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Po volbách začalo pracovat
nové zastupitelstvo

Hlasy voličů v obecní volbách v Litomyšli rozhodly
o tom, že lidovce ve vedení města vystřídají Občanští
demokraté. Získali šest mandátů, což je o dva více než
v roce 2002. Další čtyři roky město povede koalice slo-
žená ze všech stran a hnutí, která se v těchto komu-
nálních volbách ucházela o přízeň, s výjimkou KSČM.
Dosavadního starostu Jana Janečka z KDU-ČSL nahra-
dil občanský demokrat, podnikatel Michal Kortyš.
Odstupující starosta Jan Janeček byl zvolen prvním
zástupcem starosty. Nahradil tak místostarostu Vla-
dimíra Novotného (ODS), který se nyní stal druhým
místostarostou. V sedmičlenné radě budou zasedat
kromě dvou členů ODS a dvou lidovců i zástupce soci-
ální demokracie a zástupce Nestraníků a Fóra občanů
Litomyšle. Konkrétně to jsou, vedle starosty a dvou
místostarostů, Miroslav Brýdl, Radomil Kašpar, Jan
Joukl a Vojtěch Stříteský. Výsledky koaličních jednání

Valná hromada 
mateřských center
proběhne v Litomyšli

Město Litomyšl se před
časem rozhodlo podpořit
Mateřské centrum nebý-
vale vysokou investicí.
Pro potřeby organizace je

připravena  rekonstrukce přízemních pro-
stordomu bývalého Potravinoprojektu na
Špitálku. Celkové náklady na tyto úpravy do-
sáhnou výše jednoho milionu korun. Tento
přístup ocenila také zakladatelka Sítě Mateř-
ských center v ČR Rut Kolínská. „Ze zkuše-
ností posbíraných za téměř patnáct let od
vzniku prvního mateřského centra v České
republice víme, že většina obcí oceňuje pří-
nos těchto center společnosti finančním
příspěvkem, který pokrývá nájem, někde
i částečně provozní náklady. Zatím se zcela
výjimečně setkáváme s takovým pochopením
jako v Litomyšli, kde se vedení města roz-
hodlo k příkladně vysoké investici, která u-
možní rozšířit a zkvalitnit služby mateřského
centra. Věříme, že takový příklad ‘dobré
praxe’ se stane výzvou pro jiná města,“ říká.
Litomyšlské Mateřské centrum se 72 členy
podporuje město každoročními dotacemi na
činnost, které jsou v letošním roce ve výši 35
tisíc korun. Kromě toho bezplatně pronajímá
prostory a hradí za náklady na energie.
Investice do rekonstrukce nových prostor
přišla velmi vhod. Prostory v prvním patře
objektu bývalé radnice v Ropkově ulici, kde
centrum sídlilo dosud, začaly být vzhledem
k počtu členů a pestré činnosti nedosta-
tečné.                            Pokračování na straně 5
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potvrdilo ustavující zasedání zastupitelstva, které se
uskutečnilo v úterý 31. října. Méně než dvanáct hla-
sů, potřebných ke zvolení do rady, obdrželi v tajném
hlasování Lubomír Sršeň (6 hlasů), Karel Kalousek
a Vladimír Šauer (1 hlas). Nastupující starosta Michal
Kortyš poděkoval voličům i kolegům ze zastupitelstva
za projevenou důvěru a znovu přítomné ujistil, že
hodlá pokračovat v konstruktivní spolupráci členů
zastupitelstva pro dobro města a jeho občanů.
Poté, co v prvních demokratických volbách v roce
1990 byla KDU- ČSL v třicetičlenném zastupitelstvu
s jedenácti zastupiteli téměř rovnocenným partnerem
Občanskému fóru (14 mandátů), v dalších obdobích jí
voliče odebraly ODS i další volební seskupení (Nezá-
vislí - sportovci, Nestraníci a Fórum občanů Litomyšle,
Sdružení US - DEU a nezávislých kandidátů a Sdruže-
ní Unie svobody a nezávislých kandidátů). Ve druhých
svobodných volbách v roce 1994 byla nejsilnější stra-
nou ODS s osmi mandáty, lidovci skončili druzí se šes-
ti zastupiteli. V následujících volbách v roce 1998
a v roce 2002 se voliči vrátili ke KDU - ČSL, takže byla
o mandát, respektive o dva mandáty lepší než občan-
ští demokraté. Situace se v posledních volbách k pře-
kvapení mnoha obrátila a voliči ODS získali o dva
mandáty víc než lidovci, sociální demokraté a nestra-
níci, kteří mají po čtyřech zastupitelích. Fórum obča-
nů Litomyšle se letos muselo spokojit se třemi mandá-
ty, zatímco v předešlých volbách měla tato strana
v zastupitelstvu pět členů. 
Zdá se, že jsou členové zastupitelstva i nadále zajedno
v názoru, vysloveném při ustavující schůzi zastupitel-
stva Janem Janečkem: "Doufám, že se bude prášit
za kočárem a že Litomyšl zůstane vlajkovou lodí, jak ji
ostatní města v naší zemi často vnímají."

Eva Hudečková, foto Pavel Vopálka

Noví členové zastupitel-
stva města Litomyšle.
Zleva:
Ing. Karel Kalousek
Vojtěch Stříteský
Radomil Kašpar
MUDr. Jan Joukl
MUDr. David Večeřa
Mgr. Vladimír Novotný
Lubomír Sršeň
Ing. Miroslav Brýdl
Mgr. Václav Nájemník
Michal Kortyš
Ing. Josef Janeček
Ing. Terezie Šmolíková
Mgr. Vladimír Šauer
Ing. Jan Janeček
Dana Kmošková
Ing. Bc. Miroslav Vacek
MUDr. Vladimír Žák
Ing. Vítězslav Hanzl 
Alena Červinková
Ladislav Könyü
Mgr. Jaromír Kroužil
Otokar Karlík
na fotografii chybí
MUDr. Libor Vylíčil

Nový starosta Litomyšle Michal Kortyš (vpravo) hovoří se
svým předchůdcem, současným prvním místostarostou
Janem Janečkem.   
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Z rady města
RaM souhlasí a doporučuje ZaM přijetí peněžního

daru ve výši 44.000,- Kč od sdružení Přátelství města
Machina. 

RaM souhlasí s poskytnutím dotace Nemocnici Li-
tomyšl ve výši 49.000,- Kč na rekonstrukci sociálního
zařízení a zasedací místnosti na ubytovně nemocnice
Litomyšl. Zasedací místnost bude využívat nemocni-
ce, město Litomyšl a Finanční úřad Litomyšl.

RaM souhlasí s poskytnutím odměn trenérům, kte-
ří se věnují sportující mládeži. Odměna bude vyplace-
na na odboru školství na základě sepsané darovací
smlouvy mezi Městem Litomyšl a trenérem dle jmen-
ného seznamu. 

RaM vydává kladné stanovisko a souhlasí s výukou
výtvarné výchovy v jazyce anglickém od 1. 9. 2007 na
Základní škole Litomyšl, T. G. Masaryka 1145

RaM nesouhlasí s žádostí Ing. Františka Fialy
z Kostelce nad Orlicí o povolení provozování každo-
měsíčních prodejních trhů na Smetanově náměstí
v Litomyšli. 

RaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 8 000,-
Kč na vydání almanachu ke 100. výročí organizované-
ho včelařství na Litomyšlsku. -ms-

„Na práci zastupitelstva nic
měnit nehodlám,“

říká nový starosta města Michal Kortyš
Novým starostou města
Litomyšle se stal na zá-
kladě výsledku obecních
voleb a tajné volby zvole-
ných členů zastupitel-
stva pan Michal Kortyš,
uznávaný podnikatel,
pro něhož nebylo rozho-
dování, zda roli prvního
muže na radnici přijmout
či nikoliv, vůbec snadnou záležitostí. 
Firma Michala Kortyše má 42 zaměstnanců. Za 17
let podnikání se mu podařilo dát dohromady
takový tým lidí, na který je, jak sám říká, hrdý.
„Už kvůli nim nemůžu firmu rozpustit, potřebuji
čas na to, abych sehnal někoho tak schopného,
kdo by firmu udržel,“ říká Michal Kortyš a dodá-
vá: „Na schůzce se zaměstnanci jsem je požádal,
aby si firmu pohlídali také sami a věřím, že to
dokážou. Montážní část firmy povede někdo
z podřízených. V okruhu svých známých se poku-
sím najít schopného manažera, který by nejen
pohlídal ekonomickou prosperitu firmy, ale měl
by také umět jednat s lidmi, především se zákaz-
níky.“ Firma Michala Kortyše ELKOR byla oceně-
na rovněž Cenou města za rok 2002.

Nového starosty města jsme se zeptali, zda po
příchodu na radnici plánuje nějaké změny?
„Vždycky jsem říkal, že otázky tohoto typu ne-
jsou v Litomyšli pro mě aktuální. Na práci zastu-
pitelstva rozhodně nic měnit nehodlám. I když
jsem dvě volební období pracoval v zastupitel-
stvu, tohle je pro mě úplně nová situace. Velmi
rád proto využiji pomoci a zkušeností obou
předchozích starostů, které nesporně mají.“
Jaké práci jste se v předchozím období na
radnici věnoval?
„První volební období jsem čtyři roky pracoval
v dopravní komisi, která se především zabývá
žádostmi občanů. Tady jsem se hodně učil a při-
způsoboval odborníkům v této oblasti. Další
čtyři roky jsem byl členem stavební komise a ta
práce mě opravdu moc bavila, protože je hodně
činorodá. Také jsem konečně pronikl do toho,
jak to v řízení Města funguje a získal jsem trošku
přehled i o lidech v jednotlivých odborech měst-
ského úřadu.“

Nový starosta se ujal své funkce okamžitě po
svém zvolení na schůzi nového zastupitelstva
v úterý 31. října.

Eva Hudečková

Výsledky komunálních
voleb v Litomyšli

Václav Koukal se stal senátorem
Senátorem na Svitavsku byl
zvolen Václav Koukal z KDU-
ČSL (53,42 %), druhý skončil
Miroslav Popelka z ODS (46,57
%). Účast byla poměrně nízká,
možná i kvůli teplému počasí,
které vládne letošnímu podzi-
mu. Svoji roli mohly sehrát
i podzimní prázdniny ve ško-
lách - řada rodin vyrazila na vý-
lety či na chalupy, volby šly stranou. 
Třetinu Senátu volili občané v 27 obvodech, ve dru-
hém kole uplynulý pátek a sobotu, kdy k urnám přišlo
21,15 procent voličů. V drtivé většině obvodů lidé roz-
hodovali mezi kandidátem ODS a některým z jeho pro-
tivníků z řad ČSSD, KDU- ČSL nebo KSČM či nestraní-
kem.                         
Nového senátora jsme požádali o krátký rozhovor: 
Jak jste, pane senátore, přijal výsledek druhého
kola senátních voleb, které rozhodlo o Vašem zvo-
lení?
„S potěšením. Když jdete do takové soutěže, přejete
si vyhrát, takže jsem měl velkou radost. A jsem rád,

Členové zastupitelstva (řazení podle počtu hlasů)

1. Michal Kortyš  •  ODS 1455
2. Ing. Josef Janeček  •  ODS 1322
3. MUDr. Vladimír Žák  •  FOL 1213
4. Ing. Miroslav Brýdl  •  Nestraníci 1210
5. Mgr. Vladimír Novotný  •  ODS 1201
6. Radomil Kašpar  •  KDU-ČSL 1186
7. Ing. Jan Janeček  • KDU-ČSL 1164
8. MUDr. Jan Joukl  •  ČSSD 1089
9. Dana Kmošková  • ČSSD 1044

10. Vojtěch Stříteský  •  FOL 1038
11. Otokar Karlík  •  ČSSD 987
12. Alena Červinková  •  ODS 968
13. Mgr. Vladimír Šauer  •  KDU-ČSL 962
14. Ing. Karel Kalousek  •  Nestraníci 957
15. MUDr. Libor Vylíčil •  Nestraníci 940
16. Ing. Terezie Šmolíková  •  KDU-ČSL 915
17. Mgr. Václav Nájemník  •  ODS 899
18. MUDr. David Večeřa  •  Nestraníci 888
19. Ladislav Könyü  •  ODS 880
20. Mgr. Jaromír Kroužil  • FOL 864
21. Lubomír Sršeň  •  ČSSD 856
22. Ing. Vítězslav Hanzl  •  KSČM 540
23. Ing. Bc. Miroslav Vacek  •  KSČM 387

FOL = Fórum občanů Litomyšle

že moje rozhodnutí o tom, že nebudu utrácet velké
peníze za pompézní kampaň a vsadím na práci, se po-
tvrdilo jako účinné.“
Čekal jste tak velkou podporu ze strany voličů?
„Věřil jsem voličům a děkuji jim za důvěru. Jako ro-
dilý Litomyšlan si vážím podpory občanů, kteří mi
dali svůj hlas v tomto městě. Příjemně mě to překva-
pilo, přesto, že jsem zde nezískal většinu hlasů.“
Jaké budou Vaše nejbližší kroky?
„Jako dosavadní starosta se musím podílet na vy-
jednávání o kompetentní a pracovité radnici ve
Svitavách a předat vše, co s mojí prací souvisí svému
nástupci. O činnost v nejbližších dnech mám tedy
postaráno.“
V jaké oblasti práce v Senátu uplatníte své zkuše-
nosti, která je nejbližší Vašemu zaměření?
„Uplatním své zkušenosti ze šestnáctileté práce na
radnici i z dvouleté činnosti v krajském zastupitel-
stvu a jeho výboru pro regionální rozvoj a vnější
vztahy. Rád budu pracovat v některém výboru, urči-
tě se budu hodně zajímat o problematiku obcí
a měst, především o vše, co souvisí se způsobem je-
jich financování.“                                                      -red-

Letos v létě natáčel tým Radovana Lipuse a Davida
Vávry v Litomyšli další pokračování úspěšného cyklu
Šumná města. Od září se na obrazovky druhého pro-
gramu České televize tento oblíbený seriál o architek-
tuře 20. století našich měst opět vrátil. Nejprve budou
odvysílány reprízy a teprve potom deset nových dílů
z tohoto roku. 
Litomyšlané budou mít však možnost vidět svoje měs-
to v předpremiéře ještě dříve. Promítání dílu, ve kte-
rém se objeví také Litomyšl, je naplánováno na pátek
10. listopadu od 19.00 hodin v Zámeckém pivovaru.

Předpremiéra Šumné Litomyšle
s autory i architekty

Součástí večera bude také beseda s Radovanem Lipu-
sem a Davidem Vávrou s přibližně třiceti studenty
místního gymnázia, kteří právě pracují na dlouhodo-
bém projektu týkající se moderní architektury v Lito-
myšli. Na besedu je zvána samozřejmě i veřejnost.
Účast na besedě přislíbili také Josef Pleskot a Aleš
Burian. Oba architekti zde mají v našem městě řadu
realizací a proto se dá předpokládat, že se beseda ne-
bude vést pouze v obecné či teoretické rovině. Patro-
nem akce je emeritní starosta Miroslav Brýdl.                 

Michaela Severová

Volební účast 49,36 %
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Zástupci sdružení České dědictví UNESCO a České
inspirace propagovali také Litomyšl na workshopu
v rámci světového kongresu FIJET v Karlových Varech.
Kongresu Mezinárodní federace novinářů a publicistů
cestovního ruchu se zúčastnilo téměř 300 účastníků
z celého světa.

Začátek listopadu patří v cestovním ruchu již
tradičně veletrhu MADI. Informační centra Litomyšl
a Polička zde budou představovat krásy Kraje Smeta-
ny a Martinů. 

Koncem října se do Litomyšle sjedou ředitelé kraj-
ských úřadů. Kromě pracovní části setkání mají na
programu také prohlídku města a zámku.  

Ve středu 11. října proběhl v Nemocnici Litomyšl
seminář na téma Infekce dýchacího systému, virové
nákazy, chřipková onemocnění, nachlazení - preven-
ce a léčba. 

Komorní soubor ochotnického divadelního spolku
Filigrán uvedl v sobotu 21. října v zámeckém divadél-
ku v repríze představení Jerome Klapky Jeroma Paní
Kornerová si neváží toho, co má.

V pátek 20. října se v hotelu Zlatá Hvězda v Lito-
myšli uskutečnila módní přehlídka, kterou uváděl he-
rec a moderátor Tomáš Krejčíř.

V sobotu 4. listopadu se v Kongresovém centru
zámku v Litomyšli konala II. Mezioborová konference
Nemocnice Litomyšl na téma Péče o klienta v různých
segmentech zdravotnických a sociálních zařízení.

Nejnovější práce litomyšlského keramika Jiřího
Dudychy budou od 2. listopadu spolu s obrazy Jiřího
Šindlera vystaveny v královéhradecké galerii Barbara.
Svícny, hodiny, velké vázy, reliéfy i drobná plastika tu
budou k vidění až do konce roku.

Pardubický kraj již zná vítěze soutěže Poštovní
spořitelna Firma roku 2006 a Makro Živnostník roku
2006. Nejlepší Živnostníkem roku se stal Jiří Portlík
z Litomyšle, který vlastní pneuservis a internetový
obchod s pneumatikami.

V pátek 27. října měla v Národním divadle svoji pre-
miéru opera Tajemství od Bedřicha Smetany. Novou
inscenaci připravili režisér Jiří Nekvasil, scénograf Da-
niel Dvořák a výtvarnice kostýmů Zuzana Krejzková,
hudebně ji nastudoval dirigent Zbyněk Müller. Insce-
nace vznikla v koprodukci s Mezinárodním operním
festivalem Smetanova Litomyšl, kde byla poprvé uve-
dena letos v červnu. Jde o součást společného smeta-
novského projektu, v jehož rámci budou postupně u-
vedeny tři opery - Tajemství, Hubička a Dvě vdovy.

Cyklobus využili rodiče
s dětmi i individuální
cykloturisté

Ve spolupráci s firmou Zlatovánek zaji-
stila města Litomyšl, Polička a Svitavy
na tři letní měsíce provoz víkendového
cyklobusu. Nejvytíženější jezdil cyklo-

bus v krásném červencovém počasí. Víkendový výlet si
použitím tohoto dopravního prostředku zpříjemnilo
osmdesát rodin a sto šest individuálních turistů, kte-
ří s sebou vezli sedmašedesát kol. Zato chladný srpen
tomuto druhu aktivního odpočinku příliš nepřál a tak
se prodalo pouze třiačtyřicet individuálních a čtyřia-
dvacet rodinných jízdenek za celý měsíc. Zářijové po-
časí vylákalo k cyklovýletům čtyřicet rodin a také
o pět více jednotlivců, kteří s sebou vyvezli dohroma-
dy třicet čtyři kol.
Za tři měsíce provozu bylo prodáno celkem 144 rodin-
ných a 194 obyčejných jízdenek a přepraveno bylo ta-
ké 126 kol. Ve 43 případech byla uplatněna v červenci
stoprocentní sleva, sedm cestující uplatnilo ve stej-
ném měsíci nárok na slevu pro zdravotně a tělesně po-
stižené, v průběhu celého období provozu byla v pa-
desáti případech uplatněna padesátiprocentní sleva
jízdného. Nejčastěji se prodávaly jízdenky do Proseče,
Nových Hradů, Květné a Borové.                             -red-

Akademický malíř Bohdan Kopecký 
po šedesáti letech

Právě před šedesáti lety mladičký student pražské
Akademie výtvarných umění Bohdan Kopecký popr-
vé oficiálně vystavil svá díla. Bylo to v Malém sále
Smetanova domu a výstavu uspořádala Místní osvě-
tová rada. Jako připomínku této události Smetanova
Litomyšl, o.p.s. a Smetanův dům, pod záštitou Miro-
slava Brýdla, radního Pardubického kraje a ve spolu-
práci s Martinem Kopeckým, synem malíře, pořádají
mimořádnou výstavu ve stejném místě. Bohdan Ko-
pecký se po dlouhé životní i výtvarné pouti do Sme-
tanova domu vrací ne proto, aby prezentoval, co by-
lo za těch dlouhých šedesát let vytvořeno (to ostatně
učinil letos v lednu svou retrospektivní výstavou
v prestižní Výstavní síni Mánes v Praze), ale aby s od-
stupem a nadhledem zavzpomínal na své malířské
začátky. Výstava bude ojedinělá tím, že zde nebude
znovu předkládat svoje velká známá témata jako

Mostecko či Hawaii, ale vrátí se k rodné Litomyšli
a do dob studentských. Představí raná díla ze 40. let
minulého století, dosud většinou laické i odborné
veřejnosti zcela neznámá. I pro mnohé pamětníky by
mohla být výstava milou vzpomínkou na „staré časy“
a místa dávno zmizelá. V každém případě jde o zají-
mavý pohled do počátků tvorby litomyšlského malí-
ře, jenž je označován za jednu z nejvýraznějších
osobností české krajinomalby druhé poloviny minu-
lého století a význam jeho díla dávno překročil hra-
nice naší země. 
Výstava bude ve Smetanově domě zahájena 28. listo-
padu v 16 hodin, veřejnosti bude přístupná každý
den do 3. prosince od 12 do 18 hodin. Potom bude
přenesena do sálů zámeckého pivovaru, kde si ji od
6. prosince budou moci zájemci na požádání pro-
hlédnout až do konce roku 2006.                Jan Pikna

Občané Litomyšle podpořili stavbu 
africké školy i akci Misijní kabát

V Litomyšli proběhly v říjnu dvě sbírky. Farní charita
Litomyšl v rámci celosvětové misijní neděle uspořá-
dala ve středu 18. října a v neděli 22. října prodej
použitých oděvů v rámci akce na podporu misie
v Hondurasu s názvem Misijní kabát 2006. V neděli
se navíc uskutečnila velmi zajímavá beseda s bra-
trem Stanislavem Bindasem, který promítl diapozi-
tivy z právě ukončené misie v této zemi. Stejná akce
proběhla v řadě křesťanských sborů nejen v naší re-
publice, ale po celé Evropě. „Ve srovnání s částkami
darovanými na různých místech Evropy vypadají tři
a půl tisíce korun hodně skromně,“ zhodnotil výsle-
dek akce ředitel Lidového domu v Litomyšli Petr Do-
seděl a dodal: „Věřím, že tato každoroční akce bude
příští misijní neděli v říjnu 2007 úspěšnější.“ Lito-
myšl by se tak mohla zařadit mezi vyspělá evropská
města i v oblasti charity.
Už o týden dříve vyzvali litomyšlští skauti k posta-
vení školy v Africe. Ve spolupráci se společností
Člověk v tísni se Junák - Svaz skautů a skautek ČR

podílel ve čtvrtek 12. října na organizaci veřejné
sbírky, jejímž cílem je obstarat finanční prostředky
na výstavbu a vybavení základní školy v Etiopii. Ta-
to akce se uskutečnila v České republice již potřetí,
litomyšlští skauti se letos zapojili poprvé. U sochy
Bedřicha Smetany mohli lidé ve stánku získat po-
drobné informace o sbírce, zakoupit trička, symbo-
lické cihličky nebo obrázky od žáků místních zá-
kladních škol. Po městě dvojice skautů a skautek se
zapečetěnými pokladničkami osolovovaly potenci-
ální dárce. Také na benefičním koncertě v Music clu-
bu Kotelna byla k dostání trička a stejně tak výtěžek
z dobrovolného vstupného byl připojen k částce slo-
žené na účet u ČSOB. „Podařilo se nám shromáždit
15 278 korun,“ uvedla MUDr. Simona Leníčková: „U-
važujeme o tom, že se příští rok zapojíme znovu.“
Vzdělání je totiž jedním ze systémových kroků, kte-
ré by mohly vyřešit probémy, sužující nejen jeden
z nejchudších států světa - Etiopii, ale celou Afriku. 

Eva Hudečková

Fotografuj nebo maluj sochy Olbrama
Zoubka v zámeckém sklepení

Letošní rok byl celý ve znamení oslav osmdesátin
mistra Olbrama Zoubka. S blížícími se Vánoci a kon-
cem roku 2006 bychom rádi ještě naposledy toto vý-
znamné životní výročí připomněli poněkud netradič-
ním způsobem. Srdečně vás tímto zveme (jednotlivce
i skupiny) do prostor sklepení litomyšlského zámku,
kde se můžete inspirovat mistrovým uměním a jedi-
nečnou atmosférou tohoto prostředí pro vytvoření
vlastního díla. Malujte, modelujte, foťte, kreslete...
Použitou techniku a formát ponecháváme na vaší fan-

tazii a možnostech. Vaše práce potom ve sklepení vy-
stavíme a nabídneme ke shlédnutí veřejnosti. 
Tvořit či jen sbírat inspiraci ve sklepení můžete od 1.
do 30. listopadu. Vaši „pracovní“ návštěvu zámeckého
sklepení je třeba dopředu dohodnout s paní Ivanou
Baarovou na telefonním čísle 724 063 041 případně
461 612 575. Bude o Vás s láskou postaráno, pro děti
připravíme teplý čaj, pro dospělé svařené víno.
Hotové práce od vás převezmeme do 8. prosince (pon-
dělí až pátek od 8 do 16 hodin) v kanceláři Smetano-
vy Litomyšle, o.p.s, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
(zámecký pivovar). 
Zahájení výstavy vámi vytvořených děl se bude konat
v sobotu 16. prosince v 10 hodin dopoledne. Od 16. do
21. prosince bude výstava otevřena pro veřejnost -
v sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin, ve všední dny
od 14 do 17 hodin. Případným zájemcům však otevře-
me i mimo uvedené hodiny, pokud se předem ohlásí
na tel. čísle 724 063 041 nebo 461 612 575.   
Výstavu bude doprovázet již tradiční ochutnávka vín
Chateau Litomyšl, prodej drobných dárků a vánočních
dekorací.  
Na setkání v zámeckém sklepení se těší

Smetanova Litomyšl, o.p.s. 
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Památky UNESCO 
v kalendáři

Od konce října je v prodeji kalendář ”České
dědictví UNESCO 2007” prezentující všech
12 českých a moravských památek zapsaných
na Seznam UNESCO. Autorem fotografií je Pavel
Vopálka, grafická úprava a tisk H.R.G. Litomyšl.
Kalendář si můžete zakoupit za 130 korun v Infor-
mačním centru. Podnikatelům nabízíme přítisk
loga na karton a množstevní slevu. Kontakt:
michaela.severova@litomysl.cz, tel. 775 653 311

Centrum sociálních služeb 
v Chotovicích zahajuje provoz

Pilotní projekt Mikroregionu Litomyšlsko u cíle
Jedno ze zařízení, které se stává součástí sítě so-
ciálních služeb v regionu, vzniklo v Chotovicích
na Litomyšlsku. Centrum sociálních služeb bylo
slavnostně otevřeno v pátek 3. listopadu. Vznik
centra navrhla ředitelka novohradské farní
charity Stanislava Vopařilová starší. Jako pilotní
poté tento projekt, v Pardubickém kraji zcela oje-
dinělý, přijal Mikroregion Litomyšlsko.
Denní centrum nabídne denní péči, terapii
a vzdělávání lidem s mentální retardací 1. a 2.
stupně po ukončeném základním a speciálním
vzdělání. Chráněné dílny tvoří prádelna a šicí
dílna, kde budou zaměstnáni lidé se sníženou
pracovní schopností nebo pobírající částečný in-

validní důchod. Vzdělávací centrum je určeno
klientům, ale také zaměstnancům charit a jiných
společností. Farní charita Nové Hrady, která
centrum provozuje, se již dnes v denním stacio-
náři stará o šest klientů, kteří trpí například leh-
kou dětskou mozkovou obrnou, autismem či
schizofrenií, jeden z klientů je nevidomý. Všichni
vyžadují osobní a individuální přístup asistentů.
Nové centrum je podle vedoucí osobní asistence
a jedné z kordinátorek projektu Blanky Vopařilo-
vé připraveno přijímat také klienty starší 36 let.
Práci tu najde osm lidí včetně speciálního peda-
goga nebo psychoterapeuta. Fungování centra
by měl pomoci i nový zákon o sociálních služ-
bách, který vejde v platnost po Novém roce a kte-
rý rodinám umožní získávat prostředky na péči
o postižené členy.

to obracejí se žádostmi o finanční prostředky na
sponzory, kterým tímto předem děkují za poskyt-
nutou pomoc či morální podporu.
Prostory nového centra, jehož činnost by měla
být zahájena na počátku roku 2007, budou
nabídnuty také podnikatelským či veřejně pro-
spěšným aktivitám v rámci mikroregionu. Dva
apartmány pro ubytování osmi osob mohou slou-
žit pracovníkům farní charity nebo jejich hos-
tům, v případě volné kapacity také turistům.
Současně se slavnostním zahájením provozu tu
byla zpřístupněna výstava obrazů akademické
malířky Ludmily Jandové. Expozici v prostorách
centra posléze doplní výtvarné práce handicapo-
vaných dětí, kterým Farní charita Nové Hrady
u Skutče zajišťuje osobní asistenční služby.

Eva Hudečková

Objekt, zrekonstruovaný během devíti měsíců
pro potřeby centra firmou 1. litomyšlská staveb-
ní, byl zkolaudován 26. října. Bývalou hospodu
U Kusých kdysi odkoupila s přispěním Mikro-
regionu Litomyšlsko a Pardubického kraje obec.
S rekonstrukcí finančně pomohly rovněž králo-
véhradecká diecéze a Evropská unie, a to dotací
z Evropských strukturálních fondů - programu
rozvoje lidských zdrojů. 
Projekt Centra sociálních služeb v Chotovicích
přišel na 11 milionů 173 tisíc korun. Farní chari-
ta Nové Hrady přitom musí dofinancovat deset
procent z této částky. Dosud jí prostředky chybí,
a to i na provozní náklady. Její pracovníci se pro-

Neziskovky se mají kam obracet
Poradenské centrum chce pomáhat s evropskými projekty

V pondělí 2. října bylo v sídle pardubického občanské-
ho sdružení SKP - CENTRUM v Bělehradské ulici slav-
nostně otevřeno Poradenské centrum Koalice nevlá-
dek Pardubicka pro EU. „Díky finančním prostředkům
z Opatření 3.3 Společného regionálního operačního
programu (SROP) a spolupráci s Pardubickým krajem
mohla Koalice nevládek Pardubicka založit poraden-
ské centrum pro neziskové organizace, které chtějí
předkládat evropské projekty, ale nevyznají se v této
složité problematice a potřebují poradit, zda jejich
projektový záměr má šanci uspět,“ říká místopředseda
Koalice nevládek Pardubicka a současně ředitel Klubu
hurá kamarád David Matýsek. „Toto centrum má vý-
hodu v tom, že jej řídí přímo odborníci z neziskových
organizací, které už mají pozitivní zkušenosti se zís-
káváním peněz z Evropské unie,“ dodává.
Neziskové organizace v Pardubickém kraji dosud mu-
sely pracně shánět informace po úřadech nebo platit

drahé vzdělávání svým pracovníkům, aby se dovedly
v tomto složitém systému orientovat. Nyní jim bude
poskytnuta potřebná odborná pomoc přímo v tomto
centru. Na konzultaci je potřeba si domluvit termín na
sekretariátu u Jaroslava Drobného na telefonu 466
611 766. „Touto akcí byla za účasti krajského radního
zodpovědného za sociální oblast a neziskový sektor
Miloslava Macely zahájena regionální část kampaně
30 dní pro neziskový sektor, která probíhá od 2. do 31.
října,“ doplňuje projektový manažer Koalice nevládek
Pardubicka Roman Málek. V rámci ní se uskuteční na-
příklad kulaté stoly s britskými experty na čerpání
prostředků z EU, semináře v oblasti fundraisingu či
propagace v Chrudimi, Poličce, Svitavách či Ústí nad
Orlicí.
Bližší informace je možné získat na internetové strán-
ce www.rozvoj-pk.cz nebo na www.nevladky.cz.

-red-

Ve středu 18. října se v Domě s pečovatelskou službou
v Litomyšli sešli k pracovní schůzce koordinátoři
komunitního plánování sociálních služeb z osmi měst
a jednoho svazku obcí Pardubického kraje (Hlinsko,
Chrudim, Lanškroun, Letohrad, Litomyšl, Moravská
Třebová, Polička, Svitavy a svazek obcí AZASS).
Nechyběla ani krajská koordinátorka Ing. Martina
Zelenková a zároveň se představila i Bc. Zuzana
Horáčková, která Ing. Zelenkovou ve funkci v krátké
době vystřídá.
Koordinátoři si v živé diskuzi vyměňovali zkušenosti
a informace ze své práce a shodli se, že komunitní
plánování v rámci měst a regionů je velmi důležité,
protože jeho úkolem je přizpůsobovat sociální služby
na úrovních obcí a regionů tak, aby vyhovovaly
obyvatelům konkrétních obcí, měst, nebo území. 
Jak budou sociální služby vypadat v budoucnosti,
může částečně ovlivnit i nový zákon o sociální pomoci,
který vstoupí v platnost od 1. 1. 2007. Všichni přítomní
konstatovali, že zmíněný zákon bude zlomem ve
financování sociálních služeb. Může být přínosem pro
kvalitní poskytovatele sociálních služeb, ale také
existenční hrozbou pro nekvalitní a nepřipravené. 
V Litomyšli (stejně jako v několika dalších městech
Pardubického kraje) se komunitní plánování
sociálních služeb financuje z projektu, který je
podpořen Evropskou unií.

Dana Šedá, koordinátorka KPSS v Litomyšli

Setkání koordinátorů
KPSS v Litomyšli

Starý objekt hostince byl téměř zničen... Výsledek rekonstrukce.



Informace k projektu 
„Komunitní plánování 
sociálních služeb mikroregionu 
Litomyšlsko“
Centrum sociální pomoci města Litomyšl
v partnerství s městem Litomyšl vypracovalo
projekt, který finančně podpořila Evropská u-
nie. Cílem projektu je vytvořit komunitní plán
sociálních služeb pro mikroregion Litomyšlsko
tak, aby byl postaven na skutečných potřebách
uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociál-
ních služeb.
V minulosti byl zpracován katalog poskytova-
telů sociálních služeb na území města Lito-
myšl. Před ukončením projektu (v roce 2008)
bude vydán aktualizovaný katalog, kde budou
uvedeni také poskytovatelé v rámci celého
mikroregionu Litomyšlsko.
Komunitní plán bude vytvořený na základě so-
cio-demografické analýzy a analýzy zjišťující
potřeby uživatelů sociálních služeb a veřejnos-
ti. Bude argumentem pro další financování
sociálních služeb na území města a mikro-
regionu.
V současné době jsou ustaveny 3 pracovní sku-
piny - senioři, zdravotně handicapovaní a pre-
vence kriminality. V průběhu procesu se
mohou rozšířit o další skupiny. Velmi důležité
postavení mají v pracovních skupinách uživa-
telé - tedy ti, jimž jsou sociální služby určeny.
Vítáme každého, kdo má nějaký podnět, který
by mohl v budoucnosti zlepšit úroveň sociál-
ních služeb v našem městě.
O dění v sociálních službách vás budeme infor-
movat nejen prostřednictvím článků v Lilii, ale
budeme je zveřejňovat na informační tabuli
městského úřadu na náměstí vedle supermar-
ketu Kubík a od listopadu budou přístupny
webové stránky na internetu. Máte-li jakékoliv
připomínky a podněty, rádi je zapracujeme do
připravovaného komunitního plánu sociálních
služeb. Tvoříme jej pro veřejnost, proto bude-
me rádi, když se veřejnost bude na práci spolu-
podílet. 
Vaše podněty můžete volat na tel. 461 654 903
(739 755 597) nebo zaslat na kpss.lit@email.cz
nebo osobně přijít do komunitního centra,
které je zřízeno v přízemí Domu s pečovatel-
skou službou u nemocnice.

Za řídící skupinu Dana Šedá,
koordinátorka komunitního plánování 

sociálních služeb v Litomyšli

5

Co přinese nový sociální zákon?
odbor sociální péče informuje občany

Začátkem příštího roku
začne platit zákon o soci-
álních službách, který je
svým způsobem převrat-
ný. Zásadní změna se týká financování od 1. ledna
2007 (zákon č.108/2006 Sb.), kdy se sociální služby
budou platit jiným způsobem než dosud. Lidé se
sníženou soběstačností budou mít nárok na finanč-
ní příspěvek na péči, kterou si sami podle potřeby
vyberou. Každý se tak může rozhodnout, zda si tře-
ba zaplatí pečovatelku, nebo za péči přispěje své
vlastní rodině. 
Pokud starší člověk už není schopen se o sebe po-
starat, může sám, nebo za pomoci rodiny požádat
o poskytnutí nějaké sociální služby. Jedná se přede-
vším o pečovatelské služby, osobní asistenci, prů-
vodcovské, nebo předčitatelské služby, služby cent-
ra denního stacionáře, respitní péče a další, které
jsou pro takovou pomoc nabízeny. Pokud je soběs-
tačnost žadatele natolik snížena, že potřebuje celo-
denní péči, může využít všech typů pobytových za-
řízení sociální péče. Je to například domov důchod-
ců, domov se zvláštním režimem, dům pro seniory
a různé typy ústavních zařízení sociální péče. Hlav-
ním přínosem nového zákona je fakt, že tyto služby
budou pro seniory lépe dostupné.
Zákon především mění způsob financování sociál-
ních služeb. Od ledna mohou lidé se sníženou so-
běstačností žádat o osobní finanční dávku - příspě-
vek na péči. Nárok na příspěvek na péči má osoba,
která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravot-
ního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při
péči o vlastní osobu. Příspěvek nemůže být přiznán
dítěti, které je mladší než jeden rok.
Výše příspěvku se bude odvíjet podle stupně soběs-
tačnosti žadatele. Ten musí příspěvek použít na u-
hrazení potřebné péče, kterou mu buď může zajistit
rodina nebo nějaký poskytovatel sociálních
služeb. Příjemce dávky si přitom může sjed-
nat službu sám přímo s poskytovatelem.
Pouze v případě, že se mu nebude dařit ni-
koho najít, požádá o pomoc sociální odbor
nebo Poradenské centrum Atlas - sídlící v u-
lici J. E. Purkyně v přízemí budovy sociálního odbo-
ru. 

Koho požádat o příspěvek a kdo může být pří-
jemcem příspěvku na péči?
Příspěvek na péči nahrazuje dvě dosavadní dávky:
příspěvek při péči o osobu blízkou, nebo jinou osobu
a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Příjemci uvede-
ných dávek o této skutečnosti budou informováni
jednak dopisem z České správy sociálního zabezpeče-
ní Praha, případně z Městského úřadu Litomyšl, a to
do konce roku 2006.
U příspěvku při péči o osobu blízkou dojde ke změně:
příspěvek na péči bude dostávat osoba, která pomoc
potřebuje (případně její zákonný zástupce, nebo o-
patrovník), nikoliv osoba, která pomoc zajišťuje.
Rodiče, kteří pečují o dítě do 18 let věku a pobírají
příspěvek při péči o osobu blízkou, se v lednu 2007
dostaví na sociální odbor, kde s nimi bude sepsána žá-
dost o příspěvek a automaticky, bez předchozího říze-
ní, jim bude přiznán třetí stupeň příspěvku na péči.
Ti občané, kteří dosud nepobírají žádnou z uvedených
dávek, mohou počínaje lednem 2007 podat na přísluš-
ném obecním úřadu s rozšířenou působností píse-
mnou žádost o příspěvek na péči. 
Novou žádost musejí podat i ti, kteří dostávají obě vý-
še uvedené dávky, budou-li však chtít změnit výši
příspěvku na péči. Obecní úřad přijme žádost a prove-
de sociální šetření, ve kterém prověří, do jaké míry je
žadatel soběstačný. Po té žádost postoupí příslušné-
mu Úřadu práce, který posoudí stupeň závislosti
v souvislosti se zdravotním stavem žadatele. Nakonec
obecní úřad vydá rozhodnutí o přiznání příspěvku na
péči a jeho výši. 

Na čem závisí výše
příspěvku?
Výše příspěvku na péči zá-
visí na tom, jak vysoký

stupeň závislosti na pomoci dalších lidí (od lehké zá-
vislosti až po úplnou závislost) bude jednotlivým ža-
datelům přiznán. Při posuzování stupně závislosti se
musejí řídit přesně stanovenými pravidly. První stu-
peň (lehká závislost) bude žadateli přiznán, pokud
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního sta-
vu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více
než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.
Pro druhý stupeň (středně těžká závislost) se požadu-
je více než 18 úkonů, pro třetí stupeň (těžká závislost)
je to více než 24 úkonů. Čtvrtý stupeň (úplná závis-
lost) se přiznává při více než 30 úkonech péče, které
žadatel nemůže zvládnout sám.

Výše příspěvku na péči 
Příspěvek na péči pro osoby starší 18 let bude vyplácen
ve čtyřech různých kategoriích za kalendářní měsíc:
2 000 Kč v případě lehké závislosti na pomoci dalších
osob,
4 000 Kč v případě středně těžké závislosti,
8 000 Kč v případě těžké závislosti,
11 000 Kč v případě úplné závislosti

Příspěvek na péči pro osoby do 18 let věku bude vy-
plácen ve čtyřech kategoriích za kalendářní měsíc:
3 000 Kč v případě lehké závislosti na pomoci dalších
osob
5 000 Kč v případě středně těžké závislosti
9 000 Kč v případě těžké závislosti
11 000 Kč v případě úplné závislosti

Jak se hodnotí stupeň závislosti?
Při posuzování stupně závislosti se bude hodnotit, jak

člověk zvládá úkony běžného života: příprava
stravy; podávání, porcování stravy; přijímání
stravy; dodržování pitného režimu; mytí těla,
koupání nebo sprchování; péče o ústa, vlasy,
nehty, holení; výkon fyziologické potřeby v-
četně hygieny, vstávání z lůžka, uléhání, změ-

na poloh, sezení, schopnost vydržet v poloze sedě,
stání, schopnost vydržet stát, přemísťování předmětů
denní potřeby, chůze po rovině, chůze po schodech
nahoru a dolů, výběr oblečení, oblékání, svlékání, o-
bouvání, zouvání, orientace v přirozeném prostředí,
provedení si jednoduchého ošetření a dodržování lé-
čebného režimu.

Co je to soběstačnost?
Při posuzování soběstačnosti se hodnotí schopnost
zvládat tyto úkony: komunikace slovní, písemná, ne-
verbální; orientace vůči jiným fyzickým osobám, v ča-
se a mimo přirozené prostředí; nakládání s penězi a ji-
nými cennostmi; obstarávání osobních záležitostí; u-
spořádání času; plánování života; zapojení se do soci-
álních aktivit odpovídajících věku; obstarávání si po-
travin a běžných předmětů (nakupování); vaření,
ohřívání jednoduchého jídla, mytí nádobí, běžný ú-
klid v domácnosti, péče o prádlo, přepírání drobného
prádla, péče o lůžko, obsluha běžných domácích spo-
třebičů, manipulace s kohouty a vypínači, manipulace
se zámky, otevírání a zavírání oken a dveří, udržová-
ní pořádku v domácnosti, nakládání s odpady a další
jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním
domácnosti.

Je jisté, že nový systém bude na všechny účastníky
klást náročné požadavky. Především pak přechod ze
starého do nového systému bude složitý, neboť doba
jeho realizace je velice krátká. Jsme připraveni posky-
tovat Vám co nejpřesnější informace a zároveň Vás
prosíme o spolupráci a vzájemnou shovívavost a poro-
zumění při vyřizování uvedených záležitostí.

Alena Červinková, vedoucí odboru sociální péče

Dokončení z titulní strany
Není proto náhodou, že se další celorepublikové set-
kání Sítě Mateřských center v České republice usku-
teční ve dnech 10. - 11. listopadu právě v Litomyšli.
V Evropském školicím centru v Zámeckém pivovaru
dojde mimo jiné k předání certifikátu Společnost přá-
telská rodině novým členským mateřským centrům
a některým vybraným organizacím v rámci kampaně
Sítě na posílení rodiny ve společnosti a na podporu
prorodinné politiky.V České republice existuje zhruba
180 mateřských center. Zřizují je obvykle matky na
mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich
samosprávě a přípravě programů. Činnost center na-
pomáhá zlepšování podmínek v místě jejich působení.
Neméně důležitou součástí aktivit jsou rekvalifikační
kurzy, které maminkám po mateřské dovolené umož-
ňují snadnější návrat do profesního života.             -eh-

Valná hromada 
mateřských center
proběhne v Litomyšli
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Víkend pěveckého přátelství
Na návštěvu z partnerského holandského Rodenu
k nám do Litomyšle v sobotu 22. října zavítal pěvec-
ký sbor Vrolik. Členové Europa clubu - Litomyšl a čle-
nové amatérského pěveckého sboru Vlastimil se jich
po příjezdu ujali a ubytovali je v rodinném kruhu.
Příprava na plánovaný večerní koncert začala již od-
poledne, kdy zkoušely všechny tři účinkující sbory:
Vrolik, Vlastimil a pěvecký sbor SPgŠ a VOŠP KOS.
Koncert, který se konal na zámku v kongresovém sá-
le, začal holandskou zdravicí Kosu, která byla věno-
vána Vroliku, ten se vzápětí přidal, protože píseň
znali. Zástupci Kosu a Vlastimilu společně předali
Holanďanům dárek v podobě fotokoláže z jejich dub-
nového pobytu v Holandsku. Tak byla odstartována
přátelská a příjemná nálada koncertu a ta už zůstala
až do samého závěru.
V první části koncertu se představil Vrolik v čele se
sbormistrem Bernardem Slofstrou. Holanďané do-
konce přivezli ke každé jejich skladbě český výklad
o čem jsou. Po krátké přestávce se na jevišti spojili
Vlastimil a KOS a přednesli společně nacvičený reper-
toár. Mši Zdeňka Lukáše řídil sbormistr Vlastimilu
Martin Profous a známé české klasiky, Smetanu
a Dvořáka, s grácií sobě vlastní dirigoval sbormistr
KOSU Milan Motl. V samém závěru se všechny tři
sbory spojily ke společným písním, aby dokázaly, že
hudba a zpěv spojuje národy.
Za velkého potlesku odcházely sbory přímo do zá-
meckého pivovaru, kde bylo připraveno vlastnoruč-
ní pohoštění (české ženy z Vlastimilu se zkrátka
nezapřou), dobré pití - zásluha Europa clubu a vý-
borná nálada, kterou posílil KOS svými populárními

hity. Všichni se skvěle bavili, tančilo se, zpívalo a ně-
jaká jazyková bariéra nám byla fuk. Večírek se protá-
hl do pozdních nočních hodin, a tak se sluší poděko-
vat zaměstnancům pivovaru, kteří kvůli nám zůstali
tak dlouho vzhůru.
Druhý den nás čekal ještě jeden koncert v kostele
Boží lásky v Budislavi. Počasí nám přálo, takže ti,
kteří se nevešli do malého kostelíku, postávali ven-
ku, vyhřívali se na skalách okolo kostela a užívali
teplé podzimní slunce. Po úspěšném koncertě se
všichni rozjeli do svých domovů, Holanďané ještě
k českým domácím a užívali odpočinku, protože brzy
ráno vyráželi, plni hezkých zážitků, směrem ke svým
domovům. 

Mgr. Dana Bažantová

Nizozemský pěvecký sbor Vrolik v čele se sbormistrem Ber-
nardem Slofstrou.

Příliš rychlé řidiče odhalí radar
Pro městskou policii Litomyšl bylo zakoupeno zaříze-
ní na měření rychlosti, lidově řečené radar. Toto zaří-
zení je využíváno v převážné míře k měření rychlosti
v zastavěných částech města a integrovaných obcích,
odkud přicházely stížnosti občanů na rychlou jízdu
vozidel nebo kde může docházet k ohrožení chodců
a dalších účastníků silničního provozu. Řidiči si musí
dávat zejména pozor v obytných zónách například na
Smetanově náměstí, v ulicích Boženy Němcové, Matě-
je Kuděje, Benátské, v Nedošíně a dalších částech,
v celé zóně je rychlost omezena na 20 km/h. V někte-
rých lokalitách jsou zóny s omezenou rychlostí
30 km/h, například v sídlišti na Zaháji. Také v těchto
zónách platí omezená rychlost v celé zóně, bez ohle-
du na křižovatky.
Přestupky za překročení rychlosti jsou rozděleny do
tří kategorií, v obci platí následovně: 
- překročení o méně než 20 km/h - za toto je bloková
pokuta 1000,- Kč a 2 trestné body; 
- překročení o 20 km/h a více - zde je bloková pokuta,
pokud spáchá řidič tento přestupek během 12 měsíců,

poprvé 2500,- Kč a 3 trestné body, pokud spáchá dva-
krát a vícekrát, hrozí pokuta 2 500 - 5 000 Kč a zákaz
činnosti na 1 - 6 měsíců
- překročení o více než 40 km/h - pokuta činí 5 000 -
10 000 Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 
1 roku a 5 trestných bodů.
Uvedené pokuty jsou pevně stanoveny zákonem
a přestupky nemohou být řešeny jinak, například do-
mluvou. 
Měřící zařízení je nastaveno s dostatečnou tolerancí,
která pokryje jak možné odchylky měřícího přístroje,
tak možné odchylky tachometru a eventuálně drob-
nou chvilkovou nepozornost řidiče. 
Na počátek příštího roku, jakmile to povětrnostní
podmínky umožní, připravuje Městská policie akci,
při které si budou řidiči moci porovnat při kontrolním
průjezdu rychlost vykazovanou jejich tachometrem
a rychlost naměřenou měřičem rychlosti. O místě
a čase konání akce budou řidiči předem informováni
v regionálních novinách. 

Karel Rajman, velitel Městské policie

Které komunikace 
nejsou zahrnuty 
do plánu zimní údržby?
S blížící se zimou přinášíme seznam místních komuni-
kací, nebo jejich úseků, které nejsou zahrnuty v plánu
zimní údržby, jenž zpracovává správce místních ko-
munikací Technické služby města Litomyšle a které
podle Zákona č. 13/1997 Sb. (silniční zákon) musí být
zařazeny mezi komunikace neudržované. Prakticky to
znamená, že budou v zimním období ošetřovány až po
ukončení údržby všech ostatních s příhlédnutím ke
kapacitním možnostem správce komunikací.
Jsou to tedy tato místa ve městě: 
Parkoviště u nemocnice
komunikace a parkoviště Mařákova ul. u 104 b.j. a 48 bj.
parkoviště pod II. ZŠ
Příjezdové komunikace od T. G. Masaryka do firem: 
Okrasné školky, Tramon, Sběrné suroviny
U Školek - slepá ulice od čp. 995 do čp. 963
17. listopadu, slepá ulice od čp. 996 do čp. 999
ulička od 9. května čp. 809, 810 k 17. listopadu čp. 843
Dukelská - slepé ulice od čp. 960, 926, 773
Dukelská u čp. 954, 955
T. G. Masaryka - příjezd ke garážím MÚ
Komenského nám. - uvnitř, před hotelem Dalibor
parkoviště Zahájská
Zaháj + Polní
Formánka - slepé ulice
parkoviště - Končinská
U Lomu
Matěje Kuděje 
od ČSAD na Lány
Husova Čtvrť - Sokolovská od čp. 616 po čp. 595
Husova Čtvrť - Zahradní
Na Lánech k vodárně 
Na Lánech k Židovskému hřbitovu
Zámecká - propojka pod CKL
Trstěnická - slepá ulice od čp. 942
Benátská u řadovek 
J. Metyše
Fügnerovo náměstí u čp.885
Moravská za LB Tech
parkoviště v sídlištích
Sokolovská - lávka pod prodejnou
schody pod kostelem
Peciny - slepá ulice směrem na Lidickou
Lidická - horní část od zimního stadionu k tenisové hale
J. E. Purkyně - schody mezi čp.1143 a 1144
chodník u J. E. Purkyně 1143 a 1144
parkoviště J. E. Purkyně 1150
parkoviště a sjezd ke garážím Z. Kopala 1155
schody Tomíčkova - Vognerova
Kornická - slepá ulice k zahradě
J. Matičky - tzv. Filáčkovo
garáže Dukelská
garáže u HMD
U Řetízku (točna)
Nedošín od Škoda servis k vodárně
Chodníky ul. Míru a J. Žižky přiléhající k čp. 708

Benefiční koncert litomyšlského písničkáře
Ne mnoho muzikantů z Litomyšle se prosadilo v celo-
státní konkurenci a stalo se trvalou součástí české hu-
dební scény. Jedním z těch, kterým se to podařilo, je
písničkář Jiří Bílý. S velkým úspěchem se setkalo jeho
první album „Neptej se“, na trh se připravuje další
s názvem „Na tělech ryb“. Jiří Bílý & Band, jak nazývá
svoji doprovodnou skupinu, účinkuje na festivalových
i klubových pódiích po celé republice a tak není divu,
že domácí, litomyšlské publikum se s ním nemá mož-
nost setkávat příliš často - naposledy zde vystoupil při
Cenách města Litomyšle v březnu roku 2004! Právě
dluh vůči Litomyšlanům je jedním z důvodů, proč se
rozhodl uspořádat v Litomyšli předvánoční koncert.
A aby vše vynahradil dostatečně, přiveze s sebou také
několik hudebníků - kamarádů, kteří spolu s ním vy-

stoupí jako hosté bez nároku na honorář. Celý výtěžek
z dobrovolného vstupného totiž bude věnován lito-
myšlské speciální škole na nákup pomůcek pro rehabi-
litační třídu žáků s kombinovaným postižením.
Návštěvníci koncertu tak budou moci nejen strávit
příjemný večer s písničkami, ale zároveň také věnovat
užitečný vánoční dárek těm, kteří si jej určitě zaslou-
ží. Těšit se proto můžeme na pátek 8. prosince, kdy od
19.30 hodin v Zámeckém pivovaru vystoupí Jiří Bílý se
svojí skupinou: Eva Piknová - vokály, Helena Vilická -
violoncello, Jan Gregar - baskytara, David Holý - kyta-
ra a Luboš Hnát - bicí. Hosty budou Jaroslav Bílý, pís-
ničkářka Tereza Terčová, klavírista Pavel Lochman
a saxofonista Jakub Bažant. Pořadem bude provázet
další litomyšlský rodák Radek Havel. -red-Eva Piknová a Jiří Bílý na Cenách města Litomyšle.
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Esperantisté se seznamovali 
s historií města Svitav

V sobotu 7. října pořádal Klub přátel esperanta ve Svi-
tavách tradiční setkání. Setkalo se tu téměř třicet es-
perantistů z Prahy, Šumperka, Žamberka, Červené Vo-
dy, Pardubic, Chropyně, Rudoltic, České Třebové, Po-
ličky a zástupci litomyšlského esperantského kroužku. 
Celé dopoledne se jim opět věnoval městský historik
Mgr. Radoslav Fikejz. Tentokrát jim ukázal kostel Sva-
tého Jiljí na hřbitově a historické hrobky a seznámil
návštěvníky s historií a pověstmi. Zajímavý výklad o
životě Valentina Oswalda Ottendorfera a jeho knihov-
ně přednesl na výstavě, která v současné době probí-
há v Městském muzeu. Mimo jiné jsou zde i knihy za-
chráněné z židovské synagogy, která byla Němci vypá-
lena během druhé světové války. Nejstarší kniha po-
chází z 2. poloviny 16. století. Všichni mohou tuto vý-
stavu doporučit. 
Odpoledne v objektu Pedagogicko-psychologické po-
radny si účastníci se zájmem prohlédli kroniku města.
Šumperský esperantista Kvido Janík odborným výkla-
dem doprovodil svůj videozáznam z cesty po Střední
Americe. Shlédli jsme mimo jiné i provoz panamského
průplavu. Současně jsme se dozvěděli, že původně
mělo být k propojení Tichého a Atlantického oceánu

využito jezero v Nikaragui. Zástupci jednotlivých
kroužků se pochlubili svou činností, plánovala se set-
kání na příští rok. Libuše Dvořáková seznámila pří-
tomné s programem celostátní konference Českého
esperantského svazu v Českých Budějovicích, která se
konala v 2. polovině září. Byla pověřena zajistit kon-
ferenci ČES v příštím roce. Vyhovující prostory se jí
podařilo již domluvit v Poličce.       Libuše Dvořáková

V Lidovém domě se tančí
Letošní podzim je v Lidovém domě ve znamení tance.
Probíhají zároveň tři taneční kurzy, dva pro dospělé
a jeden pro mládež. 
Novinkou je Základní kurz pro mládež, který se koná
vždy v sobotu v podvečer v 17 hodin. Zvolili jsme so-
botu, protože možnost navštěvovat taneční o víkendu
zatím v Litomyšli nebyla a mnohým studentům víken-
dový termín více usnadňuje skloubit školu a taneční.
Zároveň mohou to, co se naučí, využít již v nadcháze-
jící plesové sezoně. Kurz obsahuje vše, co je obvyklé
v tanečních pro mládež, tj. tři prodloužené, společné
fotografování, možnost pro rodiče a známé sledovat
taneční z galerie a závěrečný věneček. Změnou je to,
že první prodloužená je ve stylu disko, účastníci kur-

zu si na ni mohou přivést svoje kamarády a všichni se
naučí nové disko tance. Druhá prodloužená je s živou
hudbou a třetí je Mikulášská s dárky a možná i čerty.
Děvčata a chlapci se učí kromě tance také základům
společenského chování, to vše v dobré náladě, v pří-
jemném prostředí s dostatkem prostoru na tanec. Le-
tošní kurz zahajuje novou tradici víkendových taneč-
ních pro mládež, takže se na vás těšíme i příští pod-
zim.
Ani dospělí zájemci o příjemně strávený večer s tan-
cem nepřijdou letos zkrátka. Mohou si vybrat ze dvou
kurzů - v pátek večer pro tzv. začátečníky a v sobotu
večer pro pokročilejší. Kdo jste ještě taneční pro do-
spělé nevyzkoušeli, můžete se přijít podívat a zatan-
čit si i na jednotlivé lekce až do 2. prosince nebo na
závěrečný ples - věneček, který se bude pro účastníky
letošních i minulých kurzů a pro jejich známé konat
v sobotu 9. prosince. Termíny všech akcí můžete sle-
dovat na nových webových stránkách na adrese:
www.lidovy-dum.cz Hana Šauerová, Lidový dům

SPOLEK PATCHWORKU LITOMYŠL

V sobotu 23. září jsme se ráno sešly, abychom
připravily vše potřebné a návštěvníci naší vý-
stavy mohli na vlastní oči vidět i prakticky vy-
zkoušet, jak se dělá patchwork. Vybraly jsme
jednoduchou techniku ručního sešívání pěti-
úhelníků, ze kterých nakonec vznikl balonek.
Někteří ručnímu šití moc nefandí, většinou
proto, že to není tak rychlé jako šití na stroji,
ale přesto má své kouzlo a třeba tento balonek
by na stroji šel ušít jen dost obtížně. Po celý
den chodili navštívit výstavu zajímaví a pří-
jemní lidé, vzácnou návštěvou byla například
Priscilla Bianchi, která pochází z Guatemaly
a patchworku se aktivně věnuje. Byl to pěkný
den, plný sluníčka a na příští výstavě určitě
podobný malý workshop zopakujeme.

Kurz Betlémská hvězda
7. října mezi nás opět zavítala Danka Březinová
z Fulneku, která nás naučila novou techniku,
sestávající ze sešívání a řezání pruhů látek, ze
kterých nakonec vznikly nádherné hvězdy. 

Výstava Látky
znovuzrozené skončila
Po pěti týdnech vystavené expozice jsme složi-
ly naše i holandské quilty a zakončily tak ús-
pěšnou výstavu, kterou navštívilo na tisíc ná-
vštěvníků, jejichž ohlasy byly jen pozitivní
a příjemné. Quilt, který společně ušily holand-
ské přítelkyně a věnovaly ho městu Litomyšl
a jejím občanům, je vystaven v prostorách
Městského úřadu a tudíž i vy se jím můžete po-
těšit. Poté jsme se sešly na malé schůzi, kde
jsme probraly organizační záležitosti spolku
a jeho další akce. Náš spolek se opět rozrostl
a momentálně máme 38 členek, tak už se těší-
me na další výstavy v příštím roce, máme na-
plánované celkem tři, včetně mezinárodní vý-
stavy, která se bude konat na jaře v Praze. 

11. šicí dílna na 3. základní škole
14. října jsme se opět sešly na další pravidelné
dílně, kde nás Oldřiška provedla základy ručně
šité mozaikové techniky, která vypadá hodně
složitě, ale je to jako se vším - když se najde
správný fígl, náročné to není. Přišly mezi nás
i nové členky spolku a opět jsme se dozvěděly
spoustu nových informací, prostě to byla další
z příjemných sobot, strávených při tvorbě pat-
chworku. Poděkování patří také panu řediteli
Pavlu Jirsovi, díky němuž se můžeme scházet
v báječných prostorách III. základní školy.

Antonie Chalupná

Šicí dílna pro veřejnost 
v domě U Rytířů

Z Kroužku Jihočechů
Zveme členy a ostatní zájemce na schůzku, která se
koná 16. listopadu od 18 hodin v restauraci „Slunce“.
Povíme si o historii některých domů na Smetanově
náměstí v Litomyšli.                     Srdečně zve výbor KJ

Betlémáři Litomyšlska pořádají zájezd do Hodonína
na Mezinárodní výstavu betlémů. Zájezd se uskuteční
v neděli 26. listopadu. Cena pro nečleny sdružení činí
300,- Kč. Informace na tel. číslech 605 537 234 nebo
461 618 571 (na obě čísla nevolat ve čtvrtek).

Zájezd do Hodonína

Děkujeme všem, kteří nás
ve volbách podpořili.

Zastupitelé za KDU-ČSL 

Radomil Kašpar,
Jan Janeček,
Terezie Šmolíková
a Vladimír Šauer

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOMYŠL
pořádá v sobotu 9. prosince 2006

celodenní výlet do Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm na Vánoční jarmark.

Cena: dospělí 320,- Kč, děti do 15 let 290,- Kč, (děti do 3 let zdarma).
V ceně doprava autobusem, vstupné do Dřevěného městečka s jarmarkem.

Možnost navštívit Valašskou dědinu s programem Vánoce na dědině (není zahrnuto v ceně).
Bližší informace a přihlášky:

Šárka Kličková 606 619 723, e-mail: ddm@litomysl.cz

V neděli 15. října se konalo Vítání občánků. Mezi
občany města Litomyšle jsme přivítali tyto děti: Mi-
chaelu Tomšů, Danielu Hegrovou, Danielu Pavlíko-
vou, Dominiku Jiříčkovou, Ludmilu Saksunovou
a Lukáše Wettera. Všem miminkům a jejich rodičům
gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví.
Další vítání občánků se uskuteční v prosinci. Zájem-
ci se mohou přihlásit na podatelně městského úřa-
du v Litomyšli do konce listopadu.

Sbor pro občanské záležitosti

Vítání občánků



8

Při podzimní výstavě
vznikl dřevěný 
Toulovec
O sobotním státním svátku 28. října i během
sváteční neděle se v Sebranicích konala tradič-
ní Podzimní výstava. Tradičně na ní byli za-
stoupeni zahrádkáři, děti z Mateřské školy, vy-
staveny byly práce občanů a poprvé též obrazy
Jana Čiháka a jeho přátel, zapůjčené z galerie
v Poličce. K vidění byly obrazy Jana Rocha z Po-
ličky s tématikou Pohledy Sebranic a vysokých
hor. Prodejní výstava se před časem uskutečni-
la také na autorově chalupě v Sebranicích.
Velkým překvapením pro návštěvníky byla lido-
vá kořenářka, která se svým stánkem plným
lektvarů a bylinek okouzlila nejednu hospo-
dyňku. Mistr Jaroslav Pecháček z Kostelce nad
Orlicí pak během sobotního odpoledne před
zraky diváků vyřezal z kmene ořešáku sochu
Vavřince Toulovce, sebranického rodáka v ži-
votní velikosti. Socha byla vystavena po celou
neděli na výstavě v kulturním domě a časem
bude umístěna na nějakém čestném místě v ob-
ci.                                -eh- foto Čestmír Čechtický

V úterý 31. října byly výhercům dlouhodobé soutěže
s názvem Vlakem za památkami UNESCO předány ceny.
Ve Vládním salonku na Hlavním nádraží v Praze bylo o-
ceněno dvacet vylosovaných soutěžících, kteří zaslali
platnou hrací kartu a dalších pět výherců s největším
počtem nasbíraných razítek. Soutěžící sbírali od za-
čátku května do konce září tohoto roku razítka ve
městech a obcích, která mají na svém území památku
UNESCO. Cílem soutěže bylo nalákat občany České re-
publiky, ale i návštěvníky z ciziny k prohlídce českých
památek UNESCO a motivovat je k využití ekologické
dopravy - železnice. Dlouhodobý projekt realizovaly
České dráhy ve spolupráci se Sdružením České dědic-
tví UNESCO. Kromě plakátů a propagace v médiích by-
la vydána brožura představující všechny památky UNE-
SCO v České republice. Součástí brožury byly i infor-
mace o nejlepších a nejlevnějších způsobech cestová-
ní vlakem za těmito památkami a samozřejmě hrací
karta. Brožura byla realizována v češtině, angličtině,
němčině a ruštině. Aby byla hrací karta platná, muse-
la obsahovat razítka z minimálně tří měst, která mají
na svém území památku UNESCO. Celkem došlo 152
platných hracích karet. Tři hrací karty měly dokonce
všech dvanáct razítek a dvě po jedenácti. Ceny byly o-
pravdu lákavé, posuďte sami: cestovní kancelář Čedok
věnovala tři týdenní poukazy a dva víkendové pouka-

zy pro dvě osoby v lokalitě s památkou UNESCO, České
dráhy věnovaly kromě dárkových poukazů a reklam-
ních předmětů kilometrickou banku a velmi zajímavé
ceny se sešly také od všech členských měst sdružení
České dědictví UNESCO. Namátkou jmenujme: další ví-
kendové pobyty (v hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli ne-
bo v penzionu U Slunce v Českém Krumlově), prohlíd-
ky měst s obědem či večeří a s kostýmovaným průvod-
cem, volné vstupy do památkových objektů nebo na
kulturní akce, sady propagačních materiálů apod.
Obdobná soutěž bude s velkou pravděpodobností zor-
ganizována i v příští turistické sezóně. Věříme, že se
setká ještě s větším zájmem veřejnosti a zároveň zvýší
znalosti o památkách UNESCO. 
Jako upozornění na dlouhodobější spolupráci Českých
drah a sdružení České dědictví UNESCO budou sloužit
i reklamy na nových lůžkových vozech. Schématicky
bude na dvanácti vagónech namalována vždy jedna
památka UNESCO s názvem města a logem celého sdru-
žení. Do interiérů vozů budou také postupně umísťo-
vány plakátky na soutěž Vlakem za památkami UNE-
SCO, která by se měla opakovat i v příštím roce. Nové
lůžkové vozy budou do provozu nasazovány postupně
od 10. prosince tohoto roku.   

Ing. Michaela Severová,
výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO

Zámek Litomyšl v oblacích 

Holandská letecká společnost KLM před časem o-
značila jedno ze svých letadel Boeing 777 „Litomysl
Castle“. Stroje jsou tradičně označovány názvy pa-
mátek UNESCO, a tak byl tímto označením poctěn
i renesanční zámek v Litomyšli.
Společnost Royal Dutch Airlines (KLM) byla založe-
na 7. října 1919 a je nejstarší souvisle fungující spo-
lečností na světě. V době svého vzniku se společ-
nost stala průkopníkem civilního letectví ve světě,
když 17. května 1920 uskutečnila první komerční
let. Postupně rozšiřovala destinace až po dnešních
sto padesát v osmdesáti zemích světa. Na založení
společnosti se podílely dvě významné osobnosti
letectví - Albert Plesman (důstojník holanského le-
tectva) přišel s myšlenkou uspořádat leteckou show
v Amsterdamu jako propagaci myšlenky komerční-
ho využití letadel. Byl prvním ředitelem společnost
až do své předčasné smrti 31. prosince 1953.
Anthony Fokker byl tím druhým člověkem, který
se podílel na vzniku KLM. Už od svých dvaceti let
byl vynikajícím leteckým designerem a s Plesma-
nem od začátku úzce spolupracoval tak, aby letadla
KLM byla komfortní a ekonomická. 
Jen čtyři roky po uskutečnění prvního komerčního
letu se vydalo letadlo KLM do oblasti dnešní Indo-
nesie. Touto cestou získala společnost zkušenosti,
aby mohla uskutečňovat nejdelší letecké cesty do
zahájení II. světové války. V roce 1934 uvedla KLM
do provozu první celokovové letadlo a o dva roky
později další vývojový typ DC-3, který se stal legen-

Boeing 777 holandské letecké společnosti KLM  „Litomysl
Castle“.                                        Repro foto Pravoslav Pravec

Letušky společnosti KLM pózují v roce 1950 v Schipholu
před letadlem Lockheed Constellation L-749, na jehož tru-
pu je název města Enschede.

Řezbář Jaroslav Pecháček z Kostelce nad Orlicí tvoří
před kulturním domem v Sebranicích sochu rytíře
Toulovce.

Sklepení Morie, Sebranice čp. 8 se stalo v sobotu
4. listopadu místem Rozloučení se světlem - akce
s podtitulem Přivítejme tmu. Atmosféru navodily kon-
cert skupiny Věneband z Litomyšle, autorské čtení,
studentská výtvarná tvorba a tanec na irské motivy.

V Sebranicích vítali tmu

dou pod svým vojenským označením Dakota. Válka
zastavila rozvoj společnosti a její aktivity v Karibiku.
KLM létala na trase Bristol - Lisabon - Gibraltar, kte-
rou Winston Churchil nazval Linií života. Po skončení
války ale ležela základna KLM v troskách a společnost
přišla téměř o všechny své stroje. Plesman se proto
okamžitě vypravil do Spojených států amerických,
odkud přivezl osmnáct Skymasters a třicet letounů
DC-3. Znovuzrození společnosti bylo velkolepé - šest
měsíců po skončení války byla KLM připravena létat
do Jakarty v Indonésii. V roce 1946 byla KLM první
kontinentální společností, která svoje aktivity přesu-
nula do Severní Ameriky. Poslední kontinent - Aus-
trálii, obsadila v roce 1951. 
KLM byla také první neamerickou společností, která
uvedla do provozu Boeing 747B a stále udržuje trend
nákupu nejmodernějších letounů Boeing. V roce 1983
to byl 747-300, nabízející bussiness třídu pro 466 pa-
sažérů. Také přeprava nákladů je součástí politiky fir-
my, proto v roce 1975 začal v jejích barvách létat Boe-
ing 747M (Combi), který pojme deset i dvacet stop
dlouhé kontejnery.                                 Eva Hudečková

V prvním roce existence KLM - 4 letadla - 82 tisíc na-
létaných km - 22 tun nákladu - první přeprava zvířat -
včel
V roce 1998 - 120 letadel - 150 destinací v 80 zemích
6 světadílů - 304 miliony km - 13,3 milionů cestují-
cích - 612 000 tun nákladu

Vlakem za památkami UNESCO 
- soutěžící odměněni 

Přijede hledač
talentů Honza Petráš
Ve čtvrtek 9. listopadu od 13 hodin vystoupí se svým
programem pro děti školní družiny II. základní školy
U Školek populární Honza Petráš z Prahy. 
V programu by se měla představit také třináctiletá
asistentka Tereza Kalíková z Litomyšle, autorův nový
objev. „Dal jsem jí umělecké jméno Tera, vydatně mi
v programu pro děti pomáhá,“ říká Petráš, který úzce
spolupracuje i s litomyšlskou hudební skupinou Vě-
neband. Nedávno pro ni napsal několik nových písni-
ček, a to i s tématem blížících se Vánoc. „Nerad bych
to zakřikl, ale pracuji na útlé knížce pro odrostlejší
čtenáře, která popisuje život litomyšlských hospod
a hospůdek. Jedná se o postřehy i převyprávěné pří-
běhy a vždy také kousek historie onoho místa,“ pro-
zrazuje Honza Petráš. Křest tohoto dílka se uskuteční
v Litomyšli, účast na něm přislíbila i zpěvačka Zuzana
Stírská či textař a spisovatel Pepa Fousek.            -eh-
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Začíná opět topná sezóna
Protože venku již není nejpříznivější počasí, připo-
meňme si pravidla začínající topné sezóny. Za větši-
nou neštěstí stojí zdánlivě nepatrné a zanedbatelné
maličkosti, které by bylo při včasné prevenci možno
snadno odstranit. Bohužel si nikdo z postižených ne-
uvědomuje, oč je lacinější obětovaná chvilka volného
času proti statisícovým škodám a zmařeným životům.
Co všechno bychom měli před započetím topné sezó-
ny zkontrolovat? „Začneme prohlídkou samotných ka-
men. Zkontrolujeme šamotování, uzávěry dvířek a stav
kouřovodů. Pravidelnou prohlídku
u tepelných spotřebičů na plyn po-
necháme na odborníkovi. U elek-
trických spotřebičů prověříme pří-
vodní šňůry, zásuvky i dimenzování
pojistek proti případnému zkratu.
U všech topidel budeme dbát na
bezpečný odstup od zařízení míst-
nosti a pokud není možné jej dodr-
žet, zabezpečíme alespoň kvalitní
tepelnou izolaci,“ upozorňuje
mjr. Bc. Pavel Nejtek, ředitel odbo-
ru prevence HZS Pardubického
kraje. 
A co vlastní komínové těleso? Mu-
sí mít kompaktní nepoškozené
zdivo, musí být v každém případě
omítnuto a obíleno - to platí i pro
půdní prostory. Účelem není mít
snad nejhezčí komín, ale pouze ta-
kováto úprava zajistí dokonalou neprostupnost vůči
spalinám a přílišnému žáru. Právní předpis také pře-
depisuje jednoznačně provedení vymetacích a vybíra-
cích otvorů. Musí být opatřeny dvojitými plechovými
nebo betonovými dvířky, nepoškozenými a dostateč-
ně těsnými. K péči o komíny patří i jejich pravidelné
čistění, které má význam nejen pro zachování požární
bezpečnosti, ale i pro dokonalé využití topného mé-
dia. Čistění komínů svěříme vždy odborné firmě, kte-
rá případně rozhodne o dalších potřebných opatře-
ních pro bezpečný a úsporný provoz.
Důležité je také prohlédnout napojení na komínové
těleso a majitelé rodinných domků se přesvědčí, zda

Cimbálová muzika Hradišťan 
naživo v Litomyšli

Proslulý soubor Hradišťan vydal minulý měsíc své
nové cédéčko. Na něm je zachycena živá podoba ka-
pely. O tom, jak nyní zní Hradišťan naživo, se mohou
přesvědčit v úterý 14. listopadu lidé, kteří se vydají
do Smetanova domu, kde od 19.30 hodin pořádá
o.p.s. Majáles Litomyšl koncert této báječné skupiny.
Za více než padesát let svého trvání prošel soubor

Hradišťan různými etapami vývoje. Původně folklorní
kapela se proměnila v seskupení, které je schopno
obsáhnout rozpětí od lidové hudby přes duchovní,
etnickou, divadelní, folkovou až po vážnou hudbu.
Nové koncertní album je vlastně výběrem toho nejlep-
šího z repertoáru Hradišťanu. 
Cimbálová muzika Hradišťan patří k nejstarším a nej-
známějším moravským folklórním souborům. Vznikla
společně s tanečním souborem v roce 1950 v Uher-
ském Hradišti. Od té doby prošla Hradišťanem řada
generací hudebníků, zpěváků a tanečníků. Od roku
1978 je vedoucím Hradišťanu Jiří Pavlica. Pod jeho
vedením se soubor stal hudebním tělesem s širokým
žánrovým záběrem. 
Muziku jsme měli již možnost slyšet letos v Litomyšli
při mezinárodním operním festivalu Smetanova Lito-
myšl, na kterém vystoupila i v roce 2003. Velký úspěch
měla i ve Smetanově domě při slavnosti odhalování
památníku astronomu Zdeňku Kopalovi v roce 2004.
Jejich vystoupení vždy byla posluchači přijata s vel-
kým nadšením a byla brzy vyprodána. Vstupenky na
koncert se začnou prodávat v Informačním centru na
Smetanově náměstí od pondělí 6. listopadu.
Cimbálová muzika Hradišťan vystupuje v obsazení Ji-
ří Pavlica - umělecký vedoucí; 1. housle, zpěv, Alice
Holubová  - zpěv, David Burda - klarinet, flétny, zpěv,
Milan Malina - cimbál, zpěv, Michal Krystýnek - 2.
housle, zpěv, Roman Gill - viola - kontry, zpěv, Dalibor
Lesa - kontrabas, zpěv.                       Jaroslav Dvořák

odpovídá požárním předpisům, je-li omítnuto, jestli
v něm nejsou zazděné trámy a zda hořlavé látky jsou
uloženy dostatečně daleko.
Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří -
například biologický či jiný odpad (sláma, umělo-
hmotné lahve apod.). Má to nejen nezanedbatelné
ekologické důsledky, ale zvyšuje to riziko poškození
kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste
i nebezpečí vzniku požáru. V kamnech na tuhá paliva
nesmíte nikdy zatápět pomocí vysoce hořlavých kapa-

lin (např. benzínu), vždy hrozí
vznícení hořlavých par. Dejte si
pozor, abyste netopili vlhkým topi-
vem. Při spalování například vlh-
kého palivového dřeva klesá jeho
výhřevnost, odpařená voda navíc
negativně působí na tepelnou
techniku a proces spalování. V pří-
padě topidel na tuhá paliva dávejte
bedlivý pozor na žhavý popel. Ne-
chte jej zcela vychladnout a pak u-
ložte do nehořlavých nádob (např.
kovu), které jsou neporušené, uza-
víratelné a umístěné v bezpečné
vzdálenosti od hořlavých látek
a stavebních konstrukcí z hořla-
vých hmot. Vyvarujte se ukládání
žhavého popela do plastových po-
pelnic, ty se totiž mohou žárem zde-
formovat. Kvůli špatnému uložení

popela každoročně dochází k požárům nejen popelnic
a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.
Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné
porušení zásad bezpečného provozu topidel a komínů
udělit pokutu. V případě vzniku požáru sazí v komíně
urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blíz-
kosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku
150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vo-
dou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce
výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkro-
tit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvíř-
ky nebo ze střechy do komína.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS PK

Příčinou nedávného požáru v Horní
Sloupnici bylo nevhodně uložené palivo
v blízkosti kotle na pevná paliva.

Rozbitý chodník
a rozbitá kolena
Při návštěvě vašeho pěkného města máme špatné
vzpomínky na chodník u hotelu Dalibor směrem k mě-
stu. Šli jsme po pravém chodníku a u obchodu Jedno-
ta žena zakopla o jednu z dlaždic, které se tam pohy-
bují a rozbila si kolena. Ono se to ani nedá nazývat
chodníkem! Zřejmě po něm nechodí představitelé
města, protože podle místního občana tento stav
trvá již několik let. Myslíme si, že na kráse města to
nepřidá.                            Manželé Červinkovi, Náchod

Nového chodníku se 
lidé dočkají ještě letos
Město Litomyšl vkládá do oprav chodníků i ulic
každoročně nemalé finanční prostředky. Tato lokalita
je v plánu oprav pro letošní rok. Dojde zde nejen
k předláždění, ale chodník bude směrem k objektu
Jednoty zúžen a nově zde budou provedeny výsadby
trvalek. Firma Dlažba Vysoké Mýto zahájila podzimní
část rekonstrukcí chodníků v těchto dnech a do konce
roku bude na opravách v několika částech Litomyšle
utraceno asi 1,5 milionů korun.                                -ms-

Je nám z toho smutno
Souhlasíme ve všem s panem Hlaváčkem. Bydlíme
u autobusového nádraží. Hodně cestujeme a můžeme
říct, že tak krásný park na autobusovém nádraží
nikde nemají. My jsme o něj přišli a jen smutně jsme
tomu řádění přihlíželi z okna. Kde je návrat k přírodě?
Všude se o něm mluví, ale skutečnost je jiná. Všem jde
jenom o peníze. Je nám z toho smutno. 
Za mlčící většinu rodiny 

Kmoškova, Jaklova a Novákova
Mařákova ulice, Litomyšl

Více než bazén 
potřebujeme 
zdravý rozum
Nevšiml jsem si, že by se v jarních či podzimních mě-
sících po náměstí v Litomyšli proháněly zástupy turis-
tů, kteří by lačnili po krytém bazénu. Domnívám se,
že turisté, když cestují, zajímá je specifika a památky
v dané oblasti. Když jsem třeba navštívil Venezii, chtěl
jsem především vidět náměstí sv. Marca a po krytém
bazénu jsem ani nepátral! A tak se chová valná větši-
na turistů. Pochybuji, že by japonský turista letěl do
Evropy se záměrem se smočit v litomyšlském krytém
bazénu. Musíme se konečně smířit s tím, že nafouklá
bublina o výjimečnosti Litomyšle dávno splaskla.
Jsme pouze řadovým provinčním městečkem na mapě
Evropy. Čím je Litomyšl výjimečná, víme všichni - vy-
soké ceny pozemků, bytů i dalších komodit včetně
spotřebního zboží. 
Proto volám po rozumu. Bazén ano, ale až na posled-
ním místě. V době, kdy je katastrofální nedostatek
peněz ve všech sférách, zvláště pak v oblasti sociální,
by bylo velice moudré, žádoucí a nutné použít dotace
na výstavbu domova pro přestárlé občany a kvalitní
hospic pro nemohoucí.
Protože už dnes místa nejsou! A bude nás, ale i vás
přibývat! Myslím si, že pochlubit se světu takovým za-
řízením má větší hodnotu solidarity a člověčenství
mezi námi občany.                           Za sebe B. Hlaváček

HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou patří k
nejznámějším moravským cimbálovým kapelám. Je ojedi-
nělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpre-
tační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netra-
dičním repertoárem, jehož inspiračním zdrojem se stal folk-
lór. Letos při Smetanově Litomyšli například účinkoval v
Pavlicově autorském projektu Chvění.
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Ne všechny země na světě mohly vzpomínat na den,
kdy získaly samostatnost. Pravidelně jim to bylo za-
kazováno pokaždé, když se jejich stát dostal do pod-
ručí nějaké velmoci. Ta nemohla dovolit, aby si pod-
maněný národ připomínal doby, v nichž za svou svo-
bodu dokázal bojovat. Měl by se navždy spokojit s cizí
nadvládou a o nezávislosti ani nepřemýšlet. Doba cizí
nadvlády měla u nás podle první okupační moci trvat
tisíc let a s druhou jsme měli být spokojeni na věčné
časy. Podle jejich ideologů to bylo s naší samostatnos-
tí už od počátku podezřelé, protože bez VŘSR by pod-
le nich ČSR nikdy ani nevznikla.
Po všem tom vymývání mozků
a pronásledování inteligence ne-
může dnes náš národ ani najít
zodpovědnou politickou reprezen-
taci, která by mu vysvětlila, že se
už nelze o některé důležité věci
nezajímat a vše nechávat na ně-
kom, kdo to za nás vyřeší. Aby-
chom dospěli k zodpovědnému
přístupu k těmto otázkám, měli
bychom si i dnes připomínat udá-
losti přímo související s 28. říjnem
1918.
O zajímavé události na italské
frontě u městečka Piave spojené
s vyhlášením naší samostatnosti
napsal pan Jiří Vopařil ve svém
„Památníku v upomínku na světo-
vou válku“ velice pěkným jazy-
kem:
Srdce prudce bušilo strachem před
blízkou bitvou. A za této strašné noci chodil náš kadet
a četař, oba Češi, kolem nás českých a moravských vo-
jínů a šeptali nám do ucha: „Hoši, až ráno půjdem do
bitvy, vzdejte se, neboť se v Čechách již mluví o našem
svobodném státě a dlouho to asi trvat nebude, bude
po válce a my abychom v poslední chvíli ztratili své ži-
voty.“ Jakmile jsme toto uslyšeli, byli jsme jako šílení.
A v duchu jsme si slibovali, že se vzdáme a dopředu
nepůjdem. Časně ráno, asi o čtvrté hodině, právě na
svátek Všech svatých, jsme dostali rozkaz, abychom
rychle všecko na sebe napakovali a seřadili se na sil-
nici. Když jsme stáli seřazeni, přišel vrchní velitel pra-
poru a zahřměl německy: „Habt acht! Doppelreihen
rechts um!“ Ale na tento povel „čtyřstup, vpravo
vbok“ se žádný z nás ani nepohnul. Vtom vedle mě
stojící vojín Domluvil z Moravy vzkřikl: „Beim Fuss!“
Všichni jsme na toto velení „k noze zbraň“ postavili
své pušky na zem a nyní tento vojín vzkřikl: „Vojno

povol, hej rup!“ Všichni jsme toto třikrát opakovali.
A začali jsme křičet, ale zuřivě: „My do bitvy nepů-
jdem, my jsme tam dost zažili, my chceme jít domů!“
Darmo se velitel namáhá, revolver proti nám míří a sli-
buje, že každého desátého nechá ze strojních pušek
postřílet. Vše jest marné a bezvýsledné. Náš rozkaz
zněl: „My chceme jíti domů!“ Srdcem nám proudila
prudce krev a již jsme si také uvědomili, jak by nám
bylo, až by na naši popravu bylo přivoláno německé
vojsko, neboť by jiné se k tomu nepropůjčilo. Bylo
nám u srdce úzko, ale chtěli jsme přece prosaditi svou.

Po dlouhém křiku vyhrůžek a na-
dávek telefonoval náš velitel do-
zadu k veliteli armádnímu, co má
s námi dělat a ten mu odpověděl,
aby nás zavedl směrem k domovu
na jedno místo, kde by nás bylo
použito k zadržení nepřítele z bo-
ku fronty. Šli jsme tedy dozadu,
ale nevěřili jsme tomu, že jdeme
domů, neboť nás stále vedli po
divných kopcích. Na všech stra-
nách fronty to dunělo. Naše před-
ní linie utíkala před přesilou ital-
skou. Mnoho našeho vojska bylo
zajato a zabito. Naše dělostřelec-
tvo i vozatajstvo v trysku ujíždělo
dozadu. My jsme šli již dva dny
a dvě noci. Šli jsme přes Seviko,
které bylo od italských letadel
bombardováno a šli jsme dále přes
Trient, ale dosud jsme nevěděli, co
s námi bude. Třetí den jsme přišli

k večeru na jednu louku, kde jsme si postavili stany
k přenocování. Když jsme byli s prací hotovi, dostali
jsme rozkaz, abychom udělali kruh, do kterého vstou-
pil náš plukovní velitel a přečetl nám rozkaz němec-
kou řečí. Náš vojenský kněz nám tento rozkaz přečetl
česky. Tento rozkaz zněl: „Národové, Češi, Jihoslova-
né a Poláci prohlásili svoji samostatnost a tak je pro-
hlášena Republika Československá. Jest mír!“ Dále
nás napomínal plukovník, abychom udržovali pořá-
dek, že půjdem domů. Touto zprávou jsme byli velice
potěšeni a hned jsme se dali do jásavého zpěvu.
Na louce jsme rozdělali oheň a nasedali jsme kolem
něho a všichni jsme se těšili na domov jako malé děti.
Důstojníci se již honem změnili, sedli si mezi nás do
houfů a mluvili s námi vespolek. Byla tmavá noc, jen
oheň na louce osvětloval kraj. Česká píseň „Kde do-
mov můj“ se rozléhala nočním tichem.              

Připravil Milan Staněk

Hledají se svědci 
dopravní nehody
Prosíme svědky dopravní nehody, která se stala v sobo-
tu 9. září v 9.15 hodin za Vysokým Mýtem před výpa-
dovkou na Chrudim u podniku Brück. Řidič kamionu
zde srazil zelený osobní automobil značky Felicia,
roztočil jej na silnici a odhodil do protisměru, kde se
toto auto málem srazilo s protijedoucím vozidlem.
Jestli někdo viděl tuto nehodu nebo si pamatuje mod-
rý kamion poznávací značky TUA - ?-?, jehož řidič od
nehody zbaběle ujel směrem na Hradec Králové, Par-
dubice nebo Chrudim, prosím, aby nás kontaktoval na
tel. č. 731 171 802 (Borkovi) nebo přímo Policii ČR.

Borek, Litomyšl

Policie dopadla zloděje
barevných kovů
V neděli 25. října ve třičtvrtě na jedenáct v noci pře-
kazili litomyšlští policisté pokus skupiny mužů z Ús-
teckoorlicka odcizit kovové mlýnské součástky z ob-
jektu skladu v Tržku. Dvoučlenná policejní hlídka za
podpory služebního psa Daga zadržela během profesi-
onálně zvládnutého zásahu pět mužů ve věku od pa-
desáti do sedmadvaceti let. Svitavským kriminalistům
se při následném výslechu podezřelých podařilo mu-
žům prokázat ještě dvě předchozí vloupání do stejné-
ho objektu, odkud si na konci září a začátku října to-
hoto roku odnesli osm elektromotorů, čímž majiteli
způsobili více než šedesátitisícovou škodu. Dále se
muži pod tíhou důkazů doznali ke třem vloupáním do
objektu Českých drah v Litomyšli. Na počátku října
odsud odcizili barevné kovy, čímž majiteli způsobili
téměř osmatřicetitisícovou škodu. Policejní komisař
sdělil podezřelým obvinění z trestného činu krádeže
vloupáním.                     npor. Mgr. Martina Simonová

Pátrání po zmizelé dívce
Litomyšlská nároží zaplnily na za-
čátku října letáčky s výzvou.
Rodiče a spolužáci osmnáctileté
studentky Natalie Marie Chaloup-
kové se obrátili i touto formou na
veřejnost s prosbou o pomoc při
hledání této dívky, která zmizela
za záhadných okolností ve čtvr-
tek 5. října, zřejmě kdesi mezi Li-
tomyšlí a Českou Třebovou. Není vyloučeno, že pohře-
šovaná dívka ve čtvrtek v odpoledních hodinách na
okraji Litomyšle stopovala.
Natalie je asi 168 cm vysoká, štíhlé postavy, exotické-
ho vzhledu, má tmavohnědé vlasy a nosí rovnátka.
V době zmizení měla na sobě tmavěmodré džíny, černé
tričko s dlouhým rukávem, zlaté botasky a ve stejné
barvě byla laděna i kabelka a pásek. Na hlavě měla be-
kovku barvy khaki. 
Natalie Marie odjela ve čtvrtek 5. října místo do školy
do Lanškrouna na zubní středisko do Litomyšle, kde ji
čekala kontrola rovnátek. U lékaře skutečně byla a ještě
v jednu hodinu odpoledne volala z čekárny své kama-
rádce. Od zubaře odešla v době mezi 14. a 14.30 hodi-
nou. Na autobus však patrně nešla, neboť nikdo z řidi-
čů si ji nepamatuje. Rodiče se začali o dceru obávat již
odpoledne. V 17 hodin jí totiž telefonovali, avšak její
mobilní telefon byl nedostupný. Přitom jej nikdy nevy-
pínala. Jejich úsilí o nalezení dcery bylo neúspěšné,
a tak zmizení ohlásili na Policii, která v pátek po dívce
vyhlásila celostátní pátrání. Jakékoliv informace, kte-
ré by mohly vést k nalezení pohřešované dívky, sdělte,
prosím, nejbližšímu oddělení Policie ČR.               -red-

První československý prezident 
Tomáš Garrique Masaryk

Partnerství nad šachovými poli
Před patnácti lety poprvé přijeli do Litomyšle holand-
ští šachisté z Rodenu - jako vůbec první kolektiv z to-
hoto partnerského města. Naše letošní návštěva v Ro-
denu ve dnech 27. září až 1. října byla tedy jubilejní,
navíc jsme se zúčastnili rovněž oslav 40. výročí exi-
stence tamního šachového klubu. Z iniciativy našich
přátel z Rodenu vzniká také vzpomínkový společný
materiál, na němž se svými postřehy, fotografiemi
a videozáznamy podílejí čeští a holandští šachisté. 
V rámci naší návštěvy jsme také shlédli DVD vytvořené
různými autory během našich vzájemných setkání
v průběhu uplynulých patnácti let v Čechách a v Nizo-
zemí.
Šachové utkání nebylo hlavní náplní našeho zájezdu.
Prohráli jsme nejtěsnějším poměrem 3:4, v rychlejším
tempu jsme byli úspěšnější, když vyhrál M. Daniel
a většina našich se umístila v konkurenci 25 zúčast-
něných v první desítce.
Naši hostitelé pro nás připravili jako vždy zajímavý
program, návštěvu moderní ZOO v Emmenu či histo-
rické opevněné vesnice Bourtange. 
Vyvrcholením byl pobyt na moderním pracovišti
Univerzity v Groningenu, kde pracuje nejvýkonnější
počítač v Evropě a my jsme zde měli možnost sezná-

mit se s využitím trojrozměrného zobrazení v praxi.
Cesta do Rodenu byla motivující i pro další možnosti
prohloubení našich partnerských vztahů.

Petr Jonáš

V sobotu jsme navštívili Univerzitu v Groningenu. Zde nás
Arnold Meijster, jeden z našich šachových přátel a profesor
na této univerzitě, seznámil se svými výzkumy v oblasti 3D
modelování a virtuální reality.

Stalo se před osmaosmdesáti lety
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Les plný písniček
Již třetím vystoupením se v Litomyšli opět prezento-
vala Základní škola a Praktická škola Svítání Pardubi-
ce. Secvičila dětské hudební pásmo vytvořené jako
společný integrační projekt, ve kterém účinkovalo 14
handicapovaných a 21 zdravých dětí společně s dět-
ským pěveckým sborem Carmina. Vystoupení shlédla
téměř pětistovka dětí základních škol a stejný počet
studentů Pedagogické školy v Litomyšli. 

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

Dům pokojného stáří
zve na Den otevřených dveří

Dům pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě se
sídlem na náměstí Naděje (na sídlišti Družba) po-
řádá v pátek 1. prosince den otevřených dveří, a to
od 8.00 do 16.30 hodin. Návštěvní den v Naději se
koná u příležitosti již dvanácti let provozování
Domu pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě.
Návštěvníci z řad široké veřejnosti mají možnost si
v tento den prohlédnout s výkladem zaměstanců
Naděje celý Dům pokojného stáří. Ke zhlédnutí
bude rovněž výstava a prodej některých výrobků
uživatelů domu. Také množství fotografií z Nadě-
je pomůže přiblížit život seniorů v tomto sociál-
ním zařízení. Připraven bude také bazar věcí pro
ty, kteří se v tento den rozhodnou Naději ve Vyso-
kém Mýtě navštívit. Budou vítáni i ti zájemci, kte-
ří mají podanou žádost o přijetí do DPS nebo ti,
kteří o tomto kroku uvažují.
Dům pokojného stáří - Naděje je určen k trvalému
bydlení starých občanů se zajištěním komplexní
péče. Částečná péče je preferovaným komplexem
služeb pro staré občany, kteří jsou schopni ales-
poň zčásti se obsloužit sami. Základním ubytova-

cím principem je samostatné bydlení v pokoji s
příslušenstvím (sprcha nebo vana, toaleta, umy-
vadlo a u většiny bytů i kuchyně). S ubytováním
dvou osob se počítá jen na vlastní přání, například
u manželů nebo sourozenců. Naděje je bezbariéro-
vá a je zřízena tak, aby byla dostupná i pro ležící
klienty, a aby zde mohl každý v pokoji dožít. Ka-
pacita zařízení je 77 klientů. 
Snahou pracovníků je udržení co nejhodnotnější-
ho života starého člověka a proto Naděje nabízí,
kromě jiných, tyto služby svým obyvatelům: den-
ní osobní styk zdravotní sestry nebo pečovatelky s
uživatelem, ošetřovatelská služba, celodenní
stravování, donáška obědů, nákupy potravin,
křesťanská pastorační služba, sociální poraden-
ství, rehabilitace, pracovní terapie, kulturní akce,
kadeřnictví, pedikura, kosmetika. Rozsahem a ú-
rovní služeb se snaží Naděje ve Vysokém Mýtě při-
blížit evropskému standardu. 

Naděje, náměstí Naděje 731,
566 01 Vysoké Mýto, tel.: 465 424 825. Za DPSN

Ing. Milan Nádvorník

Na počátku listopadu měli ředitelé škol, třídní učitelé
a ostatní zájemci možnost se seznámit s několika so-
ciometrickými metodami, které mohou učitelé využít
při práci se školním kolektivem například při adapta-
ci nových žáků, potížích se šikanou, problémech ve
třídě.
Co je to sociometrie? Soubor sociologických metod,
které se pokoušejí zjišťovat postavení jednotlivců ve
skupině, kdy základem jsou vztahy vzájemné sympa-
tie a antipatie mezi členy. Jejím zakladatelem je Ja-
cob L. Moreno, americký psychiatr, sociální psycholog
a sociolog rumunského původu. Nejznámější socio-
metrickou metodou je sociometrický test a jeho gra-
fickým znázorněním je sociogram. 

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

Rodičovské semináře o školním
vzdělávacím programu

Od září 2007 se budou vyučovat žáci prvního a šesté-
ho ročníku základních škol podle školních vyučova-
cích programů (ŠVP). Mnohé základní školy se na ŠVP
připravují již několik let. Tento školní rok je však po-
sledním, kdy ŠVP musí vzniknout. Protože se jedná o
obtížný úkol, jak pro učitele (ŠVP vytvořit), tak pro ro-
diče (ŠVP poznat) a ve svém důsledku pochopit, je
vzájemné porozumění jedním z hlavních úkolů. Z
těchto důvodů jsme pro rodiče i zájemce připravili dva
semináře, které si kladou za cíl zodpovědět následují-
cí otázky:

Co je ŠVP? Proč ŠVP vznikl? Proč dochází ke změnám
výuky vašich dětí? Čemu se vaše děti budou ve škole
učit? Budou vaše děti zavaleny informacemi? Jak se
budou lišit jejich vyučovací předměty od těch, co zná-
te? a mnohé další ...
Semináře se konají na ZŠ Litomyšl, U Školek 1117, ve
dnech 2. a 23. listopadu vždy od 17.00 hodin. Svou ú-
čast prosím potvrďte na tel. čísle 461 613 032 (také na
záznamník) nebo na webu školy www.skoluskol.cz.
Těšíme se na vaši účast.

Daniel Janata, ředitel školy

Pod lektorským vedením PhDr. Jany Mervartové,
dětské psycholožky z Proximity Ústí nad Orlicí, se
15. listopadu v zasedací místnosti Městského úřadu
v Litomyšli uskuteční seminář „Kresba jako nástroj
poznávání dítěte“. Účastníci semináře se zaměří na
vývoj dětské kresby a grafomotoriku před nástupem
dítěte do školy. Budou sledovat poruchy vývoje dítěte
a jejich promítnutí do kresby. Nezapomenou na kres-
bu dítěte s poruchou pozornosti a najdou souvislosti
mezi používáním barev a kresebným výrazem. Sou-
částí semináře budou i projektivní motivy dětské
kresby včetně vyjádření pocitů ze své rodiny. 

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

Kresba jako nástroj
poznávání dítěte

Zájezd z našeho regionu do Sazka
Areny aneb Dechovka byla, je a bude!

Velkolepé show českých
a moravských kapel s ná-
zvem Muzika ze srdce Evro-
py jsme se mohli zúčastnit
7. října tohoto roku díky pánům Josefovi Renzovi, Vác-
lavu Sýkorovi a Petrovi Čermákovi z Desné. Nejmoder-
nější víceúčelová hala v Evropě se stala dějištěm této u-
nikátní akce. V jediném dni, na jediném podiu a v pest-
rém sledu vystoupilo 16 nejznámějších a nejžádanějších
kapel Čech a Moravy. Každá hrála 30 minut a každé dal-
ší vystoupení bylo uvedeno autentickým a zajímavým
průvodním slovem paní Zimové a Rapáčkové z Českého
rozhlasu a panem Merunkou z České televize. Vyhlášení
dechovkové hitparády uvedla paní Pavlína Filipovská.
Celou obrovskou tíhu i riziko koncertu nesl ředitel fes-
tivalu pan Petr Šimáček, který prohlásil: „Přeji přehlíd-
ce, aby se stala příkladem, pozvánkou pro všechny de-
chovkové festivaly a akce, i pádným impulsem pro zařa-
zení dechovky mezi ostatní hudební žánry. Zaslouží si
to, vždyť je to přece naše tradiční národní hudba, kte-
rou nám může závidět vyspělý svět! Važme si ji jako na-
šeho národního zlata.“ Tolik pan Šimáček.

Dechovka prý neměla
přežít rok 2000!?! Ale
ona žije dál! Když byla
v roce 2000 volena píseň

století, drželi jsme palce panu Vejvodovi a jeho polce
„Škoda lásky“ a ono to vyšlo. Když 21. března 2002
v téměř vyprodané newyorské Carnegie Hall dirigoval
pan Josef Vejvoda (syn autora) Beer Barrel Polka, di-
váci a posluchači stáli a tleskali. Proto je právem tato
polka nazvána Hitem století. V roce 1992 pan Josef
Vejvoda převzal platinovou desku Supraphonu.
V Areně se tato polka, která obletěla svět, hrála na zá-
věr a všichni nejen stáli a tleskali, ale většina i zpíva-
la. To mluví samo za sebe! Bylo to silné a nádherné.
V Sazka Areně se představilo 350 hudebníků a zpěvá-
ků, 300 mažoretek, desítky tanečníků, zaznělo přes
150 výhradně českých a moravských písniček. Nic po-
dobného se ještě nikdy nikde na světě neuskutečnilo!
Festival byl zapsán do české Guinessovy knihy. Takže
nám celý svět může závidět a zase jsme v něčem prv-
ní. Spokojeni a s opotřebovanými hlasivkami jsme jeli
domů.                                                 Jaroslav Jiráček st.

Předvánoční nákupy v Polsku - sobota 2. prosince
TJ  JISKRA Litomyšl pořádá zájezd za předvánočními nákupy do  Polska - Kudowa Zdroj

- přihlášky v  kanceláři TJ JISKRA Litomyšl, tel.: 461 618 672, 775 913 400.

Sociometrie
a třídní kolektiv
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Kola a koně
Ve středu navštívili žáci 2. tříd III.
ZŠ Litomyšl dopravní hřiště ve
Svitavách, kde si ověřili své vědo-
mosti získané v prvouce. Na dvě
hodiny se děti proměnily v cyklis-
ty, řidiče nebo chodce. Obětavý
pan Korábek, v roli strážce pořád-
ku, měl ze začátku plné ruce práce

s bezohlednou jízdou některých řidičů či cyklistů.
Největším problémem bylo zařazování se do odbočo-
vacích pruhů. Postupně se však žáci s dopravními
pravidly skamarádili a v závěru se chovali jako správ-
ní účastníci silničního provozu.
Při zpáteční cestě jsme se zastavili v jízdárně paní
Alice Machové v Janově, kde jsme se dozvěděli, jak
pečovat o koně, jak je sedlat, jak se na koni správně
jezdí, jakým způsobem lze z něho sesednout, a do-
konce jsme si i místo nich vyzkoušeli dostihovou drá-
hu. Získali jsme zde mnoho cenných informací a zaži-
li jsme spoustu legrace.
Tímto děkujeme paní Machové za připravenost akce
a profesionální přístup k dětem.

Za 2. třídy učitelky I. Neprašová a V. Hrdonková

Expedice Loučná
Na začátku podzimu se v rámci zeměpisného semináře
už tradičně uskutečnil cyklistický výlet k prameni řeky
Loučné. Čekala nás spousta zážitků, příjemných i mé-
ně příjemných. Asi v půli cesty se na nás totiž příroda
zamračila a začalo pršet. Naštěstí déšť brzy ustal a my
pokračovali dál a těšili se na překvapení, o kterém mlu-
vila paní učitelka Víchová. Když jsme konečně dojeli k
prameni, poznali jsme ono překvapení. Byla tam jenom
betonová skruž, na ní poklop, ale ani troška vody. A
proč? Řeka Loučná, známá dříve jako Trstenice nebo
Mýtka, pramení v blízkosti rozhraní Čech a Moravy
v oblasti obce Ostrý Kámen na Svitavsku v nadmořské
výšce 530 m n.m. Vlastní pramen nelze v terénu jedno-
značně určit. Loučná totiž ve skutečnosti vzniká z me-
lioračních drénů a dešťového povrchového odtoku z o-
kolních luk. Koryto se pak z úzkého potůčku šířky 1 - 2
metry postupně rozšiřuje na 20 metrů. Celková délka
toku Loučné je 75,6 km a její povodí měří celkem 729,
92 km2. Průměrný průtok je 3.94 m3/s, výškový rozdíl
315 metrů.
Takže letos, na rozdíl od loňska, jsme díky velkému su-
chu tedy pramen vlastně neviděli. I přesto to byl zají-
mavý výlet. Byli jsme unaveni, ujeli jsme 36 km, ale do-
opravdy jsme si ho užili. Taky si někdy zkuste jen tak
vyjet do přírody. Třeba k prameni řeky Loučné.

Š. Pecháček, J. Víchová, ZŠ Zámecká

Školní družina při III. ZŠ srdečně zve děti a rodiče ve
středu 8. listopadu v 17 hodin na akci, při které pů-
jdeme hledat s lucerničkami lesoparkové skřítky. Sraz
bude na dvoře školy, pokud uspějeme, skřítci nás od-
mění ohňostrojem.V případě nepříznivého počasí se
akce přesune na jiný den - sledujte informace na po-
zvánkách v MŠ nebo v naší škole.      vychovatelky ŠD

S lucerničkami 
za lesoparkovými 
skřítky

Tak zní název velkého projektu, který byl v říjnu rea-
lizován v 7. ročníku na ZŠ Zámecká. Jeho smyslem by-
lo především upozornit žáky na propojenost kultur
v globalizovaném světě a na jinakosti života v růz-
ných společnostech.
Žáci se ve skupinách zabývali pěti tématy: Židé,
křesťané, Arabové, Indiáni, černoši. Pracovali zcela
samostatně, učitel působil pouze coby „poradce“ a or-
ganizátor. Sami museli vyhledat informace v odborné
literatuře, na internetu či v jiných médiích. V průbě-
hu práce se ukázalo, že žáci dovedou velmi dobře vy-
užívat svých znalostí a dovedností z jiných předmětů,
zejména z dějepisu, zeměpisu, českého jazyka a lite-
ratury, z výtvarné výchovy. Sami přicházeli s vlastní-
mi nápady jak podobu svého panelu strukturovat -
zda jej zaměřit více výtvarně, zeměpisně či faktogra-
ficky. Na závěr každá skupina prezentovala svou prá-
ci před ostatními. Seznámila je nejen s tématem, ale
také s těžkostmi, se kterými se v průběhu projektu
setkala. Panely jsou teď dočasnou výzdobou učeben.
Projekt Země - domov národů a ras je jedním z projek-
tů připravovaného školního vzdělávacího programu
naší školy. Ukázal nám další možnosti uplatnění me-
zipředmětových vztahů a „zacházení“ s novinkou -
tzv. průřezovými tématy. Plně vyhověl i požadavku
na používání interaktivních metod, při kterých žák
dostává více prostoru pro seberealizaci a kreativitu.
Žáci se jeho prostřednictvím také seznámili nenásil-
nou formou s novými informacemi a projekt je prak-
tickým způsobem dovedl k hlavnímu předpokladu ži-
vota v multikulturní společnosti - k toleranci. 

Stanislav Švejcar, ZŠ Zámecká

ZEMĚ -
domov národů a ras

Závislost na přátelích 
a nepřátelích
Páťáci III. ZŠ v Litomyšli se zúčastnili 13. - 16. října
pobytové akce Modrásek 2006.
„Odjeli jsme na základnu tábora do Budislavi a zažili
zde společně mnoho zajímavých chvil. Výtvarně jsme
vyráběli ve skupinkách strom jistoty. Zjistili jsme, jak
mohou být drogy pro člověka a jeho okolí nebezpeč-
né. Při dobdrodružné hře Stalker jsme museli projevit
nejen odvahu, ale i bystrou mysl. Při noční hře se kaž-
dý z nás určitě trochu bál. Během těchto i dalších čin-
ností jsme se pobavili, poučili, zažili legraci a tak to
má být. Domů jsme odjížděli s pěknými a nezapome-
nutelnými zážitky.“                 žáci 5. A, III. ZŠ Litomyšl

Celá akce vznikla za podpory Pardubického kraje,
Města Litomyšl a díky obětavosti některých lidí naší
školy. V Budislavi jsme přivítali i zajímavé hosty. Mgr.
Martinu Simonovou - mluvčí Policie ČR, Svitavy; Mgr.
Miladu Kadidlovou - vedoucí odboru školství MÚ Lito-
myšl; Mgr. Pavla Voříška - koordinátora prevence MÚ
Litomyšl. Všem patří velké poděkování.

Petr Dřínovský, III. ZŠ Litomyšl

Kreativní dílny 
pro každého
V sobotu 25. listopadu od 9 hodin do 18 hodin se pro-
story Naděje promění v kreativní dílny, které jsou o-
tevřeny široké veřejnosti - dětem i dospělým.
Zveme všechny, kdo se chtějí přiučit něco z lidových
řemesel, nebo rádi vyrábí a jsou nakloněni moderním
ručním pracím. Nabízíme tyto dílny: 
• korálkování - výroba náramků, popř. zvířátek • sí-
ťování - pletení sítí (bude možné si vytvořit síť jako
nástěnku) • vyrábění ze sena • vyrábění řemínků
z kůže • výroba šátků, triček sypanou batikou (triko
nebo plátno třeba donést vlastní) • výroba ozdobných
lněných sáčků

Poplatek za každou dílnu činí pro dospělého 30 Kč,
pro dítě 15 Kč. Dílny budou probíhat souběžně a jejich
začátek se bude opakovat každé 2 hodiny, dopoledne
v každou lichou hodinu, odpoledne v každou sudou
hodinu. Můžete navštívit jednu dílnu nebo jich může-
te stihnout více. Oběd není zajištěn. Protože jsou na-
še prostory kapacitně omezeny, je třeba se přihlásit
do 20. listopadu. Přihlášeným účastníkům dáme
přednost. Podrobnější informace podáme v kanceláři
Naděje v dopoledních hodinách a na tel. 461 618 305,
732 449 259, 605 048 989.

Více informací: H.R.G. spol. s r. o. •
Ing. Václav Loufek • J. E. Purkyně 916 •
Litomyšl • tel. 461 613 015, 025 •
e-mail: hrg@hrg.cz

Přijmeme nové pracovníky na pozice

• mistr směny
• strojník
• řezač
• řezač – skladník
Dále hledáme brigádníky na příležitostnou
výpomoc. 
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V. Kostelní sochařská díla
Pokračování z minulého
čísla
2. Kapitulní chrám Po-
výšení sv. Kříže s býva-
lým augustiniánským  klášterem založeným roku
1356 Janem ze Středy je vyzdoben celou řadou
uměleckých děl.
Novogotická kazatelna z roku 1898 byla zhotovena
Uměleckým ústavem v Praze. Je zdobena reliéfními
výplněmi, znázorňujícími čtyři evangelisty - Jana,
Matouše, Lukáše a Marka. Nad ní
je stříška nahoře s věžovitým je-
hlancem a fiálami, uprostřed se
soškou Krista. Stříška má šest fi-
gurálních dřevořezeb českých
patronů svatých Vojtěcha, Lud-
mily, Václava, Anežky, Jana Ne-
pomuckého a Prokopa. Proti ka-
zatelně stojí zlacená socha Pan-
ny Marie v životní velikosti, kte-
rá je znázorněna jako královna
nebes se zlacenou korunou. Na
levé ruce drží Ježíška, v pravici
má zlacené žezlo. Ježíšek rovněž
se zlacenou korunkou drží v levi-
ci zlaté jablko. Socha svým poje-
tím připomíná dřevořezby ze 14.
století. Její autor není znám.
Původní její umístění bylo pod
kůrem. Socha byla zhotovena ná-
kladem rychtáře a knihtiskaře
Jana Arnolda. 
Knihtiskař Jan Arnold, rodák královéhradecký, ob-
novil knihtiskařskou slávu staré Litomyšle a zařadil
se do okruhu vlastenecky smýšlejících přátel, sou-
středěných kolem Tomáše Pešiny z Čechorodu, kte-
rý působil v Litomyšli od roku 1657 a v roce 1663
zde napsal a vydal své stěžejní dílo Prodromus Mo-
ravografie - Moravopis.

V roce 1998 při archeo-
logickém průzkumu by-
la odkryta náhrobní
deska urozeného pána

Hynka Hložka z 15. století. Je položena níže než
dnešní podlaha chrámu a je zakryta skleněnou des-
kou.
Na severní straně chrámové lodi je instalována zce-
la moderní řezba z roku 2003 nazvaná Komunikace,
kterou vytvořil z topolového kmenu Tomáš Skalík,

absolvent Institutu restaurování
a konzervačních technik v Lito-
myšli.
Pod kruchtou v levém pilíři je za-
puštěna černá mramorová deska
se soškou plačícího andílka a na
desce je vymodelována ještě lebka
a kosti. Pod deskou je tabulka
s erbem a vojenskými znaky setní-
ka Jakuba hraběte Daltona, který
padl ve Slezku v bitvě proti Pru-
sům. Deska nese nápis: Justus et
fidelis (Spravedlivý a věrný).
Uvnitř v předsíni hlavního vcho-
du stojí soška Krista - dobrého
pastýře, nesoucího na ramenou
beránka. Plastika pochází z 1.
pol. 18. století a lze ji připsat so-
chaři Františku Pacákovi. 
V arkádové chodbě spojující
chrám s proboštstvím bývala za
skleněnými dvířky barokní soška

Madony s Ježíškem v pozlaceném šatě a s rouškou ko-
lem hlavy. Je to lidová práce ze 17. století, jejíž výška
je cca 50 cm. Originál je uložen v depozitáři na faře,
zde je kopie. Před chrámem pod schodištěm stojí ka-
menný krucifix, pocházející z roku 1806, který nahra-
dil dřevořezbu z roku 1775. Autor je neznámý.               

Alena Randáková, pokračování

Kohoutek a slepička
na zimním stadionu
Již tři roky pořádá Město Litomyšl a hokejový oddíl za
přispění „Fondíku“ pro malé i větší bruslaře dětský
den na Zimním stadionu v Litomyšli. Od dvou medvě-
dů Médi a Bédi, přes čarodějnici Smítko a kouzelníka
Pumprlíka tentokrát na stadion přijel kohoutek se
slepičkou. Víc než 120 dětí soutěžilo v sedmi „led-
ních“ a dvou „suchozemských“ disciplínách. Kdo zís-
kal devět razítek, mohl si z Fondíkovy tomboly odnést
dárek.                                         Mgr. Milada Kadidlová

vedoucí odboru školství, sportu a volného času

Umíte se bránit?
My víme, jak na to 
Tak zněla upoutávka na plakátku kurzu sebeobrany,
který ve své nové tělocvičně Na Veselce v Litomyšli po-
řádal pan Jiří Kohák, trenér III. třídy karate a cvičitel
II. třídy sebeobrany.
Kdo se nechce bát, když jde po tmě domů, měl mož-
nost se přihlásit právě na tento kurz sebeobrany. Bě-
hem lekcí se účastníci seznámili se základy sebeobra-
ny a veškeré teoretické informace si samozřejmě vždy
prakticky vyzkoušeli. Součástí kurzu byla také beseda
s tiskovou mluvčí Policie ČR, která účastníky sezná-
mila s patřičnou legislativou. 
Každému vřele doporučuji se zúčastnit dalšího sebe-
obranného kurzu, který bude pan Jiří Kohák organi-
zovat.  Milada Kadidlová

Přenechám pronájem baru 
a letní terasy v centru 

Litomyšle.
Odprodej veškerého vybavení a možnost

okamžitého převzetí provozu.
Více info na tel.: 602 565 885

Počátky automobilismu a konec 
podnikání v Litomyšli - IV.

Pokračování z minulého
čísla
Podle zákona byl nejdřív
znárodněn podnik pana
Faulhammera, který měl víc než padesát zaměst-
nanců, a vyvlastněni byli také někteří drobní živ-
nostníci. Ostatním byla v roce 1950 vyměřena tak
vysoká živnostenská daň a daň ze zásob, že to vy-
padalo jako postupné vyvlastňování. A tak živnost-
níkům nezbylo nic jiného, než vstoupit do nově vy-
tvořených podniků. Stejnou cestou likvidoval na
konci socialismu zdejší MěstNV poslední soukromé
rolníky, kterým vyměřil daleko větší daně než při-
pouštěla vyhláška. Společné podniky, vytvořené na
začátku padesátých let, vypadaly jako nějaká sdru-
žení živnostníků. Nešlo však o sdružování živností,
ale o první krok k jejich likvidaci, i když to zpočát-
ku tak nevypadalo. Původní majitelé sdružených fi-
rem dokonce dostávali od ONV něco jako nájem.
Stavební živnostníci byli soustředěni do Okresního
stavebního podniku Litomyšl, holiči, krejčí, truhlá-
ři, natěrači, lakýrníci a karosáři do Komunálních
služeb, které měly ředitelství u Skřivanů. Dále vzni-
kl Okresní průmyslový podnik Polička, kam patřila
třeba firma pana Horského. Z Blažkova stavebního
zámečnictví vznikly Juranovy závody, z bývalé Fau-
lovy textilky Kovopol a z kopytárny Logarex. Ob-
chodníci a hostinští na vesnicích byli nuceni vstou-
pit do Lidového spotřebního družstva Jednota
a mlynáři se stali součástí n.p. Mlýny Pardubice.
Neschopnost nově vytvořených podniků se ukázala

hned po jejich vzniku.
Už v listopadu roku 1953
napsala rada MNV Sebra-
nice straně a vládě me-

morandum, v němž požadovala, aby se zlepšilo zá-
sobování vesnických obchodů. Aby, když už se tvr-
dí, že je vše zajištěno, byl alespoň petrolej na svíce-
ní při výpadcích elektrického proudu. V nově vytvo-
řených obchodech nebyl nikdo placen podle toho,
kolik toho prodá a v komunálních podnicích bylo
snad plnění plánu důležitější než vlastní práce.
A tak výše uvedená rada musela konstatovat, že
podniky, které dříve zemědělské stroje vyráběly,
nejsou po sdružení za celý rok schopny opravit ani
jeden stroj a podobné to bylo i s veřejným osvětle-
ním. Nelepšící se situací se o čtyři roky později
zabýval stejný národní výbor a nic nepomohlo, že
viděl i příčiny tohoto stavu: „...bude třeba zlepšit
zásobování vesnice, zejména pečivem, nyní je situ-
ace taková, že děti ve škole nedostanou vůbec ke
koupi pečivo a jistě by bylo možné zajistit dvanáct
roků po válce tento nedostatek. V zájmu zlepšení
zásobování vesnice by bylo jistě na místě zrušit dva
články obchodu, a to družstevní na vesnici a státní
ve městě. Ušetřily by se tím pracovní síly v ústředí,
kde je pro každý obchod samostatné vedení“... Ne-
dostatky v zásobování však soudruhům nevadily,
protože za prvořadý úkol považovali likvidaci sou-
kromého podnikání. Brzy jim však začali vadit i bý-
valí podnikatelé.

Milan Staněk, pokračování
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Přestože je to z Litomyšle do Žernovníku u Černé
hory coby kamenem dohodil, potkali se litomyšl-
ský podnikatel Rudolf Skřivan a jazzový zpěvák
Vladimír Kerndl až na daleké Krétě, aby tu ‘slovo
dalo slovo’ a byl domluven předvánoční koncert
v našem městě. Ve Smetanově domě se 27. listo-
padu představí populární jazzman spolu s dcerou
Terezou a saxofonistou Felixem Slováčkem. Tere-
za Kerndlová navíc vystoupí s tanečnicemi
a s programem k novému CD Orchidej.
V Litomyšli proběhnou i dvojí křtiny - knihy pří-
běhů z cest Ladi Kerndla s názvem Moře, přístavy
a lásky a v pořadí již je-
denáctého kompaktní-
ho disku nazvaného
Laďa Kerndl - Sympho-
ny and evergreens. Po
koncertě, který začne
v 19.30 hodin, se usku-
teční autogramiáda.
Vladimír Kerndl, který
převzal za svoje CD Lo-
ve songs od Karla Vág-
nera a vydavatelství
Multisonic Platinovou
desku (na koncertě ve
Státní opeře, který se konal u příležitosti jeho ju-
bilea), letos oslavil své 61. narozeniny. Dlouhých
24 let se svojí manželkou Miladou a kapelou ce-
stovali na palubách zaoceánských výletních lodí
jako hudebníci a v tomto smyslu je jejich život
velice podobný osudu Litomyšlanů manželů Po-
sádkových. Kerndlovi navštívili 158 států a ost-
rovů, aby se před patnácti lety rozhodli konečně
pro návrat do rodné země. V roce 1995 Laďa
Kerndl vážně onemocněl. Rakovina krku jej při-
nutila definitivně se vrátit domů a usídlit se
v Žernovníku u Brna. Po náročných operacích je
dnes zpěvák, kterému už většina muzikantů ne-
řekne jinak než český Sinatra, opět šarmantním
jazzmanem ve vynikající formě, vystupujícím
v televizi a na koncertech. Kerndlův repertoár
obsahuje na 550 písní a je celý v angličtině. Svým
šarmem a nenapodobitelným pěveckým projevem

si na svých vystoupeních získává srdce dalších
příznivců.
Laďa Kerndl vydal celkem jedenáct kompaktních
disků a dvě DVD. Výše jmenovaná kniha není jedi-
ným titulem o životě známého muzikanta. Před
časem vyšla kniha Milady Kerndlové a Ley Slámo-
vé s názvem Ze světa dětí do světa dospělých, kte-
rá čtenářům přibližuje osobnost Terezy Kerndlové
a nechává nahlédnout do soukromého života její
rodiny.
Zpěvák dnes bydlí v opraveném statku v malé ves-
ničce nedaleko Brna. Splnil si tak sen - dům pod-

le svých představ zasa-
zený do přírody. Z jed-
né staré stodoly vznikl
jazzový klub, který je
kromě místa k setká-
vání s přáteli také mís-
tem vzpomínek. Kern-
dl jako vášnivý sběra-
tel suvenýrů tu má
k vidění například bo-
ty Marty Kubišové,
verpánek Tomáše Bati
či sako Gustava Broma.
Prostorem pro zábavu

je také vinný sklípek, který vznikl ze starého skle-
pa na brambory. Z další stodoly vznikl bazén o ve-
likosti 10 x 5 metrů, který potvrzuje jeho lásku
k vodnímu živlu. Před tím, než se dostal v roce
1971 na moře, aktivně vesloval. Dnes mu plavání
pomáhá rehabilitovat, zvláště když mu po těžké o-
peraci resekce krčních uzlin zůstala částečně ochr-
nutá pravá ruka. Voda je i před statkem, a to v po-
době hlubokého jezírka se spoustou ryb.
S rodinou žije i Tereza Kerndlová, známá přede-
vším z bývalého dívčího tria Black Milk. Od svých
osmi let zpívala s otcem a jeho orchestrem, po-
zději s Big Bandem Felixe Slováčka a s Orchestrem
Gustava Broma. Po rozpadu Black Milk v roce
2005 se začala věnovat sólové kariéře. Album
Orchidej, které představí i v Litomyšli, vyšlo
v březnu tohoto roku. V současné době vystupuje
s dívčí taneční skupinou.                                  -eh-

Litomyšlský koncert Ladi Kerndla
doplní křtiny knihy a CD SPOLEK PATCHWORKU LITOMYŠL

Co připravujeme?
11. listopadu se bude konat 12. šicí dílna - kurz

KONVERGENCE (pozvaná lektorka Jana Štěrbová, cena
100,- Kč pro členky a 200,- Kč pro nečlenky, dílnu má
na starost Jiřinka a Dáša). Sejdeme se v 9.00 hodin na
III. ZŠ. 

25. listopadu pojedeme na výlet na valašský kraj-
kářský a řemeslný trh do Valašského Meziříčí

9. prosince se sejdeme v 16.00 hodin na valné hro-
madě, poté volně navážeme besídkou (sraz je U Med-
věda).

13. ledna 2007 bude další, již 13. šicí dílna, tvořit
budeme kostičkový hlavolam (ruční šití, na starost
má dílnu Tonja).

HYPOÚVĚR - ÚROK OD 3,99%
- splatnost až 24 roků

- nízké požadavky na bonitu 
žadatele

NOVINKY - STAVEBNÍ SPOŘENÍ 
S PRÉMIÍ od 1. 11. 2006 

do 31. 1. 2007

podrobné informace získáte 
v kanceláři

Ropkova 51, 570 01 Litomyšl, 
tel: 461 615 614

Pondělí - 13.00 - 16.00 hod.
Úterý - zavřeno
Středa  - 13.00 - 16.30 hod.
Čtvrtek - 13.00 - 16.00 hod.
Pátek    -      13.00 - 14.30 hod.

Schůzku lze dojednat i mimo 
vyznačenou pracovní dobu.
Hana Černá  777 657 413

Evropské školící centrum Litomyšl, o. p. s.
Evropské školící centrum Litomyšl, o. p. s. bylo založeno Evropskou aliancí YMCA a Městem Litomyšl. Nabízí své
služby neziskové i komerční sféře, zvláště je pak otevřeno pro všechna hnutí YMCA v Evropě. Školící centrum
vzniklo v nově zrekonstruované části Zámeckého pivovaru v Litomyšli a nabízí příjemné prostředí nejen pro
konference či vzdělávání, ale také pro slavnostnější příležitosti a setkávání. K dispozici jsou multifunkční sály,
ubytování, dále počítačová učebna s přístupem k internetu a knihovna.

Hledáme vhodného kandidáta na pozici ředitele společnosti

Každý kandidát by měl předložit písemně (v českém a anglickém jazyce) svoji představu rozvoje, organizace
a řízení společnosti. Vybraní kandidáti budou pozváni k ústnímu pohovoru. Předpokládáme nástup v prvních
měsících roku 2007.
V případě zájmu zašlete, prosím, životopis, motivační dopis a krátký projekt (maximálně 5 stran A4)
k rukám pana Radomila Kašpara, na Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl v termínu
do 25. listopadu 2006. 

Požadavky:
• zkušenost s řízením malého dynamického kolektivu
• zkušenost s vedením projektů, obchodní zkušenosti

výhodou
• výborné organizační dovednosti
• zkušenost s prací v nevládní/neziskové společnosti
• SŠ nebo VŠ vzdělání

• identifikace s hnutím YMCA
• dobrá znalost AJ nutná, další jazyk výhodou
• dobrá znalost práce s PC
• samostatnost a flexibilita (včetně časové flexibility)
• schopnost vybudovat a vést tým spolupracovníků
• připravenost převzít právní a ekonomickou odpověd-

nost za řízení obecně prospěšné společnosti.

Nabízíme dlouhodobý pronájem 
řadové garáže Na Řetízku.

Tel.: 602 844 946
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Kino SOKOL
461 612 505

Ú
t 

7. 11.
St  

8. 11.
17.00

Ú
t 

7. 11.
St  

8. 11.

Čt    9. 11.
Pá

10. 11.

Ne 12. 11.

Ú
t

14. 11.
St 15. 11.

Čt
16. 11.

Pá 17. 11.

Ne
19. 11.

Út
21. 11.

St 22. 11.

Čt 23. 11.
Pá

24. 11. 

Ne 26. 11. 
15.00
17.00
Ne 26. 11.

Po 27. 11.
9.30

Út 28. 11.
St

29. 11.

Čt 30. 11.
Pá 

1. 12.

GARFIELD 2 •
 Film

 U
SA. Jeho královská výsost je zpět. Režie:

Tim
 H

ill, česká verze, 80 m
in. Vstupné 35 Kč•

ŽEN
A VE VODĚ

•
 Film

 U
SA. Vysvobození je daleko a čas běží…

H
rají: Paul Giam

atti, Bryce Dallas H
ow

ard aj. Režie: M
. Night

Shyam
alan, 110 m

in. Vstupné 65 Kč •
T *

GRAN
DH

OTEL•
Film

 ČR. Nová kom
edie Davida Ondříčka. „Li-

di jsou jako m
raky.“ H

rají: M
arek Taclík, Klára Issová, Jaroslav

Plesl aj. 95 m
in. Vstupné 60 Kč •

ROZCH
OD! •

Film
 U

SA. Kom
u budete fandit vy? H

rají: Vince
Vaughn, Jennifer A

niston, A
dam

s aj. Režie: Peyton Reed,
110 m

in. Vstupné 55Kč •
T *

KRÁSKA V N
ESN

ÁZÍCH
•

Film
 ČR. Tragikom

edie Jana H
řebej-

ka a Petra Jarchovského o sexu, penězích a dobrém
 člověku.

H
rají: A

na Geislerová, J. B
rejchová, E. Vašáryová,

J. Abr-
ham

, R. Luknár aj., 110 m
in. Vstupné 70 Kč •

 **
STRÁŽCE•

Film
 U

SA. Ve 141 leté historii Tajné služby nikdy ne-
byl zrádce... až do teď. H

rají: M
ichael Douglas, Kim

 Basinger,
Kiefer Sutherland aj. Režie: Clark Johnson, 110 m

in. Vstup-
né

55 Kč •
T *

H
AVAN

A BLU
ES •

 Kino Art.
Film

 Španělsko, Kuba, Francie.
Film

 v rytm
u m

oderního kubánského rocku. H
rají: Alberto Joel,

Garcia Osorio, Roberto Sanm
artín aj. Režie: Benito Zam

brano,
110 m

in. Vstupné 65 Kč
•

 T
**

H
EZKÉ CH

VILKY BEZ ZÁRU
KY

•
Film

 ČR. Kom
edie o tom

,
jak si n

elze dělat ilu
ze. H

rají: J. Jan
ěková, B

. Polívka,
J. Krausová, David Kraus aj. Režie: Věra Chytilová, 110 m

in.
Vstupné 55 Kč •

 

H
ADI V LETADLE •

Film
 U

SA. Pohodlně se usaď
te, připoutej-

te se a užijte si vaši nejhorší noční m
ůru…

 H
rají: Sam

uel
L. Jackson, Byron Law

son aj. Režie: David R. Ellis, 105 m
in.

Vstupné 65 Kč •
T *

M
RAVEN

ČÍ POLEPŠOVN
A

•
 Film

 U
SA. Gigantická bitva m

ini-
aturních rozm

ěrů. Režie: John A. Davis, česká verze, 90 m
in.

Vstupné 35 Kč •
 

CAN
DY

•
Film

 Austrálie. Velká láska plná drog! H
rají: H

eath
Ledger, Abbie Cornish aj. Režie: Neil Am

field,  110 m
in. Vstupné

65 Kč •
T **

VÁN
OČN

Í SEN
•

 Pásm
o dětských pohádek pro nejm

enší.
Vstupné 15 Kč•

 

W
ORLD TRADE CEN

TER
•

Film
 USA. Celý svět si tehdy prožil pek-

lo. Dva m
uži prožili něco navíc. H

rají: Nicolas Cage, M
ichael Pena,

M
aria Bello aj. Režie: Oliver Stone, 130 m

in. Vstupné 55 Kč  •
T *

VOLVER
•

Španělský film
. Nový film

 s puvabnou hereckou Pe-
nelope Cruz v hlavní roli s názvem

 Volver. Dále hrají: Carm
en

M
aura, Lola Duenas aj. Režie: Pedro Alm

odóvar, 120 m
in. Vstup-

né 65 Kč •
T **

Kultura •
 hudba •

 výstavy •
 přednášky

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

Regionální m
uzeum

461 615 287

Sm
etanův dům

461
613

239

Výtvarná soutěž „Kam
arádi z knížek“ - úkolem

 soutěžících je
nam

alovat „království“ z pohádkových příběhů.

JOSEF VÁCH
AL A PORTM

ON
EU

M
- přednáška M

gr. Jiří Kaše

TRADIČN
Í PRODEJ VYŘAZEN

ÝCH
 KN

IH
 A KN

IŽN
ÍCH

 DARŮ
-

ceny od 1 Kč.
PIARISTÉ GERM

AN
 PRESIDEN

T A FLORU
S STAŠEK

- přednáš-
ka PhDr. M

. Skřivánka 
JU

LIU
S M

AŘÁK A ČESKÉ KRAJINÁŘSTVÍ- přednáška M
gr. J. Ka-

še 

PŘEDVÁN
OČN

Í ČAS V KN
IH

OVN
Ě

- tradiční zdobení perníčků,
prodej keram

iky, ozdob z drátků, vánočních vazeb a svíček.

Ú
t

14. 11.
17.00
St  15. 11.
9 - 17
Ú

t
21. 11.

17.00
Ú

t
28. 11. 

17.00
St  29. 11.
9 - 17

>
otevřeno: Ú

t - Pá 8 - 12 a 13 - 16, So - Ne 9 - 12, 13 - 17 hodin

>
V listopadu pokračuje výtvarná soutěž „Kam

arádi z knížek“

28. 11.
-

31. 12.

28. 11.
-

31. 1.

Ne
3. 12.

Ne
3. 12.

14.30
Ne

10. 12.

Ne
10. 12.

14.30

St
8.11.

19.30
Čt  

9.11.
19.30

Ú
t

14. 11.
19.30
Ú

t
21. 11.

19.30

Po
27. 11.

19.30
od

29. 11.
do 3. 12.

Po 
4. 12.

19.30

Čt
14. 12.

19.30

PLN
Ý KAPSY ŠU

TRŮ
- divadelní představení. U

vádí film
ová

a
Divadelní agentura Praha (M

iroslav Vladyka, Radek H
olub)

TRAVESTIE EU
ROTOU

R
AN

EB Z
ČECH

 AŽ N
A KON

EC SVĚTA. Zá-
bavná show

 populárních songů z
celého světa od nejznám

ějších
hvězd.
H

RADIŠŤAN
– koncert. Pořádá: M

A
JÁLES, o.p.s.

K
M

OCH
Ů

V VEČER
. Ú

činkuje: D
echový orchestr Sm

etanova
dom

u Litom
yšl. Dirigent: Vratislav Blažek. Zpěv: Sylva Zorníko-

vá, M
arie M

elšová
LAĎ

A K
ERN

D
L, TEREZA K

ERN
D

LO
VÁ, FELIX SLO

VÁČEK
-

vánoční koncert. Pořádá firm
a LITEX Litom

yšl.
BOH

DAN
 KOPECKÝ po 60 letech. Ojedinělá výstava raných pra-

cí akadem
ického m

alíře k
60. výročí jeho první oficiální prezen-

tace v
listopadu 1946 •

 M
alý sál Sm

etanova dom
u otevřeno den-

ně od 12 do 18 hodin. Vernisáž 28. listopadu od 16 hodin. 
SM

ÍŠEN
É POCITY

– divadelní představení. Ú
činkují: Jana H

la-
váčová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Ladislav H

am
pl alt.

Josef Zyka. Zařazeno v
předplatném

.
ŠŤASTN

É VÁN
OCE JITKY ZELEN

KOVÉ
– vánoční koncert

Lidový dům
461

619 183
do  9.12.
od 17.00
do  2. 12.
od 20.30
do  1. 12.
od 20.30
Ne

12. 11. 
15.00
Ne

26.11.
14.00 

každou sobotu TAN
EČN

Í KU
RS PRO M

LÁDEŽ
- kurz obsahuje 11

lekcí vč. 3 prodloužených a závěrečný věneček
každou sobotu TAN

EČN
Í PRO DOSPĚLÉ – pokročilé s učitelem

 
tance Janem

 Bílkem
. 

každý pátek
TAN

EČN
Í PRO DOSPĚLÉ

– začátečníky s učitelem
 

tance Janem
 Bílkem

. 
Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby Děda Vševěda

- pohád-
ku pro m

alé i velké uvádí divadelní spolek Vostřebal Benátky
K

ATEŘIN
SK

É POSEZEN
Í

PRO SEN
IORY - k tanci a poslechu

hraje oblíbený M
alý taneční orchestr z České Třebové.

Předprodej vstupenek v Inform
ačním

 centru, tel.: 461 612 161 
Vysvětlivky: T - film

 s titulky, *  do 12 let nepřístupno**  do 15 let nepří-
stupno, *** do 18 let nepřístupno 

ČEŠI V
AN

TARK
TIDĚ - výstava dokum

entárních fotografií,
pořízených přím

ým
 účastníkem

 stavby české stanice na An-
tarktidě H

ynkem
 Adám

kem
. 

VÁN
OCE S

PASEKOU
- výstava

Ve spolupráci s
Nakladatelstvím

 Paseka - prodejní výstava
knih.  Knihy bude m

ožno zakoupit v
adventním

 čase. Vánoč-
ní atm

osféru budou dotvářet M
rázův pohyblivý betlém

 a
Ob-

razy Josefa M
atičky. Vernisáž výstavy proběhne 26. listopadu

v
16.00 hodin v

budově m
uzea.

V
rám

ci výstavy proběhnou tradiční adventní program
y: 

Adventní vazba
- Žáci Střední zahradnické školy a

Středního od-
borného učiliště v

Litom
yšli předvedou pod vedením

 Evy Klaba-
nové ukázky vazby adventních věnců a

vánočních dekorací.
Beseda se spisovatelkou PhDr.M

ilenou Lenderovou.H
ovořit

se bude zejm
éna o

její nové knize snázvem
 Radostné dětství.

Patchw
ork - paní Antonie Chalupná a

paní Oldřiška Sm
ékalo-

vá předvedou šití „patchw
orkovou“ technikou a

další zajím
a-

vé ruční práce.
Vypravování potom

ků o
životním

 díle m
alířky a

ilustrátorky
M

arie Fischerové - Kvěchové. 

M
usic club Kotelna

461 615 297
>

Začátky vždy ve 20 hodin 

DANCE PARTY - vstup zdarm
a!

DISKOTÉKA 70. - 90.let - D
J Alík

STO ZVÍŘAT - koncert/křest D
VD

DANCE PARTY - vstup zdarm
a!

H
ORKÝŽE SLÍŽE - koncert

DANCE PARTY - vstup zdarm
a!

M
U

SIC PARTY - D
J M

ilhaus
CLOU

 - koncert
DANCE PARTY - vstup zdarm

a!
FU

LL CON
TACT - m

agické bubny - koncert
DANCE PARTY - vstup zdarm

a!
VYPSAN

Á FIXA - koncert

St 
8. 11.

Pá 10. 11.
So 11. 11.
St

15. 11.
Pá 17. 11.
St

22. 11.
Pá 24. 11.
So

25. 11.
St 29. 11.
Pá

1. 12.
St 

6. 12.
Pá 

8. 12.

do
26. 11.

VÝSTAVA TRIO•
 Dům

 U
 Rytířů

Výstava fotografií Jaroslava H
oráka a M

ilana Dvořáka, obrazů
Vladim

íra Vícha.

>
otevřeno denně krom

ě pondělí 9 - 16

M
ěstská galerie

461 614 765

Galerie Café bar Sofia
461 613 191

JOSEF FIKEJZ - OBRAZY
•

 Hotel Sofia - otevřeno denně,
vstup volný

do
31. 12.

M
ěstská knihovna

461 612 068



Za účasti všech tři základních škol,
Střední pedagogické školy, Gymná-
zia Aloise Jiráska a několika škol
z okolí Litomyšle se na počátku října
v Litomyšli uskutečnil Týden kniho-
ven. Tato celorepubliková akce se

rok od roku těší stále většímu zájmu veřejnosti.
Letošní ročník byl věnován spisovateli Václavu
Čtvrtkovi, a tak ani v litomyšlské knihovně ne-
mohlo chybět téma pohádek pro děti. Ve středu 5.
října se proto malí čtenáři vypravili se svými peda-
gogy a pracovnicemi knihovny do města v přestro-

jení za pohádkové bytosti. Týden knihoven se kni-
hovnice snaží věnovat propagaci literatury, a tak
byl jeden den věnovaný i Karlu Hynku Máchovi,
kterého zájemcům v poutavé přednáčce přiblížila
profesorka Janáčková a interiér knihovny zdobí
nová socha tohoto básníka z kašírovaného papíru
a látky, kterou vytvořily žákyně Výtvarného studia
Šárky Hrouzkové z Dolního Újezdu. K Boženě Něm-
cové, která vznikla stejnou technikou pod šikov-
nýma rukama výtvarnice Hany Cibulkové z téhož
studia vloni, tak přibyl neméně slavný literát, od
jehož úmrtí letos v listopadu uplyne 170 let.   -eh-

V Týdnu knihoven přibyl k Němcové Mácha

15

Vzpomínkové kalendárium 
Litomyšle v listopadu 2006

Sto zvířat pokřtí v Kotelně nové DVD
Skupina Sto zvířat se během léta pořádně zapotila
nejen kvůli horkému počasí. Během prázdnin toho
tato nespoutaná partička, hrající stále populárnější
styl ska, stačila opravdu hodně. Zahrála na desít-
kách festivalů, vyměnila trumpetistu a má nového
manažera. K odpočinku či zimnímu spánku se ovšem
tito hudebníci nechystají ani teď. Právě naopak.
V říjnu se chystají na turné po českých a moravských
městech. Jsou prostě k neutahání, stejně jako jejich
fanoušci. Když je totiž loni v listopadu, na závěreč-
ném dvojkoncertu s hosty v Paláci Akropolis, vytles-

kali diváci již poněkolikáté zpět na pódium, volal na
ně Honza Kalina: „Jste normální?“. A právě tato věta
- Jste normální? - dala název jejich prvnímu dvoj-
DVD. Jestli jsou tedy Zvířata normální nebo ne, se
mohou fanoušci přesvědčit v sobotu 11. listopadu
v Music Clubu Kotelna, kde proběhne křest již zmi-
ňovaného DVD. 
Dobrou zprávu mají Sto zvířat pro ty, kteří už se ne-
mohou dočkat nových písní. Již nyní totiž pilně pra-
cují na novém albu, které chystají na příští rok.

-red-

100 let - 6. listopadu 1906 zemřel v Litomyšli Emanu-
el Bárta, přírodopisec, profesor gymnázia, botanik,
autor přírodovědeckých knih a článků. Pohřben v Li-
tomyšli na hřbitově.
65 let - 14. listopadu 1941 zemřel v Litomyšli Vladi-
mír Bedřich Dudycha, profesor Zemské průmyslové
školy v Litomyšli, veřejný pracovník, člen rady města,
činovník Sokola, zakladatel a jednatel Spolku přátel
Růžového paloučku, živnostenský funkcionář, propa-
gátor vzdělávání učňů a jejich besídek, delegát mno-
ha společenstev a sdružení. Pochován v Litomyšli. 
110 let - 15. listopadu 1896 se narodil František Štěr-
ba, ředitel školy v ulici Zámecká, ruský legionář, ú-
častník odboje za II. světové války, starosta Sokola,
místní i okresní velitel hasičských sborů, člen vyšších
orgánů spolků, předseda Svazu bojovníků za svobo-
du.
35 let - 16. listopadu 1971 zemřel v Dobříši Josef Ka-
inar, básník, častý návštěvník našeho města a Budi-
slavi, opěvující zdejší krajinu.
80 let - 19. listopadu 1929 se v Litomyšli narodil Jan
Sedliský, zpěvák Karlínského divadla v Praze. 
55 let - 20. listopadu 1951 zemřel v Litomyšli Albert
Říha, řezník a hostinský populárního hostince, sta-
rosta Osady města Litomyšle, starosta Sokola, staros-
ta řezníků a dalších spolků v Litomyšli. Myslivec i ry-
bář. V mládí sportoval v různých oborech tělesné vý-
chovy, pochován v Litomyšli.
155 let - 21. listopadu 1831 se v Praze narodil Hanuš
Svačina, rytec, malíř a grafik. Jeho album obrázků
z Litomyšle a okolí vydalo Veselíkovo knihkupectví
v roce 1888.
35 let - 23. listopadu 1971 zemřel Rudolf Beneš, ma-
líř a krajinář, asistent prof. Kysely v Praze. Rodák Li-
tomyšlský, častý návštěvník našeho města. Asi před
10 lety byla v Praze velká výstava jeho díla.
125 let - 24. listopadu 1881 se v Hořicích narodil Zde-
něk Matěj Kuděj, spisovatel, cestovatel, světoběž-
ník, tramp. Podzim života prožil v Litomyšli. Je auto-
rem mnoha knih, brožur, povídek, které se stále vydá-
vají. Přítel mnoha spisovatelů a umělců, s kterými
prováděl cesty Čechami a i pražskými ulicemi a domy.
V Litomyšli stále chybí jeho pamětní deska. Pohřben
na litomyšlském hřbitově.
55 let - 25. listopadu 1951 se v Litomyšli narodila He-
lena Zemanová, sochařka, ředitelka Městské galerie
Litomyšl. 
80 let - 26. listopadu 1926 zemřela Eliška Krásno-
horská, spisovatelka, básnířka, autorka libreta Sme-
tanových oper Tajemství, Hubička, Čertova stěna,
různých románů a povídek.
95 let - 29. listopadu 1911 se narodila Merie Jetlebová,
choť berního úředníka v Litomyšli. Zemřela v Osvětimi
roku 1943.                     Připravuje Miroslav Sobotka

V soutěži Pohádkový les zvítězila 2. třída I. ZŠ.

Děkujeme všem organizujícím přátelům za věrohod-
nou rekonstrukci svatby a věcné dary „Made in LIKO“
a všem hostům děkujeme za účast. Za dalších 10 let se
těšíme opět na viděnou. 

Renata a Martin Edlmanovi

V červenci tohoto roku jsem v nevolnosti na vysoko-
mýtské ulici upadla a způsobila si zlomeninu pravé
ruky. Osádka sanitního vozu mi poskytla první po-
moc. Zdravotníci byli velice laskaví a převezli mne do
nemocnice v Litomyšli. Tam jsem se setkala s velkou
ohleduplností a laskavostí, a to nejen při vlastním o-
šetření. V průběhu hospitalizace mě postihla závažná
rodinná událost. MUDr. Dvořák a všechen personál
projevil pro moji situaci pochopení, snahu mne uklid-
nit a potěšit. Patří jim můj upřímný dík.

A. W., Vysoké Mýto
(celé jméno má redakce k dispozici)

Poděkování

V rámci Týdne knihoven byly v městské knihovně předány ceny za výtvarné a literární soutěže. Účast ne-
byla velká, ale vítězné práce byly skutečně pěkné a zdobily prostory knihovny ještě následujících 14 dní.
V soutěži Pohádkový les zvítězila 2. třída I. ZŠ pod vedením paní učitelky Vohralíkové. V literární soutěži
zabodovaly děti ze ZŠ Janov, které nám napsaly, proč čtou rády básničky. Z jejich vyznání by měl určitě
radost i Jiří Žáček, kterého některé děti jmenovitě vzpomněly. Důkazem, že i žáci 1. stupně mohou vy-
tvořit působivé ilustrace k Máchovu Máji, byly výkresy dětí ze ZŠ Němčice, které se staly vítězi výtvarné
soutěže v mladší věkové kategorii. Ve starší věkové kategorii vyhrálo trojrozměrné dílo - postava K. H.
Máchy - jehož autorkami byly K. Kučíková, I. Dosedělová, M. Rádková, K. Vostřelová, B. Košňarová a A.
Šimková z Výtvarného studia v Dolním Újezdě. Vítězové výše jmenovaných soutěží si odnesli pěkné ceny.
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Tato čtvrtá prosba Otčenáše vyslovuje přání, aby
ten, kdo prosí, měl dostatek všeho, co potřebuje
k dennímu živobytí. Vyslovujeme zde touhu, aby se
chleba dostávalo denně, tedy stále. Nejde o nadby-
tek, ale o životní potřebu, kterou v důvěře vyprošu-
jeme a doufáme od Boha. S obdarováním lásky Boží
se seznamujeme denně. Slunce, voda, vzduch!
Dostáváme hodně a dost k tomu, abychom se mohli
také starat o vyšší věci, než je pouhý pokrm. Máme
vědět, že dostáváme dost k tomu, abychom se sta-
rali a mohli starat i o věci důležitější, než je pouhý
pokrm. Máme vědět, že prosbou za Otcův denní dar,
nutný k životu, vyslovujeme zároveň svůj závazek
vděčnosti, závazek pilně a poctivě pracovat a sdílet
se s bližními o tyto dary. Prosba o chléb vezdejší je
v samém středu modlitby Páně. Poznáváme, jak na
ni Pán odpovídá? Umíme se upřímně radovat z do-
brých darů, které v přítomnosti přijímáme? Bojíme
se zítřka, toho, co bude, slyšíme, co všechno bude
dražší. Nebuďme nevděční! Je toho tak mnoho,

z čeho je člověk živ. Chlebem vezdejším přeci rozu-
míme obživu na dnešek, na zítřek, pro všechny dny
našeho života. Prosíme, abychom měli na každý den
tolik, kolik potřebujeme k životu. Ne méně, ne více.
Z bídy a hladu dokáže člověk udělat hrozné věci. A-
však z přepychu a nadbytku spáchá často věci ještě
hroznější. Prosbou o denní chléb se modlíme za ce-
lé lidstvo. Chléb náš - nás všech. Prosíme v množ-
ném čísle, vždycky nás musí zajímat, zda mají dost
všichni. Hlad na jedné straně a nadbytek na druhé
straně, ustavičně ohrožuje celé lidské pokolení. Už
ve Starém zákoně čteme: Země vám vydá své plody
a budete jíst dosyta a přebývat na ni bezpečně. Bůh
nám dal zemi bohatou, která byla a snad ještě dnes
je schopna nás všechny uživit. To ovšem nezname-
ná, že musíme zemi vydírat, ždímat z ní čím dál víc.
Vždyť právě to je důvod, proč přebývání na Zemi už
není tak bezpečné. Máme zkažené vody, zkažený
vzduch, je ohrožená lidská existence. Pozor, člově-
če! Prosba o statky vezdejší není důvodem k bez-

mezné honbě za statky naší země. Věřící člověk pro-
sí o obživu na dnešek a zítřek, nevydírá na Pánu Bo-
hu pojistku na dlouhověkost bez zásluhy, nepředpi-
suje si lhůtu pro věčnou péči, nesnaží se za každou
cenu zabezpečit proti všemu, či dokonce proti
všem. K prosbě o denní chléb patří nutně skromné
srdce. A také srdce plné vděčnosti. Bůh nechce
hlad. Jak by nám mohla být lhostejná jakákoli lid-
ská bída. Člověk, který se dívá kolem sebe, ví, že je-
ho živobytí nezáleží jenom na něm a ostatních li-
dech. Nestačí jen pracovat. Aby se urodilo, musí být
vhodné přírodní podmínky. A ty nejsou v lidských
rukou. Rozhodují okolnosti, které lidé nezvládají.
Je Vyšší moc, než lidská a naše práce se bez ní neo-
bejde. Jsme závislí na Dárci života. Proto prosíme,
aby nám dal čeho potřebujeme. A pamatujme, že
k prosbě o denní chléb náleží i hluboká vděčnost za
vše, čeho se nám denně dostává.

Věra Říhová, farářka CČSH v Litomyšli

Chléb náš vezdejší dej nám dnes

Lánská hučka se běžela letos také v Dánsku
Letošní, v pořadí už
čtrnáctá, Lánská
hučka - tradiční čty-
řiadvacetihodinový
štafetový běh na je-
den kilometr pořá-
daný litomyšlskými
skauty - skončila
v sobotu 30. září de-
sátým nejlepším vý-
sledkem v historii.
Celkem 91 účastníků
uběhlo 306, 850 km.
Loňský nejhorší vý-
sledek se tak neopa-
koval, babí léto na-
víc dalo zapomenout
na loňský mráz.
Také letos absolvoval
jeden ze skautů svůj

úsek daleko za hranicemi své vlasti. V sobotu 30. září
v 11 hodin vystartoval v dánském městě Horsens s te-
lefonem v ruce po břehu místní řeky David Zandler,
který je v této západoevropské zemi na studijním po-
bytu. V minulých letech se takto do akce zapojili běž-
ci v Austrálii či Spojených státech amerických.
Při parahučce se letos kroužilo po stometrovém okruhu
celých 24 minut v sedačce invalidního vozíku.         -eh-

Učitelé z Maaseiku a Oxfordu v Litomyšli
Na pozvání pedagogů a žáků III. základní školy T. G.
Masaryka přicestovali v první polovině října do Lito-
myšle učitelé ze tří evropských škol - BSGO „De Sp-
rong“ z belgického Maaseiku a SS Philip and James
Primary School Church of England z anglického Oxfor-
du. Školy spojuje účast v mezinárodním projektu Co-
menius, jehož tématem jsou tentokrát národní zvyky
a kulturní tradice. 
Už na jaře navštívili Oxford dva pedagogové
z Litomyšle. Nechali se inspirovat tvůrčím přístupem
svých anglických kolegů k výuce - tzv. projektovým
vyučováním, na kterém je systém vzdělávání
v Británii postaven. „Myslím si, že kombinace toho, co
si žáci zapamatují, s tím, co prožijí, je to, co bychom
chtěli také u nás. Pro děti je nejdůležitější
bezprostřední kontakt s anglicky mluvícími lidmi.
Přesvědčujeme se stále o tom, že to našim žákům
chybí a na jejich slovním projevu je to patrné,“
zamýšlí se ředitel školy Pavel Jirsa.
Během svého pobytu v Litomyšli se hosté seznámili
s podmínkami a formami vyučování v české škole, set-
kali se také s vybranými žáky, aby si s nimi v prostor-

né aule povídali v anglickém jazyce o životě v jednot-
livých školách, zavítali rovněž do Toulovcových Maš-
talí a do Prahy. Do Litomyšle měli přijet i kantoři z Tu-
recka. Ti však letos nedosáhli na potřebnou dotaci,
a tak se reciproční zájezd Litomyšlských do Ankary
prozatím odkládá.                -eh- foto Čestmír Čeřovský

Tradiční výstava betlémů, kterou pořádá České sdru-
žení přátel betlémů - Betlémáři Litomyšlska, se letos
uskuteční ve dnech 1. - 10. prosince včetně. Betlémy
budou vystaveny v Evropském školícím centru YMCA
v Zámeckém pivovaru.

Tradiční výstava 
betlémů

Účastníci parahučky si vyzkoušeli, jaké to je být upoután
na invalidní vozík.                               Foto Rudolf Rudoltický

Nejstarším účastníkem se stal
osmapadesátiletý Jaroslav Dvo-
řák, nejmladším naopak jeho
dvouletý vnuk Šimon Lustyk. 

Učitelky z anglického Oxfordu Gemma Cockfield a Kelly Bra-
in (zcela vlevo) mezi žáky III. základní školy v Litomyšli.

V Regionálním muzeu bude znovu od 27. listopadu k vi-
dění výstava věnovaná české přítomnosti na bílém
kontinentu. 
Prvním Čechem v Antarktidě byl Václav Vojtěch, který
do Velrybího zálivu v Rossově moři připlul 27. ledna
1929 na pulubě lodi Eleanor Bolling s dalšími členy po-
sádky. Loď tehdy pod velením admirála Richarda Byrda
přivezla zásoby pro polárníky, kteří obývali tábor Malá
Amerika. Další Češi pracovali v Antarktidě až v období
let 1957 - 1970. Postupně zde pracovalo dvanáct čes-
kých vědců a novinářů, kteří za sebou zanechali odbor-
né práce, deníky se zápisky, fotografie i publikace.
Současná kapitola českého antarktického příběhu za-
číná na konci osmdesátých let. Na jaře roku 2005 jsme
se stali 26. státem na světě, který dokázal v Antarktidě
vybudovat, podle velmi přísných pravidel, svoji stanici.
Tuto etapu na výstavě přibližuje RNDr. Hynek Adámek
(1962), který vystudoval fyzickou geografii, aby poslé-
ze prošel moha profesemi od vědeckého pracovníka po
průvodce v cestovní kanceláři. Adámek je spoluauto-
rem publikací Živá Afrika, Etiopie - Čas je dar Afriky
a Island - soulad protikladů. Od roku 2003 velice úzce
spolupracuje s magazínem National Geographic Česko.
Antarktický projekt a vystavované fotografie z něj jsou
jedním z výsledků této spolupráce.                         - red-

Češi v Antarktidě 

Tématem ekumenické biblické hodiny v úterý 21. li-
stopadu od 18.30 hodin v Církvi bratrské v Litomyšli
(naproti vlakovému nádraží) bude Křesťanův vztah
k veřejné moci. K ekumenickému biblickému rozho-
voru tvou zástupci všech církví v Litomyšli.           -red-

Ekumenická biblická
hodina 



Grafika Vladimíra Vícha a fotografa Milana Dvořáka
doprovází na nedávno zahájené výstavě v domě
U Rytířů zástupce mladší generace fotograf
Jaroslav Horák. Uzavřelo se tak Trio velice
zajímavých autorů, které k sobě poutá láska
k české krajině, zvláště k Vysočině a k Litomyšli.
Každý z nich je však zachycuje svým
nezaměnitelným způsobem a z díla je patrný
osobitý rukopis. Vích i Dvořák letos oslavili svá

Trio - fotografie a grafika v domě U Rytířů
životní jubilea pětasedmdesáti, respektive
sedmdesáti let. Přes zralý věk jsou však oba
výtvarníci duchem nadále mladí a otevření všemu
novému, a to nejen v umění. Na společné výstavě se
podíleli už v minulých letech. Trio v roce 2004
v Orlickém muzeu v Chocni a v litomyšlské Galerii
Café bar Sofia doplnil řezbář Bedřich Veselík.
Výstava v domě U Rytířů potrvá do 26. listopadu
a určitě  stojí za shlédnutí. -red-
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Zámecká restaurace 
v Nových Hradech 
přešla na sezónní provoz
Od letošního roku se majitelé rokokového zámku
v Nových Hradech rozhodli přizpůsobit provoz zá-
mecké restaurace turistické sezóně zámku, tedy pro-
vozovat ji jako doplňkovou službu návštěvníkům zá-
meckého areálu, který je každoročně otevřen od 1.
května do 31. října. Zámecká restaurace v Nových
Hradech byla poprvé otevřena veřejnosti 15. června
2001 spolu s celým zámeckým areálem. Až do letoš-
ního roku byla restaurace otevřena celoročně, pře-
stože návštěvnost v zimních obdobích činila necelou
pětinu vytíženosti v letních měsících. „V rámci eko-
nomické stability celého podniku jsme se nechali
nyní inspirovat dlouholetou zkušeností provozování
soukromých historických památek v zahraničí, a to
především v Anglii, kde je takřka pravidlem, že gas-
tronomické služby v historických objektech jsou
součástí poskytovaného zákaznického servisu pouze
v období, kdy je památka otevřená pro veřejnost,“
vysvětlují manželé Magda a Petr Kučerovi. V zimním
období plánují mimo jiné i renovaci kuchyně a inter-
iéru restaurace, která je nepřetržitě v provozu již pět
let. Přestože bude zámecká restaurace do 30. dubna
veřejnosti uzavřena, společenské večery, svatební
hostiny a jiné větší akce, spojené s jejím provozem,
lze po dohodě s majiteli zámku sjednat i v tomto ob-
dobí.                                                                           -red-

Soukromá střední odborná škola

Tyršova 237, 570 01 Litomyšl, 
tel., fax: 461 614 711

e-mail: trcentre.lit@worldonline.cz
www.tradingcentre.cz

organizuje 4leté studium 
pro absolventy ZŠ

EKONOMICKÉ LYCEUM
Kód: 78-42-M/002

MANAGEMENT OBCHODU
Kód: 64-42-M/036

Studium je ukončeno 
maturitní zkouškou.

Po telefonické domluvě můžete 
navštívit naši školu kdykoli.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Mladí výtvarníci malovali v plenéru
Součástí oslav 60. výročí Základní umělecké školy
Bedřicha Smetany v Litomyšli byla výstava prací žáků
výtvarných oborů vedených Šárkou Frankovou a Mi-

chaelou Kotlárovou. Díla, vystavená v prostorách YM-
CA a ekumenické kaple Zámeckého pivovaru, vznikla
mimo jiné i během zářijového čtyřdenního malování v
plenéru na hradě Svojanově. Inspirací se mladým vý-
tvarníkům stala bohatá tvorba akademického malíře
Bohdana Kopeckého, který děti osobně navštívil a se-
známil je se svým vztahem k umění, přístupy k výtvar-
ným technikám i životními osudy. Děti se snažily o za-
chycení barevnosti okolní přírody i struktury povrchu
organismů. Přestože známý malíř nalezl své životní
poslání především v zobrazování neživé přírody, měl
si se zástupci nastupující generace hodně co říci. Řa-
da dětských prací najde své trvalé místo v prostorách
litomyšlské nemocnice, kde se zcela určitě budou po-
dílet na uzdravujícím procesu léčby pacientů.
Oslavy školního jubilea završil páteční program hu-
debního a dramatického oboru ve Smetanově domě.
-eh- foto Ctirad Čtverák

V sobotu 11. listopadu a v neděli 12. listopadu zavoní
keramická dílna výtvarníka Jiřího Dudychy a Ateliér
DUKE Bohemia jeho syna v Nádražní ulici vánočním
časem. Pokud přijmete pozvání na akci s názvem
Vánoce u Dudychů, budete moci obdivovat ukázky vá-
nočního aranžování, svícny originálního designu
uznávaného keramika a dárkovou keramiku. Milá po-
zvánka, kterou vám rádi tlumočíme, se tak může stát
vhodnou příležitostí k zakoupení vánočního dárku,
který ozdobí nejeden byt. Otevřeno bude v sobotu od
10 do 17 hodin, v neděli od 13 do 17 hodin.
Předvánoční čas mezi hrnčířskými kruhy přívětivé ke-
ramické dílny u Dudychů připomenou vedle vánoční
hudby také nové aromalampy, evokující pohádkové
příběhy.                                                                          -eh-

U Dudychů připravují Vánoce

Moderní litomyšlská architektura
19. a 20. století očima studentů gymnázia

Na Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli se v rámci
předmětů výtvarná výchova a seminář z výtvarné vý-
chovy, které jsou určené pro studenty od 15 do 19 let,
dlouhodobě posiluje tendence po poznávání výtvar-
ných objektů a výtvarné tradice regionu. V minulém
školním roce se studenti zapojili do dlouhodobější
studentské práce. Jejím cílem bylo shromaždit texto-
vý i obrazový materiál o výtvarnících (především ma-
lířích) spjatých s regionem. Z pořízeného materiálu
pak studenti připravili panely, které dnes slouží z ma-
lé části jako dekorace školních prostor, ale zejména
jako výukový materiál pro další ročníky (k nahlédnutí
na www.glit.cz). Slavnostní prezentace těchto stu-
dentských prací, která proběhla 30. května tohoto ro-
ku, se stala vedle ocenění jejich práce dobrou příleži-
tostí pro kontakt mladých lidí s výtvarníky z tohoto
města.
Letošním úkolem výtvarně orientovaných studentů je
zmapovat významné moderní architektonické objekty
města Litomyšle. Architektura byla pro letošní pro-
gram vybrána z několika důvodů. Jednak ta moderní

litomyšlská se vyznačuje mimořádnou kvalitou, jed-
nak vnímání architektury (a speciálně moderní) vyža-
duje určité poučení konzumentů. V praxi si opět sku-
piny nebo i jednotlivci vybrali stavby vzniklé v 19.,
především ale ve 20. století (například budovu gym-
názia, integrované školy, budovy základních škol, ob-
chodní dům Kubík na náměstí, regenerovaný zámecký
pivovar atd.). V této fázi, s pomocí vyučující, shro-
maždili materiál, který jednotlivé budovy přibližuje
a charakterizuje. Další fází je příprava trvalých pane-
lů. Ty budou nejprve podrobeny společnému vyhod-
nocení, 7. prosince tohoto roku budou v aule gymná-
zia představeny školní a zčásti mimoškolní veřejnosti
a konečně opět rozmístěny po škole, aby se staly výu-
kovou pomůckou. Účast na této prezentaci už přislíbil
režisér cyklu Šumná města Radovan Lipus, měli by se
jí zúčastnit i architekti Pleskot a Burian. Celá akce se
uskuteční pod patronací Pardubického kraje, osobně
významnou pomocí přispívá radní zodpovědný za ob-
last kultury a památek Miroslav Brýdl. 

-red-

LIKO INFORMUJE
O státním svátku 17. listopadu

svážíme komunální odpad 
jako ve  všední den.
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• 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

Hotel Zlatá Hvězda Vás srdečně zve na tradiční 

kachní a králičí hody, 
které budou probíhat ve dnech 16. - 19. listopadu. 

Přijďte ochutnat tradiční českou specialitu. 
Rezervace je možné objednat na tel. 461 615 338 

Hotel Zlatá Hvězda s. r. o., Smetanovo nám. 84
Litomyšl, tel.: 461 615 338, tel/fax: 461 615 091

www.zlatahvezda.com

kosmetický salón JANA
hotel Dalibor Litomyšl

- kvalitní služby za velmi přijatelné ceny
- příjemné prostředí hotelu Dalibor
- pro nové zákazníky kosmetický dárek zdarma
- prodej kosmetiky Atok Cosmetic Karl Hadek

Objednávky kdykoliv na tel. č.: 604 564 839
Těšíme se na Vás!

Inzerce

Sportovní bbar
TYPOS CCZ

PROVOZ NONSTOP
Juke box - středy, pátky zdarma

Sledování sportovních přenosů

• SMETANOVO NÁMĚSTÍ •

(na rohu proti poště)

VÁNOČNÍ NABÍDKA
Při dokoupení celé kúry (10 sezení)
detoxikační metody Dr. Mary Staggs
300,- Kč sleva + malý dárek
Tato metoda představuje moderní,
velice účinný a jednoduchý způsob,
jak zbavit buňky toxinů a uvést naše 
energetické pole zpět do rovnováhy

- při zakoupení perma-
nentky do Turbo solaria
- sleva při zakoupení pěti
základních kosmetických
ošetření
- sleva při zakoupení tří
depilací nohou
+ tří parafínových zábalů
rukou
Od 1. do 20. 12. 2006

SLEVA

Kosmetika - Solarium Litomyšl
Oldřiška Dlouhá, Tel.: 731 114 485

Firma FAULHAMMER s.r.o., Tržek 38
přijmeme pracovníka na pozici 

zástupce vedoucího výrobny
krmných směsí v Tržku u Litomyšle.

Požadavky: znalost práce s PC, středoškolské
vzdělání, popř. střední odborné učiliště.

Nástup dle dohody

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

4. - 5. 11. - Eliáš Adolf, Litomyšl, 
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
11. - 12. 11. - Hebltová Vladimíra,
Sloupnice 188, 465 549 236
17. 11. - Kočí Jiřina, Dolní Újezd 838, 
461 631 126
18. - 19. 11. - Sejkorová Jitka, Polička, 
Husova 25, 606 182 715
25. - 26. 11. - Kašparová Leona, Polička, 
Janáčkova 523, 461 724 559
2. - 3. 12. - Joukl Jan, Litomyšl, Mariánská 1137
461 615 402

Lékařská služba
první pomoci
v listopadu
Pondělí - pátek 17.00 - 21.00 - nevýjezdová
LSPP složená ze zdravotní sestry LSPP a lékaře
RLP v prostorách cévní ambulance chirurgic-
kého ambulantního traktu monobloku; tel.
461 655 519.
Sobota   8.00 - 17.00 - výjezdová LSPP složená
ze zdravotní sestry LSPP a lékaře Nemocnice
Litomyšl v prostorách cévní ambulance chirur-
gického ambulantního traktu monobloku; tel.
461 655 519.
Neděle   8.00 - 17.00 - výjezdová LSPP složená
z praktického lékaře a zdravotní sestra LSPP
v prostorách svých ambulancí (Sanatio a.s. -
poliklinika Bří Šťastných 645 a ambulance
MUDr. M. Plaché).
Neděle 5. listopadu - MUDr. Večeřa - Sanatio
a.s.; tel. 461 614 878
Neděle 12. listopadu - MUDr. Mareš - ordinace
MUDr. Večeři Sanatio a.s.; tel. 461 614 878
Pátek 17. listopadu - MUDr. Leichterová -
Sanatio a.s.; tel. 461 614 425
Neděle 19. listopadu - MUDr. Cacek - ordinace
MUDr. Leichterové Sanatio a.s.; tel.
461 614 425
Neděle 26. listopadu - MUDr. Sláma - ordinace
MUDr. Řemínka Sanatio a.s.; tel. 461 614 634
Služby lékařů LSPP organizuje MUDr. A. Sle-
záčková.

Ústavní pohotovostní
služba v Nemocnici 
ve Svitavách v oboru ORL
V Nemocnici ve Svitavách došlo již v květnu ke změně
ústavní pohotovostní služby na ORL oddělení (ušní,
nosní, krční). Služba na ORL oddělení byla nahrazena
příslužbou lékaře s odborností ORL s tím, že přede-
vším pro ambulantní potřeby je ve všední den tento
lékař standardně fyzicky přítomen v době od 15.30
do 19.30 hodin; v sobotu, neděli a svátky 8.00 -
14.00 hodin.                                                                -red-

Biskupské gymnázium Skuteč
osmileté a čtyřleté

vás zve na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. 11. 2006    8  - 15  hodin
1. 12. 2006 8  - 15  hodin

8. 1. 2007 13  - 16 hodin
13. 1. 2007  9  - 14  hodin
22. 1. 2007 13 - 16  hodin

www.bigyskutec.cz
info@bigyskutec.cz
tel.: 469 326 360

KRYSTAL BESET, s.r.o.
Lezník 133, 572 01  Polička

přijme
STAVEBNÍHO TECHNIKA

praxe 5 let ve stavebnictví, 
řidičké oprávnění sk. B,

nabízíme nadprůměrný výdělek
telefon: 461 729 582, 724 086 402

NOVABRIK CZECH, s. r. o.
Lezník 133, 572 01 Polička

přijme

ŘIDIČE skupiny C, E
praxe 3 roky, přeprava pouze ČR a SR

nabízíme nadprůměrný výdělek
telefon: 461 729 582, 724 086 402

PRONAJMU DŮM čp. 90 na Braunerově 
náměstí v Litomyšli. Jenom jako celek.

Dole obchod s podloubím, 1. patro 
kanceláře, 2.patro byt (ústřední topení). 

Tel.: 602 448 631, večer 466 651 081.

Rudy Linka je po Jiřím Mrázo-
vi, Janu Hammerovi a Miro-
slavu Vitoušovi dalším skvě-
lým českým jazzovým muzi-
kantem, který si udělal velké
jméno v Americe. Žák Johna
Scofielda a Johna Abercrom-
bieho se v roce 1998 umístil
mezi deseti nejlepšími světo-
vými kytarist y v anketě
čtenářů časopisu Down Beat.

Nahrál 13 alb, velmi úspěšné bylo zejména Lucky
Southern (Quinton 2003) v obsazení R. L., Kenny Wol-
lesen, Dan Fabricatore a hosty Johnem Abercrombiem
a Johnem Scofieldem. Zatím poslední album Beyond
New York City Limits vyšlo u Sony/BMG. I když od ro-
ku 1979 žije v zahraničí, rád se vrací do Čech a přivá-
ží i zajímavé hosty. Letos v létě uspořádal v Praze
a v dalších městech fantastickou sérii koncertů, kde
vedle jeho vlastní kapely vystoupil třeba Bill Frisell
Quintet, Ravi Coltrane Quartet, Yellowjackets nebo
The Punk Funk All Stars s Ronaldem Shannonen Jack-
sonem, James Blood Ulmerem a Vernonem Reidem. 
Rudiho Linku a jeho skupinu budou moci poprvé
slyšet přiznivci moderního jazzu také v Litomyšli.
Vystoupí 15. listopadu v rámci nepravidelných Jazzo-
vých jízd, pořádaných Smetanovým domem v Zámec-
kém pivovaru.                                            Jaromír Metyš

Další horká jazzová jízda 
- kytarista Rudy Linka 
se svým triem!

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s. r.o.

Litomyšl, Smetanovo nám. 120

VÁM NABÍZÍ KE KOUPI 
výběr ze svých zakázek:

•objekt bývalé restaurace 
U Zeleného Věnce v Litomyšli 
pro víceúčelové využití

•rodinný dům
v historickém centru Litomyšle

•rekreační chatu
na Budislavi

•objekt se zahradou
na okraji Litomyšle

PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁ:
• rodinné domy v Litomyšli a okolí 
• byty v Litomyšli a okolí
• nebytové prostory v centru 

pro obchod
• velké administrativní prostory 

v centru
• starší objekty k rekonstrukci 
• zemědělské usedlosti

Kontaktujte nás:
461 612 670 -1, 728 080 947
e-mail: reality.consultvk@lit.cz

Naši kompletní nabídku najdete na
www.reality-rvc.cz/consult

FINANČNÍ PŮJČKY
SNADNO A RYCHLE
• pro zaměstnané i důchodce

• pro podnikatele i firmy
• i pro podnikatele, 
kteří nevykazují zisk

VYŘÍZENÍ ZDARMA
Tel.: 605 460 304 (M. Báča)
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Patrik Hájek vyhrál Světové finále
Reprezentant Orion Kart teamu Litomyšl Patrik Hájek
vyhrál jako vůbec první Čech prestižní Světové finále
Rok cupu v závodě motokár.
Druhý říjnový víkend za krásného, téměř letního po-
časí, se v italském Lonatu sešli jezdci z celého světa
(své zástupce vyslalo 27 zemí), aby se utkali ve třetím
ročníku Světového finále. Nedaleko jezera Lago di
Garda rozbilo svůj stan 190 nejúspěšnějších závodní-
ků zónových a republikových závodů jednotlivých ze-
mí světa. V hlavní ze čtyř kategorií Rok se jich sešla
necelá stovka. Šestnáctiletý rodák z Prahy, který je již
dva roky členem týmu Orion Kart Litomyšl neměl celý
víkend mezi svými soupeři žádnou konkurenci. Patrik
vyhrál měřený trénink, byl nejlepší v kvalifikačních
jízdách, nikdo na něho nestačil ani v prefinále, které
předchází tomu hlavnímu, a které určuje postavení na
startu rozhodující jízdy. V té náš jezdec zvítězil rozdí-
lem třídy, když druhý v pořadí Polák Andrej Gasenko
na něho ztrácel minimálně třicet metrů. Na trochu
zklamané domácí Italy zbylo až třetí místo zásluhou
Fabricia Avonda. Pro Patrika Hájka, který používá
techniku Birel Vortex dodávanou firmou JOKA, je to-
to největší úspěch kariéry. Hodně blízko k vítězství

Sedmý ročník střelecké soutěže jednotlivců pod ná-
zvem Memoriál Járy Motáka, zařazený v kalendáři
Českého střeleckého svazu pro sezonu 2006 - 2007, se
uskuteční ve dnech 18. - 19. listopadu v Plzni. Soutěž
připomíná památku vynikajícího mladého střelce Ja-
roslava Motáka z Litomyšle, který ve věku pouhých 21
let podlehl zákeřné nemoci.“S nemocí bojoval do po-
slední chvíle tak, jak byl zvyklý bojovat i na sportov-
ním poli, protože sportovní střelba byla jeho živo-
tem“, vzpomínají rodiče Jiří a Jaroslava Motákovi,
kteří závody pořádají. Sportovní vzduchovková střel-
nice plzeňské Dukly se stane místem setkání sportov-
ců, kteří se v mnoha případech s Jaroslavem Motákem
osobně znali. Soutěž ve vzduchové pušce 60 ran a 40
ran v kategoriích mužů - juniorů, žen - juniorek a do-
rostu se tak stane nejen možností získat do jednoroč-
ního držení hodnotný pohár pro vítěze, ale rovněž pří-
ležitostí vyjádřit svůj vztah k litomyšlskému střelci. A
to v prostředí, kde byl mladý Jaroslav nejšťastnější...    

-eh-

Memoriál Járy 
Motáka posedmé
letos jako Velká cena Dukly v Plzni

měl již v loňském roce, ale cestu za zlatem mu zhatila
technická závada. Patrik Hájek nereprezentoval jen
tým Orionu Litomyšl, ale celý český motokárový sport,
který má ve světě stále dobrý zvuk. Jsme rádi, že po E-
riku Janišovi se objevil další velký talent v této atrak-
tivní disciplíně, který dokázal uspět.      Martin Slavík

Kam v listopadu v Litomyšli za sportem?
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl stolního tenisu
Sobota 25. listopadu v 16.00 hodin - Litomyšl“A - MSK
Břeclav „B“ (1. liga žen), neděle 26. listopadu v 10.00
hodin - Litomyšl“A - ČSAD Hodonín „C“ (1. liga žen),
neděle 19. listopadu v 8.00 hodin - Litomyšl - Ústí (di-
vize dorostenců), od 12.30 hodin - Litomyšl - Chrudim
(divize dorostenců), neděle 26. listopadu od 9.00 ho-
din - Litomyšl „B“ - Turnov (divize žen), neděle 26. li-
stopadu od 14.00 hodin - Litomyšl „B“ - Jánské Lázně
(divize žen), neděle 5. listopadu od 9.00 hodin - Lito-
myšl „B“- Chrast „A“ (muži - 1. třída), neděle 5. listo-
padu od 14.00 hodin - Litomyšl „B“- Hlinsko“A“ (mu-
ži - 1. třída), sobota 18. listopadu od 9.00 hodin - Li-
tomyšl „C“- M. Třebová „B“ (muži - 2. třída) - vždy ha-
la TJ Jiskra Litomyšl.                             

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl šachu
Každý pátek od 17.00 hodin - tréninky i pro nečlenové
TJ - hala TJ Jiskra Litomyšl - klubovna 
Volejbalový klub Litomyšl
Sobota 4. listopadu od 10.00 hodin - Litomyšl - Chru-
dim (muži - KP 1. třída), Litomyšl - Ústí nad Orlicí (ka-
detky - KP 1. třída), sobota 11. listopadu od 10.00 ho-
din - Litomyšl - Lanškroun (ženy KP 1. třída), neděle
12. listopadu od 10.00 hodin - Litomyšl - Svitavy (ju-
nioři KP 1. třída), sobota 25. listopadu od 10.00 ho-
din - Litomyšl - Letohrad (ženy KP 1. třída), Litomyšl
- Svitavy (kadetky KP 1. třída) - vždy hala TJ Jiskra
Litomyšl.

Hokejový oddíl Litomyšl
Středa 1. listopadu od 18.30 hodin - Litomyšl - Hlin-
sko (muži), středa 15. listopadu od 18.30 hodin -
Litomyšl - Světlá n. Sáz. (muži), středa 22. listopadu

od 18.30 hodin - Litomyšl - Skuteč (muži), neděle 12.
listopadu od 17.00 hodin - Litomyšl - Skuteč (muži),
sobota 4. listopadu od 9.00 hodin + 11.00 hodin - Li-
tomyšl - Mor. Třebová (elévové + přípravka), sobota
11. listopadu od 17.00 hodin - Litomyšl - Chrudim (ju-
nioři), so 11. listopadu od 9.00 + 11.00 hodin - Lito-
myšl - Chrudim (starší + mladší žáci), neděle 12. listo-
padu od 9.00 hodin + 11.00 hodin - Litomyšl - Pardu-
bice (elévové + přípravka), pátek 17. listopadu od
19.30 hodin - Litomyšl - Hlinsko (junioři), sobota 18.
listopadu od 9.00 + 11.00 hodin - Litomyšl - Polička
(starší + mladší žáci), pátek 24. listopadu od 19.30
hodin - Litomyšl - Chotěboř (junioři), sobota 25. li-
stopadu od 9.00 + 11.00 hodin - Litomyšl - Hlinsko (e-
lévové + přípravka), neděle 26. listopadu od 9.00 +
11.00 hodin - Litomyšl - Světlá (elévové + přípravka) -
vždy Zimní stadion Litomyšl.           

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl basketbalu
Sobota 18. listopadu - Litomyšl - Trutnov (kadetky),
neděle 19. listopadu - Litomyšl - Ústí n.O. (ženy) -
vždy hala Jiskry  Litomyšl.                    

Stáj Manon a Jezdecký klub Hřebčín Suchá
Sobota 11. listopadu, sobota 25. listopadu - veřejný
trénink - vždy Hřebčín Suchá.

SPORT AREÁL s.r.o.
Bowling - listopad 2006 - květen 2007 - soutěže druž-
stev v bowlingu
Tenis - listopad 2006 - duben 2007 - zimní liga nere-
gistrovaných hráčů ve čtyřhře v pevné hale (nad 40
let). Přihlášky v recepci nebo na tel.: 461 613 923.

Připravil  Zdeněk Kocman

Stolním tenistkám začala nová sezóna
Také pro ženský A tým Litomyšle začala nová sezó-
na stolního tenisu, v které budou děvčata hájit bar-
vy Jiskry v prvoligové soutěži. „Sestava se nezmě-
nila, základní kádr tvoří trojice Lněničková, Šilha-
nová, Klátová, počítá se však i s nasazením mladých
hráček z divizního béčka,“ konstatuje trenér Karel
Štarman. „Cíl se pro prvoligový čas od září do dub-
na v posledních letech nemění, je jím záchrana
v soutěži. Jakékoli postavení od 9. místa výše by
bylo velmi příjemným překvapením,“ dodává.
Litomyšlský oddíl odstoupil od angažování cizích
hráček a chce si pomáhat z vlastních zdrojů. „Je
pravda, že tím pádem nemůžeme pomýšlet na vý-
sluní soutěže, ačkoli tomu tak v minulosti několi-
krát bylo, nicméně budoucnost oddílu bude a musí

být v zázemí mladých hráčů,“ soudí Štarman. Již
první utkání prvoligové soutěže dalo šanci Markétě
Zindulkové. Přes velkou snahu na zisk bodu v Dobrém
nedosáhla, ale její čas určitě přijde. Duel s nováčkem
soutěže, ovšem papírově silným díky posilám z po-
sledních dvou let, se Litomyšli nakonec nevydařil. Na
stolech soupeře podlehly její hráčky 4:6 (Lněničková
2,5 - Šilhanová 1,5 - Zindulková 0). Další dvě utkání
odehrála již kompletní základní trojice stolních tenis-
tek Jiskry v domácím prostředí. Družstvo Nuslí Praha
B se představilo v Litomyšli jen s dvěma hráčkami, ale
bylo vyrovnaným soupeřem do posledního zápasu.
O těsné vítězství 6:4 pro Jiskru se zasloužila Lněnič-
ková, která neprohrála ani jeden duel, naopak Šilha-
nová i Klátová zůstaly bez bodu. Rozhodovaly tedy tři

dvouhry a získaná čtyřhra (Lněničková - Šilhanová).
Proti Plzni se začalo neúspěšnou čtyřhrou a poté se
utkání vyvíjelo pro hostující tým natolik dobře, že ne-
musel postavit ani třetí hráčku. Ve dvou Plzeň zdolala
domácí v poměru 7:3. Žádná z hráček Litomyšle nedo-
kázala získat ani bod. „Faktem je, že dlouhodobě má
družstvo Jiskry s tímto soupeřem zápornou bilanci,
kdy s ním bodovalo, to již ani někteří nepamatují, ale
výkon a výsledek z posledního utkání to omlouvat ne-
může,“ hodnotí Karel Štarman. Reparát mohou děv-
čata složit na stolech Brandýsa nad Labem a Slavoje
Praha nebo v Děčíně a v Teplicích, další utkání v do-
mácím prostředí hrají 25. a 26. listopadu, kdy přivíta-
jí Břeclav a Hodonín. 

-red-

GYMNÁZIUM ALOISE JIRÁSKA 
LITOMYŠL 

Pro školní rok 2007/2008
bude přijato 30 žáků do 1. ročníku

čtyřletého a 30 žáků 
do 1. ročníku osmiletého studia.

Uchazeči budou do určitého
studijního průměru ze ZŠ přijati 

BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.
Konkrétní podmínky přijímacího řízení, 

možnosti přijetí ke studiu bez přijímacích
zkoušek a další informace o škole i studiu 

získají zájemci na

DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
5. 12. od 8 do 17 hodin

nebo na internetových stránkách www.glit.cz. 

MOULIN ROUGE BRNO
přijme 

servírky, společnice, 
tanečnice a tanečníky.

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

brno.moulinrouge.cz
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Zveme vás do naší skvělé restaurace na speciality ukrajinské kuchyně

Vícebojař Vladimír Novotný mistrem Evropy
Desetibojař Vladimír Novotný dokazuje, že se i jako
trenér udržuje ve skvělé kondici. Na letním
evropském šampionátu v polské Poznani se stal ve
vrhačském pětiboji v kategorii závodníků nad 60 let
mistrem Evropy, když o vítězství rozhodl vyrovnanými
výkony ve všech disciplínách, především svými
výsledky v hodu diskem a oštěpem.
Přestože mistr republiky z roku 1968 v desetiboji před
soutěží a v jejím průběhu dlouho považoval za svého
největšího rivala finského reprezentanta Mäki-Aijälä
Reimu, nakonec musel odolávat náporu Němce Man-
freda Meiera, který v závěrečném hodu devítikilogra-

movým břemenem dosáhl úctyhodných 19,60 metrů.
Od mistra z Litomyšle jej dělilo 25 bodů. 
Výsledky vrhačského víceboje na Mistrovství Evropy
veteránů v Poznani: 1. Vladimír Novotný, ČR (kladivo
47,04 m, koule 12,52 m, disk 45,40 m, oštěp 42.00 m,
břemeno 17,19 m), 2. Manfred Meier, Německo (47,71
- 12, 17 - 41,50 - 38,35 - 19,60), 3. Michael Hazlewo-
od, Severní Irsko (40, 67 - 12,41 - 42,83 - 44, 38 -
15,85), 4. Mäki-Aijälä Reima, Finsko, 5. Ryszard Krze-
sinski, Polsko, 6. Břetislav Jílek, ČR, 7. Knut Dahle,
Norsko, 8. Knud Hoeyer, Dánsko, ... (celkem starova-
lo 19 borců) .                                                               -red-

INZERCE
Koupím poštovní známky, celé sbírky, větší množství
i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti. Informa-
ce na tel.: 724 229 292. Ke sběratelským účelům shá-
ním kolky na listinách i volné, dále vyměním pohled-
nice z r. 1955 - 78 (fotografie měst, Vánoce, Velikono-
ce) za výše uvedené. Tel.: 461 619 533 po 18. hodině.
Koupím byt v os. i družst. vlastnictví v Litomyšli, plat-
ba v hotovosti. Nabídněte. Tel.: 724 657 573. Prodám
byt na Komenského náměstí v Litomyšli, 1+ 1 v os.
vlast. i s částečným zařízením v kuchyni, nový stůl
a židle, multifunkční trouba, nerez vař., obývací stěnu
velkou, velké křeslo, vše v ceně 690 tisíc Kč. Možná do-
hoda. Tel.: 605 808 456. Koupím celoročně obyvatel-
nou chatu či chaloupku v dobrém stavu se zavedenou
vodou, elektřinou, soc. zařízením atd., se zahrádkou či
dvorkem pro psa. V Litomyšli či v jejím blízkém okolí.
Za rozumnou cenu. Tel.: 461 542 511. Daruji malého
černého foxteriéra, 1/2 roku starého (přidám košík,
krmení apod.). Tel.: 461 619 533 po 18. hodině. Přene-
chám zahrádku v kolonii v Líbánkách v Litomyšli.
400 m2, i s malou chatkou. Tel.: 721 118 143. Prodám
větší množství australských známek - fauna, flóra,
dále mrazák 50 l a fritovací hrnec. Tel.: 461 619 130.
Koupím nemovitost v Litomyšli. Seriozní jednání,
platba v hotovosti. Tel.: 724 657 573. Kdo ocení mince
z 1. republiky? Tel.: 461 615 892. Před měsícem se
ztratilo mládě papouška senegalského (barva zele-
ná, šedá hlava a žlutooranžové břicho). Pokud k něko-
mu přilétl a máte ho doma, prosím ozvěte se na číslo
775 653 318. Prodám ledničku 50 l vhodnou na chatu
či chalupu. Tel.: 603 764 097. Prodám byt 3+1 v os.
vlastnictví. Cena 1,5 mil. Kč. Tel.: 736 102 734. Kou-
pím dům na náměstí. Tel.: 737 777 845. Dvě student-
ky hledají privát na zimu (do 1400 Kč). Tel.: 724 788
000, 776 785 614. Prodám kulečník Pool s mincovní-
kem a kompl. přísluš., pův. cena 39100 Kč, český vý-
robce, kamen. deska, za 17500 Kč. Tel.: 602 462 460.
Prodám plechová sklopná garáž. vrata vel.
240/200 cm v ceně 750 Kč/kus. Vlastním 2x kompl.
Tel.: 602 462 460. Prodám dřevěná kyvná okna a bal-
kon. dveře s nadsvětlíkem, starší. Vše v ceně za 400 Kč.
Tel.: 602 462 460. Nabízím dovolenou pro 6 osob, Ra-
kousko apartmá 2 ložnice vč. kuchyň. koutu (hotel.
bazén atd.). Tel.: 602 462 460. Kdo je ochoten od
r. 2007 posekat, usušit a odvést trávu pro svá zvířata
z mé zahrady, tak mu budu velice vděčná. Zahrada je
v Litomyšli na rovině 1500 m2. Tel.: 607 744 568.

Chtějí připomenout, že třídění odpadů má smysl
Za sešlápnutou PET láhev hospodyňky obdržely krosové kolo

Radní Pardubického kraje zodpovědný za životní
prostředí a zemědělství Petr Šilar předal na radnici
v Jablonném nad Orlicí ceny výhercům „samolepkové
soutěže“ v třídění odpadů. Účelem soutěže je připo-
menout občanům, že třídění odpadů má smysl.
„Do soutěže se mohli vhozením sešlápnuté a samo-
lepkou označené PET láhve zapojit všichni občané
měst a obcí, jejichž odpad je svážen svozovými fir-
mami LIKO Svitavy a KOS Jablonné nad Orlicí. Soutěž
se uskutečnila v rámci krajského projektu financo-
vaného autorizovanou obalovou společností EKO-
KOM a Pardubickým krajem v červnu a červenci. A to
ve čtyřiašedesáti městech a obcích Pardubického
kraje. Občanům těchto měst a obcí se v poštovních
schránkách začátkem července objevil leták propa-
gující třídění odpadů, jehož součástí byla samolep-
ka a návod, jak se soutěže zúčastnit. K zapojení do
soutěže bylo potřeba prázdnou a sešlápnutou PET lá-
hev označit přiloženou nálepkou s vyplněným jmé-
nem a adresou vhodit do žlutého kontejneru na
plasty. Následně po svozu byla takto označená láhev
na třídící lince odpadů vyjmuta a předána ke sloso-
vání o ceny“ přiblížil podmínky soutěže Richard Čer-
venka, který je zodpovědný za provoz Regionálního
odpadového centra Pardubického kraje. Není snad
třeba dodávat, že samozřejmě i tyto PET láhve byly
následně po vylosování předány k dalšímu zpracování.
Jednu ze tří prvních cen, krosové kolo, vyhrála Jana

Krejsová z Letohradu, další výherkyně byly ze Svitav
a Poličky. Digitální fotoaparát jako cenu za druhé mís-
to si převzala Soňa Moravčíková z Jamného nad Orlicí.
Mezi třicítkou těch, kteří vyhráli odpadkový koš, je
dalších devět výherců z Ústeckoorlicka.
Bližší informace
Seznam výherců všech soutěží probíhajících na pod-
poru třídění odpadů v Pardubickém kraji najdete na
www.ekontejnery.cz. Na této webové adrese se také
dozvíte podrobnosti o způsobech třídění a zpracování
odpadů v Pardubickém kraji. Od začátku září zde také
probíhá další webová soutěž, taktéž o hodnotné ceny.

-red- (převzato z Orlických novin)
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Letošní motokrosová sezóna skončila na motok-
rosové trati v Jiníně u Strakonic. V neděli 7. říj-
na se tu bojovalo o tituly mistrů republiky druž-
stev. Tým Orion Litomyšl - Gold Fren, který slavil
úspěchy během uplynulých osmi let a třikrát se
dokonce jeho jezdci radovali z titulu, tentokrát
skončil pod stupni.
Přesto ne jako pora-
žený.
Závod se letos nevy-
víjel pro ambiciózní
tým šťastně, když se
při tréninku zranil
Rakušan Oswald Rei-
singer. Po jednom
skoku vylétl z trati
a narazil do stromu,
přičemž si naštěstí
jen narazil rameno.
Klíční kost vydržela,
přesto už v závodě
nemohl podat optimální výkon. Přesto první
rozjížďka dávala mírný optimismus. Tým držel
třetí pozici, když Reisinger dojel na své dvěstě-
padesátce sedmý, Bartoš na motocyklu kubatu-
ry 125 ccm patnáctý. V druhé jízdě se však jez-
dec Orionu zapletl do hromadné kolize, po které
zůstal stát na místě s utrženým vedením zapalo-
vání. Nezbylo než motocykl dotlačit do depa
a závod vzdát. Ztrátu bohužel nevymazal ani vý-
kon třetího člena družstva Rakušana Michaela
Staufera, který ve třídě open dojel dvakrát čtvr-
tý. Reisingerovo sedmnácté místo v závěru jen
potvrdilo celkově pátou příčku. Přesto byl ma-
nažer týmu Petr Kovář spokojený. „Myslím, že
jsme ostudu neudělali. Skončili jsme pátí, tedy

stále ještě ve společnosti nejlepších týmů v sou-
těži, a jako jediní jsme v konkurenci 20 týmů po-
stavili dvě družstva. Znovu se ale potvrdilo, že
k této soutěži, více než k jiným, potřebujete
i hodně toho sportovního štěstí,“ hodnotil po
skončení závodu. Druhý tým Orionu ve složení

Jiří Jankovský, Zde-
něk Blábolil a Vítěz-
slav Marek skončil de-
vátý.
Mistrem republiky se
stal LR Cosmetic -
UFO Racing Team ve
složení Josef Kulha-
vý, Martin Žerava, Da-
vid Čadek. Druhý
skončil favorizovaný
ITT Trans se Slovákem
Kohútem a Angličany
Crockardem a Nob-
lem. Právě účastník

mistrovství světa MX1 a MX2 Gordon Crockard
zůstal za očekáváním, když dojel postupně os-
mý a třináctý. Kvalitní výkony Noblea na celko-
vé prvenství nestačily. Litomyšlský Bohuslav
Svatoš pomohl stáji Motosport Chýnov k desáté
příčce. 
Výsledky: 1. LR Cosmetic - UFO Racing Team
(Kulhavý, Žerava, Čadek) 21, 2. ITT Trans (Koh-
út, Crockard, Noble) 21, 3. EMOS Kawasaki Team
(Neugebauer, Čepelák, Masařík) 33., 4. Delta
Brisk Racing Team (Bučenec, Zaremba, Michek)
36, 5. Orion Litomyšl - Gold Fren Team (Bartoš,
Reisinger, Staufer) 47, 9. Orion Racing Team Li-
tomyšl II 89, 10. Motosport Chýnov 98, 14.
Mňuk Motokros Team V. Mýto 124.                -red-

Motokrosová sezóna skončila 
tradiční soutěží družstev

Orion Litomyšl po osmi letech mimo bednu

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

Fa.UMKAM
veškeré kamenosochařské
práce

Ligu v 9 ball vyhrál
Rambousek
ČMBS - Oblastní liga jednotlivců v 9 ball v Billard cent-
ru v Lidovém domě skončila s tímto celkovým pořa-
dím: 1. Rambousek Karel (BC Litomyšl) 6 bodů, 2.
Rychtařík Mikoláš (BC Litomyšl) 6, 3. Rychtařík Jan
(BC Litomyšl) 5, 4. Hajn Pavel (BC Litomyšl) 4, 5. Šust
Karel (BC Hradec Králové) 2, 6. Šindelář Pavel (BC
Hradec Králové) 2, 7. Žalmanová Ilona (BC Hradec
Králové) 2, 8. Gult Martin  (BC Litomyšl) 1.             -red-

Squash
V prvním kole squashového turnaje neregistrovaných
hráčů 7. října v litomyšlské bowlingové hale SPORT
byla mezi ženami nejúspěšnější Stanislava Wetterová,
v kategorii mužů zvítězil Jiří Pečinka. Další turnajové
kolo se uskuteční 16. prosince.

Bowling
Soutěže jednotlivců 10. října v bowlingové hale SPORT
areál s.r.o. v Litomyšli se zúčastnilo 29 sportovců. Zví-
tězila D. Prokešová před M. Brokešem a Františkem
Bulvou. Od listopadu do května tu bude probíhat
dlouhodobá soutěž. Přihlásit se lze osobně v recepci
SPORT areálu s.r.o. nebo na tel.: 461 613 923.

Bartoš vicemistrem
Jezdec litomyšlského motokrosového týmu Orion se
stal vicemistrem Evropy družstev. V rumunském
Brašově obsadil v závodě Mistrovství Evropy v kubatuře
125 ccm dvakrát šesté místo. Výborné výkony
předvedli i další členové týmu - Žerava dojel třetí
a čtvrtý, Zaremba sbíral body za čtvrté a páté místo.
Mistry Evropy se stali Italové Odenino, Boni a Salvini,
třetí skončili Francouzi Rombaut, Emery a Amanda.
Těsně pod stupni vítězů zůstali Dánové před Rakušany.   

-red-

Inzerujte v Lilii!
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Pivní turnaj v nohejbalu
Po nezdaru litomyšlských nohejbalistů v Mněticích a konečném třetím
místě v Krajském přeboru se do Litomyšle sjelo k Pivnímu turnaji trojic 29
družstev, aby změřila své síly ve dvou kategoriích. Ve skupině neregistro-
vaných trojic se z celkové výhry radoval tým Proseče, který po celý den
předváděl opravdu kvalitní nohejbal. Konečné pořadí: 1. Proseč, 2. PůKo-
Pů - Michal Půlkrábek, Jiří Kohák, Daniel Půlkrábek (Litomyšl), 3. Hylvá-
ty, 4. Nedošín. Ve druhé, prestižnější kategorii se představily registrované
trojice. Do soutěže bylo přihlášeno 12 trojic, litomyšlské barvy hájili čtyři
hráči. Jeden kompaktní, ryze domácí tým Litomyšle ve složení Martin Ra-
diměřský, Mirek Ševčík a Tomáš Maloch, posledním zástupcem byl Miloš
Vomočil, Jiří Doubrava a Tomáš Procházka, kteří nastoupili pod názvem
Pobřeží slonoviny.  Konečné pořadí: 1. Pobřeží slonoviny, 2. Jihlava (Karel
Löffler, Petr Voldřich, Kamil Průcha), 3. Prostějov, 4. Voříšci Vysoké Mýto.   

Státní svátek s kulečníkem
Litomyšlská liga jednotlivců v 8 ball pokračovala v sobotu 28. října dalším turnajem.
Zvítězil královéhradecký David Žalman před domácími Pavlem Hajnem a Janem Rychta-
říkem. Petr Gult z týmu Zlatý Bažant skončil čtvrtý.
Celkové pořadí ligy: 1. Žalman David, BC Hradec Králové 40, 2. Gult Martin, Billard
centrum Litomyšl 40, 3. Hajn Pavel, Billard centrum Litomyšl 38, 4. Horák Jiří, Přeme-
ti 30, 5. Šindelář Pavel, BC Hradec Králové 28, 6. Rychtařík Jan, Billard centrum Lito-
myšl 24, 7. Grujbár Miloš, Zbloudilý koule Litomyšl 24, 8. Gult Petr, Zlatý Bažant 20, 9.
Rychtařík Mikoláš, Billard centrum Litomyšl 20, 10. 
Šplíchal Radek, The Tykadlo Team 16, 11. Gultová Jana, The Tykadlo Team 12, 12. Javů-
rek Jaroslav, MPC Pardubice 12, 13. Vávra David, BC Sokol Tokyjo 10, 14. Pavlovič Jan,
MPC  Pardubice 10, 15. Havránek Jiří, Pardubice 10 ...                                               -red-

Kuchaře 
na výrobu pizzy

přijme

Informace na tel.:
607 867 443

Profistav Tour - Masters
Jako vyvrcholení série tří turnajů v každé mládežnické věkové kategorii u-
spořádal TC PROFISTAV Litomyšl 9. - 10. 9. 2006 turnaj MASTERS. Do turnajů
v Litomyšli se během letní sezony zapojilo 433 mladých tenistů z celé repub-
liky. Účast na závěrečném MASTERS si na základě předešlých výsledků na tur-
najích v Litomyšli vybojovalo 72 nejlepších chlapců a dívek v kategoriích
mladší žactvo, starší žactvo a dorost. V každé kategorii bylo odměněno 5 nej-
lepších hráčů celé Tour, první 3 obdrželi poháry a finanční prémie. Z domá-
cích hráčů se nejlépe umístila mladší žákyně Nikola Ondráčková, která obsa-
dila 2. místo. Na 4. místě se umístil dorostenec Ondřej Březina a 5. místo ob-
sadil starší žák Pavel Vopálka, hrající za Precolor Přerov. Závěrečný turnaj
i celé Tour v kategorii mladší žákyně vyhrála Vendula Chatrná z Letovic. Ani
vítězství na závěrečném turnaji v mladších žácích nestačilo Štěpánu Šecovi,
z Nové Paky, k celkovému prvenství, to si odvezl do Prahy Martin Hrdina. Ve
starších žákyních zaslouženě vyhrála poslední turnaj i celé Tour Iveta Stehlí-
ková ze Žamberka. Stejně jednoznačně vyhrál ve starších žácích na Masters
i celou Tour Petr Makrlík z Pardubic. Suverénní vítězkou kategorie dorosten-
ky se stala Lucie Vymazalová z TK Natali, která na žádném turnaji nenašla
svou přemožitelku. Ani neštastná prohra v semifinále Masters nezabránila
celkovému vítězství Romanu Audymu z Letovic v kategorii dorostenců, ví-
tězství na tomto
turnaji pomohlo
k 2. místu Ladislavu
Zelenému z Pardu-
bic.

Nikola Ondráčková,
hráčka TC Profistav
Litomyšl (vpravo),
obsadila  2. místo
v kategorii mladších
žákyň. Na snímku
s vítězkou Vendulou
Chatrnou ze Sokolu
Letovice.
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PNEUCENTRUM
PNEUSERVIS 

- PRODEJ PNEU
Sokolovská 611, 570 01 Litomyšl

areál stavebnin PRIMA (silnice I/35)

tel./fax: 461 619 662
603 205 832 p. Nádvorník
604 287 520 p. Štarman

e-mail: pneu@lit.cz

OSOBNÍ A NÁKLADNÍ
PNEUSERVIS

NABÍZÍME ZIMNÍ
PNEU ZA VELMI

DOBRÉ CENY
165/70R13 790,- Nová pneu
165/70R13 599,- Protektor
195/65R15 1 557,- Kléber

DÁLE NABÍZÍME NÍZKÉ CENY
U MNOHA  SVĚTOVÝCH
VÝROBCŮ PNEUMATIK

Kontaktujte nás a my Vám rádi 
‘ušijeme’ dobrou cenu 

na Vašeho miláčkaPŸJ»KY  
HYPOT…KY

solidnÏ a rychle
bez poplatku p¯edem

Tel.: 465 511142
Mobil: 777 150 904

Poprvé v nadcházející zimní sezóně soutěžili jez-
decké páry pod střechou haly. O víkendu 28. - 29.
října proběhly v jezdeckém areálu Nová Amerika
první velké halové závody.
Sobotní i nedělní soutěže proběhly za velké účasti
jezdců z celé republiky, v nižších soutěžích dokon-
ce přesáhl počet startujících stovku. 
Dvoudenní závody vyvrcholily Velkou cenou firmy
Karsit. Dvoukolová soutěž nejvyšší obtížnosti měla
na startu 27 dvojic, z nichž do druhého kola postu-
povalo pouze deset nejlepších. Mezi ně se po úspě-
chu v předešlé soutěži probojoval i Jiří Skřivan (Stáj
Manon) s Excalibur Wepol a Rytmou CAC Leasing. Po
napínavém souboji se stal držitelem dalšího cenné-
ho vítězství ve Velké ceně litomyšlský jezdec Jiří
Skřivan s Rytmou CAC Leasing, druhé místo nako-
nec vybojovala účastnice Mistrovství světa v Cá-
chách Veronika Macáková s Pompös.                  -red-

Na Nové Americe
poprvé pod střechou

Občanské sdružení Arte-fakt pořádá 30. listopadu
v Zámeckém pivovaru konferenci s názvem Restauro-
vání a ochrana uměleckých malířských a sochařských
děl. Projekt je zaměřen na podporu mladých začínají-
cích restaurátorů zabývajících se restaurováním a ob-
novou uměleckých děl.
„Hlavním cílem projektu je uspořádání konference,
která umožní začínajícím restaurátorům prezentovat
výsledky své dosavadní praxe před odbornou i laickou
veřejností. Umožní začínajícím odborníkům působí-
cím po celé republice vzájemné setkání, podpoří ne-
zbytně nutnou výměnu zkušeností a jistě otevře širo-
kou diskusi na téma restaurování uměleckých děl pře-
sahující hranice regionu,“ vysvětluje Mgr. Art. Luboš
Machačko. Součástí projektu je vydání sborníku přís-
pěvků z konference s barevnou obrazovou přílohou
dokumentující restaurování a záchranu uměleckých
památek. Sborník je nedílnou součástí projektu
a slouží nejen jako podpůrný materiál pro praxi začí-
najícího restaurátora, ale i jako doklad o setkání res-
taurátorů a doklad o obnově vybraných uměleckých
památek. Konference začíná v 10 hodin.             -red-

Arte-fakt, sdružení 
pro ochranu památek,
uspořádá konferenci

Podzimní výprodej jízdních kol 
značky Superior a Apache
Slevy až 50 % (říjen − listopad)

Smetanovo náměstí 106, Litomyšl
Bezručova 18, Svitavy

jízdní kola • prodej • servis

Tel.: 461 612 090

COBRA TRANSPORT
Dolní Újezd 

z důvodu rozšiřování firmy
přijmeme

2 spolehlivé
řidiče MKD

Požadavky:
• řidičský průkaz skupiny C, E

• platný profesní průkaz
• vzdělání: vyučen
• praxe výhodou

Nabízíme:
• dobré pracovní podmínky
• dobré finanční podmínky

• osobní ohodnocení
• motivační premie

• mladý kolektiv rozvíjející se firmy

Přihlásit se můžete: 
• telefonicky u paní Mičíkové, 

tel.: 461 632 841, mobil: 724 253 214
• na e−mail: micikova@cobratransport.cz 

Hledám
společníka

do zavedené obchodní firmy
Tel.: 606 223 698
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Český pohár stiga hokejistů
zavítal do Pardubic

Po mnoha letech se Český pohár ve stolním táhlo-
vém hokeji Stiga vrátil do Pardubic. Účast 77 hrá-
čů z České republiky, Slovenska, Maďarska a Dán-
ska vypovídá nejen o prestiži těchto turnajů, ale
také o dopravní dostupnosti našeho krajského
města. 

L. Tměje (THCS Svitavy 93) 2:0 na zápasy a jeho ús-
pěšné tažení ukončil až v semifinále D. Cibulka
(THC Třinec) 1:2, což nakonec znamenalo celkové
28. místo. Z. Lopaur tentokrát neměl svůj den
a skončil devětatřicátý, jako poslední k 7. místu do
obnovené soutěže družstev přispěl sedmačtyřicátý
Robert Jež, padesátý skončil Tomáš Lahučký,
o místo za ním Patrik Petr atd. V turnaji po dlouhé
vítězné šňůře Lukáše Turoně (THC Třinec) zvítězil
Jan Suchý (Stiga EXPAND Plzeň) před Michalem
Hvižděm (THC S-G Příbram) a L. Turoněm. V prů-
běžném pořadí po druhém kole desetidílného se-
riálu vede Suchý před Turoněm a Stanislavem
Krausem (Absolut Spiders). Benátští hráči obsazu-
jí následující příčky: 18. T. Rumler, 31. Z. Lopaur,
41. P. Petr, 42. R. Jež, 43. T. Lahučký atd. Novinkou
je hodnocení začátečníků, v kterém se zástupci na-
šeho regionu Erika Burešová a Michal Frank dělí
o 12. příčku. Poháry a krásné perníkové ceny byly
rozdány, mnohé jistě i snědeny, fotografie a vzpo-
mínky však zůstanou. 
V Domě dětí a mládeže Litomyšl se 28. října usku-
tečnilo 10. kolo Litomyšlského poháru. Za Českým
pohárem se hráči vypraví 11. listopadu až do Čes-
kých Budějovic, kde se hraje úplně poprvé. Ne-
chcete zde i Vy mít svou premiéru v tomto sportu
pro každý den, věk i různá zdravotní omezení?
Členové klubu Stiga HC Benátky se na Vás těší.  

Pavel Baar znovu 
překonal hranici 
sedmi tisíc bodů
Dvaadvacetiletý desetibojař Pavel Baar, člen atletic-
kého klubu Litomyšl stříbrný z červencového mistrov-
ství republiky, pokračoval ve skvělých výkonech této
sezóny i na mezinárodních mítincích. 
V holandském Verdunu skončil sedmý a v Anglii obsa-
dil čtvrté místo. Pokaždé překonal hranici sedmi tisíc
bodů, což se mu letos podařilo celkem čtyřikrát. Pod-
le trenéra Vladimíra Novotného má tento atlet reálnou
šanci stát se během dvou let jedním z nejlepších více-
bojařů v republice a dosáhnout pomyslné laťky osmi
tisíc bodů.                                                                       -eh-

Author bike park zve i nadále zájemce o tento sport
Ve středu 18. října připravil trojnásobný mistr svě-
ta Jan Valenta nábor nových členů do Cyklo Stratí-
lek sport klubu. Přilákat nové členy přišli do Aut-
hor bike parku všichni jeho stávající členové. 
Jan Valenta patnáct nových zájemců seznámil s ex-
trémními sporty na kolech a s pravidly Author bike

parku. Názorně jim pak všech deset členů klubu
v exhibici předvedlo ukázky jednotlivých disciplín.
Poté si mohli noví zájemci sami vyzkoušet jízdu na
BMX a MTB kolech, která měli a nadále mají mož-
nost si zdarma v hale vypůjčit. Účelem akce byl
nábor dalších mladých členů klubu a někteří z pří-

chozích opravdu začnou s tréninkem. V případě, že
někomu nábor unikl a nemohl se dostavit, může se
obrátit na Zdeňka Nepraše (tel.: 605 137 493)
a park naproti Orion Areně navštívit. Členové klubu
se mu budou rádi věnovat.         

Eva Hudečková

Klub Stiga HC Benátky u Litomyšle vyslal do boje
osm svých zástupců s různými ambicemi, ale ne-
předstíranou chutí do hry. Tentokrát se však niko-
mu z hráčů nepodařilo projít do A- skupiny, když
nejblíže k této hranici extratřídy měl ve své skupi-
ně Tomáš Rumler - scházela mu tři místa a čtyři bo-
dy. Postoupil tak se Zdeňkem Lopaurem do Béčka,
ze 7. místa šel do play-off, v osmifinále vyřadil


