sokolského pracov-
níka, prvního vzdělava-
tele Československé obce
sokolské. Jsou to vlastně
dvě kovové desky. Jedna
s reliéfem Hillerovy po-
doby, druhá s textem.
Autorem je akad. sochař
Josef Šejnost. Slavnostní
odhalení se uskutečnilo
5. 9. 1937.
Dům čp. 170 Šantovo
náměstí
Na domě je zasazena pa-
mětní deska jazykovědce
QUIDA HODURY (1879-
1960), který se zde naro-
dil. Hodura byl prvním
profesorem českého ja-
zyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Pra-
ze. Zabýval se dialektologií, lexikografií a stylistikou.
V roce 1944 vydal pojednání „Nářečí litomyšlské“.
V letech 1929- 1939 byl ředitelem Kanceláře slovníku
jazyka českého.
Pamětní bronzová deska s Hodurovou bustou je dílem
akad. sochaře Karla Lidického (1900-1976), který stu-
doval na AVU v Praze, kde byl žákem profesora Otaka-
ra Španiela. Od roku 1945 byl jmenován profesorem
na ČVUT a poté na AVU v Praze.
Deska na rodném Hodurově domě byla instalována
z iniciativy Klubu přátel Litomyšle v Praze za předsed-
nictví paní Zorky Koníčkové-Pátové.

Dům čp. 151 Toulovcovo
náměstí
Na domě je pamětní des-
ka spisovatelky a buditel-

ky MAGDALENY DOBROMILY RETTIGOVÉ (1785-1845),
která od roku 1834 žila v Litomyšli. Je autorkou nejen
kuchařských knih, ale i divadelních her a povídek a
představitelkou začínajícího ženského emancipační-
ho hnutí. Buditelsky působila především mezi ženami
české měšťanské společnosti.
Pamětní deska byla odhalena u příležitosti 140. výro-
čí narození M.D. Rettigové v roce 1925. Autorem
bronzové desky s reliéfní podobou Rettigové je profe-
sor Eduard Meissner. Slavnostním řečníkem při odha-
lení byl profesor Masarykovy univerzity v Brně, český
literární historik a kritik Dr. Arne Novák.

Dům čp. 152 Toulovco-
vo náměstí
Na budově Sboru církve
československé husitské
je od roku 2002 pamětní
deska JAROMÍRA METY-
ŠE, která byla vytvořena
dle návrhu litomyšlské-
ho rodáka, sochaře a
medailéra Jiřího Věneč-
ka (nar. 1940), který
studoval na UMPRUM
v Praze u profesora
Zdeňka Kováře, docenta
V. Plátka a profesora Sta-
nislava Libenského. 
Jaromír Metyš, farář
církve československé

husitské, byl vynikajícím pianistou, sbormistrem, di-
rigentem, organizátorem provedení mnohých koncer-
tů a velkých hudebních děl. V letech 1921-1942 pečli-
vě vedl litomyšlskou knihovnu. Byl neúnavným pro-
pagátorem Smetanových skladeb.
Dům čp. 322 Partyzánská ulice
Hraběnčin dvůr zdobí kamenný štít ZNAK TRAUT-
MANNSDORFŮ A DIETRICHSTEINŮ, který je umístěn na
klenáku nad hlavním vchodem s bosovaným pískovco-
vým ostěním. Dvůr též zvaný Rozenštejn byl postaven
v roce 1660 v místech, kde se říká na Osmiku, pro hra-
běnku Marii Kláru, první manželku Jana Bedřicha
Trautmannsdorfa.            Připravuje Alena Randáková

Hotel Zlatá hvězda 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční 

rozšíření nabídky
jídelního lístku „3 x 3“

- tři dny specialit ve třetím týdnu v měsíci.
Tentokrát ve dnech 

16. - 18. února 2006 
ve stylu "EINTOPF 

- vše v jednom kotlíku“.

Z Kroužku Jihočechů
Schůzky Kroužku Jihočechů a přátel jižních Čech

se budou konat v roce 2006 vždy třetí čtvrtek v měsíci
(mimo červenec a srpen), tj. 19. ledna, 16. února, 16.
března, 20. dubna, 18. května, 15. června, 21. září,
19. října, 16. listopadu a 14. prosince v 18 hodin v sa-
lonku restaurace Slunce. Srdečně zveme nejen členy,
ale i ostatní zájemce.                                                Výbor

Ve čtvrtek 16. února od 18 hodin se v salonku res-
taurace Slunce uskuteční schůzka Kroužku Jihoče-
chů, jejíž součástí bude přednáška atleta Miroslava
Havrana, reprezentanta České republiky na vrcholo-
vých sportovních podnicích veteránů, o jeho zážitcích
ze soutěží a cestování.                                                -red-

Xavier Baumaxa 
One man show 
- vulgar folk
Xavier Baumaxa je známý litvínovský písničkář,
showman, performer, provokatér a bard úchylů.
Po krátké době jeho působnosti na české scéně si
získává čím dál více fanoušků a projevují o něj zá-
jem i česká média (Česká televize, Český rozhlas,
Rádio 1, hudební servery a časopisy - např. Filtr,
Reflex, muziczone.cz ad.).
Baumaxa je výjimečný hráč na kytaru a jeho krás-
ný hlas (jakoby zmutovaní David Koller a Robert
Kodym) je dalším skvělým nástrojem, občas až di-
vadelní ‘tlamou’. Chytlavé melodie se brzy zaryjí
do paměti a nikdy se neoposlouchají. Texty náram-
ně pobaví, inspirují a šokují. 
Xavier skládá na záchodě, v kuchyni a v autě. Zají-
má ho vše, co je proti svobodě jedince. Zpívá i o
lidské hlouposti a běžných věcech, které trápí kaž-
dého třicátníka. Kritizuje například českou popo-
vou scénu, politiku a církev. Xavier Baumaxa je ú-
kazem poetického magora, kterému je sváté málo-
co. Jeho osobitý projev se zdá být nekonvenční,
ale při věnované pozornosti si každý přijde na in-
teligentní dávku humoru.
Nedílnou součástí jeho osobnosti je jeho ukrajin-
ský kamarád, nonkonformní básník Em. Rudenko.
Občas společně vystupují a prezentující se absurd-
ními verši. 
X. Baumaxa v roce 2003 vydává unikátní album
pod názvem  „Fenkám“, obsahující devět autor-
ských písní a sedm básní od kultovního básníka
EM. Rudenka.
1.dubna 2005 vydává své druhé růžové cédéčko s
prasátky pod názvem „Buranissimo forte“, které se
u posluchačů těší velkému ohlasu.
Xavier Baumaxa je svérázný talent hodný vaší po-
zornosti!
MC KOTELNA - 10. února od 20 hodin

Centrum pro alergie a asthma bronchiale (AABC) bylo
založeno před deseti lety v Litomyšli především proto,
aby se zlepšila informovanost pacientů s průduško-
vým astmatem i dalšími alergickými i nealergickými
nemocemi dýchacích cest. Tento projekt je organizo-
ván jako mimopracovní aktivita pracovníků oddělení
alergologie a klinické imunologie v Litomyšli za po-
moci Nadačního fondu pro pomoc ne-
mocným dětem a Nemocnice v Litomyš-
li. 
Základním motivem je předat pacien-
tům takové informace, které není mož-
né pro jejich objem sdělovat každému
pacientovi jednotlivě a zajistit jim zdroj
vědecky podložených poznatků, týkajících se jejich
nemoci a s ní spojených dalších problémů a odlišit tím
módní a komerční informace od těch, které jsou pro-
kázané lékařskou vědou. Také vzájemná komunikace
na úrovni partnerství nemocného a zdravotníka při-
náší oběma stranám mnoho nových poznatků. 
Každoročně probíhá několik setkání, kterých se často
zúčastňují špičkoví odborníci z celé ČR. Ti pomáhají
účastníkům řešit především otázky prevence, a to i
před příchodem dítěte na svět, poskytují rady, jak

správně léčit alergie, astma a opakované infekce dý-
chacích cest, jak včas zabránit zhoršení astmatu do
nenapravitelné podoby. Velký význam má správná ži-
votospráva lidí s alergickými stavy a racionální výži-
va. Důležité je také pro lidi postižené alergiemi a ast-
matem znát rizika, spojená s cestami do ciziny. V ob-
lasti léčby je řada možností, jako například léčba léky,

inhalační aplikace, přímořská léčba,
klimatická a lázeňská léčba, rehabilita-
ce, léčba hudbou a odborníci diskutují
i o alternativních způsobech léčby - ho-
meopatii či vlivu léčitelů. Zájemcům o
aktivní přístup k léčbě přinášejí pravi-
delně i poznatky a nové trendy v léčbě

alergií. Součástí toho je také péče o zdravou mysl, ak-
tivní odstraňování alergenů a dalších škodlivin z oko-
lí alergika. Některým mohou komplikovat jejich život
i atopický ekzém a kožní nemoci.
Moderní léčba nemocí v rozvinutém světě je na těchto
aktivních metodách závislá. Výlučná terapie léky bez
doprovodných opatření je dnes již nevyhovující a čas-
to může být i nebezpečná. 

Eva Hudečková (s přispěním 
Prim. MUDr. Jiřího Nováka)

AABC - Alergie a AAsthma BBronchiale CCentrum 
Desetiletí odborné péče o astmatiky

Pamětní deska Jaromíra Metyše na budově Sboru církve čes-
koslovenské husitské byla odhalena v roce 2002.
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„Když staré knihy vyprávějí“, tak se nazývá nová
publikace vydaná v Regionálním muzeu v Litomyšli
v loňském roce (2005). Jejím autorem je známý
pražský hispanista, vysokoškolský pedagog Oldřich
Kašpar. Již z podtitulu této nevelké knížky (má cel-
kem 84 stran), který zní „Kulturně-historické ob-
rázky nejen z piaristické knihovny v Litomyšli“, si
můžeme poměrně přesně domyslet obsah celého
Kašparova dílka. Autor vlastně konfrontuje svoje
poznatky, získané předběžným průzkumem piaris-
tické knihovny koleje tohoto řádu v Litomyšli, se
svými životními i pedagogickými zkušenostmi i
s vědeckým poznáním ze svých hispanistických a i-
beroamerických studií. Tak vzniklo dílko na pomezí
historické a knihovnické literatury i literatury fak-
tu, které odmění čtenáře za trochu trpělivosti a pře-
mýšlení novými, byť zde poměrně nesystematicky
uspořádanými poznatky, fakty i na první pohled
překvapivými souvislostmi. Kašparova knížka by se
docela dobře mohla číst po večerech jako vypravo-
vání.
Po úvodním slovu, kde zdůrazňuje, že Litomyšl prá-
vem náleží mezi místa s tzv. geniem loci, nás autor
seznamuje s muzei vůbec, konkrétně pak s budo-
vou litomyšlského muzea, které se nachází v mís-
tech působení bývalého piaristického gymnázia
v Litomyšli v barokní budově s věžičkou. Působili
zde nejen piaristé, ale ještě například i gymnaziál-
ní profesor Alois Jirásek. Potom nám autor přibližu-
je, i když ne zcela přesně, dějiny piaristického řádu
od jeho prehistorie v roce 1597, kdy začal vyučovat
sv. Josef Kalasanský nejchudší chlapce v římském
Zátibeří. Zde je třeba zdůraznit, že piaristická kni-
hovna gymnázia v Litomyšli byla v rámci restitucí
vrácena piaristickému řádu a je tudíž jedinou kni-
hovnou piaristického řádu, zatímco ostatní kni-
hovny, které vznikly při kolejích a školách tohoto
řádu, se postupem času staly součástí většinou vět-
ších státních institucí - muzeí, archivů nebo kniho-
ven. Během svého vypravování si po stručném po-
pisu knihovny všímá Kašpar mnoha jejích zajíma-
vostí a specifik. Ta souvisejí i s kulturním prostře-
dím celé piaristické knihovny obecně i se stavem
poznání osazenstva koleje nebo i kulturních obyva-
tel města Litomyšle, jichž se dotýkal vzdělávací vliv
piaristických škol či vlastně i celé koleje jako tako-
vé obecně. Knihovna obsahovala řadu děl z filolo-
gie, teologie, filozofie a mnoha dalších oborů. Ne-
chávám proto již na čtenářích, pokud někdy navští-
ví muzeum v Litomyšli, aby se po knížce pozeptali.
Zůstaňme však ještě alespoň na chvíli u vánoční
příjemné představy podvečerního vyprávění sta-
rých knih o černé hodince u babiččiných roztope-
ných kamen, což je v době počítačů asi opravdový
exotický zážitek, a pojďme po stopách piaristických
knihoven ještě kousek dále. Podobně jako litomyšl-
ská knihovna, která byla jednou z největších piaris-
tických knihoven v Čechách, by mohly vyprávět i
další knihovny. Pražská piaristická knihovna, která
je o něco větší, uložená nyní v Národním archivu
v Praze, se může pochlubit mnohými přírodovědný-
mi a matematickými díly řádových piaristických

vědců i zbytky piaristické provinciální knihovny
z Mikulova. Knihy z Mikulovské piaristické knihov-
ny bychom mohli ještě najít v Moravské zemské
knihovně v Brně. Některé i menší piaristické kni-
hovny se dochovaly poměrně ucelené s částí určené
žákům i s profesorskou knihovnou, jako např. kni-
hovna piaristické koleje ve Slaném (ve zdejším mu-
zeu), z koleje v Lipníku nad Bečvou, kde se může-
me setkat i s rukopisnými texty piaristických diva-
delních her (ve Státním okresním archivu v Přero-
vě) nebo z piaristické rezidence v Brandýse nad La-
bem (uložené a knižně zkatalogizované ve zdejším
muzeu). Jinde se dochovala například jen knihov-
na žákovská, jako v Rychnově nad Kněžnou (ve
Státním okresním archivu v Rychnově nad Kněž-
nou). O dalších knihovnách sháníme pouze zmínky
v literatuře a archivech, jako například o knihovně
piaristické koleje v Ostrově u Karlových Varů, která
zřejmě sdílela částečně osudy zdejší gymnaziální
knihovny. 
Jaké pak asi byly osudy benešovské piaristické kni-
hovny a co se dochovalo z ní? Především to byly re-
gály vyrobené pro benešovskou piaristickou kolej
v 1. polovině 18. století truhlářem Josefem Walte-
rem z Tyrol. Dnes tento unikátní kus nábytku slou-
ží v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze, kde se
nachází i několik knih z Benešova se zajímavými
vazbami. Jádro piaristické knihovny se zachovalo
v Muzeu Podblanicka. Našli bychom zde poměrně
mnoho historických spisů, jejichž autory byli často
i piaristé sami. Kromě pražského piaristického his-
torika 18. století Gelasia Dobnera je třeba v tomto
směru připomenout ještě i historika a topografa Jo-
sefa Schallera (1738-1809), konopišťského rodáka.
Část knihovny, která v roce 1933 přešla do knihov-
ny jezuitů, kteří pak v benešovské koleji měli svá fi-
lozofická studia, nelze v současné době asi již zcela
přesně dohledat a rekonstruovat, což také bohužel
k osudu knih patří.                             Václav Bartůšek

Když staré knihy vyprávějí... Rozmrazování
plamenem
Požáry vzniklé rozmrazováním patří každoročně mezi
časté případy v zimním období. Kvůli nepřipravenosti
na krutý mráz, který má na svědomí zamrzání vodo-
vodních potrubí, dopravních prostředků, přístrojů,
strojů a armatur, se lidé často uchylují k rychlému, leč
nebezpečnému rozmrazování těchto zařízení.
Ze statistiky požárů jsou známé případy, kdy došlo
k požáru zemědělských objektů, případně k otravě do-
bytka oxidem uhelnatým a následně k jeho úhynu. Pří-
činou bylo rozmrazování zamrzlého vodovodního po-
trubí zapálením slámy, kterou se potrubí obložilo. 
Po víkendové návštěvě u rodičů se rodinka vrátila do
svého domku a majitel zjistil, že je zamrzlé potrubí ú-
středního topení ve sklepě. Jak na to, když je v domě
velká zima? Pomůže nám benzinová letlampa! Ale ou-
ha! Staré noviny a pavučiny v těsné blízkosti potrubí
se snadno a rychle vzňaly a majitel se musel dát na ú-
stup. Zahřál se on i hasiči, kterým se naštěstí podařilo
zachránit obytnou část domu. Podobné jsou i případy
požárů dopravních prostředků, především nákladních
automobilů a autobusů, které jejich řidiči rozmrazo-
vali rozděláním ohně pod vozidly. 
Přitom známe řadu bezpečných způsobů, leč trvají o
trochu déle a tak nejsou tolik využívány. Je to přede-
vším rozmrazování horkou vodou, kdy zamrzlé potru-
bí, armaturu či další předmět poléváme horkou vodou,
nebo nám pomůže horká pára. Nejčastěji dochází k za-
mrzání vodovodních potrubí, kde lze doporučit přede-
vším elektrické rozmrazování. Je to způsob, při kte-
rém se používají rozmrazovací transformátory. Toto
rozmrazování však smí provádět poučená osoba a lze
jej použít jen na kovová potrubí, jejichž jednotlivé
části nejsou izolačně oddělené. Další osoba musí sle-
dovat, nedochází-li k nadměrnému oteplování potru-
bí, především tam, kde nemáme jistotu, že se nedotý-
ká hořlavých částí objektu či zda není izolováno hořla-
vým materiálem. Zde je možnost vzniku ohně i po pro-
vedeném rozmrazení.
Při dodržení uvedených způsobů a podmínek rozmra-
zování lze vzniku požáru bezpečně předejít. V každém
případě však vyloučíme použití otevřeného plamene. I
když jsou uvedené bezpečné způsoby možná trochu
pracnější a zdlouhavější, tuto nevýhodu mnohokrát
vyváží to, že objekty a zařízení ochráníme před vzni-
kem požárů a následných škod.

Karel Zeman, odborně způsobilá osoba 
dle zákona o požární ochraně

Lucie Jandíková, aerobic club „FiT - line“ Litomyšl Vás zve na 
pravidelná cvičení aneb „V NOVÉM ROCE DO KONDICE“

Zapotit se s námi a užít si radost z pohybu, (popřípadě shodit nějaké to kilo) můžete vždy:

Pondělí - dance aerobik
Středa - body- styling
Čtvrtek - dance aerobik

Tělocvična II. ZŠ v Litomyšli, 19.00 - 20.30 hodin
Cena: 30,- Kč / 1 lekce
300,- Kč / permanentka 12 lekcí

S sebou: vhodné oblečení, pití, podložku, dobrou náladu a  chuť pro sebe něco udělat.
Na setkání s Vámi se těší cvičitelky Lucka a Vlasta. Další informace na tel.: 777 288 770 (odpoledne)
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Kino SOKOL
461 612 505

Čt 
2. 2.

Pá  3. 2.

Ne 
5. 2.

Ú
t

7. 2.
St  

8. 2.

Čt
9. 2.

Pá
10. 2.

Ne 12. 2.
15, 17 a
19.30

Út
14. 2.

St 15. 2.
17.00

Čt 16. 2.
Pá 17. 2. 

Ne 19. 2. 

Út
21. 2.

St 22. 2.
17, 19.30

Čt
23. 2.

Pá  24. 2.

Ne
26. 2.

17.00

Ne 26. 2.

V M
OCI ĎÁBLA •

 Film
 U

SA. Strhující souboj m
ladé dívky se sa-

m
otným

 ďáblem
. H

rají: Laura Linney, Tom
 W

ilkinson, Jennifer
Carpenter aj. Režie: Scott Derrickson, 120 m

in., vstupné 65 Kč •
T *

M
OJE LÉTO LÁSKY

•
 Film

 V. Británie. …
vášnivé, osudové, za-

kázané, nezapom
enutelné…

 H
rají: Natalie Press, Em

ily Blunt,
Paddy Considine aj. Režie: Paw

el Paw
likow

ski, 90 m
in., vstupné

55 Kč •
T

N
OČN

Í LET
•

FFilm
 U

SA. Touhle linkou letí strach. H
rají: Rachel

M
cAdam

s, Cillian M
urphy, Brian Cox aj. Režie: W

es Craven, 90
m

in. Vstupné 55 Kč •
T **

KU
RÝR 2•

Film
 U

SA. Ten nejlepší je zpátky ve hře. H
rají: Jason

Statham
, Kate Nauta aj. Režie: Louis Leterrier, 90 m

in. Vstupné
55 Kč •

T *

AN
DĚL PÁN

Ě
•

Film
 ČR. Rodinná pohádka plná hereckých

hvězd a laskavého „svatého“ hum
oru…

. H
rají: Ivan Trojan, Jiří

Bartoška, Klára Issová aj. Režie: Jiří Strach, 90 m
in., vstupné 60

Kč •
H

ARRY POTTER A OH
N

IVÝ POH
ÁR •

Film
 U

SA. Čtvrté pokra-
čování M

ladého H
arryho Pottera čekají těžké časy v Bradavicích.

Režie: M
ike New

ell Český dabing, 150 m
in., vstupné 65 Kč M

lá-
deži přístupno •

RESTART
•

Film
 ČR/Finsko. Toužili jste někdy začít znovu? H

ra-
jí: Lenka Krobotová, Anna Polívková, Filip Čapka aj. Režie: Juli-
us Ševčík, 85 m

in., vstupné 55 Kč •

DOOM
 •

Film
 U

SA. Peklo už není hra. H
rají: Carl U

rban, The
Rock, Robert Russel aj. Režie: Andrzej Bartkow

iak, 100 m
in.

Vstupné 55 Kč •
T **

LETOPISY N
ARN

IE: LEV,ČARODĚJN
ICE A SKŘÍŇ

•
 Film

U
SA. Prožijte neopakovatelná dobrodružství v zem

i plné kouzel a
zázraků. H

rají: Tilda Sw
inton, Georgie H

enley, Skandar Keynes
aj. Režie: Andrew

 Adam
son, 130 m

in. Vstupné 70 Kč •
 T

ZN
Á JI JAKO SVÝ BOTY

•
Film

 U
SA. Od režiséra L. A. Přísně

tajné a scenáristky Erin Brockovich. H
rají: Cam

eron Diaz, Toni
Colette, Shirley M

acLaine aj. Režie: Curtis H
anson, 130 m

in.
Vstupné 55 Kč •
SKLAPN

I A ZASTŘEL M
Ě•

 Film
 ČR/U

K. První česká sebevra-
žedná kom

edie. H
rají: Karel Roden, Aňa Geislerová, Robert Polo

aj. Režie: Steen Argo, 90 m
in. Vstupné 60 Kč •

 T *
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. Vstupné 35 Kč•

N
A VÝCH

OD OD RÁJE
•

Projekt 100. Film
 U

SA. J. Dean se sna-
ží vyrovnat svém

u dokonalém
u bratru a získat přízeň svého srd-

ce. H
rají: Julie H

arris, Raym
ond M

assey aj. Režie: Elia Kazan,
115 m

in., vtupné 60 Kč •
T

Ú
t

28.2. 
St 

1. 3.
Čt  2. 3.  

Pá  
3. 3.

17.00 
19.30

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI •
 Film

 ČR. Nová rodinná kom
edie

M
arie Poledňákové o tom

, že nikdo nechce zůstat sám
. H

rají: M
i-

roslav Etzler, Ingrid Tim
ková, Jiří M

ádl, Josef Vojtek, Sabina Lau-
rinová aj. Režie: M

arie Poledňáková, 110 m
in. Vstupné 70 Kč M

lá-
deži přístupno *

Kultura •
 hudba •

 výstavy •
 přednášky

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

M
ěstská knihovna

461 612 068

Pokračuje výtvarná soutěž „Kam
arádi z knížek“. Postavičkam

i
m

ěsíce února jsou Bob a Bobek, králíci z klobouku.
„Litom

yšl - m
ěstem

 krok za krokem
“ - beseda s autorem

 stej-
nojm

enné knihy Jaroslavem
 Janem

 Gloserem
„Slovenský ráj, Roháče a Pieniny“ - cestopisná přednáška pa-
na J. Lněničky, spojená s prom

ítáním
 videa

únor

Út  14. 2.
17.00
Út  21. 2.
17.00

Lidový dům
461

619 183

So
18.

2.
20.00
Ne

19.2.
14 - 18
Pá

24. 2.
20.00 
So 25. 2.
20.00
So  4. 3.
Pá 10. 3.

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY - hraje hudební skupina TRIO Excellent,
předtančení, tom

bola, bohaté občerstvení
M

ASOPU
STNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY - k tanci a poslechu 

hraje M
TO z České Třebové pod vedením

 kapelníka p. Borýska.
1. absolventský netradiční ples VOŠ pedagogické - třídy V3C
- hraje skupina Trio De Janeiro
Benefiční ples farnosti - pro speciální třídu v M

Š Zám
ecká

- hraje COM
BO 2 Jiřího M

ikysky
M

OTOKLU
B Litom

yšl V AČR - vyhlášení výsledků m
otokrosu (16)

Ples Fakulty restaurování U
niverzity Pardubice (od 20 hodin)

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
Čt   2.2.
Ú

t   7.2.
Čt   9. 2.
Pá 10. 2.
Čt 16. 2.
Pá  17. 2.
Ú

t 21. 2.
Čt  23. 2.
Pá 24. 2.
Ú

t 28. 2.
Čt   1. 3.
Pá  

3. 3.

Kurs tance a společenské výchovy (od 19 h.)
Kurs tance a společenské výchovy - prodloužená (od 19 h.)
Kurs tance a společenské výchovy (od 19 h.)
Ples TRADING CENTRE Litom

yšl (od 19.30 h.)
Kurs tance a společenské výchovy (od 19 h.)
Ples VOŠ a SOŠT Litom

yšl (od 19.30 h.)
Prodloužená lekce kursu tance a spol. výchovy (od 19 h.)
Kurs tance a společenské výchovy (od 19 h.)
Ples Střední zahradnické školy Litom

yšl (od 19.30 h.)
Kurs tance a společenské výchovy (od 19 h.)                                   
Kurs tance a spol. výchovy – nácvik na věneček (od 19 h.)
TITANIC - společenský večer firm

y M
ach (od 19.30 h.)

Zám
ek Litom

yšl  
461

615 067
464.LH

V: PENQU
IN QU

ARTET - koncert, klasické kvarteto váž-
ně i nevážně. Ú

činkují: F. Souček – 1. housle, P.Střížek –
2.housle, P.H

olm
an – viola, V.Fortin - violoncello. Na progra-

m
u: J. H

aydn, H
. W

olf, L. van Beethoven, L.A. Buš

Ú
t  14. 2.

19.30

Astrologická apatyka
776 649 649

>
koná se vždy po celý den

ZDRAVOTNÍ ASTROLOGICKÁ PORADNA Radky Zem
anové - 

kolegyně E.V. H
avelky (Ú

čast nahlásit na tel. 776 649 649)
ZDRAVOTNÍ ASTROLOGICKÁ PORADNA Radky Zem

anové - 
kolegyně E.V. H

avelky (Ú
čast nahlásit na tel. 776 649 649)

ZDRAVOTNÍ ASTROLOGICKÁ PORADNA Radky Zem
anové - 

kolegyně E.V. H
avelky (Ú

čast nahlásit na tel. 776 649 649)
•

 Šm
ilovského 197

Ne 
5. 2.

Ne  19. 2.

Ne  
5. 3.

Základní um
ělecká škola

461
612 628

Žákovský koncert - v sále školy, vstupné dobrovolné
Po 13. 2.
16.30

M
ateřské centrum

 
607 605 720

M
ALU

JEM
E N

A H
ED

VÁBÍ
- šátky, šály, obrázky. Kurzovné:

120,- Kč (členové M
C 100,- Kč), přihlášky na tel. 607 605 720

DĚTSKÝ KARN
EVAL

- Vstupné: 20,- Kč (členové M
C zdarm

a)

So  11. 2.
9.00
Ú

t  16. 2.
16.00

Čajovna v m
uzeu 

604 737 483

M
ANTRY a BH

ADŽANY - pojď
te si zazpívat a ulevit své duši

Ú
t

14. 2.
18.00

Dům
 dětí a m

ládeže 
461 615 270

STIGA H
OKEJ

- 2. kolo Litom
yšlského poháru 2006 - turnaj

Krajská Stiga-liga
tréninky každou středu od 17.30 hodin pro každého zájem

ce
BU

BÍN
KY - keram

ická dílna:
M

odelování, retušování a zdobení (od 17 hodin)
M

odelování, retušování a zdobení (od 17 hodin)
Potahování kůží (od 13 hodin)

So
4. 2.

14.00
Pá

17. 2.
17.30

Ú
t   7. 2.

Ú
t 14. 2.

So 25. 2.

od   3. 2.
do 26. 2.

od  4. 3.
do

26. 3.

JOSEF M
ATIČKA:Zim

ní m
otivy - výstava

KAREL BRDÍČKO:M
otivy z Budislavi - výstava m

alíře, který  ač-
koli nebyl rodákem

 Budislavi, strávil zde 40 let svého  života.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 3. února v 16 hodin. Součástí
vernisáže vystoupení vokálního kvarteta FONS ze Žďáru nad Sáza-
vou.
ŽIVOT ZDOBEN

Ý ARABSKÝM
 PÍSM

EM
(pořádá M

G ve spolupráci
s M

ěstskou knihovnou), výstava k nedožitým
 75. narozeninám

českého orientalisty Dr. Svetozara Pantůčka - vernisáž 4. 3. ve
14 hodin•

 Dům
 U

 Rytířů

>
otevřeno denně krom

ě pondělí 9 - 12, 13 - 16

M
ěstská galerie 

461 614 765

Zám
ecký pivovar  

461
612 575

„Košt“ vína v zám
eckém

 pivovaru - Ochutnávka více než 50
vzorků českých, m

oravských a zahraničních vín. Doprovodný
program

: Sobota 18.00 hodin „Vínečka obě...“
- koncert M

už-
ského pěveckého sboru Litom

yšl s písněm
i o víně

So 25. 2.
13 - 22
Ne

26. 2.
13 - 17
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Litomyšle v únoru 2006

Nové knižní tituly v Městské knihovně
Karel Bendl - Události třetího tisíciletí 1. a 2. díl, Mi-
lada Michková - Bojiště v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, Pavla Jazairiová - Cestou hvězdy, Zuzana Ta-
rabusová - Jak voní Indie, Ladislav Štaidl - Desátý
klíč, Milena Holcová - I města mají vši, Josef Sadílek -
Nezapomenutelná setkání, Jaroslav Kmenta - Český
špion Erwin van Haarlem, Tereza Brdečková - Ještě
jsem tady, Luboš Chalupa - Gnómy, Jaroslav Gloser -
Litomyšl - městem krok za krokem, Lukáš Novotný -
Kdo, kdy, kde vládl?, Jaromír Štětina - Výprava za čes-
kými čerty, Helena Vondráčková - Vzpomínám a niče-
ho nelituji, Iveta Kramplová - Jak (se) učí číst, Rose-
marie Wilkinson - Patchwork pro šikovné ruce, Cheryl
Owen - Malování na sklo pro šikovné ruce, Jenny Pit-

man - Dvojí dohoda, Simon R. Green - Nářek slavíka,
Jana Bryndová - Nechci rajskou, chci lásku, William
King - Vlčí břit, Pater Mayle - Rok v Provence, Nataša
Reimanová - Dopisy po nebi, Hanka Zýková - Karty, vy
a já, Halina Pawlovská - Záhada žlutých žabek, Vlasta
Pittnerová - Pro sirotka, Rd McBain - Slyšte!, Asne Se-
ierstad - Knihkupec v Kábulu, C.D. Payne - Mládí v
hajzlu, Jan Hromek - To je váš pes?, Jennifer Johnston
- Vánoční stromek, Ordinace v růžové zahradě, Jeffe-
ry Deaver - Panoptikum, Terry Pratchett - Klobouk s
oblohou, Catherine Coulter - Tvrdohlavá nevěsta, Kay
Hooper - Lovec strachu, David Morrell - Nebezpečná
minulost, James Patterson - Mistr zločinu, B. de la
Calderón - Znamení kříže.

190 let - 2. února 1816 se narodil v Litomyšli František
Emanuel Velc - filosof, demokrat, vlastenec, vychova-
tel ve šlechtických rodinách, přítel Klácelův, Němcové a
dalších. V roce 1845 byl sekretářem Pražského Národní-
ho výboru. Po porážce revoluce se uchýlil do Kozlova a
České Třebové. Svoji knihovnu odkázal muzeím v Lito-
myšli a v České Třebové. Pohřben je v České Třebové.
25 let - 3. února 1981 zemřela Zdenka Šperlová, vý-
tvarnice leptaného skla. 
175 let - 7. února 1831 se v Nedošíně narodil Kašpar
Vacek, mlynář, zakladatel chovu pstruhů, poslanec
sněmu, vlastenec, Sokol.
70 let - 8. února 1936 zemřel v Litomyšli Miroslav Fai-
man, učitel, veřejný pracovník v mnoha spolcích, neú-
navný sokolský činovník, dlouholetý jednatel jednoty,
jednatel Krajinské výstavy v roce 1929, loutkář sokol-
ského divadla. Pohřben je v Litomyšli. 
65 let - 9. února 1941 zemřel Josef Šejnost, sochař,
medailer, autor pamětní desky Julia Mařáka na domě
č.p. 100 a profesora Voborníka na spořitelně č.p. 112 na
náměstí. 
65 let - 13. února 1941 zemřel v Litomyšli Bernard Be-
niš, ředitel školy v Dolním Újezdu, Sokol a starosta
místní jednoty, funkcionář Hospodářských spolků na o-
krese, autor Dějin okresu Litomyšl v událostech ven-
kovského i městského života ve třech obsažných dílech.
Pohřben je v Litomyšli.
90 let - 16. února 1916 se narodil Antonín Matzke, ma-
líř, profesor pedagogické školy v Litomyšli.
120 let - 16. února 1886 se ve Vysokém Mýtě narodil E-
manuel Škorpil, učitel, autor Průvodce Litomyšlí a Dě-
jin ochotnického divadla v Litomyšli.
20 let - 16. února 1986 zemřel Josef Obrtel, lékař,
přednosta kliniky UK v Praze, narozen v Litomyšli.
105 let - 17. února 1901 se narodil v Litomyšli Franti-
šek Svitavský, účetní, obětavý činovník Sokola a růz-
ných spolků.
65 let - 20. února 1941 zemřel v Praze František Kyse-
la, malíř, grafik, profesor. V Litomyšli měl režii a výpra-
vu v operách Vlastimilu, proto do Litomyšle pravidelně
jezdil.
125 let - 21. února 1881 se v Litomyšli narodil Bedřich
Pokorný, vedoucí chladírny masa na Bělidlech, náčel-
ník Sokola.
140 let - 22. února 1866 zemřel v Chrudimi Josef Rů-
žička, houslista, hudebník, skladatel, pedagog, lito-
myšlský rodák.
75 let - 25. února 1931 se v Lomu u Mostu narodil so-
chař František Janda. Jeho tvorba je v našem městě i
jeho okolí velmi viditelná. Na náměstí je autorem pa-
mětní desky myslivce Karla Podhajského a kašínky na
dvoře oděvů a zlatnictví  V. Nonna, na Belidlech Dívky a
hudby a také velké sochy radost i žalu v nemocnici.
45 let - 25. února 1961 zemřel Zdeněk Wirth, historik
umění, ministerský rada, přítel Litomyšle. Je autorem
Seznamu památek okresu Litomyšle (všech obcí), dal-
ších článků, studií a pojednání o našem městě. Působil
v Litomyšli při první instalaci zámeckých pokojů v roce
1949 jako prvního zámeckého objektu v ČSR po II. svě-
tové válce.                           Připravuje Miroslav Sobotka

Slavnostním ceremoniálem na zimním stadio-
nu ve Vrchlabí byly ve čtvrtek 26. ledna ukon-
čeny Hry II. zimní Olympiády dětí a mládeže
České republiky. Zahájeny byly 21. ledna na
královéhradeckém zimním stadionu slavnost-
ním zažehnutím olympijského ohně, který byl
odtud odvezen do Špindlerova Mlýna, kde se
konaly lyžařské disciplíny, dále do hokejových
center Trutnova a Vrchlabí, rychlo-
bruslařské a krasobruslařské „bašty“
Dvora Králové nad Labem i do Lomni-
ce nad Popelkou, kde soupeřili sko-
kani na lyžích. 
Reprezentace Pardubického kraje bo-
jovala mezi dalšími 13 zúčastněnými
kraji o sady medailí.
Nejúspěšnějšími pardubickými olym-
pioniky byli biatlonisté s celkem šesti medaile-
mi (1 zlatá - 4 stříbrné - 1 bronzová) a rychlo-
bruslaři s pěti cennými kovy (1 - 1 - 3). Dva-
náctou medaili - stříbro za slalom - získal Par-
dubický kraj v alpském lyžování. Méně se již
dařilo hokejistům, kterým radou pomáhali i
hokejoví veteráni Šťastný a Šejba a smůla pro-
vázela snowboardisty. Přesto podle vedoucích
výpravy Luboše Mikysky a Václava Shejbala by-
la letošní olympiáda vydařená: „V pořadí krajů
jsme se umístili daleko lépe než při první zim-

ní olympiádě před dvěma lety ve Středočeském
kraji. Tehdy jsme tabulku téměř uzavírali,“ ří-
kají.
Příští rok se bude v Ústeckém kraji konat již
třetí letní olympiáda, o rok později pak zimní
hry v kraji Libereckém.
Medailová umístění sportovců z Pardubic-
kého kraje:

zlaté medaile: biatlon - Vlastimil
Vávra, 6 km klasickou technikou,
starší žáci rychlobruslení - Filip
Chlupáč, 333 m, mladší žáci
stříbrné medaile: biatlon - Kristýna
Faltusová, 5 km klasickou techni-
kou, mladší žákyně - Michaela Havlo-
vá, 5 km klasickou technikou, starší
žákyně - štafeta 3x3 km volnou tech-

nikou, žákyně - štafeta 3x3 km volnou techni-
kou, žáci
rychlobruslení - Václav Bober, supersprint 111
m, starší žáci
alpské lyžování - Vít Kábrt, slalom, mladší žáci
bronzové medaile: biatlon - Adam Marek, 5
km klasickou technikou, mladší žáci
rychlobruslení - Filip Chlupáč, supersprint 111
m, mladší žáci - Václav Bober, 333 m, starší žá-
ci - štafeta na 16 kol, žáci.                                  

-red-

Sportovci Pardubického kraje 
na zimní olympiádě šestí

Svátečním dnem se stala sobota 14. ledna 2006
pro manžele paní Ludmilu Stříteskou a pana Jose-
fa Stříteského z Litomyšle. V obřadní síni mezi svý-
mi nejbližšími oslavili své zlaté jubileum - padesát
let společného života. Sbor pro občanské záležitosti
ještě jednou blahopřeje a do dalších let přeje hodně
zdraví a spokojenosti.

V sobotu 28. ledna oslavili manželé Jiřina a Fran-
tišek Korábovi z Litomyšle padesát let společného ži-
vota. Hodně štěstí a zdraví do dalších let ze srdce pře-
jí rodiny Korábova a Romerova, vnoučata a pravnuk
Filípek.

Blahopřání
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Slavnostní bohoslužba v Husově sboru
ke 110. výročí narození J. Metyše

V neděli 8. ledna se ve sboru Církve českosloven-
ské husitské uskutečnila slavnostní bohoslužba u
příležitosti 110. výročí narození Jaromíra Metyše,
prvního faráře zdejší náboženské obce a význam-
ného sbormistra, knihovníka a hudebníka v Lito-
myšli. Bohoslužbu vykonal litomyšlský rodák, e-
meritní patriarcha církve Josef Špak. Po bohosluž-
bě byla k vidění výstava věnovaná činnosti první-
ho faráře a náboženské obce a také ukázkám prací
litomyšlských výtvarníků.
Jaromír Metyš získal muzikantské vlohy, lásku a
vztah k hudbě po svých prarodičích. Od útlých dět-
ských let se postupně učil hrát na housle, klavír a
violu. Již v devíti letech se jako člen orchestru zú-
častnil slavnostního koncertu ve Smetanově do-
mě. Studium na Gymnáziu ukončil v roce 1914, na
přímluvu tehdejšího purkmistra Lauba však nebyl
odveden na vojnu a v létě 1915 mohl vstoupit do
biskupského semináře v Hradci Králové. Seminář
nedokončil a absolvoval abiturientský kurz při Ob-
chodní akademii v Karlíně. Do rodné Litomyšle se
vrátil začátkem 20. let minulého století jako kni-
hovník, farář nově ustavené církve československé
a sbormistr pěveckého spolku Vlastimil.
Vedení pěveckého sboru Vlastimil převzal po svém
učiteli Břetislavu Šťastném, který byl jeho velkým

vzorem. Stal se vůdčí osobností s dirigentskými,
hudebními a organizačními schopnostmi, s osob-
ním kouzlem v jednání s lidmi a se smyslem pro hu-
mor, kterým rozdával radost a motivoval k další
práci. 
Od roku 1922 až do roku 1958, kdy odešel do Mo-
ravské Třebové, se snažil naplňovat hlavní cíl své
práce - propagovat dílo Bedřicha Smetany a v Lito-
myšli uvádět jeho opery. Litomyšl tak byla svěd-
kem provedení oper Čarostřelec, Vodař, Dráteník,
Fidlovačka, Hubička, Tvrdé palice, Prodaná nevěs-
ta, Dalibor, samozřejmě za podpory sólistů před-
ních operních scén, profesionálních hudebních tě-
les, okolních pěveckých sborů a ochotníků. Jeho
činnost byla prvním krokem k dnes již jakoby sa-
mozřejmé tradici Smetanovy Litomyšle. V roce
1949, kdy se začala psát historie festivalu, byl Ja-
romír Metyš místopředsedou výboru. 
Jaromír Metyš se též přičinil například o znovuzro-
zení městské knihovny, v té době druhé největší v
Čechách či o vedení městské kroniky, které se ujal
v polovině 30. let minulého století. Jaromír Metyš,
čestný člen sboru a čestný sbormistr Vlastimilu,
stál v jeho čele nejdéle ze všech dosavadních sbor-
mistrů. 

Ivan Hudeček

Rok se s rokem sešel, nastala plesová sezóna a pár
nadšenců z římskokatolické farnosti se opět pusti-
lo do přípravy již tradičního benefičního plesu. Ja-
ko každý rok vás čeká bohatá tombola se zajímavý-
mi a občas i kuriozními cenami, dobrá hudba v po-
dání skupiny Combo 2, půlnoční překvapení a sa-
mozřejmě skvělá zábava. Nenechte se tedy dlouho
přemlouvat a přijďte 25. února ve 20 hodin do Li-
dového domu, věřte, nebudete litovat. 
Letošní výtěžek z plesu bude věnován na I. MŠ Zá-
mecká - na zakoupení venkovního bazénu.
Lístky je možné zakoupit od 13. února v Informač-
ním centru.

Za kolektiv nadšenců Dana Cabicarová

Pozvánka 
na benefiční ples

Poděkováním koledníkům Tříkrálové sbírky, která v
Litomyšli a v okolních obcích proběhla 7. ledna, se stal
o den později v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli
Tříkrálový koncert. Vystoupila na něm křesťanská fol-
krocková hudební skupina VeKa (Vesmírná Kapela) se
sbormistrem Filipem Kovářem z Osíku. Hudební sdru-
žení z Hradce Králové též doprovázelo dopolední mši
svatou. Vesmírná Kapela je společenství zhruba pě-
tatřiceti mladých lidí převážně z královéhradecké di-
ecéze. Vzniklo při pravidelných pobytech v diecézním
centru života mládeže Vesmír v Deštném v Orlických
horách, které obětavě řadu let vede katolický kněz
Pavel Rousek. Vesmírná kapela každoročně doprovází
setkání mládeže s diecézním biskupem, pořádá kon-
certy ve farnostech, doprovázela dvě celostátní set-
kání mládeže a vydala již tři kompaktní disky s názvy
Řeka radosti, Zajeď na hlubinu a Bůh je síla má. 

Text a foto Ivan Hudeček

Vesmírná kapela se 
dotýká hvězdAlianční týden modliteb připomněl 

naši odpovědnost
Po dobu pěti večerů střídavě ve všech litomyšl-
ských církvích se scházeli věřící k programu Ali-
ančního týdne modliteb 2006, jehož smyslem byla
snaha o reálný pohled na svět kolem nás, přiznání
odpovědnosti za současný stav společnosti a hle-
dání cesty ke změně pomocí evangelia. Žijeme v
zemi, v níž na 100 manželství připadá 65 rozvodů,
třetina dětí se rodí mimo manželství a je jedna z
nejnižších porodností na světě. Lidé stále měří
hodnotu člověka a vzájemné vztahy podle toho,
kolik kdo má peněz a co si může dovolit. Pět lito-
myšlských zamyšlení mělo téma: 1) Žít důstojně, 2)
Život v hojnosti, 3) Žít jako matka, 4) Žít podle
správných hodnot, 5) Žít v milosrdenství.
Každý večer se ti, kteří se sešli, modlili za obnovu
naší země, za obnovu každého jednoho lidského
srdce a prosili Pána o požehnání. Všichni bychom si
měli uvědomit, že jsme přesahovaní, že lidský ro-
zum vůbec není to nejdokonalejší a že nemůžeme

být spokojení, dokud bude trpět někdo jiný, a to
kdekoli na světě. Věřící se vážně zamýšleli nad tím,
co odkazujeme svým dětem a vnoučatům a důraz-
ně si připomínali, že naším největším dluhem je to,
že jim zapomínáme říkat, že se všichni budeme ze
svých skutků jednou zpovídat. Připomínali také
vzory pro každodenní život a povinnosti - posluš-
nost Matky Páně, která na sebe vzala bez váhání
přetěžký úkol na celý život, neobyčejné zásluhy a
neobyčejnou píli Matky Terezy, která za každým
nejubožejším nešťastníkem viděla tvář Páně a vždy
uměla pohladit. A připomněli nám všem slova a-
poštola Pavla, který říká: „Nejsme sami sví, patří-
me Bohu.“
Sbírky všech setkání činily 2909 korun a budou vyu-
žity na projekty pro děti a mládež (na zakládání cír-
kevních škol, neboť velmi záleží na tom, jakým hod-
notám dají své ano naše děti). 

Věra Říhová

Je to hrůza. Kam se člověk podívá samý podvod. Ale
co, proč být škarohlíd a sytit se špatnými věcmi? Pře-
čtu si raději něco povzbudivého, třeba Bibli. Ale co to?
Narazil jsem na jedno podobenství, kde sám Ježíš dá-
vá za vzor podvodníka. Už ani v Písmu svatém nena-
jdu od těchto věcí odpočinek? Ježíš nás chce naučit
velkým nebeským pravdám na příkladech, které jsou
nám důvěrně známy. Na podvodnících. Zajímavý způ-
sob, že?
Svým učedníkům (Ježíš) řekl: „Byl jeden bohatý člo-
věk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hos-
podaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu: ‘dále
nemůžeš být správcem.’ Správce si řekl: ‘Co budu dě-
lat, když mne pán zbavuje správcovství? Na práci ne-
jsem, žebrat se stydím. ‘ Zavolal si dlužníky svého pá-
na jednoho po druhém a řekl prvnímu: ‘Kolik jsi dlu-
žen mému pánovi?’ On řekl: ‘Sto věder oleje.’ Řekl mu:

‘Tu je tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na padesát.’
Pak řekl druhému: ... Pán pochválil toho nepoctivého
správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto svě-
ta jsou vůči sobě navzájem prozíravější, než synové
světla.“ L 16,1-8
Ježíš zde ukazuje zvláštní paradox. Ve finančních zá-
ležitostech dokáže být člověk velice prozíravý. Ale co
se zdraví týče, už jsme obezřetní méně. Proč bych
sportoval, proč bych se zříkal kouření, pití, přejídání?
Zatím mě nic moc nebolí. A v duchovní oblasti? Prozí-
ravosti je ještě méně. Proč bych se omezoval, hledal
Boha nebo činil pokání. Teď je třeba si užívat, co bu-
de pak, to se uvidí. Ve financích, zábavě, hloupostech
či podvodech dokážeme být prozíraví. Na budoucnost
svého zdraví a života, nebo na život věčný, bereme o-
hled pramálo. Pomíjivosti jsou pro nás důležitější než
věci trvalé. Pak nemá být náš život vzhůru nohama...

Pavel Tatar, kazatel Církve adventistů s.d.

Prozíraví podvodníci

Sbírka pro útulek
Čas Vánoc bývá obvykle plný vzájemného setkávání,
porozumění a pomoci. Tato krásná atmosféra se pře-
nesla i na naši školu a žáky, kteří uspořádali sbírku
pamlsků pro pejsky z útulku v Pohodlí. Celý prosinec
nosili žáci i učitelé drobné i velké dárky v podobě růz-
ných granulí, konzerv, tyčinek a dalších kousátek.
Celkem se nám podařilo nashromáždit bezmála 50 kg
dobrůtek. Z nich jsme oddělili jednu třetinu pro naše
dobrovolnice z osmé třídy, které do útulku pravidelně
dojíždějí a zbytek jsme 22. prosince odvezli na Pohod-
lí. Čtyři pejsci, kteří jsou v současné době v útulku,
měli velikou radost, vždyť právě teď v zimě potřebují
spoustu energie, aby si udrželi teplo. Chtěla bych tou-
to cestou poděkovat všem, kteří útulek pravidelně
podporují a samozřejmě těm, kteří se podíleli na naší
sbírce. Děkuji.

Hana Hlaváčková, II. ZŠ U Školek

Vesmírná kapela v Litomyšli.
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Miroslav Havran na
olympiádě v Kanadě
Pokračování z minulého čísla
Každý tedy máme svůj program a ve volných chvílích
navštěvuji někdy sám, někdy s někým z naší výpravy,
Zlatokopecké slavnosti Klondiku, botanickou zahra-
du, Stadion Gretzky, skanzen, centrum města s parla-
mentem, radnicí, dvě české hospody, festival, nemoc-
nici a nenechám si ujít ani údajně největší obchodní
dům na světě. 
Botanická zahrada v Edmontonu je tvořena třemi sa-
mostatnými skleněnými jehlany - skleníky. Každý z
nich má jiné poslání, v jednom z nich nalézám jen sa-
mé kaktusy. Na stejný způsob je postavena dokonce i
radnice. Při návštěvě parlamentu dýchne na návštěv-
níka konečně historie. V Kanadě je vůbec problém
setkat se se starší architekturou. Úplným opakem je
nemocnice - velkokomplex budov v moderním stylu.
Poté, co jsem prošel dvě oddělení, jsem měl pocit, že
se nacházím v pětihvězdičkovém hotelu. Rouhal bych
se ale, kdybych řekl, že bych tam chtěl bydlet. Samo-
statnou kapitolou je zimní hokejový stadion. Nepoda-
řilo se mi dostat se dovnitř, podle sochy hokejisty v
nadživotní velikosti je ale jasné, komu je zasvěcena.
Gretzkému patří nejen stadion, ale i ulice vedoucí ko-
lem něho. Společně s dalšími účastníky naší výpravy
jsem navštívil také nefalšovanou českou hospodu.
Nápis MILAN nad vchodem a reklamní poutač litovel-
ského pivovaru nás utvrdily, že jsme na správné adre-
se. Pivo bylo dokonce točené, na jídelníčku byla pře-
vážně česká jídla a my jsme si dali alespoň malou por-
ci tatarského bifteku, ke kterému jsme dostali každý
osm topinek. V úplném centru Edmontonu jsme jiný
den navštívili Bistro Praha. Pivo měli jen lahvové, ale
Plzeň a Budvar. Číšník uměl perfektně česky a zval nás
na druhý den, že pro nás připraví uzená kolena. Pro
časovou tíseň jsme ale byli nuceni milé pozvání od-
mítnout. 

Monika Antonova a Hadry z těla
Společný koncert v hostinci U Černého orla

Hostinec U Černého orla, Litomyšl 21. ledna. Stejně
tak jako víno a sýry, čím vyzrálejší, tím lepší, tak i
Hadry z těla s přibývajícími letokruhy dokazují, že
již dávno nejsou v plenkách a jejich tvorba se valí
kupředu jako divoká řeka.
Za okny padá ze střech sníh na nic netušící kolem-
jdoucí a v hostinci U Čer-
ného orla se začínají dá-
vat věci do pohybu. První
zvědavci a návštěvníci
přicházejí z mrazivého
večera na dnešní dvoj-
koncert. Jste napnuti?
Jdeme na to!
Coby hosté se představila
kapela Cémuršámur s
charismatickým zpěvá-
kem - vypravěčem. Ve
složení kytara, basa, bi-
cí, saxofon, načali večer i
diváky kousky povedený-
mi. Hudebně velice vy-
zrálá partička, texty místy až říkankovité, ale s ná-
padem a podivuhodným frázováním. Není to sice
můj čajový hrnek, ale jde jim to a šlape. Rozhodně
budou zpestřením letních festivalů.
Po pauze se na scéně vylouply všemi očekávané
Hadry z těla, rozlomily ticho písní "Kola", ve které
mají hlavní slovo niněra a zpěv bubeníka Haryho.
Za pár minut se u podia vytvořil slušný kotel, ve kte-
rém se zmítalo, co nohy mělo.
Ke zpěvu se v další písni "Něco se stane" probojoval
harmonikář a generátor kapely Vítek, jako ozvěna
mu sekudoval samotný Jim, hlavní lídr a živel kape-
ly. Už tady je vidět posun, ostatní členové kapely
přidávají hlasy k dílu a neleží to celé na Jimovi. 
A následuje překvapení večera v podobě lotyšské
rodačky Mariky, je to její druhé vystoupení s kape-
lou a musím říci, že hodně zpestřila celý set. Mari-
čin projev, zlato severské pokladnice, působí se sy-
rovou muzikou Hadrů velice spjatě a činí z rozdová-
děné kapely mírné beránky.
Rozhodně nejde o cílený směr, aby kapela nabrala
dnes již populární "východní styl", ale zkrátka to
shodou různých okolností a setkání takhle vyply-
nulo na povrch.
Již zmíněná niněra působí na lidi jako ona pověstná
flétna krysařova, dostane je přesně tam, kde je
chce kapela mít. Ozvláštňuje vystoupení, dokáže
být snivá, ale také udávat tempo. Songy se nesou v
syrovém ražení a co někdy schází na intonaci, to jde

přímo ze srdce a nečiní z Hadrů jen sluhy, kteří pís-
ně jen odehrají a odzpívají. Síla, kterou dávají do
písní, je obrovská, v jednu chvíli banjista létá vzdu-
chem, harmonikář se zmítá na zemi za neustálé hry,
následuje pověstný kytarový leh zpěváka Jima a
muzika šlape dál.

Je to živelné, dávno
urvané ze řetězu, dávka
pro každého. V davu se
zmítají punkeři, intelek-
tuálové, smrtka a vše, co
má uši. Je těžké se na je-
jich koncertu udržet v
klidu. Je to odbržděný
náklaďák, plný chytla-
vých a přemýšlivých pís-
ní. Následují ještě dvě
písně z lotyšských stud-
nic a pak se vlak plný
Hadrů rozjíždí čím dál
tím zběsilejším tempem.
Starší písně se místy do-

čkávají nových dimenzí a úprav, známá pecka "Po-
hřební" je téměř odvyprávěná a jak to panečku oži-
lo! Se dvěmi alby na bedrech vyráží občas na lov i
mimo naši vlast.
Sestava je již nějaký čas pevná a stabilní : Radek
Jim Smolen - elektroakustická kytara, niněra, zpěv
* Jiří Lenoch - banjo, zobcová flétna, trumpeta,
zpěv * Zdeněk Beníšek - basová kytara, zpěv * Vítek
Moštěk - harmonika, zpěv * Martin Hárych - bicí,
zpěv * a vzácný host Marika Antonova - zpěv, tam-
burína.
Přirovnávat Hadry z těla k nějaké kapele, ať už na-
ší, nebo zahraniční, je dnes naprosto bezúčelné, v
jejich tvorbě se mísí prvky irské, středověké a se-
verské hudby a když tyto ingredience řádně protře-
pete, smícháte s lesním kořením a opatříte roznět-
kou, dostanete výsledné uskupení.
Koncert gradoval, zaslechnuto bylo i pár novinek a
po závěrečné písni "Dnešní den", ve které si zazpí-
vá každý člen, nezbývalo nic jiného, než dodat, že
tohle má vážně říz! 
Playlist večera :
1. Kola, 2. Něco se stane, 3. Heá, 4. Kaladu, 5. Rami
lenam, 6. Hlava nehlava, 7. Prsty mi protíká, 8. Den
se vleče, 9. V klíně, 10. Sligulodama, 11. Veselý neš-
por, 12. Kolotoč, 13. Voda, 14. V ráně, 15. Niněra,
16. Pohřební, 17. Kolemjdoucí, 18. Číslo 49, 19.
Dnešní den.

Zdeněk Beníšek

Opravdu zvláštním
zážitkem je návštěva
obchodního domu
daleko za městem.
Kanaďané se honosí
tím, že je největší na
světě. Abych měl
kompletní představu
o pravdivosti tohoto
tvrzení, potřeboval
bych na prohlídku tý-
den a ne jeden den.
Součástí tohoto ob-
chodního domu je i
ledová plocha, kde
lze hrát i hokej, veli-
ký bazén s několika
tobogány, hala pro
děti plná atrakcí. Je
mi záhadou, jakým
způsobem odtud ro-
diče své děti dosta-
nou pryč. Zastavil
jsem se v oddělení su-

venýrů. Štěstí, že můj rozpočet byl značně omezený,
jinak bych vezl domů o jeden kufr navíc. Jediné, co
Kanaďanům chybí, je zážitek z jinak snad všudypří-
tomných prodejců z Vietnamu. 
Za celou dobu mého pobytu mi nikdo neřekl o pár do-
larů, ani jsem nikde neviděl žádného žebráka, nikdo z
výpravy nebyl okraden. Navštívil jsem i festival, kde
se prezentovaly státy světa, které mají s Kanadou ně-
jaké obchodní kontakty. Viděl jsem folklorní vystou-
pení, suvenýry, gastronomické speciality či další, pro
určité země charakteristické výrobky. 
V Edmontonu mi chybí jen vyhlídková věž nebo místo
s celkovým pohledem na město. Sice jsem vlezl do nej-
vyššího hotelu, odkud je krásný celkový výhled na
město, ale odtamtud mě vyhodili hned, jak zjistili, že
tam nejsem ubytován. 

Miroslav Havran,
pokračování příště

Poděkování
Před vánočními svátky mě operoval MUDr. Heblt,

kterému bych chtěla poděkovat. Je to lékař velice mi-
lý, který má srdce na pravém místě. Též děkuji velice
laskavé MUDr. Šmákalové, milému a pečlivému perso-
nálu mezioborové chirurgické JIP, kde jsem byla vel-
mi spokojená, celému ortopedickému oddělení, kde o
mě dobře pečovali. Všem zaměstnancům přeji v roce
2006 hodně zdraví a úspěchů na pracovišti. 

Helena Hánělová
Kolektiv pracovníků I. MŠ - Zámecká, by ráda pro-

střednictvím časopisu Lilie poděkovala všem sponzo-
rům za projevenou ochotu a pomoc při modernizaci a
vybavení našich tříd potřebnými pomůckami. Jednalo
se zejména o nákup relaxačního bazénu se skluzav-
kou a terapeutickými míči, závěsnou houpací síť, ro-
toped, výtvarný materiál atd. Dále se nám také poda-
řilo vybavit speciální třídu pro handicapované děti
novým nábytkem a podlahovou krytinou. 
Náš dík patří firmám: Profistav, T a Trade, Kortyš, In-
terio, CS sped, VMJ, Litex, Václav Pechanec, Marta
Martínková, Music club Kotelna atd.
V letošním roce bychom rádi vybavili naši zahradu no-

vým venkovním bazénem, proto jsme již požádali o
pomoc nadační fondy a také společně s římskokato-
lickou farností pořádáme 25. února v Lidovém domě
benefiční ples, jehož výtěžek bude věnován na zakou-
pení bazénu.
Díky vám se budou naše děti moci již letos koupat ve
vyhovujícím bazénu. Ještě jednou děkujeme a přeje-
me mnoho osobního štěstí a úspěchů v roce 2006.
Za kolektiv pracovníků

Vítězslava Borovičková a Dana Cabicarová, I. MŠ 
Děkujeme všem zaměstnancům interního oddělení

(muži) litomyšlské nemocnice, panu primáři, všem lé-
kařům, sestrám i ostatnímu personálu za příkladně
lidský a citlivý přístup po celou dobu léčby pana Jaro-
slava Ptáčka. Jsme velmi rády, že nám bylo umožněno
pobývat s ním v nemocnici až do posledních chvil jeho
života.

manželka a dcery

Dubové podlahy, schody,
střešní okna
Tel.: 777 788 164
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Florbalová liga
Ve čtvrtek 26. ledna proběhlo v Měst-
ské sportovní hale 2. kolo florbalové
ligy v kategorii mladších žáků. Bylo
sehráno celkem 10 hodnotných zápa-
sů. Kolo bylo ochuzeno o neúčast
družstva Gymnázia Litomyšl, které by-
lo na lyžařském výcviku - soustředění.
Zde jsou výsledky:
1. ZŠ T.G. Masaryka 6 bodů, 2. 2. ZŠ Li-

tomyšl 5 bodů, 3. ZŠ Lubná 4 body, 4. ZŠ Trstěnice 4
body, 5. ZŠ Morašice 1 bod. Jejich výsledky ovlivnily
pořadí ligy po dvou turnajích. Je tedy stále ještě o co
hrát. Můžeme se těšit na měsíc březen, kdy dojde k se-
hrání závěrečného turnaje a zde se teprve rozhodne o
celkovém vítězi.                                                Milan Břeň

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl stolního tenisu
Sobota 11. února od 15 hodin: Litomyšl - SKST Teplice
(1. liga žen), neděle 12. února od   10 hodin: Litomyšl
- Sokol Nusle B (1. liga žen), sobota 11. února od 8.30
hodin: Litomyšl B - Montan Hradec Králové B (Divize
žen), od 12 hodin: Litomyšl B - Lok.Pardubice B (Divi-
ze žen), sobota 18. února od 9 hodin: Litomyšl - Sed-
lec B - Skuteč A (Divize muži), od 14 hodin: Litomyšl
- Sedlec B - Hlinsko A (Divize mužů), neděle 19. úno-
ra od 13.30 hodin: Litomyšl - Sedlec D - Lanškroun A
(KP 2. třídy mužů), od 9 hodin: Litomyšl - Sedlec C -
Choceň B (KP 1. třídy mužů), sobota 25. února od 15
hodin: Litomyšl - TJ Dvůr Králové n. Labem (3. liga
mužů), neděle 26. února od 10 hodin: Litomyšl - Jis-
kra Jaroměř   (3. liga mužů) - vždy herna stolního teni-
su - hala TJ Jiskra Litomyšl.  

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl šachu
Tréninky šachistů jsou pravidelně v pátek od 16.00 do
20.00 hodin v herně Jiskry Litomyšl.

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl basketbalu   
Sobota 11. února: Litomyšl - Moravská Třebová (Ka-
detky), sobota 25. února: Litomyšl - Havlíčkův Brod
(Mladší dorost) - vždy hala TJ Jiskry Litomyšl.

FC BUTTERFLY Litomyšl - Futsal   
Neděle 12. února od 9.20 hodin: SK Zvoneček Stojice
(Krajský přebor - muži), neděle 12. února od 12 ho-
din: Rychlé pípy Heřmanův Městec (Krajský přebor -
muži) - vždy Městská sportovní hala.       

Kam v únoru v Litomyšli za sportem?
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl kopané
Neděle 5. února od 8.30 hodin: halový turnaj mlad-
ších žáků (1993, 1994), sobota 25. února od 8.30 ho-
din: halový turnaj starších elévů ročník 1995 - vždy
Městská sportovní hala.        

Hokejový klub - Litomyšl
Neděle 5. února od 9 a 11 hodin: Chotěboř (Elévové a
přípravka), sobota 11. února od 9 a od 11 hodin: Mo-
ravská Třebová (Starší a Mladší žáci), neděle 12. úno-
ra od 9 a od 11 hodin: Chrudim (Elévové a přípravka),
neděle 19. února od 9 a od 11 hodin: Polička (Mladší a
Starší žáci), neděle 26. února od 9 a od 11 hodin:
Chrudim (Starší a Mladší žáci), neděle 26. února od 13
a od 15 hodin: Pardubice (Elévové a přípravka). 

Volejbalový oddíl Litomyšl
Sobota 4. února od 9 hodin: Litomyšl - Žamberk (ženy
- KP 1. třída), od 11 hodin: Litomyšl - Chrudim (muži
„A“ - KP 1. třída), sobota 18. února od 9 hodin: Lito-
myšl - S. Pardubice (ženy - KP 1. třída), od 11 hodin:
Litomyšl - S. Rybník (muži „A“ - KP 1. třída), od 9 ho-
din: Litomyšl - Choceň (kadetky - krajský přebor), ne-
děle 19. února od 9 hodin: Turnaj juniorů - vždy Měst-
ská sportovní hala.  

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl karate
25. února od 8 hodin: Východočeský pohár mládeže,
od 13 hodin: Mistrovství Východních Čech karate mu-
žů a žen - vždy sportovní hala v Osíku.

Připravuje Zdeněk Kocman

Rozpis služeb stomatologie 
(soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin)

4. - 5. 2. - MUDr. Marta Kučerová, 
Polička, Smetanova 55, 461 724 635
11. - 12. 2. - MUDr. Vladimíra Hebltová, 
Sloupnice 188, 465 549 236
18. - 19. 2. - MUDr. Jan Joukl, 
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 615 402
25. - 26. 2. - MUDr. Leona Kašparová, 
Polička, Janáčkova 523, 461 724 559
4. - 5. 3. - MUDr. Jiřina Kočí, 
Dolní Újezd 838, 461 631 126
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní skříňce

zařízení Zubní poliklinika v Litomyšli

Leden patřil halovým
turnajům v kopané
V měsíci lednu uspořádal litomyšlský oddíl kopané
dva halové turnaje. V prvním se představilo osm druž-
stev starších dorostenců a většina zápasů nabídla bo-
jovnou a dramatickou podívanou. Vítězem se stalo
družstvo Svitav po finálovém vítězství nad domácí
Jiskrou 2:0. Třetí místo obsadili hráči Poličky bez bo-
je, soupeř z Chrudimi totiž po vyřazení s Litomyšlí v
semifinále odjel předčasně domů. Daleko sympatičtě-
ji se v Litomyšli představili starší žáci AFK Chrudim,
kteří na kvalitně obsazeném turnaji své kategorie po
zásluze zvítězili před Sigmou Olomouc a Poličkou, do-
mácí celek skončil sedmý. Pro všechny litomyšlské tý-
my byl jinak první měsíc roku ve znamení zahájení
zimní přípravy a nabírání fyzické kondice. V prvním
letošním přátelském utkání remizovali muži v Holi-
cích 2:2 (obě branky vstřelil Vaníček).                    -red-

Litomyšlská liga 
jednotlivců v 8 ball
V dalším turnaji Litomyšlské ligy jednotlivců v kuleč-
níkové hře 8 ball, který se uskutečnil v neděli 29. led-
na v Billard centru v Lidovém domě v Litomyšli, zvítě-
zil David Žalman z BC Hradec Králové se 40 body před
domácími hráči Martinem Gultem (30) a Pavlem Haj-
nem (20). Další pořadí: 4. Petr Nechvíle, Zlatý bažant,
5. Jan Rychtařík, Billard centrum Litomyšl, 6. Zdeněk
Pohorský, Vysoké Mýto, 7. Miloš Grujbár, Zbloudilý
koule Litomyšl, 8. Vat, BC Sokol Tokyjo, 9. Pavel No-
vák, The Tykadlo Team, 10. Václav Pechanec, Tyršova
osmnáctka, 11. Miloš Žalman, BC Hradec Králové, 12.
Klára Řeháková, Tyršova osmnáctka, 13. Míša Tej-
chmanová, Litomyšl, 14. Mikoláš Rychtařík, Zlatý ba-
žant. Litomyšlskou ligu vede celkově David Žalman
před Martinem Gultem a Ilonou Žalmanovou z BC
Hradec Králové. -red-

Všechno je jinak - pravili
moudří...
Toto jsem si znovu uvědomil po přečtení článku v Lilii
č. 1/06. V něm se píše: Srovnáním čtverečních metrů
prodejních ploch (myšleno zřejmě supermarketů) na
jednoho obyvatele jsou před námi Svitavy, Vysoké Mý-
to, Lanškroun ad. Všechno je jinak!
Když jsem se v příspěvku Jak se neplní sliby - viz. Li-
lie 3/05 vyslovil kriticky k postojům zastupitelů měs-
ta ve věci krytého, vyhřívaného bazénu, byl údajně
použit argument, že každý má dnes auto, jsou i auto-
busová spojení a že si tedy každý (děti, studenti a
starší lidé) může do okolních měst, kde takové bazé-
ny již dávno mají, sám zajet!
Z toho tedy vyplývá, že jezdit třeba za nákupem (do
supermarketů, které v Litomyšli nemáme) autem, ne-
bo dokonce autobusem, to tedy ne! Postavíme další!
(Nic proti tomu! Ale proč ta priorita?) Zato za „náku-
pem“ zdraví, což pravidelné plavání nepochybně je, ať
se každý dopraví sám.
Všechno je opravdu jinak. A potvrzuje to i fakt, že k
mému příspěvku v Lilii č. 3/05 Jak se neplní sliby by-
lo redakcí slíbeno, že se k této problematice vrátí v
příštích vydáních Lilie. Těch vydání již bylo deset a
dosud žádná odezva. Proč? V čem je zakopaný pes?

Bohumil Havel

Informační místo pro podnikatele ve Svitavách nabízí ZDARMA všem podnikatelům OBOROVÉ PŘÍRU-
ČKY vztahující se k podmínkám podnikání v jednotlivých živnostech. V úvodu každé příručky je zpravi-
dla vymezen obor, formy podnikání, následují technické požadavky na výrobky v oboru, prokazování
způsobilosti pro výkon profesí v oboru, evropská a česká podnikatelská legislativa, značení CE, dále e-
kologické požadavky, BOZP, požární předpisy. Užitečnou součástí příruček jsou i doporučení z oblasti ří-
zení firmy a marketingu v podmínkách EU a informace o možnostech čerpání finančních prostředků z
podpůrných programů, jakož i důležité regionální a oborové kontakty. 
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 461 568 239, e-mail: RMSvitavy@inmp.cz

Oborové příručky pro podnikatele

Derniéra Balady
pro banditu
Inscenace Klicperova divadla Hradec Králové „Balada
pro banditu“, ve které titulní roli Nikoly Šuhaje sehrál
litomyšlský herec Tomáš Lněnička, bude mít ve čtvr-
tek 9. února svoji derniéru. Divadlo mělo tuto velice
úspěšnou inscenaci v repertoáru šest let a stihlo ji o-
dehrát celkem 168 krát. Je prý docela možné, že se di-
vadlo k tomuto představení vrátí, ovšem v novém na-
studování.                                                Vladimír Šauer

Litomyšlský herec Tomáš Lněnička v roli Nikoly Šuhaje.
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Noční turnaj dvojic
a trojic v nohejbalu

Nohejbalový klub Litomyšl
uspořádal o víkendu 21. -
22. ledna v Městské spor-
tovní hale v Litomyšli již
druhý noční turnaj trojic a
dvojic. Přestože byl turnaj
původně určený pro hráče
Krajského přeboru, nako-
nec se do Litomyšle sjelo
několik hráčů Extraligy a
první i druhé ligy a dokonce
si přijel zahrát i jeden z na-
šich reprezentantů, junior

Pavel Kop. Ten však spolu se svým kolegou Jiřím Ka-
pitolou (tým Starý kmet) prohrál ve čtvrtfinále a na-
konec skončil na 5. - 8. místě. 
Z kádru domácího Nohejbalového klubu se turnaje
zúčastnili tři hráči. Dvojice Michal Půlkrábek, Josef
Havran a třetím byl Miloš Vomočil, který si k sobě při-
zval hráče s extraligovými zkušenostmi Jiřího Doub-
ravu. Dvojice Havran - Půlkrábek postoupila ze zá-
kladní skupiny mezi osm nejlepších dvojic, ale ve
čtvrtfinále byla vyřazena právě dvojicí Doubrava - Vo-
močil startující pod názvem Pobřeží slonoviny. V se-
mifinále již toto duo nestačilo na hru pozdějších ví-
tězů, tým Bořek stavitel. Domácí hráč společně
s Doubravou si poté alespoň částečně spravili chuť,
když v zápase o třetí místo porazili juniorského mist-
ra světa z roku 2002 Jakuba Mrákavu, kterému byl za
partnera Jiří Adamec. Velmi vydařený turnaj končil
až před třetí hodinou.
Výsledky: Čtvrtfinále: Kroměříž „A“ - Řestoky „B“ 2:0
(10:6, 10:2), P 1869 - Starý kmet 2:0 (10:9, 10:7), Po-
břeží slonoviny - Litomyšl 2:0 (10:9, 10:5).
Semifinále: Kroměříž „A“ - P 1869 2:0 (10:8, 10:7),
Pobřeží slonoviny - Bořek stavitel 0:2 (6:10, 7:10). O
3. místo - hráno na 2 sety (rozdíl míčů) Pobřeží slo-
noviny - P 1869 10:5, 8:10. Finále: Bořek stavitel -
Kroměříž „A“ 2:0 (10:6, 10:9).
Konečné pořadí turnaje: 1. Bořek stavitel - David
Rožek, Martin Petr, 2. Kroměříž „A“ - Jan Šlézar, Ton-
da Kočička, 3. Pobřeží slonoviny - Miloš Vomočil, Jiří
Doubrava, 4. P 1869 - Jakub Mrákava, Jiří Adamec, 5.
- 8. místo Kroměříž „B“, Litomyšl - Michal Půlkrábek,
Josef Havran Starý kmet, Řestoky „B“.                  -red-

Chcete něco udělat pro své okolí - Připojte se!
Máte v hlavě spoustu nápadů, jak pomoci svému
okolí, nemáte žádné zkušenosti a přesto byste
svoje nápady rádi zrealizovali? Jestli je vám mezi
16 a 24 roky a dáte dohromady partu alespoň osmi
lidí, kteří budou mít stejný cíl, pak právě pro Vás
je určen program Make a Connection, který v Čes-
ké republice pokračuje již pátý rok. Vedle finanční
podpory projektu (až 50 tisíc korun) získáte navíc
bezplatně zkušenosti z oblasti propagace, médií,
public relations či třeba administrace projektů a
ještě poznáte nové přátele.

Pokud nápad nemáte, ale jen chuť něco prospěš-
ného podniknout, můžete se nechat inspirovat
akcemi minulých let - dobrovolníci pořádali akce
pro děti, pomáhali přírodě, učili seniory pracovat
na počítači či pořádali tvůrčí setkání. 
Už při přípravě projektu se můžete kdykoliv obrá-
tit na koordinátora projektu Romana Málka z Klu-
bu hurá kamarád na telefon 603 991 003 nebo e-
mail roman.malek@khk.cz. Poradí vám s rozpo-
čtem, vyplněním formuláře a dalšími náležitostmi.
Více se dozvíte na stránkách www.pripojse.cz.

Dvojice Pobřeží slonoviny
- vpravo Miloš Vomočil,
vlevo Jiří Doubrava

Tomu, kdo mi od roku 2006 poseká trávu, usuší a
odveze si seno pro svá zvířata, budu velice vděčná. Li-
tomyšl, na rovině, 1500 m2. Tel.: 461 615 240. Prodám
2 ks dřevěné poličky (selská jizba), starožitné váhy
kuchyňské, cep, keramická bábovka, 2 dozy, 2 ks
plast. stoly kulaté, 8 židlí - barva vínová, 3 ks dveře
vnitř., 2/3 proskl. 80/197, 2 ks venk. palb. dveře
90/200, 1 ks starožitné dveře z r. 1930, 3 ks zdvoj. ok-
na dřev. 150x210, sadbový česnek. Tel.: 607 744 568.
Prodám byt 2+1 v os. vlastnictví, Litomyšl. Slunný s
úplným vybavením, zařízením, přísluš. a balkónem. V
bytě starší uživatelka - věc. břemeno. Klidná lokalita.
Výhodná investice. Cena k jednání 650 000,- Kč. Sle-
va možná při rychlé realizaci. K bytu lze přikoupit
blízkou garáž. Tel.: 602 393 838. Čtyři studentky 3.
ročníku hledají privát (Kuchyň-
ka, WC, zařízený pokoj na spaní)
v Litomyšli a okolí. Na školní rok
2006/2007. Tel.: 731 131 894,
608 339 731, 723 874 149. Pro-
dám Škoda 105 L, výborný tech-
nický stav, najeto 30 tis. km.
Tel.: 776 023 268. Koupím poze-
mek u silnice v Litomyšli. Tel.:
737 777 845. Nabízím odměnu
za sehnání práce v kanceláři.
tel.: 736 102 734 po 17. hodině.
Koupím byt v Litomyšli. Tel.: 461
613 556 po 18. hodině. Koupím
dům na náměstí. Tel.: 737 777
845. Prodám část domu v centru
města. Tel.: 736 102 734. Pro-
dám nový pánský kožich, hnědý
beránek a několik velmi pěkných
oděvů na výšku 178 cm, vel. 50 -
52. Levně. Tel.: 739 927 678.
Hledáme výuku anglického ja-
zyka, mírně pokročilí. Platba
fakturou, nutné IČO, živnosten-
ský list. Tel.: 602 649 882. Zapla-
tím min. 300 Kč za obálku po-
slanou z nacist. konc. tábora.
Tel.: 608 420 808. 28 let, bezdět-
ná, pracuje na 1/2 úvazek, hledá
práci na 12 hodin - po 1,5, út 4,
st 1,5, čt 4, pá 1,5 h. (hlídání dě-
tí, úklid atd.). Tel.: 604 453 271.
Příjemný, tichý, pohledný mla-
dík, věřící, 28 let, z Hradce Krá-
lové by se rád seznámil s dívkou
22 - 29 let z Litomyšle a blízkého
okolí. Tel.: 732 838 620. Stu-
dentky VŠ restaurování hledají
možnost brigády. Tel.: 775
945 458, 604 206 839. Prodám

BEZPLATNÁ INZERCE

v Litomyšli, ul. T. Novákové 64
(naproti Portmoneu a plicní ambulanci)

Nově upravený interiér, nekuřácký salonek, možnost
uzavřené společnosti, schůzí apod., pivo Černá Hora,

světlé, tmavé, studená kuchyně, každý pátek akce.

V rychlém občerstvení nabízíme lahůdky, studené i teplé
pokrmy, např. párek v rohlíku, hranolky, hamburgery,
langoše, dále cukrovinky, studené a teplé nápoje atd.

Klidné místo, příjemné prostředí, příznivé ceny.

Přiďte se podívat.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Otevřeno denně.

Restaurace a občerstvení VESELKA
T. Novákové 64

Litomyšl - Záhraď
Tel.: 774 331 660

Zveme Vás do nově otevřené restaurace
a rychlého občerstvení

VESELKA

stan Mamaia canaria LUX 75 pro 4 osoby s kuchyň-
ským koutem a sluneční clonou. Dále prodám pračku
Mini Romo typ R 163 - nová, šicí stroj Singer, šicí stroj
Minerva - ponořovací - oba funkční. Tel.: 465 420
839. Prodám novou středně hnědou koženou seda-
cí soupravu za 35 tisíc korun - původní cena 84 600,-
Kč, perský koberec ručně tkaný z roku 1924, zacho-
valý, cena 40 tisíc korun, křišťálový lustr za 5 tisíc
korun, porcelánovou panenku za 2 500 Kč - jen váž-
ným zájemcům. Tel.: 465 423 368 po 20. hodině. Pro-
dám starší masivní psací stůl (110 x 65 cm), vhod-
ný spíše jako ponk do dílny, cena 500,- Kč, látkové
pytle 40 ks (například na seno, polínka na topení) za
100 Kč, nosič na dámské kolo - skládačku, cena 100
Kč, použitá prkna (d 80, 120 cm) na různá bednění či
topení) - levně. Daruji odnože kaktusů - asi 6 dru-
hů. Tel.: 465 421 271. 

-red-
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PRODEJ NOVÝCH BYTŮ 
DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ 

V LITOMYŠLI v lokalitě U Školek 
byty 1+kk, 2+kk, 3+kk (od 49 m

2
do 95 m

2
)

JIŽ VÍCE NEŽ TŘETINA BYTŮ JE
REZERVOVÁNA

ÚVĚR NA KOUPI BYTU VÁM 
ZAŘÍDÍME V NAŠÍ KANCELÁŘI

Pro PLS prodává realitní kancelář CONSULT
VK Litomyšl, s.r.o., Smetanovo nám. 120,

Litomyšl, tel./fax: 461 612 670-1
reality.consultvk@lit.cz, mobil: 728 080 947

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

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

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

V pondělí 27. února, v úterý  28. února 
vždy od 9 do 17 hodin

CUKRÁRNA MAGDALENKA V LITOMYŠLI (v Mařákově ulici č. 280) Vás srdečně zve na

SVÁTEK PALAČINEK A LÍVANEČKŮ

Nechte se příjemně překvapit našimi specia-
litami ve slaném a sladkém provedení: např.
čokoládové, z pohankové mouky, diabetic-
ké, plněné i rakytníkovým džemem a různý-
mi polevami.                       

MOULIN ROUGE BRNO
přijme 

SERVÍRKY, SPOLEČNICE, 
TANEČNICE A TANEČNÍKY.

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

brno.moulinrouge.cz

Široký sortiment 
kancelářských potřeb 
výhodně pro litomyšlské firmy

T. G. Masaryka 906, Litomyšl 
(za Orion Arenou) areál Tramon s.r.o. 

(rampa u vjezdu)
tel./fax: 461 615 557, mobil: 608 711 968

obchod@ligmadir.cz

Kadeřnické studio v Litomyšli,
šest let v provozu, hledá 

jiné nebytové prostory
Kontakt: 606 520 107

V AUTO LITOMYŠL zahajujeme 
výprodej vozů roku výroby 2005

Škoda Fabia: sleva na vůz ve výši 10 000,- Kč
karta Benzina s bonusem 20 000,- Kč
pro vybrané vozy navigační systém za 50% ceny

Škoda Octavia: sleva na vybrané vozy ve výši až 60 000,-  Kč
na vybrané vozy navigační systém ZDARMA
Při uzavření leasingové smlouvy u ŠkoFINu získáte sadu zimních kol ZDARMA.
Uvedené slevy se vztahují i na vozidla starých jen několik týdnů.
Auto Litomyšl s.r.o., Nedošín 125, Litomyšl, 570 01, tel.: 461 613  600, fax.: 461 613 700

Inzerce v Lilii
trs@trs.czTĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
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Kuchař měl vážný pád
Ostravská ČEZ Arena
hostila mistry su-
perkrosu i freestylo-
vé mágy. Při jednom z
posledních skoků
Petra Kuchaře obe-
censtvu zatrnulo.
Náš nejlepší akrobat
na motocyklu sice
zvládl skvěle salto,
poté však nedotočil

jednodušší whip a následoval nepříjemný pád. S roz-
drcenou čelistí, zlomeným kotníkem, zlomenými žeb-
ry a čtyřmi vyraženými zuby byl při vědomí převezen
do nemocnice v Porubě. Zde byl ošetřován již před de-
víti lety, kdy však bylo jeho zranění těžší a vyžádalo si
operaci páteře. „Petr sám o sobě říká, že má deset ži-
votů. Už sedmkrát se málem zabil. Věřme, že má na
dlouho vybráno,“ komentuje poslední událost Kucha-
řův bývalý kolega Petr Kovář. V superkrosovém závo-
dě Motor show 2006 zvítězil Ital Degli Esposti na Su-
zuki před Petrem Bartošem z litomyšlského Orionu a
Josefem Kulhavým z pořádající stáje LR Cosmetic A-
DOS. Michal Votroubek z Mňuk Racing Teamu Vysoké
Mýto skončil čtvrtý.                  

Text a foto Ivan Hudeček

Zveme vás do naší skvělé restaurace na speciality ukrajinské kuchyně

Hokejisté titul neobhájí
hrají pouze o umístění

Loňský krajský přeborník, hokejisté HC Litomyšl,
skončili letošní pouť ve čtvrtfinále play off. Z bojů o
titul je vyřadili hráči Dvora Králové nad Labem. V
druhém vzájemném duelu podlehli naši hráči na je-
ho ledě 8:0 po třetinách 1:0, 4:0 a 3:0, a v neděli 15.
ledna doma zakončili sérii další potupnou prohrou
2:12, po třetinách 0:1, 1:3, 1:8. 
V neděli 29. ledna přivítala Litomyšl na domácím le-
dě hráče Starých Jesenčan. Jejich tým vyřadila Ja-
roměř, která v semifinále play off nastoupila doma
proti Dvoru Králové.
Litomyšlský tým podal zodpovědný výkon podpoře-
ný vynikajícím Pavlíčkem v brance. Hráči se poctivě
vraceli a bezezbytku plnili trenérovy pokyny.  Vítěz-
stvím 3:1 po třetinách 1:0, 1:0 a 1:1 se v sérii ujala
Litomyšl vedení 1:0. 
Již ve středu mohl náš tým sérii ukončit v Chrudimi.
„Bude to nesmírně těžké, neboť Jesenčany jsou vý-
borný tým a rozhodně nebudou chtít vypadnout
bez boje,“ konstatoval před utkáním, které skonči-
lo po uzávěrce tohoto vydání, manažer litomyšlské-
ho mužstva Vojtěch Stříteský.
Obecným zklamáním prvního duelu v Litomyšli byla
návštěva – v této sezóně zdaleka nejslabší. „Ano,
bvla zima, ale to už letos asi jiné nebude. Rozhodně
je paradoxní, když na Poličku či Skuteč přijde více
než dvojnásobný počet diváků, než na Staré Jesen-
čany, s nimiž se hraje vždycky zajímavý a rychlý ho-
kej,“ posteskl si na nových internetových stránkách
hokejového klubu Vojtěch Stříteský. Fakta o utká-
ní - branky: Provazník, Pešina, Z. Joudal – Štěpá-
nek. As.: Dospěl, Provazník – Dvořák. Vyloučení 6:9
(0:1, 3:5, 3:3) bez využití. Tresty (L.): Pešina 4,
hráčská lavice, Kalivoda, Jakubec, Z. Joudal.
Semifinále Play-off: Moravská Třebová - Chotěboř
1:6, stav série 1:1, Dvůr Králové nad Labem - Jaro-
měř 4:3, stav série 2:0 (Dvoru scházeli Janiga, Za-
dražil a Antonín, přesto jeho hráči vyhráli a jsou již
jednou nohou ve finále). 
O umístění: Náchod - Trutnov 5:3, stav série 1:0 (Z
této série vzejde náš poslední soupeř sezóny). Utká-
ní Polička - Hlinsko bylo v 50. minutě za stavu 2:6
přerušeno, neboť jeden z domácích hráčů inzulto-
val sudího...                                                          -red-
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Orion Cup 2006 ovládli bratři Šrolerovi
Letošní mistrovství republiky v motoskijöringu je
zhruba v polovině a o dvojici z Klášterce nad Orlicí
- bratrech Šrolerových - se již hovoří jako o jistých
mistrech republiky. V této sezóně opravdu doka-
zují, že vloni nezískali mistrovské tituly náhodou.
Také v Pěčíně předvedli, že jsou ve velmi dobré for-
mě a se svoji obhajobou to myslí zcela vážně.
Vyhráli jízdu před Svatošem s Bečičkou z Profista-
vu Litomyšl, Markem s Najmanem z pořádajícího
Orionu Litomyšl a Roušavým s Čížkem. Ve druhém
semifinále dokazoval Roman Skalka, že se mu le-
tos vrací forma z minulých let, kdy patřil k abso-
lutní špičce. S lyžařem Břízou vyhrál bez problémů
před Švorcem s Drašnarem, otcem a synem Špačko-
vými a Mencákem s Vaňousem. Ve finálovém závo-
dě si dlouho drželi vedení Skalka s Břízou. Dvě ko-
la před cílem však zaútočili bratři Šrolerovi, dosta-
li se do čela a finálový závod vyhráli. Výborně jeli i
Roušavý s Čížkem. Drželi se suverénně na třetí po-
zici a v závěru závodu útočili i na Skalku. 
Jubilejní šedesátý závod v celé historii motoski-
jöringů u nás se jel na stejném místě o den pozdě-
ji.  Jezdcům, organizátorům i divákům znepříjem-
ňoval situaci nejen ledový vítr, ale i teplota, která
klesla až na mínus 15 stupňů. Poprvé v historii

motoskijöringů měli pořadatelé k dispozici přímo
na závodišti i vrtulník zdravotní služby.
V hlavním finále se dlouho na vedoucí pozici drže-
li Roušavý s Čížkem. A když už se zdálo, že získají
své první motoskijöringové vítězství, neodolali
dvě kola před cílem náporu bratří Šrolerů a vzhle-
dem k pádu je předjeli i Mencák s Vaňousem.

V čele celkové klasifikace jsou i nadále bratři Šro-
lerovi, kteří po šňůře tří vítězství za sebou mají 77
bodů. Za nimi jsou s odstupem Mencák s Vaňou-
sem (54), Roušavý s Čížkem (54), Marek s Najma-
nem (44) a Švorc s Drašnarem (44). Seriál bude
pokračovat 4. února v Letohradě (s vloženým
V.I.P. závodem) a 5. února v Klášterci nad Orlicí.

Svatoš s Bečičkou z Profistav Teamu zatím hledají loň-
skou formu.                                            Foto Michal Horák

Populární dvojice Froněk - Ledecký z Orion Racing Tea-
mu Litomyšl na trati závodu v Pěčíně, kde bodovali.

Ideální zimní počasí a mezera v kalendáři závodů mist-
rovství republiky v motoskijöringu přilákaly v sobotu
14. ledna k trati hobby závodu v Chotěnově desítky
příznivců tohoto stále populárnějšího motoristického
sportu. Přičiněním obětavých organizátorů z Hobby
motokros klubu Litomyšl a sponzorské pomoci firem
Mach, VČP a Ateliéru Duke Litomyšl se změnil zasněže-
ný terén v perfektně připravenou trať  a zázemí staveb-
ní firmy Boštík v útulnou kancelář pořadatelů s občer-
stvením pro závodníky i diváky. Nultý ročník závodu o
Velkou cenu Chotěnova v motoskijöringu se zkrátka
povedl. Hobby závod v Chotěnově má podle ředitele to-
hoto podniku Ing. Josefa Furára již své místo v kalen-
dáři motoristických akcí pro příští rok.
Radovan Míl a lyžař Jakub Navrátil vyhráli veterán-
skou kategorii, Jílek s Maršálkem triumfovali ve třídě
Junior. Text a foto Ivan Hudeček

Hobby motoskijöring

Hanka Abramovičová (vlevo) a jezdec Oldřich Kincl z Orion
Racing teamu Litomyšl na trati hobby závodu v motoski-
jöringu v Chotěnově.

V brněnské hale Rondo, kde se v polovině ledna
poměřili superkrosoví jezdci při závodech AKAI A-
RENACROSS 2006, se nejvíce dařilo Francouzům.
Výsledky: Třída Open - 1. Julien Vanni (Francie),
Akai Proton Gold Team, KTM, 50, 2. Florent Richi-
er (Francie), Skanska Team, Kawasaki, 40, 3. Ste-
fano Dami (Itálie), Obchodní dům CZ Team, Suzu-
ki, 22, ... 7. Marcus Mauser (Rakousko), Orion
Team Litomyšl, KTM, 17,... 10. Petr Bartoš (ČR),
Orion Team Litomyšl, Suzuki, 13.                   -ih-

V Brně nejlepší Francouzi

Mistrovství VČ v karate
25. února 2006 se ve sportovní hale v Osílku koná
Mistrovství Východních Čech karate mužů a žen.
Začátek soutěže mužů a žen je ve 13 hodin. Od 8
hodin proběhne Východočeský pohár mládeže.

Jiří Smékal, Oddíl karate


