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Neděle 10. prosince je v celé České republice spojována
se změnami jízdních řádů. V Litomyšli budou na cestu-
jící čekat nejen nové jízdní řády autobusů, ale také
nové, nebo chcete-li, zásadně zrekonstruované auto-
busové nádraží. Přibližně od poloviny srpna byly
příjezdy a odjezdy autobusů z důvodu výstavby přesu-
nuty na parkoviště pod II. a III. základní školu
v ulici T. G. Masaryka. Věříme, že několik týdnů nepo-
hodlí bude brzy vyváženo lepší kvalitou cestování. 
Nové autobusové nádraží vzniká podle návrhu rehabi-
litace a dostavby lokality Bělidla, který zpracovala ar-
chitektonická kancelář RAW z Brna (Tomáš Rusín, Ivan
Wahla). Základním znakem je jednotný charakter v ře-
šení celého areálu. Architektonická kancelář řešila
umístění plochy autobusového nádraží, plochy parko-
viště a tří budov (výpravní budova ČSAD a obchodní
jednotky, prodejna potravin a objekt veřejného cha-
rakteru). Prodejna potravin Billa otevřela dveře naku-
pujícím již 30. listopadu, v neděli 10. prosince bude
dána do užívání i výpravní budova ČSAD a plocha
autobusového nádraží včetně parkoviště. Místo budovy

A.HURT
ELEKTRO

tel./fax: 461 615 050
www.nakupujeme.cz/elektro-hurt

CHLADNIČKA
s mrazicím boxem ****

4990,-
Poskytujeme servis na
• automatické pračky
•myčky nádobí
• elektrické sporáky a trouby
•mikrovlnné trouby atd.

veřejného charakteru bude na jaře 2007 vybudována
odpočinková plocha. Na jaro příštího roku se přesouvá
i obložení již stojících budov cihlovými obklady a do-
končení některých zelených ploch. Během příštího roku
plánuje První litomyšlská stavební realizovat obchodní
jednotky, které budou s výpravní budovou tvořit jeden
celek. V těchto prostorách by cestující měli najít přede-
vším nejrůznější služby (například stravování).
Investorem výstavby obchodního domu, parkoviště,
prostoru autobusového nádraží, výpravní budovy
a části zeleně je společnost Billa. Celkové náklady
na stavební část jsou podle Ing. Drozda 51 milionů ko-
run. Dalších 10 milionů korun budou Billu stát pozem-
ky pod realizovanými stavbami, které budou městem
prodány až po řádné kolaudaci těchto staveb. Celé dva
miliony korun zaplatí řetězec jako předplacený nájem
za šedesát parkovacích míst pro zákazníky obchodu.
Billa předá městu také veškerou zeleň, parkoviště
s více než stovkou parkovacích stání a nezastřešené
plochy autobusového nádraží. ČSAD bude předána vý-
pravní budova a zastřešené první nástupiště. Pro úpl-

nost dodejme, že Billa vybudovala či zrekonstruovala
a předá městu také dešťovou kanalizaci s odlučovačem
ropných látek a veřejné osvětlení, vybudovala a Pardu-
bickému kraji předá rozšíření silnice II/360 v úseku
mezi světelnou křižovatkou a kruhovým objezdem.
Město Litomyšl je investorem části chodníků a zpevně-
ných ploch a většiny zeleně. Do konce tohoto roku bu-
dou z rozpočtu města proinvestovány v této lokalitě
přibližně 3 miliony korun. Na jaře 2007 bude město
pokračovat v realizaci odpočinkové plochy podle návr-
hu architekta Zdeňka Sendlera. Na základě ocenění
soudním znalcem je pořizovací hodnota nové zeleně
na autobusovém nádraží mnohem vyšší, než byla tzv.
společenská hodnota zeleně původní. 
Věřme, že jen díky společnému úsilí a velkorysosti in-
vestorů, architektů, dodavatelské firmy Ekotemp
Krnov i ČSAD se podařil významný a ne zcela běžný po-
čin. Spoluprací soukromého a veřejného sektoru došlo
ke zkvalitnění celé lokality Bělidla. Všem cestujícím
děkujeme za trpělivost a přejeme jim spokojené cesto-
vání.                   Michaela Severová, foto J. Mělnický

Infocentrum Litomyšl podruhé vítězem
V neděli 26. listopadu proběhl na pražském
Žofíně již 5. ročník soutěže „Náš kraj“ vyhlášený
odborným časopisem pro cestovní ruch C.O.T.
Business. Na slavnostním večeru v kategorii
„Nejlepší informační centrum - soukromé“ získa-
lo infocentrum Litomyšl již podruhé nejvyšší
ocenění. Poprvé zástupci infocentra získali cenu
před třemi lety.
Na druhém místě se umístilo informační centrum
Český Krumlov, na třetím Podblanické informační
centrum. Celkem se soutěžilo v pěti kategoriích,
a to Nejlepší cizojazyčný propagační materiál kra-
je, města a regionu, Nejlepší informační centrum
v ČR a Nejlepší turistický produkt. Přihlášeno bylo
90 subjektů, z toho 30 informačních center. 

Pokračování na str. 3

Blanka Brýdlová a Ivona Líbalová přebírají ocenění
z rukou prezidenta Asociace turistických informačních
center Miroslava Foltýna.                  Foto J. Pomykal

Z nového nádraží už 10. prosince
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Z rady města
RaM vzala na vědomí informaci o podání žádosti

o dotaci na rekonstrukci objektu čp. 1163, Toulovco-
vo nám. pro "Rodinné centrum a mateřskou péči"
a doporučuje ZaM poskytnout překlenovací půjčku
dodavatelské firmě stavebních prací.

RaM souhlasí s tím, že Ing. Jan Janeček bude za-
stupovat Město Litomyšl ve svazku obcí Mikroregion
Litomyšlsko.

RaM schvaluje prodloužení platnosti směrnice
č.1/05, k prodeji bytových jednotek v bytových do-
mech v oblasti Komenského náměstí v Litomyšli,
do 31.12. 2008. 

RaM bere na vědomí informaci o zařazení města Li-
tomyšle do projektu Prevence kriminality na místní
úrovni - Partnerství 2007. 

RaM schvaluje poskytnutí dotace Gymnáziu Lito-
myšl v částce 15 000 Kč na zajištění nepovinného
předmětu japonského jazyka. 

RaM schvaluje nákup nádob na třídění odpadů pro
základní a střední školy na území města Litomyšle
v hodnotě cca 40000,- Kč. Nákup bude hrazen ze
zvýšených příjmů od společnosti EKOKOM v rámci ka-
pitoly 02 - místní hospodářství. 

RaM schvaluje nákup sněhové frézy pro potřeby in-
tegrované obce Pazucha v ceně cca 55 000,- Kč včetně
DPH. Fréza bude ve výpůjčce Technických služeb mě-
sta Litomyšle. Na nákup budou použity ušetřené pro-
středky na stavební investice v této obci v roce 2006. 

RaM zřizuje pro volební období 2006-2010 tyto ko-
mise rady a jmenuje jejich předsedy:
Dopravní komise - p. Novotný, Komise SPOZ -
Mgr. Šauer, Bytová komise - MUDr. Joukl, Komise pro
regeneraci památek - Ing. Brýdl , Kulturní komise
a komise pro rozdělování příspěvků z OKČ - p. Kašpar,
Stavební komise - Ing. Tmej, Komise pro sport,
mládež a tělovýchovu - p. Stříteský, Ekologická komi-
se - p. Sršeň, Školská komise - Mgr. Novotný, Komise
pro péči o hroby v majetku města a památné hroby -
paní RandákováVolební strany navrhnou do každé ko-
mise jednoho člena, další členy může jmenovat RaM.

RaM v souladu s usnesením ZaM č.146/06 schvalu-
je  tyto pověřené členy ZaM, před kterými lze učinit
prohlášení o uzavření manželství: Otokar Karlík, Ra-
domil Kašpar, Dana Kmošková, Mgr. Jaromír Kroužil,
Vojtěch Stříteský a Mgr. Vladimír Šauer.

Šumná Litomyšl město spíše chválí
Humor prostřídaný zasvěceným komentářem k pro-
blematice soudobé architektury tvořil kulisu besedy,
která zaujala 10. listopadu zcela zaplněný sál
Zámeckého pivovaru. Povídání o architektuře násle-
dovalo po předpremiéře dalšího dílu z televizního
cyklu Šumná města, který jeho tvůrci v čele s režisé-
rem Radovanem Lipusem tentokrát věnovali architek-
tuře našeho města.
Herec a scénárista, ale především akademický archi-
tekt David Vávra tu diváky provází městem v sokol-
ském stejnokroji, a tak nepřekvapí, že cesta začíná
u tělocvičného nářadí - houpajíc se na kruzích se bra-
tr Sokol ze sloupenské sokolovny jedním střihem do-
stává do sokolského stánku v Litomyšli. Film přibližu-
je mimo jiné i další litomyšlská sportoviště, některé
školy včetně pedagogické a jejího nového internátu,
Smetanův dům, ale také například Brokešovu vilu či
nedávno dokončenou rekonstrukci zámeckého pivo-
varu. Putování končí u památníku na Růžovém palou-
čku u Morašic. Mírně sarkastický pohled věnuje
postava Magdaleny Dobromily Rettigové, která jako
věrný stín následuje ‘sokolíka’ Vávru, problematické
stavbě bytového domu u nemocnice od architekta
Josefa Pleskota. Na rozdíl od snímku mohl v otevřené
besedě autor veřejnosti podrobně popsat úskalí spo-
lupráce mezi architekty, projektanty a dodavateli
stavby. Celkově však díl věnovaný Litomyšli vyzněl ve-
lice příznivě a stejně vnímá toto město i režisér Lipus,
který tu letos v létě strávil dovolenou a prý se sem
s rodinou chystá znovu.
Iniciátorem setkání, kterého se zúčastnil také brněn-
ský architekt Aleš Burian, byl emeritní starosta a radní
Pardubického kraje zodpovědný za kulturu a památky
Miroslav Brýdl. Ten také předpremiéru zprostředko-
val. Úspěšný televizní cyklus již čítá padesát dílů

Starosta města Litomyšl Mi-
chal Kortyš vyzývá občany mě-
sta, aby mu zasílali své námě-
ty, připomínky i podněty na e-
lektronickou adresu staros-
ta@litomysl.cz. S pomocí
svých spolupracovníků a za-
městnanců městského úřadu se bude snažit
na dotazy odpovídat v co nejkratším možném
čase. Nejzajímavější dotazy, včetně odpovědí
týkajících se větší skupiny čtenářů, budou pra-
videlně zveřejňovány v Lilii. Pokud nemáte pří-
stup k e-mailu, můžete využít pomoci zamě-
stnanců podatelny Městského úřadu Litomyšl
nebo zaměstnanců informačního centra. Vždy
nezapomeňte uvést svoje jméno a adresu, kam
budete chtít odpověď zaslat. Upozorňujeme
však, že na odpovědi není žádný právní nárok
a že „starostova odpovědna“ nenahrazuje po-
skytování informací podle zákona č. 106/99
Sb., o svobodném přístupu k informacím
(podrobnosti na www.litomysl.cz).               -ms-

Průmyslová zóna Benátská 
s prvními investory

Průmyslovou zónu mezi hlavní silnicí na Svitavy a sil-
nicí na Benátky začalo Město Litomyšl budovat kon-
cem roku 2004. Lokalita o rozloze přibližně 30 hekta-
rů je dnes částečně zainvestována. Součástí první
fáze zainvestování byla výstavba vodovodu a kanali-
zace pod páteřní komunikací a část oplocení stáva-
jícího průmyslového areálu. Na kanalizaci a vodovod
navazovala výstavba silnice III. třídy, která bude
zároveň sloužit jako páteřní komunikace průmyslové
zóny. Tato část byla celá v režii Pardubického kraje.
Do konce letošního roku dokončí Město Litomyšl vý-
stavbu oddělovače dešťových vod z jednotné kanali-
zace a odlehčovací stoky dešťových vod. Předpo-
kládané náklady jsou ve výši 8 milionů korun. Dalších
12 milionů korun je investováno do vybudování roz-
vodů elektřiny, kanalizace, veřejného osvětlení, ply-
nu a vodovodu pro vlastní parcely v první části zóny
v návaznosti na požadavky jednotlivých investorů.
Tyto náklady by se však měly zčásti vrátit v kupní ceně
pozemků. 
Strategií Města je nabízet pozemky přednostně míst-
ním podnikatelům. V tuto chvíli probíhají jednání
s minimálně pěti firmami, z nichž každá je s Litomyšlí
nějak spjatá. Jako první by měla být dokončena vý-

stavba motokárové haly, kterou realizuje firma Kart
Aréna Litomyšl s.r.o. Výstavba tohoto objektu, ve
kterém bude i stravovací zařízení přibližně pro pade-
sát lidí, je pro Litomyšl zajímavá i z hlediska turismu.
O stavební povolení má zažádáno i pan Jaroslav Flach,
který podniká v oblasti zdravotechniky a v průmy-
slové zóně plánuje vybudovat sklady, dílny i kance-
láře. O územní rozhodnutí požádala také Tiskárna
H.R.G. Litomyšl, která plánuje zahájit výstavbu
v příštím roce. Zajímavé jsou podnikatelské záměry
firmy Pfahnl Backmittel vyrábějící směsi a přípravky
pro pekárny. Firma plánuje v Litomyšli zřídit i středis-
ko a ukázkovou pekárnu pro Čechy, Slovensko a Pol-
sko a do budoucna možná i oddělení výzkumu a vývo-
je. Poslední firmou, kterou v našem městě není třeba
představovat a která začne stavět také v příštím roce,
je firma Fortech Litomyšl.
Majetkoprávní oddělení Města Litomyšl jedná i s da-
lšími zájemci o výstavbu v této průmyslové zóně.
Věříme, že v souvislosti s výstavbou zóny vznikne i řa-
da nových pracovních míst. Pro vedení města je důle-
žité i to, že díky průmyslové zóně je umožněno ex-
pandovat litomyšlským firmám.

Michaela Severová

a další se připravují. Nyní jsou reprízovány staré díly,
po nich bude následovat deset nových. Šumnou Lito-
myšl však diváci uvidí až na podzim příštího roku. 

Eva Hudečková, foto I.H.

„Starostova 
odpovědna“

Zleva architekti Aleš Burian a Josef Pleskot, David Vávra a
režisér Radovan Lipus

Město Litomyšl zve všechny velké
a malé na silvestrovský ohňostroj
s novoročním přípitkem. Těšíme se
na vás 31. prosince 2006 šest hodin
před půlnocí na Smetanově náměstí.
Rychlé špunty s sebou!

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města

Koná se v úterý 12. prosince  
od 16 hodin v Zámeckém pivovaru.
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Matky si uvědomují, že život obce 
ovlivňuje život jejich dětí

Smetanův dům zaznamenal
v pátek 10. listopadu jeden hezký
rekord - vzhledem k setkání čle-
nek Sítě mateřských center České
republiky tu zřejmě byla nejvyšší
koncentrace maminek v celé

Litomyšli. Jejich hegemonii „narušovalo“ jen něko-
lik mužů, kteří si však rozhodně na milou společnost
nestěžovali. Ba co víc, ve svých proslovech podtrhli
význam mateřských center a vyslovili vůli i nadále je-
jich činnost podporovat.
V Litomyšli se tak už rozhodně děje. Ona podpora je
nyní vyjádřena finanční dotací přestavby prostor
na Toulovcově náměstí, které by měly od února
příštího roku uspokojit rostoucí zájem nových členů
o práci v mateřském centru. „Pojem mateřská dovole-
ná by se ani neměl používat. Nejde totiž o žádnou do-
volenou, ale o práci na plný úvazek,“ uznává místosta-
rosta Jan Janeček. Na vznik centra v Litomyšli, jako
jednoho z vůbec prvních v republice, vzpomíná také
tehdejší starosta a krajský radní Miroslav Brýdl: „Ani
v Litomyšli to tehdy nebylo jednoduché, protože záko-
ny neumožňovaly financování, ani sociální odbor ne-
byl příliš nakloněn podobným investicím. Protože
mám ale silnou ženu, která na mě tlačila, abych to ně-
jak vyřešil, podařilo se tuto myšlenku prosadit a reali-
zovat,“ říká s úsměvem. Podle Brýdla je mateřské
centrum opravdu užitečné, protože se v něm sdružují
maminky na mateřské dovolené nejen proto, aby si
tam děti mohly společně hrát - začala se tam učit ang-
ličtina a rozvíjejí se další aktivity, funguje navíc i přes
léto. I nadále hodlá mateřské centrum podporovat
současný starosta Michal Kortyš, který také při slav-
nostním setkání převzal z rukou zakladatelky sítě ma-
teřských center Rut Kolínské certifikát Společnost
přátelská rodině. Město Litomyšl bylo takto oceněn za
dlouhodobé zlepšování podmínek života rodin ve mě-
stě a významnou a soustavnou podporu mateřského
centra a tím možnosti setkávání mladých rodin. Žena

Evropy 2003 a Sociálně prospěšná podnikatelka 2005
Rut Kolínská ocenila také dva podniky z našeho regio-
nu. Firmu AgroKonzulta, s. r.o. Žamberk přede-
vším za projekt s názvem Vzdělání - nová šance pro
ženy vracející se na trh práce určený maminkám
na mateřské dovolené a dlouhodobě nezaměstnaným
ženám a ženám ve věku nad padesát let, které jsou
vedeny v evidenci úřadu práce. Stejného označení se
dostalo svitavské společnosti SVITAP J.H.J. Spol s r.o.,
která mimo jiné zaměstnává převážně ženy, jejichž
návrat do pracovního procesu po skončení mateřské
dovolené je vždy bezproblémový, navíc podporuje re-
kreaci zaměstnanců s jejich rodinami.
Při setkání promluvili poslanec Parlamentu ČR
Pavel Severa, radní Pardubického kraje Miloslav
Macela a žena, která myšlenku mateřských center
přivezla na počátku 90. let do naší země - Alena
Wagnerová. Ženy si podle ní začínají přes své děti
uvědomovat zodpovědnost a právo vůči životu obce
jako jádra tohoto světa. „V jejich životě a práci je
tak začátek skutečně občanské společnosti,“ soudí
Alena Wagnerová, jejíž slova zanechala v přítom-
ných hluboký dojem.

Eva Hudečková, foto I.H.

Festival SL: Ke každé vstupence 
připočítat deset korun na obnovu zámku

Organizátoři Mezinárodního operního festivalu
Smetanova Litomyšl se 14. listopadu domluvili s ve-
dením pardubického památkového ústavu na řešení
sporu, který se vyostřil letos v červnu po odvysílání

několika televizních reportáží. Po zvolení nové
ředitelky památkového ústavu Ivy Lánské tehdy
padly dokonce názory, že by se měl festival z II.
zámeckého nádvoří přesunout do jiných prostor.
To by podle pořadatelů hudební akce celkovou úro-
veň festivalu značně poškodilo.
Obě strany se nyní dohodly na podmínkách konání
dalších ročníků. Od roku 2007 bude každá vstupen-
ka na pořad konaný v zámku zatížena příplatkem 10
korun. Tento výnos bude použit výhradně na obno-
vu zámku. Navíc památkový ústav určí a Smetanova
Litomyšl o.p.s. zaplatí pracovníka, který bude po
celou dobu montáže a demontáže zastřešení do-
hlížet na dodržování všech ustanovení smluv týka-
jících se ochrany památky zapsané na seznam
UNESCO. Další konání mezinárodního operního
festivalu, který Pardubický kraj považuje za své
„rodinné stříbro“ v cestovním ruchu, tedy není
ohroženo.                                Eva Hudečková, foto I.H.

Na Primátorské hrázi v Litomyšli se v sobotu 4. li-
stopadu uskutečnila Hubertova jízda. Pořadatelé
z Hřebčína Suchá a Svazu chovatelů koní Litomyšlska
večer účastníky pozvali do sálu hostince U Srnce
v Pazuše, kde proběhl Hubertův soud.

Občanské sdružení Arte-fakt uspořádalo 30. listo-
padu v Zámeckém pivovaru konferenci s názvem
Restaurování a ochrana uměleckých malířských a so-
chařských děl. Projekt, který navazuje na úspěšné
studentské konference pořádané na půdě IRKT Lito-
myšl, o.p.s. v minulých letech, je zaměřen na podporu
mladých začínajících restaurátorů zabývajících se res-
taurováním a obnovou uměleckých děl.

Ve dnech 11. a 12. listopadu proběhl v areálu do-
mova mládeže Vyšší odborné a střední pedagogické
školy již 25. aktiv spolupracovníků kroužkovací stani-
ce Národního muzea v Praze. Litomyšl se tak po Led-
nici, Valticích, Vlašimi, Bohdanči a Kostelci nad Čer-
nými lesy stala dalším místem, kde se každoročně
scházejí kroužkovatelé ptáků, aby si vyměnili zku-
šenosti z terénní práce, seznámili se s výsledky
kroužkování ptáků v daném roce, vyslechli referáty
věnované metodice ornitologických výzkumů a také
pokyny ke zpracovávání výsledků.

V sobotu 25. listopadu byli v Orion Areně vyhlášeni
mistři republiky v motocyklových soutěžích - mototu-
ristice, trialu, ploché dráze, enduru, v závodech silni-
čních motocyklů a v motokrosu. 

Na Střední zahradnické škole v Litomyšli se v sobo-
tu 25. listopadu uskutečnil Den otevřených dveří.

Jedenáctý Večer M.D.Rettigové, který se bude ko-
nat v sobotu 27. ledna ve Smetanově domě. Hostem
večera je folklorní soubor Forman. Začátek bude
v 19.30 hodin.

Infocentrum Litomyšl podruhé vítězem
Asociace turistických informačních center Miroslav
Foltýn gratulovali k tomuto prestižnímu ocenění
a výborné prezentaci Litomyšle v oblasti turistického
ruchu. Pracovníci infocentra Litomyšl také v četných
rozhovorech ocenili velkou podporu ze strany Města
Litomyšl i spolupráci s Pardubickým krajem a míst-
ními podnikateli v oblasti cestovního ruchu.                  

-red-

Dokončení ze str. 1
Odborná porota posuzovala, jakou nabídku a rozsah
služeb informační centra poskytují, jejich kvalitu
a přístup k návštěvníkům, dále hodnotila otevírací
dobu, jazykovou vybavenost, schopnost poskytovat
informace o městě i regionu atd.
Během následujícího slavnostního večera zástupci in-
formačních center z celé republiky, ale i prezident

Chcete stavět?
Pozor na zátopové
oblasti
Krajský úřad Pardubice stanovil zátopové oblasti
na toku řeky Loučné v lokalitě Litomyšle a dále po to-
ku řeky až do Hrušové. Vymezil také aktivní zony,
v nichž není možné povolovat ani provádět stavby
s výjimkou 
- vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok
- staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod
a odvádění srážkových vod 
- nezbytných staveb dopravní a technické infra-
struktury. 
V této zoně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu
způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod, skla-
dovat odplavitelné látky a předměty, zřizovat oplo-
cení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat
tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
K nahlédnutí jsou plány na Městském úřadě v Lito-
myšli na odboru územního plánování a výstavby
v kanceláři pana ing. Josefa Filipi a na odboru život-
ního prostředí u pana ing. Jiřího Randáka.     
Dále Město na základě jednání s Povodím Labe zada-
lo zprácování studie proveditelnosti komplexních
protipovodňových opatření na řece Loučné v úseku
Nedošín - Litomyšl. Studii zpracovala firma Agropro-
jekce Litomyšl se sídlem ve Vysokém Mýtě. Předpo-
kládá:
- přebudování jednotlivých jezů na tzv. vakové, které
se při  povodňových stavech samostatně přestavují
na sníženou výšku hladiny
- zbudování stabilních protipovodňových zábran
v oblastech  ulice Partyzánská, Benátská, Vodní valy,
v okolí Penny marketu, firmy Automotive a restaura-
ce U Medvěda.
Město již uskutečnilo jednání s majiteli dotčených
pozemků a nemovitostí. Studii by po vodoprávním
projednání mělo převzít Povodí Labe, které by bylo
realizátorem akce ze státních prostředků.          

-red-



4

Než začne platit nový zákon...
Centrum sociální pomoci města Litomyšl a odbor
sociální péče Městského úřadu Litomyšl zve obča-
ny na diskusní setkání na téma „Sociální služby
a komunitní plánování sociálních služeb
na Litomyšlsku“, které se koná ve čtvrtek 14.
prosince od 15 hodin v zámeckém pivovaru
(vstup z 1. zámeckého nádvoří je bezba-
riérový, možný je i vstup z Jiráskovy ulice
naproti prodejně Kubík).
K 1. lednu 2007 nabývá účinnosti nový
zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních slu-
žbách, který podstatně změní možnosti
a postavení uživatelů a také poskytovatelů sociál-
ních služeb.
Protože je jistě mnoho nezodpovězených otázek
k této blížící se změně, zveme všechny uživatele
a všechny ostatní, kteří se chtějí dozvědět
mnohé, co nebylo zodpovězeno a zveřejněno k té-
to problematice. 

Součástí odpoledne bude prezentace sociálních
služeb poskytovatelů z Litomyšle a okolí. Přítom-
ni na setkání budou nejen zástupci organizací
poskytující sociální služby v regionu, ale také za-
městnanci odboru sociální péče MěÚ v Litomyšli,
pozváni jsou i někteří představitelé Města a další

hosté.
Diskusní setkání je určeno široké veřej-
nosti, kterou chceme seznámit se stáva-
jícími možnostmi a nabídkami využívání
sociálních služeb a zároveň očekáváme,
že občané vznesou přání, podněty a při-

pomínky k tomu, jak by se měly sociální služby
v budoucnosti v našem regionu rozvíjet. 

Za organizátory setkání
Dana Šedá, koordinátor komunitního plánování
sociálních služeb v Litomyšli  a Alena Červinková,
vedoucí odboru sociální péče MěÚ Litomyšl

Dům sv. Josefa v Chotovicích 
v systému sociálních služeb

V pátek 3. listopadu otevřela Farní charita Nové Hrady
Dům sv. Josefa v Chotovicích, který je určen handica-
povaným a seniorům. V prostorách, které požehnali
Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradec-
ký, a Mons. Josef Suchár, prezident Diecézní charity
Hradec Králové, byla zahájena výstava obrazů akad.
malířky Ludmily Jandové. 
V pátek 24. listopadu navštívil zařízení též radní Par-
dubického kraje Miloslav Macela, který tu s vedením
charity a se starosty okolních obcí diskutoval
o novém zákonu o sociálních službách. Krajský radní
(na snímku druhý zprava) naslouchá slovům pana
Záboje Linharta, bývalého ředitele základních škol
v Makově a v Morašicích, o historii obce i místa, kde se
nyní opravený objekt nachází.
Centrum sociálních služeb začne pracovat po Novém
roce, tedy zároveň s účinností nového zákona.

Eva Hudečková, foto I.H.

V sobotu 25. listopadu odpoledne se v Domově dů-
chodců v Litomyšli uskutečnilo příjemné setkání.
Hostem na něm byla známá herečka, paní Květa
Fialová. Zavítala mezi seniory, aby s nimi v živé be-
sedě diskutovala na téma stáří a problémy s ním
spojené. Její názory na život a optimistický pohled
na vše, co s sebou stárnutí přináší, rozzářily tváře
všech přítomných. V diskusi se senioři ptali nejen
na život a práci paní Fialové, ale společně zhodnoti-
li i současnou situaci ve společnosti. Milé bylo, že
paní Květa přítomné nazývala „spolužáky“, protože
je přibližně ve stejném věku jako většina diskutu-
jících. 
Na závěr návštěvy podepisovala svou knihu
a rozdávala fotografie s věnováním. Tato maličkost
udělala obrovskou radost nejen seniorům z Domova
důchodců, ale i těm, kteří na setkání přišli z města. 

Dana Šedá

Herečka Květa 
Fialová v Litomyšli 

Poděkování za službu
v „Jindrově vile“
Lidský život přináší mnoho situací, stavů i různých
okolností. Většinou zcela samozřejmě přijímáme to
snadné a příjemné. Nepozastavujeme se nad tím, be-
reme to jako normální. Teprve když se ohlásí náročné
životní chvíle, oceňujeme blízkost druhých lidí, je-
jich pomoc a účast. Většina této vzájemné pomoci se
uskutečňuje v rámci rodiny. Domácí prostředí a obě-
tavá pomoc nejbližších se stávají jedinečnou oporou
zejména ve stáří a nemoci. Kdo pečuje doma o staré
a nemocné, koná velkou věc. Znamená to vzít na se-
be náročné, ale krásné břemeno. V takové situaci je
třeba hospodařit se silami. Ne vždy se podaří „vy-
stoupit z rozjetého vlaku“ a intenzivně zregenerovat
síly k další péči.
Farní charita v Litomyšli před časem otevřela cent-
rum respitní péče „Jindra“. Zde nabízí na vysoce pro-
fesionální úrovni tzv. úlevovou péči. V Jindrově vile
přijímají převážně klienty, o které běžně pečuje je-
jich rodina. Indikovány jsou zejména ty případy, kdy
domácí pečovatelé nutně potřebují oddych a zotave-
ní. 
V této situaci jsme se ocitli i my, a proto jsme letos
v září využili nabízené charitní služby. V Jindrově vi-
le pobyli tři týdny náš otec a sestra. Vedoucí tohoto
zařízení Markéta Kovářová spolu s celým ošetřova-
telským týmem zde vytváří pro klienty vstřícné
i vlídné prostředí. O naše blízké zde bylo postaráno
po všech stránkách. Oceňovali jsme zde profesionál-
ní péči, která je navíc „prohřátá“ lidským teplem.
Jsme velmi vděční všem, kteří nad rámec pouhé pro-
fesionality zde vytváří krásnou pospolitost. Přesvě-
dčili jsme se, že v Litomyšli je Charita opravdu tím, co
má v názvu - láskyplnou službou ve prospěch potřeb-
ných. Chceme poděkovat a vyjádřit úctu za to, co se
v Jindrově vile tak krásně daří.

Hebltovi, Sloupnice

Testy na přítomnost drogy v těle
U koordinátora prevence kriminality jsou veřejnosti
zdarma a anonymně k dispozici testy na přítomnost
nejběžnějších drog v lidském organismu. Projekt
komise prevence kriminality tím reaguje na
aktuální situaci. Ve svitavském okrese bylo jen
v letošním roce policií odhaleno již 14 výroben
pervitinu a dostupnost nelegálních drog v Litomyšli
a okolí se zvyšuje. K prvním experimentům
s drogou dochází často již v období docházky na
základní školu. Rodiče bývají v situaci, kdy
podezírají své dítě z užívání drog, často
bezradní, nevědí kam se obrátit.
Smyslem projektu je poskytnout rodičům již
při prvním kontaktu nejen test, který je
možné získat i ve vybraných lékárnách, ale
zejména související informace. Rodiče jsou
seznámeni s možnostmi, na koho se
obrátit s žádostí o pomoc, získá kontakty
na specializované pomocné zařízení,
psychology, kteří se problematikou
užívání drog zabývají. V případě
zájmu je rodiči nabídnuta i okamžitá
konzultace o dalších možných
postupech řešení.

Díky možnosti zdarma a anonymně získat test je
rodičům zajištěna možnost objektivně zjistit, zda
jejich dítě užívá nějakou drogu. K dispozici jsou
testy na nejběžněji užívané drogy v regionu,
zejména na pervitin (metamfetamin), dále na
extazi (MDMA) případně marihuanu (THC). Test je
poskytován s podrobným návodem a jeho provedení

je velmi jednoduché. Jedná se o malé kazetky
s otvorem, kam se přiloženou pipetkou

aplikuje vzorek moči.
K projektu přistupujeme i

s vědomím možných rizik. Testování
blízké osoby může být velmi

drastickým zásahem do mezilidských
vztahů, je třeba k němu přistupovat až

v odůvodněných případech, ideálně až
po dohodě s odborníkem. Rozhodně by se

nemělo jednat o osamocený akt.
Testy jsou zdarma a anonymně k dispozici

v budově Městského úřadu v Purkyňově ulici
na odboru sociální péče u koordinátora

prevence kriminality (dveře č. 12) .

Pavel Voříšek

Pozvánka pro veřejost
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Trocha historie neuškodí
Od nepaměti je závěrečná
zkouška složena ze tří
dílčích zkoušek: 1. pravi-
dla provozu (test), 2. konstrukce a údržba vozidel,
3.praktická jízda. Zkouška se prováděla v autoškole,
ve které byl výcvik a pokud žadatel uspěl u všech tří
dílčích zkoušek, byl mu vystaven nový řidičský prů-
kaz nebo rozšířen ten stávající. Do roku 2000 bylo vy-
dávání řidičského průkazu v kompetenci Policie ČR
(do roku 1990 DI-SNB). Jestliže žadatel u některé
zkoušky neuspěl, měl právo tuto zkoušku opakovat
maximálně dvakrát. Pokud neuspěl ani při druhé
opravné zkoušce, musel se podrobit novému výcviku
nebo výuce z předmětu, ve kterém neprospěl. Potom
měl zase tři možnosti zkoušky.
Přelom roku 2000/2001 přinesl tvorbu a nástup nové
legislativy. Krátkodobě platilo nařízení, že kdo neu-
spěl z testu, nesměl pokračovat v dalších dílčích
zkouškách (konstrukce a jízda) a například tzv.
céčkaři a déčkaři nesměli pokazit žádnou testovou
otázku z křižovatek. V tomto období také skončila
možnost získat skupinu E (přívěsy / návěsy nad 750
kg) bez závěrečné zkoušky. Novinkou bylo také to, že
počet zkoušek přestal být limitován počtem tří. Byly
nově stanoveny některé skupiny a podskupiny řidič-
ských oprávnění a také věk pro jejich získání. Začalo
platit, že žadatel má na opravné zkoušky 6 měsíců
od první zkoušky. Teoreticky by mohl opravovat asi 23
krát. Tento stav trvá do dnešních dnů. Mimo jiné od 1.
1. 2001 přešel registr řidičů od Policie na Okresní úřa-
dy a později na obce s rozšířenou působností. Dále
od 1. 5. 2004 (vstup ČR do EU) se vydává nový t yp
řidičského průkazu, který je vyráběn centrálně.

Současnost
Vzhledem k tomu, že k 1. 7. 2006 došlo k velmi pod-
statné novelizaci zákona č. 361/2000 Sb.o provozu
na pozemních komunikací (nesprávně „silniční
zákon“) a zákona č. 247/2000 Sb. o získávání od-
borné způsobilosti (upravuje mimo jiné podmínky vý-
cviku v autoškole a provádění závěrečných zkoušek),
změnila se podstatně také první dílčí zkouška - test. 
První velice podstatnou změnou je to, že se přestal
používat test v tzv. papírové podobě a byl nahrazen
testem vygenerovaným na počítači. Druhá změna
spočívá v tom, že se testová zkouška přenesla
na Městský úřad, odbor dopravy. Z tohoto důvodu
jsme na našem odboru dopravy zřídili zkušební míst-
nost a vybavili ji příslušnou počítačovou technikou.
Část tohoto vybavení dodalo Ministerstvo dopravy
a zbývající počítače pro uchazeče o řidičské oprávně-
ní do počtu 10 kusů dodal Městský úřad Litomyšl.
Počet 10 počítačů pro žadatele je velikou výhodou pro
rychlejší průběh testové zkoušky (bez nutnosti „psa-
ní“ testů po skupinkách), ať už pro nové uchazeče
o řidičské oprávnění nebo při přezkušování tzv. řidičů
„profíků“. Tato zkušební místnost bude využívána
i při přezkušování řidičů, kteří v bodovém hodnocení
přestupků dosáhli hranice 12 bodů a na rok přišli o ři-
dičský průkaz. 

Pro úplnost uvádíme i celý
průběh testové zkoušky.
Po kontrole totožnosti
žadatele, dokumentace

a zaplacení správního poplatku ve výši 700 Kč jsou
osobní údaje o žadateli, autoškole a druhu výcviku
zaneseny do databáze a počítač žadateli vygeneruje
jedinečný test pod číselným kódem. Tento kód žadatel
zadá do svého zkušebního počítače. Z úst zkušebního
komisaře a monitoru je žadatelům poskytnuto pouče-
ní o podmínkách zkoušky a ovládání počítače. K ově-
ření, zda žadatel pochopil ovládání, slouží cvičný test,
který je složen z pěti jednoduchých otázek s grafic-
kým zadáním. Poté žadatel stvrdí svým podpisem, že
pochopil ovládání programu a že nic nebrání spuštění
ostrého testu.
Na ostrý test je časový limit max. 30 minut, pro dys-
lektiky a dysgrafiky je tento limit dvojnásobný. Test
obsahuje 25 otázek, ke kterým jsou přiřazeny dvě až
čtyři odpovědi a správná je vždy pouze jedna. Maxi-
mální bodový zisk je 50 bodů a minimum, kdy žadatel
ještě prospěje, je 43 body. Po ukončení testu je test
automaticky vyhodnocen a žadatel na svém monitoru
vidí výsledek s hodnocením prospěl / neprospěl, po-
čet bodů a počet chybných otázek. Zkušební komisař
pak vytiskne protokol o zkoušce, který potvrdí svým
podpisem a otiskem razítka. Protokol podepisuje i ža-
datel. Takto zpracovaný test je přes internet odeslán
na portál veřejné správy, kde je uložen a slouží také
pro potřeby statistik. 
Asi v mnohých vyvstane otázka, zda byly pro žadatele
lepší papírové testy nebo elektronické. Snad na tuto
otázku odpoví malá statistika. V době používání
papírových testů byla úspěšnost na úrovní 60 - 70
%. Za období od 1. 7. 2006 do 15. 10. 2006 bylo novým
způsobem odzkoušeno cca 200 žadatelů s úspěšností
80 - 90 %. O tom, který způsob zkoušky žadatelům lé-
pe vyhovuje, hovoří nejlépe sami žáci. Ti, kteří psali
první test tzv. papírový a neuspěli a šli na opravnou
zkoušku po 1. 7. 2006, měli ve většině případů sub-
jektivní dojem, že test s použitím výpočetní techniky
je jednodušší.
V každém případě je úspěch závislý na přípravě. Žada-
telé mají možnost odzkoušení elektronických testů
pomocí otázek na CD nebo po navštívení stránek
Ministerstva dopravy na adrese www. mdcr.cz. Zde na-
jdou nejen tzv. e-testy, ale také mnoho zajímavostí,
které se týkají provozu vozidel, školení řidičů, lékařs-
kých prohlídek, psychotestů, EEG vyšetření, autoškol
atd. 
Pokud byly zmiňovány v předešlých řádcích opravné
zkoušky, i tyto jsou zákonem upraveny. Žadatel k ní
může být autoškolou přihlášen nejdříve po pěti pra-
covních dnech. Opravné zkoušky jsou zpoplatněny
tak, že za opakovaný test žadatel zaplatí správní po-
platek 100 Kč, za zkoušku z konstrukce a údržby
200 Kč a za praktickou jízdu 400 Kč.
Na závěr nezbývá než popřát všem, kteří budou mít
v budoucnu něco společného se zkouškami z odborné
způsobilosti, hodně štěstí.

Jan Gregar, zkušební komisař

Novela zákona 361/2000 Sb., platná od  1. července
2006, přinesla spoustu novinek týkající se pravidel
silničního provozu, a dále pak upravila a prodloužila
výměnu řidičských průkazů.
Uvedená novela prodlužuje lhůty pro povinnou výmě-
nu řidičských průkazů takto:
výměna starých řidičských průkazů za průkazy dle
vzoru EU probíhá ve třech etapách až do konce roku
2013:
1. etapa: do konce roku 2007  pro řidičské průkazy
vydané od 30. 6. 1964 do 31. 12. 1993
2. etapa: do konce roku 2010  pro řidičské průkazy
vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000
3. etapa: do konce roku 2013  pro řidičské průkazy
vydané od 1. 1. 2001 do  30. 4. 2004
Pro občana to znamená zkontrolovat řidičský průkaz
a dle data jeho vydaní si jeho výměnu  zařadit do přís-
lušné etapy.
Lhůty pro výměnu starých řidičských průkazů jsou te-
dy prodloužené, ale nenechávejte výměnu na posled-
ní chvíli. Předejdete pak dlouhému čekání na úřadě
na konci příslušných období daných pro výměnu.
Výměna řidičského průkazu je jednoduchá. S sebou
potřebujete platný řidičský průkaz, platný občanský
průkaz, aktuální foto rozměru 4,5 x 3,5 cm. Pokud
není v průkazu žádná změna (trvalý pobyt, příjmení
apod.) je výměna provedena bez správního poplatku.
Nový řidičský průkaz vám bude vystaven ve lhůtě do
20 dnů. Žádost podává žadatel vždy osobně, převzít
řidičský průkaz lze i v zastoupení, na základě ověřené
plné moci. Průkazy vydávané do 31. 5. 1964 – modré
látkové knížky, jsou již v současné době neplatné a je-
jich výměna byla již ukončena.
Pro další informace se můžete obrátit na odbor dopra-
vy Městského úřadu Litomyšl, evidenci řidičů na tele-
fonní číslo 461 653 464.

Michaela  Kavalírová, Dis

Výměna a platnost
řidičských průkazů

Od prosince 2006 se budou v Informačním centru
prodávat permanentky na parkování pro rok 2007.
Ceny zůstávají nezměněny, pro litomyšlské občany
bydlící na náměstí 300,- Kč/rok, pro ostatní občany
Litomyšle nebo v Litomyšli pracující 600,- Kč, cizí
zaplatí 1000,- Kč a podnikatelé 1200,- Kč. Invalidé
z Litomyšle si mohou vyzvednout po předložení pa-
třičného průkazu známku zdarma. Zároveň žádáme
občany, aby známky nalepovali na zadní sklo do
levého horního rohu. Podle zákona o silničním pro-
vozu by totiž na předním skle měla být vylepena
pouze platná dálniční známka a řidič, který by na
přední sklo nalepil parkovací permanentku, by se
mohl dostat do problémů s dopravní policií.                

-red-

Parkovací známku 
lepte na zadní sklo 

Nový jízdní řád MHD
od 10. prosince

Město Litomyšl připravuje
změny jízdního řádu v měst-
ské hromadné dopravě.

Všechny změny jsou reakcí na přání cestujících.
Dojde k přemístění zastávky Jabloňová do ulice
Družstevní. Měnit se budou i časy některých málo
vytížených spojů na okruhu A a C. Zvažováno je
v neposlední řadě i zavedení dalšího spoje do obce
Kornice. Nový jízdní řád si můžete vyzvednout v In-
formačním centru, na podatelně MěÚ či stáhnout
z www.litomysl.cz od 8. prosince.                         -red-

městská
hromadná

doprava

Zkoušky odborné způsobilosti 
řidičů v novém

R35 k nahlédnutí
V průběhu měsíce prosince můžou zájemci na od-
boru Místního hospodářství Městského  úřadu
v Litomyšli nahlédnout do materiálu „Závěr zjišťo-
vacího řízení“, který se týká  trasy silnice R 35
v úseku Vysoké  Mýto – Staré Město. Materiál vzni-
kl na základě proběhlého  zjišťovacího řízení
v rámci projednávání vlivu stavby na životní pro-
středí. Závěr uvádí pouze doporučení na další ob-

lasti projednávání a v příloze jsou kopie jednotli-
vých shromážděných připomínek. Nelze od něho
očekávat doporučení nebo naopak zamítnutí
jedné z navržených tras. Písemnost  je k dispozici
v úředních dnech - pondělí a středa od 8.00
do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin, v ostatních
dnech po předchozí telefonické domluvě.
Ing. Pavel Jiráň, ved. odb. místního  hospodářství 
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Zájemci o studium 
navštívili fakultu 
restaurování
V pátek 24. listopadu se uskutečnil den otevřených
dveří fakulty restaurování Univerzity Pardubice se
sídlem v Litomyšli. Program pro uchazeče o studium
na této, na počet studentů nejmenší, fakultě univer-
zity probíhal po celý den. Zájemci byli seznámeni
v ateliéru výtvarné přípravy s možnostmi studia na fa-
kultě ve čtyřech oborech bakalářského studijního
programu Výtvarná umění - restaurování a konzerva-
ce kamene a souvisejících materiálů; nástěnné malby
a sgrafita; papíru, knižní vazby a dokumentů; umě-
leckých děl na papíru a souvisejících materiálech.
Poté následovala prohlídka dalších ateliérů fakulty. 
Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky, která
se liší pro jednotlivé studijní obory a při níž jsou hod-
noceny předložené domácí práce (kresby) uchazečů.
Součástí přijímacího řízení je rovněž teoretická zkou-
ška, která se skládá ze dvou částí - z písemného testu
z dějin umění a písemného testu z chemie. Závěrečný
ústní pohovor se týká všeobecné kulturní orientace
v oblasti historie umění a památkové péče a vztahující
se k zájmu o zvolený obor. Zájemci by se měli přihlásit
ke studiu na Fakultě restaurování Univerzity Pardubi-
ce již do 10. ledna. Přijímací zkoušky budou probíhat
mezi 30. lednem a 2. únorem, tedy podstatně dříve
než na ostatních fakultách univerzity a neumělecky
zaměřených vysokých školách, kam se podávají přih-
lášky až koncem února či března s tím, že přijímací
zkoušky probíhají vesměs v červnu.                      -red-

První čtvrtletí na gymnáziu
Školní rok 2006/07 uza-
vírá na našem gymnáziu,
stejně jako na všech ostat-
ních školách, své první
čtvrtletí. Jeho začátek přinesl naší škole některé změ-
ny a nové aktivity.
Od září došlo k rozšíření seminářů o další cizí živé ja-
zyky. V současnosti se tedy u nás vyučuje jazyk anglic-
ký, německý, francouzský, japonský, španělský a ital-
ský. Posilujeme také mezinárodní spolupráci školy.
Tak jako v loňském školním roce i letos pokračují
výměnné pobyty studentů se školou RSG de Borgen
v Leeku v Nizozemsku. Vyučující anglického jazyka
začínají připravovat pro studenty poznávací zájezd
do Anglie, hledáme partnera pro školní výměnu v Ně-
mecku a ve Francii. Jedná se však i o další jazykové ak-
tivity. Studenti francouzštiny jsou zapojeni do vzdě-
lávacího programu EU e-Learning a jeho aktivity e-
Twinning. Jde o projektové vyučování, jehož cílem je
podpořit zavádění informačních a komunikačních
technologií do vzdělávání. Zatím spolupracují s lyce-
em v Poitiers a další projekt připravují. V neposlední
řadě je zapotřebí mezi aktivitami na mezinárodním po-
li zmínit působení rodilých mluvčí v hodinách japon-
ského a francouzského jazyka. Studenti japonštiny se
19. září aktivně účastnili česko-japonského večera,
který se uskutečnil na litomyšlském zámku, a uplatni-
li zde své znalosti japonštiny, ale i schopnost komuni-
kace v angličtině. Tento večer byl pro studenty, ale
i nás všechny, kteří jsme se ho zúčastnili, nesmírným
přínosem v poznání života, kultury a zvyků nám
vzdálené, exotické a zajímavé země.
Naši studenti jsou zapojeni i do dalších mezinárod-
ních programů. Jedná se již delší dobu o ekologické
aktivity Globe a nově projekt Eco-schools. Ekologické
vzdělávání a výchova představuje jeden ze základních
předpokladů udržitelného rozvoje a to si uvědomuje-
me i na gymnáziu Aloise Jiráska. Na webových strán-
kách www.eco.glit.cz o mnoha aktivitách informují
sami studenti. Naše práce již byla ohodnocena mnoha
oceněními, a to i mezinárodními. Pracujeme již se stu-
denty sekundy, kterým poskytujeme základní sousta-
vu poznatků o životním prostředí a praktických čin-

nostech, které v rámci
projektu vykonávají. Tím
se rozvíjí jejich způsob
myšlení a utváření život-

ních hodnot a také pocit odpovědnosti ve vztahu
k přírodě. Toto se odrazí i ve školním vzdělávacím pro-
gramu pro nižší stupeň gymnázia, který by měl být re-
alizován v příštím školním roce. Pracujeme však
i s věkovou kategorií, u které se již dotvářejí etické
postoje k přírodě, k umělému prostředí i ostatním li-
dem. V rámci ekologické výchovy nám na gymnáziu
jde o výchovu, která ovlivňuje nikoliv pouze jedince,
ale všechny naše žáky. 
Dále došlo v letošním školním roce k posílení výuky in-
formatiky a výpočetní techniky, a to počtem vyučova-
cích hodin i obsahovou skladbou. Byl zaveden seminář
programování. Práci na počítači podporuje předmět
technika administrativy s cílem, aby naši absolventi
uměli ovládat klávesnici deseti prsty. To nic nemění
na tom, že jsme školou se všeobecným zaměřením. Na-
ší snahou je poskytovat studentům co nejširší všeobec-
ný rozhled. I v tomto duchu jsme navázali spolupráci
s Masarykovou univerzitou v Brně a naše škola se tak
stala její partnerskou školou. První větší společnou ak-
cí byla účast našich studentů na Dni otevřených dveří
na fakultách této vysoké školy, který byl organizován
právě pro školy partnerské. Další akce se již připravují.
Byl bych velmi rád, kdyby se nám podařilo navázat
kontakty i s dalšími vysokými školami, což však souvi-
sí s oboustrannými aktivitami.
Gymnázium je střední školou, jejímž hlavním úkolem
je připravit studenty na složení maturitní zkoušky
a přijímacích zkoušek na vysoké školy a také podně-
covat studenty k zájmu o další vzdělávání. A k tomu
směřují i aktivity, o nichž jsem se krátce zmínil. Není
možné jmenovat všechny další, které jsou vyučujícími
realizovány při směřování k tomuto cíli. O řadě da-
lších z nich se můžete informovat na našich webových
stránkách www.glit.cz.
Závěrem bych rád veřejnost ještě jednou pozval
na Den otevřených dveří, který jsme připravili na 5.
prosince.

Pavel Kolisko, ředitel Gymnázia Aloise Jiráska

Na fakultě restaurování působí
již podruhé iráčtí specialisté

Až do poloviny prosince probíhá na litomyšlské fa-
kultě restaurování Univerzity Pardubice kurz pro
devět specialistů z Irácké republiky. Pracovníci
iráckého Ministerstva kultury, Národní knihovny
a archivu v Bagdádu, Institutu výtvarných umění
a Regionálního muzea v severoiráckém Erbylu po-
bývají v Litomyšli v rámci odborného vzdělávacího
kurzu pro specialisty v oblasti památkové péče.
Kurz v oborech restaurování kamene, malby a res-
taurování papíru se tu koná již podruhé.
Významné jsou pro Iráčany především poznatky z o-
boru restaurování papíru, neboť cenné tisky v bag-
dádských archívech byly silně poškozeny válkou.

V teoretické části tříměsíčního kurzu přednášejí
iráckým hostům pracovníci fakulty a přední odbor-
níci v řadě speciálních oborů, jako je například kri-
zové řízení v památkové péči. Dále se skupina
zúčastňuje kurzů dokumentace, evidence památek
či základů chemie, v praktické části Iráčané zkou-
šejí základní postupy v jednotlivých restaurátor-
ských oblastech. Několik dní kurzu bude probíhat
v Praze, kde se budou poznávací exkurze střídat
s návštěvami centrálních institucí tohoto oboru,
a tak účastníci získají celkový přehled o oboru.
O víkendech návštěvují některá další velká města,
jako jsou Pardubice či Brno, během několika týdnů
poznají i náš region, kromě Litomyšle také Poličku
a Moravskou Třebovou. Ve čtvrtek 23. listopadu se
s iráckými odborníky setkal v univerzitní aule v Par-
dubicích také rektor Univerzity Pardubice
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 
S Irákem mají naši odborníci z tohoto oboru úzké
vztahy, u jejichž zrodu stála právě litomyšlská ško-
la. „V oboru ochrany památek a restaurování je už
Litomyšl v Iráku pojem. Obecné aktivity, které sou-
visejí s činností fakulty, se odehrávají především
v Bagdádu a ve městě Erbyl v Kurdistánu, kde je vel-
ká citadela, která má být v budoucnu restaurována.
Někteří odborníci tam již pravidelně jezdí,“ říká
proděkan fakulty Mgr. Jiří Kaše.

Eva Hudečková, foto I.H.

Dílo jubilujícího
sochaře inspiruje
Jako poslední dárek k letošním osmdesátinám sochaře
Olbrama Zoubka připravila Smetanova Litomyšl, o.p.s.
akci „Fotografuj nebo maluj sochy Olbrama Zoubka
v zámeckém sklepení“.
Výtvarníci měli možnost během listopadu navštívit
stálou expozici soch a jakýmkoli způsobem ztvárnit
vlastní pohled na mistrova díla v inspirativním prostře-
dí sklepení. Akce měla obrovský ohlas, malovat přišly
zejména děti z mnoha tříd všech místních základních
škol, studenti z gymnázia fotografovali a studenti pe-
dagogické školy využili této možnosti ke společnému
„výtvarničení“ s prvňáčky v rámci své praxe.      
Celkem sklepení navštívilo více než 300 mladých vý-
tvarníků, kteří své práce po dokončení odevzdají
v kanceláři Smetanovy Litomyšle do 8. prosince, aby
mohly být ve sklepení od 16. prosince vystaveny ke
shlédnutí široké veřejnosti. 
Výstava bude otevřena od 16. do 21. prosince - v sobo-
tu a v neděli od 10 do 16 hodin, ve všední dny od 14
do 17 hodin. Zájemci si ji však budou moci prohlédnout
i mimo uvedené hodiny, pokud se předem ohlásí na tel.
čísle 724 063 041 nebo 461 612 575. Pro děti a studenty
je vstup zdarma, dospělí sice zaplatí 20 Kč, připraven
pro ně ale za to bude kalíšek svařeného vína pro zahřátí.  
Výstavu bude doprovázet již tradiční ochutnávka vín
Chateau Litomyšl, prodej drobných dárků a vánočních
dekorací.                                                                      -red-
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V Litomyšli se konal Pochod proti diabetu
V úterý 14. listopadu se nemocní cukrovkou i jejich
zdraví spoluobčané zúčastnili celostátního Pochodu
proti diabetu. Půlhodinovou procházkou a transpa-
rentem se také v Litomyšli snažili účastníci upozornit
na rostoucí počet lidí postižených touto nevyléčitel-
nou nemocí. Právě pohybová aktivita je jedním
z důležitých předpokladů, jak se s průvodními zdra-
votními komplikacemi lépe vypořádat.
Místní organizace Svazu diabetiků v Litomyšli sdru-
žuje šedesát lidí. Většina z nich se zúčastňuje pravi-
delných přednášek a besed s lékaři, pěších výletů
do okolí města, plavání ve vysokomýtském bazénu
i rekondičních pobytů.          Eva Hudečková, foto I.H.

Úspěchy a nedostatky v třídění odpadů
V Litomyšli se daří dlouhodobě udržet intenzitu třídě-
ní odpadů na vysoké úrovni. Je to viditelné i na příj-
mech za vytříděné složky od společnosti EKO KOM,
který se v letošním roce zvýšil o cca 100 000 korun, te-
dy o 8 %. Byl dokonce zaveden systém odděleného
sběru bílého skla a z prvních zkušeností se zdá, že
i na toto „zkomplikování“ třídění složek občané při-
stoupili. To by se mělo následně projevit i ve vyšším
příjmu za takto separované složky. Co se stále ale
ve městě nedaří a nikdy se bez spolupráce každého
z vás nezlepší, je zkvalitnění třídění hlavně plastů
a čistoty na jednotlivých stanovištích. 
V rámci kvalitního třídění je třeba do nádob skutečně
ukládat jenom předepsané odpady co do druhu, veli-
kosti i čistoty. Věci, které do kontejneru uložíte a ne-
dají se následně realizovat, stejně musí být následně
ukládány na skládku. Čistota odpadů (například vy-
plachování plastových obalů a nápojo-
vých kartonů) zase velice ovlivňuje kva-
litu pracovního prostředí pracovníků
na třídící lince společnosti LIKO. V rámci
oslav Dne Země jsme se školní mládeží
toto zařízení navštívili a měli jsme mo-
žnost sledovat třídění „materiálu“ přive-
zeného z Litomyšle. Na třídících pultech
se skutečně objevovaly věci, které nejen
nemohly být využity, ale často neměly
s plastem vůbec nic společného a někdy i nepříjemně
páchly. Není výjimkou, že do kontejnerů jsou
ukládány zbytky jídel, ale i další věci, které snad ani
nechceme vyjmenovávat. Mějme, prosím, na paměti,
že co do kontejneru uložíme, někdo často dále musí
vzít do rukou a zpracovat. Město v této oblasti pravi-
delně informuje o pravidlech třídění například píse-
mnými materiály, které jsou rozesílány do všech
domácností.
Další důležitou věcí u plastových, ale i papírových
obalů je zmenšování jejich objemu tak, aby v kontej-
neru zabíraly co možná nejmenší prostor. Tato banál-
ní věc naprosto rozhoduje o ekonomičnosti třídění.
Pokud nesešlápneme papírovou krabici nebo plasto-
vou láhev, převážíme vzduch a například plastová
láhev se i následně velice obtížně lisuje do paketu.
Město se zabývalo i možností osazení nějakého za-
řízení za účelem mačkání lahví. Systémy však byly

všechny tak složité, že kde byly zavedeny, byly rychle
demontovány, protože je nikdo nevyužíval.
Na většině kontejnerů jsou umístěny samolepky,
které k této činnosti vybízejí.
Úplně největším nešvarem, který v rámci tříděného
sběru v Litomyšli přetrvává, je nepořádek na stanovi-
štích kontejnerů. Město se snaží o nápravu věci tím,
že odvozy plastů jsou v rámci týdne dvou až troj-
násobné, aby byl zajištěn pokud možno trvale volný
prostor v kontejnerech. Každý rok je dále investováno
100 000 korun do nákupu nových kontejnerů a jsou
vytvářena i nová stanoviště. I přes tyto snahy se mů-
že stát, že se určitá stanoviště zaplní. Zaplňování
kontejnerů je totiž jev nahodilý a někde již není mís-
to pro zvětšování jejich počtu. Na území města je však
dnes již kolem 50 stanovišť. Jejich vzájemná vzdále-
nost je podle našeho názoru přijatelná pro to, aby od-

pady byly odneseny nebo odvezeny a u-
místěny do volných nádob. K umísťování
odpadů mimo kontejnery často dochází
i vedle prázdných kontejnerů a stanovi-
ště slouží pro umísťování jiných odpadů,
včetně těch, které jsou svými vlastnostmi
zařazené mezi nebezpečné. Tady městu
skutečně nezbývá nic jiného, než pro-
střednictvím podobných článků opě-
tovně apelovat na ty, kteří takto znehod-

nocují prostředí města. Často na to poukazují i turis-
té, kteří město navštíví. Městská policie určitě nemá
kapacity na to, aby jednotlivá stanoviště trvale
ohlídala.
Samozřejmě může město přemýšlet o vytváření ještě
„komfortnějšího“ odpadového systému. Nic však
v tomto směru není zadarmo. Zvýšení nákladů by mu-
selo být hrazeno buď ze zvýšeného výběru
poplatků za odpad a nebo na úkor ostatních složek
rozpočtu města. Výše poplatku je v Litomyšli na nižší
úrovni než v okolí, což určitě neznamená, že má zde
občan více starostí v rámci likvidace odpadů z domác-
nosti. Jsme také jedno z mála měst, kde díky stabil-
ním příjmům za tříděný odpad, je poplatek za likvida-
ci odpadu snížen o částku 50 korun, což představuje
cca 15 % skutečných nákladů.                        

Ing. Pavel Jiráň, 
vedoucí odboru komunálního hospodářství

Revitalizace nemocničního parku začala
V areálu nemocnice začala dlouho plánovaná revitali-
zace zdejšího parku. Firma Jan Vavřín - ARS, která
před časem zvítězila ve výběrovém řízení, tu za 1 mili-
on 150 tisíc korun provádí kácení desítek starých dře-
vin a na jejich místo podle projektu ing. arch. Sou-
čkové vysazuje novou zeleň - celkem 101 mladých
stromů, 5342 keřů a 706 popínavých rostlin. Osmde-
sát procent veškerých nákladů přitom uhradí z Fondu
životního prostředí stát, zbytek zaplatí nemocnice.
Revitalizace zeleně parku, kudy denně projdou stov-
ky pacientů, skončí nejpozději v prvním čtvrtletí
příštího roku.

Eva Hudečková, foto I.H.

Gynekologicko - 
porodnické oddělení
pokračuje bez omezení
V době od 23. listopadu do 23. prosince budou uza-

vřeny operační sály a ARO v důsledku propojování
technologií stávajících operačních sálů s nově budo-
vaným. Proto jsme požádali okolní nemocnice o pro-
vádění akutních operací (traumatologie; chirurgie);
nemocnici v Pardubicích pak při složitější
traumatologii. Gynekologie a s tím spojené péče
o ženy se toto omezení téměř nedotkne. Provoz po-
rodnice poběží beze změn, operační porody - císařské
řezy, budou prováděny bez jakéhokoliv omezení. Ma-
minky se nemusí obávat jakéhokoliv snížení kvality
poskytovaných služeb, které by ohrozilo jejich zdraví
nebo zdraví miminka. Taktéž menší plánované opera-
ce, včetně hysteroskopií, budou prováděny beze
změn. Pouze velké operace, které jsou dlouhodobě
plánované, a některé akutní gynekologické stavy bu-
dou řešeny ve spolupráci se sousedními gynekologie-
mi.                 Adrián Nemšovský, Nemocnice Litomyšl

LIKO INFORMUJE
Oznámení svozu popelnic
o vánočních svátcích
a na Nový rok
Svoz, který připadá na svátek 25. prosince
(pondělí), se uskuteční v sobotu 23. prosince. 
Svoz, který připadá na druhý svátek 26. pro-
since, se uskuteční v tento den jako běžný svoz
v pracovní den.
Dále svoz, který připadá na Nový rok 1. ledna
2007 (pondělí), se rovněž uskuteční v sobotu
31. prosince 2006.
Děkujeme za pochopení.

LIKO Svitavy a.s.

Nemocnice Litomyšl
získala ocenění
Nemocnice Litomyšl získala titul Nemocnice Pardu-
bického kraje  2006 očima pacientů. Tuto pilotní ak-
ci pořádala nezisková  společnost, která se zabývá
průzkumem poskytovaných služeb a hodnocením
kvality ve zdravotnictví. Anketa byla v tomto
rozsahu organizovaná u nás vůbec poprvé a Nemoc-
nice Litomyšl  se celkově umístila v České republice
na devátém místě. Je to  ocenění práce všech za-
městnanců nemocnice, kteří se snaží  vytvořit
v nemocnici rodinnou atmosféru, kde ke kvalitní
zdravotní péči nestačí jenom odbornost, ale i pří-
jemné a bezpečné prostředí a respektování indi-
viduální osobnosti  člověka. Toto uznání naznačuje,
že cestu, kterou si nemocnice  zvolila, je sice
náročná, ale jednoznačně správná a zavazuje  nás
do budoucna neustále zlepšovat námi poskytované
služby.  Tohoto ohodnocení si nesmírně vážíme
a děkujeme všem svým  klientům za důvěru. 

Adrián Nemšovský, Nemocnice Litomyšl

Střední zahradnická škola v Litomyšli pořádá pod
názvem Vánoční kouzlení již tradiční výstavu vazeb
a svícnů. Výstava se uskuteční v budově školy v neděli
17. prosince od 9 do 18 hodin a v pondělí 18. prosince
od 8 do 16 hodin.

Vánoční kouzlení
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Kurz výroby 
vánočních dekorací
Kurz na téma Svícen - vánoční dekorace se u-
skuteční 16. prosince od 14 hodin v Domě sv.
Josefa v Chotovicích. Naváže tak na předchozí
setkání 2. prosince, věnované výrobě advent-
ních a vítacích věnců.

Vánoční výstava 
v Morašicích

Benátky Rock Fest

Hej, Mistře v kostele
na Budislavi

V sobotu 9. prosince proběhne od 9 do 16
hodin ve školní budově v Morašicích výstava
s názvem Vánoce, ryby, řemesla a zvyky.
Žákovská výstava spojená s ukázkami prací
řemeslníků bude doplněná o kulturní vys-
toupení žáků.

V sobotu 9. prosince ve 20 hodin bude
v hostinci „V okliku“ v Benátkách zahájen
další ročník festivalu Benátky Rock Fest. Vys-
toupí hudební skupiny Tabák, Washington
DC, Stopangin, Masakr z lásky a Polární kotě
10. Vstupné činí 40 korun.

V úterý 26. prosince se v kostele Boží lásky
v Budislavi uskuteční Vánoční koncert „Hej,
Mistře“. Účinkují Spojené sbory, sólisté,
komorní skupina LSO, Petr Veverka - flét-
na, M. Kubát - varhany, diriguje Otokar Kar-
lík. Koncert začne v 15 hodin.

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

Milovníci královského moku přivítali
v zámeckém sklepení mladé víno

Také v zámeckém sklepení v Litomyšli přivítali milov-
níci královského moku letošní mladá vína. Po několik
dnů se tu na pozvání Smetanovy Litomyšle, o.p.s.
scházeli příznivci vína, aby přivítali nejen červené
francouzské Beaujolais, ale poprvé oficiálně pod
záštitou Českého vinařského fondu také vína červená
i bílá Svatomartinská - z vinařství Livi Dubňany Müller
Thurgau a Modrý portugal, Vinselekt Michlovský na-
bízel Müller Thurgau a červené Svatovavřinecké a k o-

chutnání byla také vína Rosé cuvée Rulandské Modré
a Svatovavřinecké z vinařství Pod Martinkou Vojty
Husarka. Akce se uskutečnila již potřetí v řadě.
Tradiční Beaujolais nabízí letos litomyšlský sommeli-
er Radek Pulkrábek opět z vinařství Georges Dubceuf,
v nabídce jsou i varianty luxusnějších vinět, na kte-
rých dominují květinové vzory. Toto vinařství prezen-
tuje mladé víno tradičně na nejvyšší estetické úrovni
a tak jsou každoročně pro grafické návrhy prezentace
tištěny nejen jiné viněty na lahve, ale vyráběny jsou
také oděvní doplňky pro sommeliery a další propaga-
ční předměty. Vinařství Domaine Ruet letos poprvé ja-
ko Beaujolais Nouveau přineslo růžové víno.
Také u nás je letošní víno hodnoceno jako velice zda-
řilý ročník. Rok měl totiž velice dobrý průběh. Réva
slušně přezimovala, dobře odkvetla, měla kvalitní
přísun srážek, vláha přišla ve správnou chvíli. Vína
měla krásný dlouhý teplý podzim, který dohnal méně
slunce na konci léta. „Vína letošního ročníku budou
mít menší obsah alkoholu, protože hrozny dozrály do
nižší cukernatosti (přesto většina vín bude přívlast-
kových), ale zato získala více aromatických látek,
vína budou svěží, kyselinka bude nepatrně vyšší než u
minulého ročníku a to jim dá větší potenciál k zrání na
lahvi,“ soudí sommeliér Radek Pulkrábek.

Eva Hudečková, foto I.H.
Sommeliér Radek Pulkrábek obsluhuje jednoho z hostů
zámeckého koštu mladých vín, shodou okolností Francouze.

Setkání ředitelů krajských úřadů v Litomyšli
Setkání ředitelů krajských úřadů z celé České republi-
ky se konalo ve dnech 23. a 24. listopadu v Litomyšli.
Kromě pracovní části byla na programu také prohlíd-
ka města Litomyšle. Průvodcem byl šéfům krajských
úřadů emeritní starosta Miroslav Brýdl. Druhý den
ráno byli ředitelé přijati současným starostou Micha-
lem Kortyšem na radnici. Setkání se zúčastnili i Miro-
slav Brýdl a Jan Janeček, tedy kompletní trojlístek
polistopadových starostů. Starostové představili zá-
stupcům všech krajů nejen to, co se v Litomyšli poda-
řilo. Hovořilo se například i o problému vylidňování
měst na jedné straně, potřeby zajistit služby ve mě-
stech i pro obyvatele okolních malých vesnic
na straně druhé a s tím souvisejícím nesouladem v ko-
eficientu přepočtu daní. Konkrétně jde o to, že napří-
klad město Litomyšl musí zajistit parkovací místa,
kulturní či sportovní vyžití i pro obyvatele malých
vesnic ve své spádové oblasti, ale doplácí na to ze své-
ho rozpočtu, neboť koeficient přepočtu daní s tímto
nepočítá. To samé se týká i turistů, kteří navštěvují
naše město. Litomyšlští starostové diskutovali s ředi-

teli krajských úřadů i problematiku nárůstu úředníků
na úřadech. Shodli se na tom, že z postupného nárů-
stu zaměstnanců úřadů nemají radost, ale že jde o ne-
zbytnost v souvislosti se složitostí nově přijímaných
zákonů a nařízení a v souvislosti s přesunem mnohých
povinností z orgánů státní správy směrem k regio-
nům.                                                                             -ms-

Vánoce s Pasekou v muzeu
Nakladatelství Paseka je pro Litomyšl fenoménem,
který hýbal částí novodobých dějin města. Vánoční
výstava, kterou nakladatelství připravilo v hlavní bu-
dově muzea, se vrací ke kořenům litomyšlské historie
a vzdělanosti. "Literatura a piaristé vždycky patřili
k sobě, protože to byli vzdělanci a o vzdělávání se
starali. Byli velkými knihovníky a učiteli, vlastnili

obrovskou knihovnu, která tady v piaristické koleji
stále ještě je," zamýšlí se nad historickými souvislost-
mi majitel nakladatelství Ladislav Horáček. Prodejní
výstava knih Vánoce s Pasekou v muzeu, kterou do-
plňují Mrázův pohyblivý betlém a výstava obrazů Jo-
sefa Matičky, je v hlavní budově Regionálního muzea
otevřena až do letošního Silvestra. „Na výstavě je
zhruba 700 knih z 870 titulů, které jsme dosud vyda-
li," vypočítává Ladislav Horáček a dodává: "Z toho
250 je možné ještě koupit. V některých případech je
to opravdu jedinečná příležitost, protože jsou třeba
jen dvě a nejsou tedy už v běžném prodejním sorti-
mentu." Největší výstavu knih v historii nakladatel-
ství připravila Lenka Kruisová ve spolupráci s manže-
li Švehelkovými, pracovníky muzea a vánočními
hudebními variacemi naladila návštěvíky vernisáže
v neděli 26. listopadu Magda Žáková. 
Čtenáři z Litomyšle se mohou v příštím roce tešit
na velkou obrazovou publikaci o Quido Šimkovi, kte-
rou při příležitosti jeho výstavy vydá Paseka v září.
Jejím autorem je Martin Boštík. 

Eva Hudečková, foto I.H.
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Pěvecké Vánoce 2006
Litomyšlské pěvecké sbory i v letošním roce chystají
na závěr roku nadílku svým posluchačům - nyní nejen
v regionu, ale i v sousedních krajích.
Po úspěšných vystoupeních sboru Vlastimil a Mužského
pěveckého sboru na festivalu v Cholticích, aplaudo-
vané posvícenské anabázi Sboru paní a dívek spolu
s Mužským sborem na Veselém kopci u Hlinska a kva-
litních výkonech sboru SPGš a VOŠP Kos i na mezi-
národních pódiích, se může veřejnost těšit na jejich
vánoční koncert v Litomyšli.
Při vystoupení v Chrámu Povýšení sv. Kříže 21. prosin-
ce od 18 hodin zazní hned tři díla. Po úvodní jedno-
hlasé adventní mši Petra Ebena Missa adventus et
Quadragesimae v provedení Mužského pěveckého
sboru s varhaníkem Martinem Kubátem shlédnou di-
váci části Gotické suity Léona Boelmanna v provedení
baletního studia C-dance. Dnes již tradiční Česká mše
vánoční „Hej, Mistře“ Jana Jakuba Ryby v provedení
spojených litomyšlských sborů, sólistů a za doprovo-
du Litomyšlského symfonického orchestru pod vede-
ním Jana Šuly bude určitě vyvrcholením koncertu.
Další vystoupení čekají pěvce 2. svátek vánoční - 26.
prosince. Dopoledne mše v Mladočově a od 15 hodin
koncert v kostelíku Boží lásky v Budislavi.

Petr Šabach těží v Občanském 
průkazu ze vzpomínek

Pětapadesátiletý spisovatel z pražských Dejvic Petr
Šabach si pravidelně nalézá čas na krátké návštěvy Li-
tomyšle, kde má řadu přátel i příznivců své tvorby.
Stalo se již takřka pravidlem, že se po vydání nového
knižního titulu setkává v knihkupectví Paseka na
Smetanově náměstí se svými čtenáři. V sobotu 4. li-
stopadu tu takto představil svoji novou knihu Občan-
ský průkaz.

V ní zachycuje ústrky komunistické policie od těch re-
lativně drobných, ale nesmírně otravných, jako je ne-
ustálá perlustrace, přes její běsnění v roce 1969, až po
donášení tajných spoupracovníků Státní bezpečnosti.
„Občanský průkaz není další várkou historek z ode-
šlých časů. Jistě, bez historky si Šabachovo psaní nel-
ze představit, ostatně ‘Občanka’ je v určitých partiích
lepena ze stručně psaných historek. Žádat po Šaba-
chovi ‘něco víc’ by bylo nepochopením jeho spisova-
telského naturelu,“ zamýšlí se nad knihou publicista
Josef Chuchma. „Neznamená to však, že Šabach je bez
ambice cosi důležitého vyslovit, že svoje autorské po-
třeby zredukoval na udržení pravidelné produkce, jež
mu zajistí živobytí. V Občanském průkazu sice pro se-
be typickým způsobem těží ze vzpomínek, ale hnací
silou díla se zde jeví psychické zranění, rána, která je
mu společenským vývojem zas a znovu - k jeho zna-
čnému překvapení i rozhořčení - rozdírána,“ dodává
Chuchma.
V době, kdy začínají špičky komunistické strany neza-
krytě omlouvat perzekuce totalitního režimu v pade-
sátých letech a kdy řada lidí v zajetí konzumu odložila
životně důležité zásady do ústraní, nabývá tato kniha
zvláště na svém významu.            -eh- foto L. Švehelka

Během adventu a vánočních svátků vystoupí litomy-
šlští pěvci ještě v Náchodě na zámku, v děkanském
kostele v Polici nad Metují, Vysokém Mýtě, Hradci
Králové, Hlinsku a v nedávno zastřešeném kostele
v Neratově v Orlických horách. Věříme, že letošní kon-
certy přinesou návštěvníkům pěknou adventní
a vánoční náladu.                             Ing. Josef Veverka 

Tak to snad ne!
Přesto, že mě přátelé zrazovali, ať se již k otázce vý-
stavby krytého bazénu v Litomyšli nevyjadřuji, opět
mi to nedalo po přečtení již jen nadpisu příspěvku
pana B. Hlaváčka, že „Více než bazén potřebujeme
zdravý rozum“! (viz. Lilie z 6. listopadu). To snad ne-
ní pravda. Autor si snad ani nemůže myslet, že by se
v Litomyšli stavěl krytý bazén hlavně kvůli turistům.
Autor také v první části příspěvku zpochybnil názor
3000 občanů, podepsaných pod peticí volající po re-
alizaci slibu, že do pěti let bude v Litomyšli krytý
bazén. Nehledě k tomu, že značná část kandidátů
do zastupitelstva v komunálních volbách v Litomyšli
uváděla této realizaci značnou podporu ve svých vo-
lebních programech. Těmto všem tedy podle autora
chybí zdravý rozum?
Všechna okolní města již kryté bazény dávno mají
a jistě je také nestavěla pro turisty, ale především
pro své občany! Litomyšl je také město škol. Děti
od mateřské školy přes studenty, generaci v produk-
tivním věku až po seniory toto zařízení požadují
a pro své zdraví potřebují. Město sice investuje do ji-
ných sportovních zařízení nemalé finanční prostřed-
ky, ale - bohužel - výstavba krytého bazénu je stále
odsouvána s tím, že snad, někdy, výhledově bude
také realizována. Doufejme... Závěrem: Krytý pla-
vecký bazén chceme především pro naše občany! Ale
dorazí-li do Litomyšle, unavený prohlídkami, turis-
ta, třeba z Japonska, může se v klidu jít i vykoupat.    

Bohumil Havel

Opravdu potřebujeme
zdravý rozum

Spisovatel Petr Šabach (vlevo) s jedním ze svých čtenářů.

Z vystoupení litomyšlských pěveckých sborů na Veselém
kopci u Hlinska

Diskuze vedená okolo rekonstrukce autobusového
nádraží a následně i výstavby plaveckého bazénu mě
přiměla podělit se s vámi s mým názorem.
Park na Bělidlech byl sice příjemným místem k roz-
jímání, ale asfaltová plocha prázdného autobusové-
ho nádraží hned vedle něj velmi narušovala pocit
krásného místa. Rozhodnutí města o vybudování
menšího, přesto kapacitně vyhovujícího autobu-
sového nádraží, a hlavně nového parkoviště, jsem
přivítal s velkou radostí a nadšením. Parkoviště bu-
de mít přibližně třetinovou kapacitu Smetanova
náměstí. Samozřejmě, zeleně není nikdy dost,
nicméně větším nešvarem pro město je jeho doprav-
ní situace. Všichni víme, jak vypadá průtah I/35
a historické centrum plné vozidel. Bohužel na tuto
skutečnost jsme si už všichni zvykli a nevidíme v ní
nic problematického. Přijede snad japonský turista
kvůli stovkám vozidel hyzdících historické centrum
města?
Otázka bazénu také není jednoduchá. Na jedné
straně souhlasím s panem Hlaváčkem, že turisté
do města kvůli bazénu jezdit nebudou, ale také po-
chybuji, že se budou jezdit dívat na domovy pro
„přestárlé“ občany. Turisté jsou chvilkovou záleži-
tostí, ovšem rezidenti tu žijí stále. Jediný bazén
v okolí je ve Vysokém Mýtě (dále např. ve Svitavách,
Poličce - pozn. red.), kam určitě jezdí vaše děti se
školou na plavecký výcvik. Porovnejte, o kolik se
vám sníží náklady, když nebudou platit za dopravu.
Stejně tak i staří lidé můžou bez problému využívat
plaveckých služeb, což je velkým přínosem k utužo-
vání jejich zdraví. Čili by se mohlo říci, že bazén je
investice do budoucnosti. Navíc je to zařízení, které
může vykazovat zisk a mít tak možnost disponovat
s dalšími penězi. 
Nezjednodušuji problematiku života starých lidí,
pouze poukazuji na to, že by společnost neměla po-
dřizovat vše jedné straně, ale také by měla myslet
na potřeby celé společnosti a hlavně dětí.

Jiří Cihlář
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Výstava navazuje na předchozí ročníky výtvarných sa-
lonů, pořádaných pod názvem Výtvarná Litomyšl, ten-
tokrát se však z této tradice poněkud vymyká. Dává
totiž prostor fotografii. Už v několika předchozích
ročnících se ukázalo, že je tento obor silně zastoupen,
a fotografové tu se svými díly zaujímali stále více
místa. 
Proto jsme se rozhodli, že tento rok dostanou mo-
žnost, aby naši výstavní síň ovládli celou. Obrátili
jsme se pochopitelně na členy místního fotoklubu, ale
oslovili jsme i osobnosti, které stojí mimo tento spo-
lek. Příznivce naší galerie i ctitele fotografického
umění jistě potěší, že tu najdou například díla Jana
Šplíchala, který už v Litomyšli v minulosti vystavoval
své fotomontáže. Nově se v domě U Rytířů představí
fotograf Andrej Barla, jehož velkou výstavu chystáme
na příští rok. Přátelé krásných obrazů, soch a grafiky
nemusí být smutní. Jednak věřím, že i oni si na vý-
stavě najdou snímky, které je potěší, jednak se mohou
těšit na příští sezonu, kdy se opět shledají se svými
oblíbenými autory (a věřím, že i s novými objevy).
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 15. prosince
v 17 hodin.
Výtvarná Litomyšl 2006 - 16. 12. 2006 - 28. 1. 2007
(Út - Pá 9 - 16 hodin, So - Ne a svátky 9 - 12 a 13 - 16
hodin).                                                 Helena Zemanová

Předvánoční DDM

Výtvarná Litomyšl 2006
bude patřit fotografům

V sobotu 25. listopadu proběhlo v Divadelním klubu
v Poličce oblastní kolo Dětské Porty. Soutěže se
zúčastnily i Jana a Iva Věnečkovy z Litomyšle. Jana
soutěžila jednak v kategorii sólistů (při zpěvu se do-
provodila hrou na housle) a dále vystoupila společně
s Ivou (klávesy, vokály) jako skupina Věndy. Obě dvě
vystoupení hodnotila porota velmi kladně. Jana v ka-
tegorii sólistů do 14 let i skupina Věndy v kategorii
skupin do 14 let postoupily do celostátního finále
Dětské porty. To se bude konat ve dnech 2. až 4. úno-
ra 2007 v Praze. Nezbývá, než popřát holkám mnoho
zdaru a úspěchů při další reprezentaci města Litomy-
šle.                                                                                -red-

Jana Věnečková
i „Věndy“ postoupily 
do finále Dětské Porty

Na listopad letošního roku ohlásilo Miniaturní diva-
dlo další divadelní premiéru, kterou tentokrát věno-
valo stému výročí narození hudebního skladatele
Jaroslava Ježka a tvůrcům předválečného Osvobo-
zeného divadla.
Patnáct účinkujících (pět hudebníků, pět herců - zpě-
váků a jejich pět dětí a vnoučat) s velkým nadšením
připravilo svěží a zajímavé představení vhodné snad
pro všechny věkové kategorie. Tvůrcům tohoto pro-
jektu se podařilo vměstnat do programu 24 nejkrásně-
jších písniček (osm z nich je živě zpíváno na původní
hudební podklady nahrané Ježkovým orchestrem
Osvobozeného divadla) a čtyři krátké dialogy Voskov-
ce a Wericha. Původní komentář připomíná nejen
známá fakta ze skladatelova života, ale věnuje se i ne-
opakovatelné atmosféře Osvobozeného divadla i dne-
šnímu pohledu na toto pokrokové a angažované diva-
dlo, které nám záviděla celá Evropa.
Podobně jako kdysi z Osvobozeného divadla, tak
i z tohoto pořadu písniček, scének a vyprávění od-
cházejí diváci s příjemným pocitem i s neodbytnou
melodií, která je provází cestou domů. I když od smr-
ti Jaroslava Ježka uplynulo již 65 let, písničky tohoto

divadla jsou stále živé a oblíbené, což dokázalo
i občasné společné zpívání hlediště i jeviště.
Další repríza pořadu Tmavomodrý svět Jaroslava Jež-
ka se konala v neděli 3. prosince v sále Zámeckého
pivovaru. Stolová úprava s možností zakoupení o-
bčerstvení a pestrý program na jevišti jenom umocni-
ly příjemně strávený nedělní podvečer.             

-red-

Někdo to rád tmavomodré

Příběhy bezpráví opět na ZŠ Zámecká
Výuka československých
dějin po roce 1945 bývá
někdy považována za pro-
blematickou a kontroverz-
ní. Jedni tvrdí, že dosud neexistují kvalitně zpraco-
vané učebnice, které by se touto dobou objektivně za-
bývaly, druzí namítají, že období po druhé světové
válce je tak otevřené a propojené s přítomností, že se
vlastně nejedná o historii v pravém slova smyslu. V o-
bou případech jde však především o výmluvy, proč se
některým těžkým tématům vyhnout nebo je pouze na-
značit, ale hlouběji raději nerozvádět. 
Je pravda, že učebnice nejsou zpracovány zcela tak,
jak bychom si přáli. Je také pravda, že pohled na tuto
dobu se mění více, než na kterékoliv jiné období na-
šich dějin. K jejímu přesnějšímu a hlubšímu pochope-
ní však můžeme využít řady zajímavých projektů,
které do škol přicházejí. Základní škola Zámecká se již
podruhé zapojila do projektu společnosti Člověk v tís-
ni „Příběhy bezpráví - komunistické Československo“.
V průběhu listopadu shlédli všichni žáci 9. ročníku
film Nebe nad Evropou pojednávající o legendárních
československých letcích druhé světové války, kteří
se jako odměny za to, že pomohli obnovovat Česko-
slovensko, dočkali v 50. letech uvěznění. Následně se
žáci zúčastnili besedy s bývalými politickými vězni -
Jiřím Kopřivou a Miloslavem Kohoutem, kteří dobu
komunistického bezpráví 50. let zažili na vlastní kůži.
Právě bezprostřední setkání s těmito lidmi považuji za
zcela výjimečný přínos pro výuku moderních česko-
slovenských dějin. Vede žáky nejen k hlubšímu
vnímání některých historických skutečností, ale také
uvědomění si hodnot, které dávají životu člověka
smysl. Takových hodnot, jako je pravda, spravedl-

nost, ale i přátelství či ro-
dina. Hodnot, které se
z naší společnosti jako by
vytrácejí a stávají se

z nich pojmy vystřižené z dávno zapomenutého slov-
níku cizích slov... 
Dějepis nesmí být jen výčtem dat, jmen a pojmů. Jeho
hlavním smyslem musí být především výchova demo-
kratického občana. Vychovávat však nelze bez prav-
divého poznání období, které naši současnost ovliv-
ňuje více než kterékoliv jiné. V Základní škole Zámec-
ká jsme si této odpovědnosti vědomi, proto i v dalších
letech chceme v projektech, jako jsou Příběhy bezp-
ráví, pokračovat.

Stanislav Švejcar, ZŠ Zámecká

Fotografuj nebo maluj sochy Olbrama Zoubka
v zámeckém sklepení. To byla výzva, s kterou se na nás
obrátilo ředitelství Smetanovy Litomyšle, o.p.s. Leto-
šní rok byl celý ve znamení oslav osmdesátin mistra
Olbrama Zoubka, a tak se ve Smetanově Litomyšli roz-
hodli, že by bylo pěkné připomenout si toto výročí
ještě jednou netradičním způsobem. Pozvali tedy lito-
myšlské školy, skupiny i jednotlivce do prostor sklepe-
ní litomyšlského zámku, aby zde kreslili, malovali,
modelovali... Nám se tento nápad velice zalíbil a oka-
mžitě jsme ho začlenili do hodin výtvarné výchovy.
Celou práci jsme si rozložili do několika etap. Nejdříve
jsme se do sklepení zámku vypravili a zde v neopako-

vatelné atmosféře inspirováni mistrovým uměním
zachytili kresbou vše, co nyní využíváme ve škole.
Kreslíme, malujeme, modelujeme... Považujeme si za
velkou čest, že naše „díla“ budou vystavena společně
s mistrovými sochami. Komu se to kdy podaří? Co by za
takovou možnost leckterý umělec dal? Jenom dou-
fáme, že se nám tvorba povede a že panu Olbramu
Zoubkovi uděláme svými pracemi radost.
Výstava bude v zámeckém sklepení zahájena 16. pro-
since v 10 hodin dopoledne. Zveme nejenom všechny
naše žáky a učitele, ale především rodiče. Přijďte se
na vlastní oči přesvědčit, jak šikovné máte děti.

Časopis Na Červené, II. ZŠ U Školek

Práce dětí mezi díly Mistra Zoubka

Dům dětí a mládeže Litomyšl pořádá v předvánočním
čase tyto zajímavé akce: V úterý 19. prosince od 14
do 16 hodin jsou zváni všichni, kdo mají „Šikovné ru-
ce“. SVÍČKY - jedna barevná + lodičky ze skořápek
(s sebou: 40,- Kč a trubičku od toaletního papíru). Ve
středu 20. prosince proběhne  od 14 do 16 hodin „Ve-
selé šití“ - PLYŠÁCI (s sebou 20,-). V pátek 22. prosin-
ce se bude od 9 do 13 hodin vyrábět „Dárek na posled-
ní chvíli“ - drobnosti z různých materiálů (s sebou
20,- Kč a několik cvrnkacích kuliček).

Jana a Iva Věnečkovy z Litomyšle postoupily do celostát-
ního finále Dětské porty.

Konkrétně slaví kapela úspěch se svým novým singlem
„Insane Rhapsody“ na hitparádě Expreschart Expres-
rádia, kde porazila i takové velikány jako např. Depe-
che Mode. Toto pražské rádio přispělo ke zviditelnění
skupiny na hudební scéně také tím, že hraje muziku
Sunsetů v tzv. „áčkové rotaci“. Skupina si již získala
své fanoušky i v pražských klubech. V současné době
dokončuje své první CD, které vyjde na začátku
příštího roku. Naživo si můžete skupinu Sunset BLVD
přijít poslechnout v pátek 22. prosince do Music clubu
Kotelna, kde budou představeny i skladby z připravo-
vané desky. Velkou poctou je pro kapelu také pozvání
k vystoupení na předávání výročních cen hudební sta-
nice Óčko, které se uskuteční v únoru příštího roku.

Litomyšlští Sunset BLVD
vedou hitparádu
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Chtějí dát lásku
africkým dětem
V pátek 24. listopadu skončila na pedagogické škole
výstava „Adopce na dálku“, zachycující projekt pomo-
ci africkým dětem. Výstavu zorganizovalo ve spolup-
ráci se školou humanistické centrum Narovinu z Pra-
hy. „Adopce se týkají dětí z Keni, podporujeme ovšem
i další projekty, protože jenom adopce nic neřeší,“
uvádí Simona Heřtusová z pražského centra, která ve
škole uspořádala na téma adopce na dálku i dvě bese-
dy. „V rámci hnutí pracuji již dvanáct roků, několikrát
jsem navštívila Keňu, kam směřuje část našich akti-
vit, takže situaci afrických dětí znám velmi dobře,“
konstatuje mladá žena. Peníze, které adoptivní rodiče
zaplatí, jsou použity zejména na úhradu nákladů spo-
jených s návštěvou školy. „Celá řada dětí jsou úplní
nebo částeční sirotci. Vzdělání je zde nákladná záleži-
tost, kterou si mohou dovolit pouze někteří,“ vysvět-
luje Heřtusová. Bez něj ale nenaleznou zaměstnání
a živoří v bídných podmínkách. „Tragédií, kterou však
našimi silami nedokážeme zvrátit, jsou děti čichající
lepidlo, aby si tolik nepřipouštěly podmínky, ve kte-
rých žijí,“ upozorňuje na jeden z problémů, s nímž se
potýká keňská společnost. K rodinám, které si ado-
ptovaly africké dítě, se rozhodla připojit i část učitel-
ského sboru. „Naše děti již povětšinou od nás pomoc
nechtějí, ale my máme potřebu ji někomu dát,“
konstatuje Dáša Kroulíková, jedna z adoptivních ma-
minek.                                                   Zuzana Fruniová

Kresba jako nástroj poznávání dítěte
Téměř šedesát učitelů převážně základních a mateřs-
kých škol z Litomyšle a okolí se ve dnech 15. a 22. li-
stopadu 2006 zúčastnilo seminářů s paní PhDr. Janou
Mervartovou, psycholožkou Proximity Ústí nad Orlicí. 
Účastníci měli možnost nakouknout do kuchyně psy-
chologa a získali základní poučení, co všechno lze
z dětské kresby vyčíst. 
Zkoumání kresby je cesta do dětské duše, nabízí klíče
k pochopení zašifrovaných problémů dítěte. Charak-
ter kresby není záležitostí náhody, kresba je ovlivně-
na zkušenostmi, zážitky a představami autora.  
Dětská kresba je jedním z nejvhodnějších přístupů
k poznání osobnosti dítěti, není pouhou hrou, ale
kreslený projev je projekcí vědomých i nevědomých
přání, představ, tužeb a cílů. 
Ke kreslení nemusí dítě nikdo nutit, kreslit ho baví
a právě při takovéto hře vychází najevo mnoho pravdy.
Interpretaci obrázku musí provést pouze odborník,

Že děti baví vysedávání u počítače víc než příprava
do školy, je realita, s níž se každý rodič nějak vyrov-
nává. Někdo hůř, jiný lépe. Aby těch úspěšnějších
bylo co nejvíc, k tomu má napomoci moderní způsob
výuky po internetu, tzv. eLearning. Posadíte dítě
k jeho oblíbenému počítači, ale místo „střílecích
her“ mu nabídnete třeba kurz fyziky. Na obrazovce se
objeví obrázky, doplňovačky, testy, odkazy na za-
jímavé adresy. Váš potomek běhá prstíky po kláves-
nici, má pocit, že si hraje, ale ve skutečnosti se učí.
Zkrátka nápad jak hrom.
Učitelé ZŠ Zámecká v rámci projektu „Výuka předmě-
tů pomocí eLearningu a prohloubení mezipředměto-
vých vztahů“ vytvořili eLearningové kurzy pro výuku
přírodopisu (botanika - P. Jaklová), zeměpisu (Ame-
rika - J. Víchová), informatiky (hardware počítače -
J. Slabá), angličtiny (praktické použití anglického

jazyka - Z. Jouklová) a přidali téma důležité pro vol-
bu povolání (J. Víchová).
Každý kurz se skládá z několika lekcí, které lze
zvládnout jako celek, ale i jednotlivě. Součástí kurzu
jsou výkladové pasáže, doplňovací a typicky „počíta-
čové“ činnosti, testy, „domácí úkoly“, odkazy
na zajímavé webové stránky. Účelem eLearningu je
napomoci rozvoji osobní úrovně znalostí bez zbyte-
čného stresu a obav ze srovnávání s výkony ostat-
ních. Takže nemusí být nutně určen jen dětem.
I dospělí mohou otestovat, co si pamatují ze školy.
Jak se výuky zúčastnit? Jednoduše. Na stránce
www.litomysl.cz/1zs najdete odkaz eLearning, vybra-
ný školní předmět (obor), na uvedené e-mailové ad-
rese požádáte autorku kurzu o přístupový klíč, který
dostanete k dispozici bezplatně, a hotovo. Můžete
začít. Hodně štěstí.              J. Slabá, vedoucí projektu

Dětem pomáhá Internetový učitel
Zkuste být týden na ulici
Chci tímto reagovat na oba články B. Hlaváčka. Mi-
mochodem je to můj spolužák a je znát, že to je
zdravé jádro. My jsme neměli „vlivné rodiče“, my
jsme řadoví občané, kteří se dnes bohužel bojí ote-
vřít ústa. Béďa trefně poukazuje na turisty, kteří
nelační po bazénu. Jistě ale zná lidi z Litomyšle a u-
rčitě vidí bezdomovce, kteří chodí jak mlsní psi
a bojí se někde sednout, aby nedostali pokutu.
Dále se na závěr článku zmiňuje o výstavbě domova
pro přestárlé. Samozřejmě. Také je tu ale střední
generace, která přišla o byt a musela z Litomyšle
odejít. V Litomyšli nemají snahu postavit něco „pro
sociálně slabé“, a tak se lidé musejí stěhovat
do okolí (Janov, Vysoké Mýto). Již několikrát byl o-
tištěn článek paní D. Šedé z centra sociální pomoci.
Místo plánování by měli začít něco dělat. 
Doufám, že nynější vedení města udělá něco pro
„sociálně slabé“a nepojedou v zajetém. A těm, kteří
odsuzují bezdomovce, doporučím: zkuste být týden
na ulici.                                    Věra Bártová, t.č. DPS

Simona Heřtusová z pražského humanistického centra
Narovinu z děvčátkem v Keni.

protože tato práce vyžaduje nejen intuici, ale i široké
znalosti a obrázek je nutné posuzovat v celé šíři da-
lších souvislostí. Mgr. Milada Kadidlová

vedoucí odboru školství, sportu a volného času 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOMYŠL pořádá v sobotu 9. prosince 
celodenní výlet do Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm na Vánoční jarmark.

Bližší informace a přihlášky: Šárka Kličková 606 619 723, e-mail: ddm@litomysl.cz

Ve dnech 27. ledna -
4. února 2007 se bude

v nově rekonstruo-
vaném Evropském trénin-
kovém centru Litomyšl v zámeckém pivovaru konat
další ověřování vysokoškolského předmětu v po-
době mimosemestrálního kurzu připravovaného
v rámci projektu JPD3 „Rozvoj kapacit VŠ pro u-
držitelný rozvoj“. Tento projekt je podpořen Evrop-
ským sociálním fondem, státním rozpočtem České
republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.
Tentokrát jde o zimní školu „Environmentální eko-
nomie a politika: výukové případové studie“. Výu-
ka neprobíhá tradiční formou, tj. v podobě klasic-
kých přednášek a cvičení. Při výuce pomocí přípa-
dových studií jsou předem připraveny texty k prak-
tickým problémům přinášející nejdůležitější infor-
mace. Nenabízejí ale přímo formulovaná řešení.
Studenti se připravují samostatně předem. Učitel
na hodině pouze řídí diskusi.
Mezi tématy diskutovanými na zimní škole budou:
globální a regionální znečištění ovzduší a obcho-
dování emisních práv, znečištění povrchové vody,
problematika ochrany před povodněmi, revitaliza-
ce území po povrchové těžbě nerostů, jaderná

energie ano či ne, těžba
uhlí v Beskydech, výstav-
ba nových přehrad na Labi,
ochrana ptáků vs. rybáři

v Jižních Čechách, nakládání s nebezpečným
odpadem, rozhodování firmy o ekologické in-
vestici, alternativní energie v domácnostech,
environmentální chování spotřebitelů a problémy
nakládání s domovním odpadem.
Tato zimní škola je určena pouze posluchačům pra-
žských vysokých škol. Zvláště potom posluchačům
pěti pražských VŠ, které podepsaly dohodu o spo-
lupráci při výuce problematiky životního prostředí
(UK Praha, ČZU Praha, ČVUT Praha, VŠCHT Praha,
VŠE Praha). Posluchači mohou při úspěšném absol-
vování získat studijní kredity v rozsahu 6 ECTS za
každý z nich. Náklady na cestu (z České republiky)
a ubytování se snídaní budou hrazeny z projektu
JPD3. Ostatní stravování a další výdaje si hradí
účastníci.
Bližší informace: Doc. Ing. Petr Šauer, CSc., vedou-
cí Katedry ekonomiky životního prostředí, VŠE Pra-
ha, sauer@vse.cz Přihlašování je možné prostřed-
nictvím webových stránek nb.vse.cz/kzp/ nebo
přímo na sauerova.alena@seznam.cz

Zimní škola UK a VŠE Praha v Litomyšli
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Vystoupení Radovánku
Dětský divadelní spolek Rado-
vánek srdečně zve na vánoční
představení, které se uskuteční
6. prosince od 16 hodin v aule
III. ZŠ.
Program: pohádka Čert a Káča,
Jak pejsek s kočičkou pekli dort,
hudební klipy z muzikálu Mra-

zík, taneční vystoupení Roztleskávaček.
vychovatelky ŠD

V loňském roce jsme na podzim a na jaře navštívili la-
nové centrum v Olomouci. Letos jsme se rozhodli na-
vštívit lanové centrum v Brně. Ve čtvrtek 26. října
jsme nasedli na vlak a odjeli do moravské metropole.
Cesta proběhla v klidu, dokonce ani v Brně jsme ne-
bloudili. V „lanáči“ nás přivítala sympatická dvojice,
která nás provázela celým čtyřhodinovým progra-
mem. Na úvod jsme se rozpohybovali při přeskocích
lana a vyzkoušeli svou důvěru (sami v sebe) při chůzi
na kládě poslepu. Ještě než jsme přešli k vlastnímu
překonávání překážek na vysokých lanech (8 m), mu-

seli jsme se naučit (někteří zopakovat či připome-
nout) techniku jištění svých kamarádů. Druhá polovi-
na z nás si zatím trénovala způsob překonávání sa-
motných překážek na lanech nízkých.
Uběhla necelá hodinka od začátku programu a my
jsme se konečně postavili pod osm metrů vysoké pře-
kážky, nadechli se a stoupali k nebi. Některé překážky
byly „v pohodě“, ale u jiných jsme se pořádně zapotili
a museli překonat svůj strach. Pro nás, kteří jsme již
byli v Olomouci, byla novou výzvou, a tedy i příjem-
ným zpestřením, dřevěná věž s horolezeckou stěnou
a dalšími překážkami.
Někteří z nás se možná nedotkli nebe, ale odvážíme si
z Brna nádherné zážitky a těšíme se na jaro, protože
zde přes zimu vyroste nové a větší centrum než dopo-
sud.
Po skončení „lanového“ programu na nás dýchla at-
mosféra dob minulých v Kapucínské hrobce, kterou
jsme navštívili. Někteří kapucíni zde leží na zemi již
několik století a v největší místnosti hrobky „hlídají“
nápis: „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete
i vy!“
Cesta zpátky přeplněným vlakem sice trošku zkazila
nádherné zážitky z celého dne, ale na jaře opět rádi
pojedeme.             žáci 7., 8. a 9. tříd III. ZŠ Litomyšl

Výlet do lanového centra v Brně 
(... dotkni se nebe, dotkni se sebe ...)

Škola nanečisto aneb
my se školy nebojíme
III. základní škola pořádá po velmi úspěšném zápi-
se nanečisto druhou akci pro předškoláky. Děti
shlédnou představení školního divadelního soubo-
ru Radovánek, zkusí si zkrácenou výuku ve třídě
s jejich budoucími učitelkami, rodiče uvidí, jak se
jejich dítě zapojí do vyučování. Po výuce si v prak-
tických dílnách vyzkouší svou zručnost. Rádi Vás
uvítáme ve středu 6. prosince v aule naší školy.

učitelky 1. stupně

Staří Gloubáci 
putují do důchodu
Za čtyři roky jsme toho zažili opravdu hodně a vždyc-
ky na to vše budeme vzpomínat s úsměvem na rtech,
ale jednou to prostě muselo přijít. A nyní přiznáváme
černé na bílém, že jsme už veteráni a chceme se s vámi
takto oficiálně „rozloučit“.
Gymnázium A. Jiráska v Litomyšli je od roku 2002 za-
pojeno do celosvětového projektu GLOBE. Ten v roce
1994 založil tehdejší americký prezident All Gore
s cílem podpořit ochranu životního prostředí a vzdě-
lávání studentů v oblasti ekologie. Vše odstartovala
naše paní profesorka Kunderová a my, tehdejší malin-
katí žáčci tercie, jsme přidali potřebné pohonné hmo-
ty. Pilně jsme každý den zaznamenávali různé meteo-
rologické a jednou týdně i hydrologické údaje a ná-
sledně je odesílali do NASA, kde procházely dalším
zpracováním. Mimo to jsme pořádali i různé ekobesíd-
ky a ekopřehlídky, kde jsme se „promenádovali“ v pl-
ně recyklovatelných oděvech z plastu či papíru. Po-
stupem času se k nám přidávaly ostatní třídy či jedno-
tlivci a naše gloubácká rodinka se pěkně rozrůstala.
Získali jsme mnoho ocenění, například diplom
z NASA za kvalitu odeslaných hydrologických dat. Za
nejcennější však považujeme naše úspěchy z GLOBE
Games. Ve zkratce: GG je celorepublikové, dnes již
však mezinárodní setkání všech studentů, kteří
na projektu pracují. Zároveň tu však týmy z jednotli-
vých škol poměřují své znalosti a schopnosti z oblasti
ekologie i jiných věd. My jsme se jich zúčastnili cel-
kem dvakrát, a to v roce 2005 v České Třebové a o rok
později v Bánově. Poprvé jsme skončili v naší katego-
rii od 16 do 19 let na 2. místě. O rok později v Bánově
si naše skupina s názvem Výzkumný jaderný reaktor
odvezla zlatou medaili.
Celé čtyři roky se nedají shrnout v pár řádcích, ale ne-
pokusit se o to je jako nečinně přihlížet devastaci na-
ší Modré planety. My jsme se aspoň snažili udělat ně-
co dobrého a to, že teď odcházíme do gloubáckého
důchodu, neznamená, že je konec i s GLOBE. Naopak,
v našich rozjetých kolejích pokračují další mladí lidé,
kterým jejich budoucnost není lhostejná a snaží se ji
chránit. A nám nezbývá než jim držet palce a přát jim
jak úspěchy, tak i krásné zážitky. Takže sexto a ostat-
ní gloubácká parto, do toho!

Kateřina Šťovíčková, 
Gymnázium  A. Jiráska Litomyšl (septima)

Děkujeme učitelům ze III. ZŠ v Litomyšli Pavlu Jaklo-
vi, Dušanu Simonidesovi a Milanu Břeňovi za akci,
kterou uspořádali 26. října - zájezd do lanového cent-
ra v Brně. Na lanových překážkách jsme zažili báječné
dopoledne s trochou adrenalinu ve výši 8 metrů. Poté
jsme se tramvají dostali na Náměstí Svobody, zájemci
se šli podívat do Kapucínské hrobky. 
Za tento den moc děkujeme a doufáme, že se podobné
akce, se svolením pana ředitele Jirsy, budou nadále
uskutečňovat. 

Lucka Nováková a Míša Voleská

Poděkování

Úspěch na First Lego League 
- 2. místo v republice

V sobotu 11. listopadu se uskutečnilo celostátní
finále s mezinárodní účastí v soutěži FIRST LEGO
LEAGUE v Praze. Z našeho školního klubu byl v té-
to akci zapojen kroužek Lega - robotiky pod vede-
ním Petra Coufala. 
Členové tohoto kroužku měli od září tohoto roku
několik úkolů. Po jejich úspěšném vyřešení měli
naději na účast v tomto finále. Prvním úkolem by-
lo sestrojit počítačem řízeného robota a s jeho po-
mocí vyřešit devět náročných činností v časovém
limitu. Dále museli připravit prezentaci o nano
technologii. Dalším kritériem byl robotův design.
Po náročné přípravě, členové kroužku se scházeli
několikrát týdně (i o víkendu), se zadaná témata
podařilo zvládnout. V sobotu 11. listopadu v Praze
pod záštitou MIDM a Ministerstva školství mláde-
že a tělovýchovy se uskutečnilo finále za účasti 11
týmů z České republiky a Slovenska. Jako rozho-
dčí na této soutěži byli přítomni zástupci firmy
Lego z Německa. Náš tým i přes skutečnost, že
soupeři byli z kroužků robotiky, kteří se touto pro-
blematikou zabývají několik let a jezdí pravidelně
po soutěžích v rámci celé Evropy, se takové kon-
kurence nezalekli a do boje se pustili odhodlaně.
Vždyť motivace byla veliká, vítěz si zajistí postup
na mistrovství Evropy do Německa.

A jak to nakonec dopadlo? Podařilo se nám zvít-
ězit v kategorii TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE a v dalších
jsme se umístili vždy do pátého místa. V celkovém
umístění patřila našemu týmu druhá příčka
na stupni vítězů s celkovou ztrátou 9 bodů na prv-
ního. Příští rok se do této soutěže chceme opět za-
pojit a snad se nám podaří skvělé umístění zopa-
kovat.

Josef Coufal, III. ZŠ Litomyšl
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V. Kostelní sochařská díla
3. Hřbitovní kostel sv.
Anny je raně barokní
stavbou z let 1670-
1672. Stavitelem byl
pravděpodobně Antonio Alfieri. Později byl kolem
zřízen hřbitov.
Hlavní oltář zhotovil roku 1795 řezbář Martin Bar-
toš z Dobrušky. Na tumbě stojí rakev s plápolajícími
urnami. Ve středu je tabernákl s archou úmluvy,
deskami a hadem. Po stranách bývaly ve výklencích
sochy svatých Anny a Zachariáše,
které ale byly zcela zničeny.
Nad hlavním oltářem vedle obra-
zu sv. Anny jsou dvě sochy andě-
lů jakoby nesoucí tento obraz,
autorem je J.J. Čolič z Kutné Ho-
ry, roku 1872 byl obraz přemalo-
ván Antonínem Dvořákem.
Rokoková kazatelna je prací
Františka Pacáka, zdobená řeza-
ným pozlaceným reliéfem Mo-
jžíše, přijímajícího na Sinaji de-
satero. Na stříšce je soška Ježíše
v oblacích. Po stranách jsou por-
tálové oltáře sv. Barbory a Čtr-
nácti sv. pomocníků z 2. pol. 17.
stol. s bohatými řezbami. Socha
sv. Anny ve výklenku v lodi je ba-
rokní z 18. stol., autor není
znám. Varhany mají boltcové řezby z roku 1685. 

4. Kostel Rozeslání sv. Apoštolů na Toulovcově
náměstí je doložen písemně k roku 1407. 
Stával zde špitál pocházející z roku 1347 a při něm

patrně již v té době byl
postaven i kostelík. Se
špitálem a tedy i s koste-
líkem je spojeno jméno

Vavřince Toulovce z Třemošné, který učinil značnou
nadaci městskému špitálu. Vzhledem k tomu, že
kostel několikrát vyhořel, nezachovalo se nic z jeho
původního vybavení. Od 18. století byl vyzdoben
dvěma sochami svatých Ambrože a Řehoře, umístě-
nými po stranách hlavního oltáře. Sochy jsou dnes

uloženy v depozitáři na faře.
Jsou pravděpodobně dílem Fran-
tiška Pacáka.
V roce 2006 byla provedena úpra-
va interiéru. Bc. Petr Rejman,
absolvent Institutu restaurování
a konzervačních technik vytvořil
pro presbyterium velký dřevěný
kříž. Pro obětní stůl, ambon
a svatostánek použil pískovec.

Tímto předkládaným soupisem
se přibližuje veřejnosti rozsáhlé
dílo, zdobící naše město ve vý-
tvarném umění kamenosocha-
řském, řezbářském, štukater-
ském a kovoliteckém. Některé
výtvory jsou součástí městské
architektury, exteriérů i interiérů,

jiné samostatnou volnou plastikou, další vytvářejí
ornament, symbol, znak, ale i abstraktní motiv.
Ne u všech sochařských prací se podařilo určit autora
či rok realizace.

Připravila Alena Randáková

Stonožkový sběr papíru
Jak už se stalo zvykem, sbírali i tentokrát žáci naší
školy ve „Stonožkovém týdnu“ od 23. do 27. října sta-
rý papír. Akce to byla velmi úspěšná, padl totiž re-
kord. Dětem a učitelům se podařilo sebrat úžasných
8 480 kg papíru a vydělat tak 8 780 korun!
Všechny tyto peníze už mají své využití, protože sto-
nožkové děti tak opět pomohou svým vzdáleným po-
třebným kamarádům. Tentokrát Stonožka společně
s vojáky Armády ČR vybudovala školu pro 25 dětí v bo-
senské obci Grk. Tato obec byla velmi poznamenána
válečnými hrůzami a vybudování školy bylo opravdu
nutností. Věříme, že právě vzdělání pomůže tamním
dětem překonat strašné vzpomínky, nenávist a et-
nické třenice. Naše děti poslaly na účet Stonožky 6000
korun. Zapojily se tak do akce „Aktovky štěstí“, pro-
tože právě těmito svými penězi zaplatí bosenským dě-
tem čtyři plně vybavené aktovky. Všem našim dětem,
které papír sebraly, patří veliké poděkování. Zbytek
vydělaných peněz použijeme na odměny právě pro ně.
Velice také děkujeme firmě LIKO Svitavy, protože bez
její pomoci bychom celou akci nemohli uskutečnit.
Na závěr ještě malý „bonbónek“. Město Litomyšl oce-
nilo snahu našich dětí nejen pomáhat druhým, ale do-
sáhnout toho i ekologickým chováním, tj. separací
starého papíru, a rozhodlo se vyplácet našim dětem za
každý kilogram sebraného a roztříděného papíru
1 korunu. Tak se stalo, že naše děti získaly v loňském
školním roce od Města Litomyšle rovných 13000 ko-
run! Tyto peníze jsou určeny na zakoupení knih
do nově vybudované projektové učebny ve škole.
Všem zastupitelům Města Litomyšle velmi děkujeme.

Ludmila Drobná, II. ZŠ U Školek

Firma Faulhammer s.r.o., Tržek, děkuje tímto poli-
cistům obvodního oddělení Litomyšl za profesionální
zásah proti skupině zlodějů, kteří dvakrát vyloupili
a potřetí se pokusili vyloupit v září a říjnu sklad ná-
hradních dílů naší firmy v Tržku. Rychlým zásahem,
kdy během několika minut byli na místě činu, zame-
zili škodám na majetku naší firmy.

Jan Faulhammer, jednatel

Poděkování

Vzpomínka

Dne 18. října nás navždy opustila naše maminka a ba-
bička Viktorie Vejrychová. Srdečně děkujeme perso-
nálu LDN Litomyšl za starostlivou péči.
Dcera Miluše Vejrychová a vnuk Karel Vejrych s manželkou

Novomanželé Andrlovi touto cestou děkují všem, kte-
ří nám nějakým způsobem pomohli při přípravě naší
svatby a těm, kteří se jí zúčastnili. V jednom českém
filmu se říká, že: „Na jedničku umí Pánbůh“, proto
i my mu nejdříve děkujeme tam nahoru za překrásnou
sobotu 14. října a prosluněný kostel Povýšení Sv.
Kříže, kde všem svatebčanům jáhen Karel Dvořák roz-
dával radost a úsměvy. Rodičům a příbuzným děkuje-
me za trpělivost, kterou s námi měli před i při
svatbě, za perfektní přípravu oslavy, za hlídání mimi-
nek a jehněčí pečínku. Pod taktovkou Ivetky Blaže-
jové se nejen naše myšlenky měnily v činy, kterých by
bez ní nebylo a za to jí obrovský „dík Dživet“.
Ke svatbě patří samozřejmě jídlo a pití. O skutečné
hody a vzornou obsluhu se zasloužili majitelé penzio-
nu Bludička, Gábina a Honza Tašnerovi. Ještě jednou
všem děkujeme.                                                   Andrlovi

’06
Základní informace  

Celý název organizace

Adresa

Telefon E-mail

Ředitel Počet zaměstnanců, členů nebo žáků

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

Připravujeme pro vás novou ročenku!

Dotazník

Město Litomyšl připravuje vydání výroční publikace Litomyšl 2006. Stejně jako v minulých
letech bude distribuována zdarma do všech litomyšlských domácností.
Kompletní informace. Naší snahou je, aby byla ročenka co nejúplnější a proto vyzýváme
všechny organizace i jednotlivce mající zájem o zveřejnění svých aktivit a činnosti, aby
nejpozději do 12. ledna 2007 zaslali tento vyplněný dotazník nebo jeho kopii na adresu:
Městský úřad Litomyšl, ing. Michaela Severová, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
nebo na e-mail: michaela.severova@litomysl.cz. Využít můžete také formulář umístěný
na www.litomysl.cz.
Reklama v ročence. Děkujeme všem, kteří se rozhodnete
v ročence inzerovat. Vaše prezentace je důležitá nejen
jako zdroj financování celého projektu, ale dokresluje
celkový život v našem městě. Máte-li zájem inzerovat
v publikaci Litomyšl 2006, můžete se již dnes,
nejpozději však do 12. ledna 2007 přihlásit
u ing. Severové, která Vám sdělí podrobnosti. 

Rok 2006 byl pro naši rodinu rokem smutných výročí.
Již 20 let není mezi námi naše maminka Milada Ho-
ráková. Před rokem nás opustil tatínek Antonín Horák.
29. prosince uplyne rok, kdy náhle zemřel ing. Bohumil
Novotný, litomyšlský atlet, nenahraditelný a milovaný
manžel, tatínek a dědeček. Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.                        Za rodinu Eva Novotná
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Memoriál Járy Motáka se letos uskutečnil 18. - 19. li-
stopadu jako soutěž o Velkou cenu Dukly Plzeň. Ději-
štěm závodu se stal armádní střelecký stadion v plze-
ňské části Lobzy.
V disciplíně vzduchová puška 60 ran zvítězil v katego-
rii mužů a juniorů Ondřej Rozsypal (1982) před On-
dřejem Malinkým (1984) a Michalem Kalným (1977).
V disciplíně vzduchová puška 40 ran v kategorii žen
a juniorek dominovaly Adéla Sýkorová (1987), Veroni-
ka Ďurišová (1989) a třetí Alžběta Kračmarová (1986).

-red-

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

Pronajmu zrekonstruovaný byt 
1+1 se základním vybavením. Nájem 3000 Kč + poplatky.

Tel.: 736 771 571

Prodám garáž
v Cihelně

Tel.: 606 751 160

Počátky automobilismu a konec 
podnikání v Litomyšli - V.

Dokončení z minulého čísla
Do roku 1958 byli v jedno-
tlivých provozovnách ve-
doucími původní majitelé.
Ti byli pak posláni do výroby a jejich dílny vyvlastně-
ny i s obytnými budovami, protože prý to tvořilo jeden
celek. A tak původní majitelé museli ve svém, nyní vy-
vlastněném, začít platit nájem. Zdá se, že mnohým
zfanatizovaným funkcionářům ani takováto likvidace
živnosti nestačila a chtěli pro vyvlastněné další tresty.
To je patrné i na pomstychtivém postupu funkcionářů
po vyvlastnění nemovitosti patříc původně jednomu
z dolnoújezdských hostinských. Ten po začlenění své
hospody do družstva „Jednota“ musel vedle všech
těch nesmyslných nařízení ještě od komunistů po-
slouchat hrozby, že brzy půjde z vesnice s ranečkem.
Tato třídní nenávist neskončila ani po tom, co spáchal
sebevraždu. V posudku na jeho syna psali později
o této rodině i o rodině jeho matky, že to jsou parazi-
ti a pijavice dělnické třídy, pro které nemá být ve spo-
lečnosti místo. Podle toho se pak i zachovali. Když vy-
vlastněný hostinec převzal koncem padesátých let
MNV, vyměřili původní majitelce tehdy neuvěřitelně
vysoký nájem z jedné místnosti ve výši 200 Kčs, i když
dobře věděli, že její důchod činí jen 190 Kčs. I tenkrát
však existovaly výjimky. Jeden z majitelů hospod pa-
trně nebyl vůbec postižen, ale jako městský úředník
ještě dokázal neuvěřitelným způsobem pronásledovat
drobné soukromé hospodáře, jen aby se zavděčil.
Na vedoucí místa byli po odstranění původních vlast-
níků všude dosazeni dělníci, a to hlavně ti, kteří byli
ve straně. Vypadalo to, jako by na nejvyšších místech
převládl názor, že tito lidé budou řídit hospodářství
přímo podle jejich směrnic a ta to už nebude muset
zajišťovat přes příslušníky SNB. Kompetentnost no-
vých ředitelů se příliš nelišila od schopnosti příslu-
šníků. Pokrok byl alespoň v tom, že si to někteří uvě-

domovali, a když už si
u sebe nemohli nechat
bývalého majitele firmy,
vzali si stejného odbor-

níka odjinud. Také v Metyšově firmě nastala podobná
„reorganizace“. Bývalý majitel karosárny musel jít ja-
ko dělník pracovat k Horským a ředitelem se stal děl-
ník Skalický. Toho později vystřídal kolář Fendrych,
který do té doby dělal v této firmě dřevěné kostry ka-
roserií. Pan Sodomka byl v sousedním městě tak ob-
líbený, že ho tam po vyvlastnění nakonec nemohli ne-
chat ani pracovat. Na rozdíl od Litomyšle jim tam šlo
jen o odstranění podnikatele, výrobu se snažili zacho-
vat a rozvíjet. Nejhorší na pokusu strany o přímé říze-
ní výroby bez účasti odborníků nebylo to, že se všude
zhoršila její kvalita, ale to, že například o udržení
strojírenské a automobilové výroby v Litomyšli nikdo
neusiloval. Bývalé Horského a Vytlačilova firma se
nechopily příležitosti a nezačaly vyrábět nové země-
dělské stroje, po kterých začala být také velká po-
ptávka. Udělat to ani nemohly, protože o všem rozho-
dovala jedna politická strana, která za hlavní úkol po-
važovala budování Vertexu. K takovýmto nešťastným
koncům se může dojít i tehdy, když bude do těchto
věcí zasahovat koalice politických stran. Každá poli-
tická reprezentace, která bude v hospodářství usilo-
vat o něco jiného než o vytváření konkurenčního pro-
středí, ho dříve či později pohřbí. Žádné z měst, kde
při výběrových řízeních dostávají zakázky jiné firmy
než ty, které vyrábějí kvalitně a za přijatelné ceny, se
nemůže dlouhodobě rozvíjet. Proto se domnívám, že
pro vytváření konkurenčního prostředí a získání da-
lších, slušně placených pracovních příležitostí, neby-
lo šťastné, když se Litomyšl, na rozdíl od většiny měst,
ani nepokusila získat pro investici v průmyslové zóně
nějakou renomovanou zahraniční firmu.

Milan Staněk

Memoriál Járy Motáka
zná letošní vítěze

Program Strom života Nadace Partnerství rozdělí
v nadcházejícím roce 4,1 milionů korun na projek-
ty veřejné zeleně. O podporu do maximální výše
200 tisíc korun přitom mohou zadat občanská sd-
ružení, obce, školy i jednotlivci. Své žádosti o pod-
poru výsadeb stromů, vzniku či obnovy veřejných
parků, ozelenění sídlištních prostor nebo dětských
hřišť můžete zasílat již nyni. V nejbližším gran-
tovém kole, jehož uzávěrka je stanovena na 19.
ledna 2007, se budou rozdělovat prostředky ve
dvou podprogramech. Malé granty jsou určeny ši-
rokému okruhu žadatelů, kteří chtějí vysazovat
stromy. V podprogramu Místo pro stromy, který je
zaměřen na obnovu či založení nových veřejných
prostranství, parků či sídlištních prostor, podporu-
jeme kromě samotné realizace také proces pláno-
vání s širokou veřejností.
Kontaktni osoba: Mirka Drobílková, tel: 515 903
125, e-mail: mirka.drobilkova.@ecn.cz

Strom života 2007

Jedna z nejkvalitnějších nabídek českého a evropského výtvarného 
umění 19. a 20. století v ČR.
Otevřeno: út-pá 10 - 13 14 - 18 h

so 10 - 13 h
ne, po  dohodou

více informací
na tel. čísle
606 751 160
část nabídky
na www.ganlit.cz

Pro naše klienty hledáme kvalitní díla těchto autorů:
Boštík, Benka, Beneš, Blažíček, Brožík, Březina, Bubeníček, Bukovac, Coubine, Čermák, Dvořák,
Engemuller, Filla, Hanych, Havelka, Honsa, Hudeček, Chittussi, Jambor, Jansa, Jíra, Justitz, Kaván,
Kalvoda, Kars, Komárek, Kopecký, Kotík, Kuba, Kupka, Lada, Langer, Lebeda, Loukota, Mánes,
Marold, Mařák, Obrovský, Piepenhagen, Porš, Preisler, Procházka, Radimský, Ropek, Slavíček, 
Šíma, Špillar, Švabinský, Tichý, Trampota, Trnka, Ullik, Ullmann, Vacátko, Váchal, Věšín, Zrzavý
a další české, slovenské, rakouské i ruské autory.

Autor: Bohdan Kopecký
(Litomyšl 1928)

Název: Havířský kraj
Dat. vz.: 1957

Technika: Olej, plátno
Rozměr: 65 x 82 cm

Vystaveno: Praha, Mánes 
Leden 2006

Galerie Art Nouveau Litomyšl
Miroslav Kroupa, Smetanovo nám. 58, Litomyšl

Farma Drahoš Dolní Újezd
nabízí přes celé zimní období

kvalitní jablka
rezistentních odrůd

cena 12,- Kč
Tel.: 607 607 632

Kupujte kvalitní umění
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Kino SOKOL
461 612 505

Ú
t 

5. 12.
St  

6. 12.

Čt 
7. 12.

Pá  
8. 12.

Ne
10. 12.

17.00

Ne
10. 12.

Ú
t

12. 12.
St  13. 12.
Čt  14. 12.
Pá

15. 12.
Ne

17. 12.

Ne
17. 12.

17.00

Út
19. 12.

St  20. 12.
Čt 21. 12.
Pá  22. 12.

Út
26. 12.

St 27. 12.

Čt
28. 12.

Pá 29. 12.

KLIK - ŽIVOT N
A

DÁLKOVÉ OVLÁDÁN
Í •

 Film
 U

SA. Život
m

i řídí dálkové ovládání. H
rají: Adam

 Sandler, Kate Beckinsale,
Christopher W

alken aj. Režie: Frank Coraci, 105 m
inut, vstupné

65
Kč •

T

EXTRÉM
N

Í SVAH
Y

•
 Film

 U
SA. Sjezd na

hraně života. Pět nej-
lepších prknařů světa, hory, adrenalin, riziko…

 H
rají: S.W

hite,
S.

Farm
er,

T. H
aakonsen, N.

Perata, H
. Teter. Režie: Kem

p
Curley, Kevin H

arrisn, 110 m
inut, vstupné 60

Kč •
T *

AU
TA

•
Film

 U
SA. Láska prochází pedálem

. Anim
ovaný rodinný

film
. Režie: John Lasseter, 115 m

inut, vstupné 35
Kč •

ĎÁBEL N
OSÍ PRAVDU

•
Film

 U
SA. Džob, pro který by m

iliony
žen zabíjely. H

rají: M
eryl Streep, Anne H

athaw
ay, Stanley Tucci

aj. Režie: David Frankel, 110 m
inut, vstupné 55

Kč •
T *

RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
•

Film
 ČR. Černá kom

edie Karla Janáka
o

m
uzice, penězích a

gangsterech - am
atérech. H

rají: V.Kotek,
J. M

ádl,M
. Písařík,M

. Beran aj. Režie: Karel Janák, 105 m
inut,

vstupné 70
Kč •

 **

ASTERIX A
VIKIN

GOVÉ
•

Dánsko-francouzský anim
ovaný

film
. Nové dobrodružství znám

ých hrdinů. Režie: Stefan Fjeld-
m

ark, Jesper M
oller, 80 m

inut, vstupné 35
Kč •

CASIN
O ROYALE •

 Film
 U

SA. Daniel Craig jako nový Jam
es

Bond 007 ve film
u CASINO ROYALE. Příběh film

u je založen
na

stejnojm
enném

 rom
ánu Iana Flem

inga z
roku 1953. Režie:

M
artin Cam

pbell, 145 m
inut, vstupné 70

Kč •
T

**

STORM
BREAKER

•
Film

 U
SA/Anglie/Něm

ecko. Nikdy nejsi
dost m

ladý na
to, abys zem

řel. H
rají: Ew

an M
cGregor, Alex

Pettyfer, M
ickey Rourke aj. Režie: Geoffrey Sax, 95 m

inut,
vstupné 65

Kč •
T

POTOM
CI LIDÍ •

Film
 V.Británie. Poslední živý ať zhasne svět-

lo.H
rají: Clive Ow

en,M
. Caine, J. M

oore aj. Režie: Alfonso Cua-
rón, 110 m

inut, vstupné 55
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

M
ěstská knihovna

461 612 068

Ú
kolem

 soutěžících je nam
alovat „betlém

“ z pohádkových
příběhů.

SETKÁN
Í KN

IH
OVN

ÍKŮ
 LITOM

YŠLSKÉH
O REGION

U
- v knihovně
VÁN

OCE V KN
IH

OVN
Ě

- setkání dětí z literárně vlastivědného
kroužku s vítězi výtvarných a literárních soutěží a předání
vánočních cen.
Om

ezení půjčovní doby o vánocích:
Dětské oddělení je 28. a 29. 12. uzavřeno, 
oddělení pro dospělé čtenáře uzavřeno 23. 12. a 30. 12.

St
6. 12.

14.30
St 13. 12.
14.00

>
otevřeno: Ú

t - Pá 8 - 12 a 13 - 16, So - Ne 9 - 12, 13 - 17, 24. 12. 13-17 hodin

>
V prosinci pokračuje výtvarná soutěž „Kam

arádi z knížek“

do
31. 12.

do
31. 1.

Ne
3. 12.

Ne
3. 12.

14.30
Ne

10. 12.

Ne
10. 12.

14.30

Ne  17. 12.

Ne 24. 12.
13.30

Čt     7. 12.
Po  11.12.
Ú

t 12.12.
Čt

14. 12.

BAVÍ VÁS H
ALIN

A PAW
LOVSKÁ

- zábavný pořad - 19.30
VÁN

OČN
Í KON

CERT ZU
Š

Litom
yšl - v m

além
 sále - 17.00

VÁN
OCE S BEKRASEM

- uvádí Karel H
egner z Brna - 19.30

ŠŤASTN
É VÁN

OCE JITKY ZELEN
KOVÉ

– vánoční koncert - 19.30

Lidový dům
461

619 183

do  
9.12.

od 17.00
So 

9. 12. 
20.00
Ne

10.12.
16.00 

Pá
15. 12.

19.30
St 20. 12.
15.00
Ú

t
26. 12.

14 - 18

TAN
EČN

Í KU
RS PRO M

LÁDEŽ - kurz obsahuje 11 lekcí vč. 3 pro-
dloužených a

závěrečný věneček. Každou sobotu 
Věneček tanečních kurzů pro dospělé - ipro účastníky m

inulých
ročníků tanečních kurzů a

jejich znám
é, hraje skupina TRIAL

ADVEN
TN

Í BEN
EFIČN

Í KON
CERT DOBRÉ VŮ

LE
- účinkují: děti

z
M

Š Lidická a
17. listopadu, kroužek výrazového tance při II. ZŠ

- výtěžek bude věnován M
ateřské škole na

ul. 17. listopadu na
za-

koupení pom
ůcek k

dopravní výchově dětí. Pořádá o.s. ADRA.
VĚN

EČEK
tanečního kurzu pro m

ládež - s
živou hudbou

VÁN
OČN

Í BESÍD
K

A
- pořádá Sdružení pro pom

oc m
entálně

po-
stiženým
ŠTĚPÁN

SKÉ POSEZEN
Í PRO SEN

IORY - k
tanci a

poslechu hraje
oblíbený 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
nepřístupno, *** 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. Vánoční
atm

osféru budou dotvářet M
rázův pohyblivý betlém

 a
Obrazy

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
odborného učiliště v

Litom
yšli předvedou pod vedením

 Evy
Klabanové 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 za-
jím

avé ruční práce.
Vypravování potom

ků o
životním

 díle m
alířky a

ilustrátorky
M

arie Fischerové - Kvěchové. Součástí besedy bude iprom
ít-

nutí krátkého film
u a

představení nově vydávané knihy po-
hádek silustracem

i zm
íněné autorky snázvem

 Pro děti a
m

ám
y.

Perníková neděle - návštěvníci si budou m
oci m

alovaný
vánoční perník nejen zakoupit, ale také se přiučit jeho zdo-
bení. U

kázku své práce předvede paní Jana Vítková - výrobu
z

drátků a
korálků předvede paní Brigita Štiková.

Štědrovečerní koledování před budovou m
uzeem

 - zazní
tradiční vánoční m

elodie v
podání pana Václava Boštíka ze

Sebranic a
dalších m

uzikantů a
zpěváků.

M
usic club Kotelna

461 615 297
>

Začátky vždy ve 20 hodin 

DAN
CE PARTY

- vstup zdarm
a!

VYPSAN
Á FIXA - koncert

M
IX 20 let + hosté

- koncert
DAN

CE PARTY
- vstup zdarm

a!
TEM

PERAM
EN

TO
- koncert

KEN
TON

 / DRAGON
 - koncert

DAN
CE PARTY

- vstup zdarm
a!

SU
N

SET BLVD.- koncert
VÁN

OCE V KOTELN
Ě aneb kontrola a případná vým

ěna dárků

ŠTĚPÁN
SKÁ M

U
SIC PARTY

- dj w
olf &

 dj m
ilhaus

SILVESTR N
AN

EČISTO - SU
N

PLU
GGED + D

J´s

St 
6. 12.

Pá 
8. 12.

So 
9. 12.

St
13. 12.

Pá 15. 12.
So

16. 12.
St 20. 12.
Pá

22. 12.
Ne 24. 12.
22.00
Po

25. 12.
St 

27. 12.

16. 12.
- 28. 1.

VÝTVARN
Á LITOM

YŠL 2006 •
 Dům

 U
 Rytířů

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 15. 12. v 17.00 hodin

>
otevřeno denně krom

ě pondělí 9 - 16, v so a ne od 12 do 13 pol. přestávka

M
ěstská galerie

461 614 765

Galerie Café bar Sofia
461 613 191

JOSEF FIKEJZ - OBRAZY
•

 H
otel Sofia - otevřeno denně, vstup

volný
do

31. 12.
Evropské školicí centrum

461 611 051
TRADIČN

Í VÝSTAVA BETLÉM
Ů

- vstupné dobrovolné, pořádají
Betlém

áři litom
yšlska. Denně 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 •

zám
ecký pivovar

do
10. 12.

M
ateřské centrum

607 605 720
VÁN

OČN
Í BESÍDKA

- od 17.00 hodin
VÁN

OČN
Í ARAN

ŽOVÁN
Í

- aranžm
á na štědrovečerní stůl ze

živých květů - vstupné 45,- Kč

Pá
15. 12.

Čt  21. 12.
16.00

Dům
 dětí a m

ládeže
461 615 270

Krajská stiga liga
v DDM

 - stiga hokej - od 17.30 hodin
ŠIKOVN

É RU
CE

(14 - 16 hodin) SVÍČKY 
VESELÉ ŠITÍ(14 - 16 hodin) PLYŠÁCI
DÁREK N

A POSLEDN
Í CH

VÍLI(9 - 13 hodin)

Středy
Ú

t 19. 12.
St  20. 12.
Pá

22. 12.
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Vzpomínkové kalendárium 
Litomyšle v prosinci 2006

Nové knižní tituly v Městské knihovně
Heiko Bellmnann - Encyklopedie hmyzu, Keith Rush-
forth - Svět stromů, Milena Nyklová - Pravda a báseň
Evy Kantůrkové, Josef Frais -Jiří z Poděbrad, Eva
Obůrková - Kam v jižních Čechách, Molnárová -
Tvoříme ze slaného těsta, John I. Hillyer - Řezbářství,
52 nápadů na každý týden v roce, Michka Assayas -
Bono o Bonovi, Ulla Rhan - Fuck and Go, Jarolímková
- Co v učebnicích nebývá aneb čeští panovníci, Kon-
valina - Amerika bez iluzí, Martin Petraš - Nedošínský
háj u Litomyšle, Karel Bendl - Události třetího tisícile-
tí, Luděk Navara - Příběhy železné opony 2, David La-
ňka - Milostné scény a erotika v českém filmu, Martin
Boštík -Hnízdo kosů litomyšlských 1889 - 1903, David
Sanmiguel - Škola kresby a malby, Paul Johnson - Dě-
jiny umění, Goldflam - Několik historek ze života AG,
Lukáš Urban - Sociologie, Joana Ramos - Degas, Top
domy 2007, Nová pravidla silničního provozu, Vráťa
Ebr - Podoby Vánoc, Pavel Toufar - Kruté příběhy
z české historie, Tomáš Novotný - 100+1 světoz-
námých žen, Pečínková - Vánoční nápady, Leonardo

umělec a vědec, Velká civilizace, Stromstedt - Astrid
Lindgren, Naďa Horáková - Hrob třinácté panny,
Radomír Choděra - Didaktika cizích jazyků, Orbitální
šerloci, John - Prachy dělaj člověka, Paulo Coelho -
Jako řeka, jež plyne, Eve Ensler - (V)hodné tělo, Ru-
dolf Křesťan - Tandem, aneb Po dvou ve dvou, Bernard
Werber - Den mravenců, Tess Gerritsen - Dvojče, Větvi-
čka - Moje růžová dobrá jitra, Wodehouse - Jen tak
dál, Jeevesi, Schmitt - Noemovo dítě, Lévy - Americká
závrať, Milan Kundera - Nesnesitelná lehkost bytí,
Dorothy Garlock - Na konci duhy, Rexanne Becnel -
Nepřístupná dáma, Williams - Sladké ptáče mládí, Car-
roll - Měsíční kosti, Jan Jícha - Případ zájezd, Pavel
Hora - Princezny a princové v českém filmu, Dick
Francis - Rozkazem, Kurt Vonnegut, Paasilinna - Au-
tobus sebevrahů, Joy Fielding - Řekni, kde ji najdu,
O’Callaghan - Zloděj kostí, Irena Fuchsová - Když se
žena naštve, Brůček - Když větec nespí, Francková -
Lásky královské, Brian Aldiss - Galaxie jako zrnka pís-
ku, Marc Lévy - Potkat Vás znovu. 

195 let - 1. prosince 1811 se narodil Josef Valouch,
městský úředník, zakladatel Vlastimilu a autor
divadelních her.
110 let - 1. prosince 1896 se narodil v Litomyšli
Bohuslav Kohout, plukovník jezdectva ve Vysokém
Mýtě. Spolupracoval v organizaci Obrana národa za
II. světové války a byl spolu s plukovníkem Bohu-
slavem Závadou, velitelem pěšího pluku ve Vy-
sokém Mýtě, 26. srpna 1942 popraven.
60 let - 7. prosince 1946 se narodil v Krnově Petr
Kmošek, malíř a profesor na fakultě v Hradci
Králové, stálý návštěvník města, autor historie klu-
bů Střelců do terče v Litomyšli a dalších měst.
120 let - 9. prosince 1886 se narodila v Litomyšli
Ludmila Jirásková, dcera spisovatele A. Jiráska,
provdaná Pragerová. Její manžel zahynul v Osvěti-
mi.
125 let - 11. prosince 1881 se narodil v Cerekvici
nad Loučnou Francis Kopecký, malíř v Londýně.
Spolupracoval za I. světové války s T.G. Masarykem.
105 let - 13. prosince 1901 se v Litomyšli narodil
Josef Koráb, malíř, grafik. Jeho náměty jsou z mě-
sta i okolí. Je zastoupen v galerii města.
5 let - 13. prosince 2001 zemřel Alois Mikulecký,
krejčí, dirigent Dechové hudby města.
70 let - 17. prosince 1936 zemřel v Litomyšli Josef
Dmych, malíř, grafik, kamenorytec, majitel kame-
notiskárny v Litomyšli na Hluchandě. Vytvořil celou
řadu plakátů a pozvánek i map, které navrhoval
a tiskl pro různé organizace v Litomyšli.
165 let - 21. prosince 1841 se narodil v Hořicích
Josef Šťastný, pěvec, učitel hudby, člen ND, Sokol,
pilný člen Vlastimilu, otec význačných synů Karla,
Břetislava a Oldřicha, které zasvětil hudbě, zpěvu,
divadlu i vlastenectví.
85 let - 22. prosince 1921 zemřel v Litomyšli Vilém
Špaňhel, učitel, překladatel, redaktor poličské
Jitřenky, otec paní Vaničkové, známé divadelní he-
rečky ochotnických spolků. Pohřben v Litomyšli.
160 let - 24. prosince 1840 se narodil Emanuel
Miřijovský, profesor na gymnáziu, básník.
120 let - 24. prosince 1886 se narodil Miroslav
Zedník, učitel ve Sloupnici, Litomyšli, ruský legionář,
Sokol, filatelista, oblíbený učitel chlapecké školy.
165 let - 25. prosince 1841 se narodil v Táboře Ema-
nuel Bárta, přírodopisec, botanik, profesor gym-
názia v Litomyšli, autor článků o litomyšlské kvě-
teně i o počasí. Pohřben v Litomyšli.
40 let - 28. prosince 1966 zemřel v Brně Vincenc
Makovský, sochař, autor pomníku Aloise Jiráska
v Jiráskově ulici pod zámkem a mnoha významných
osobností doma i v zahraničí.
40 let - 29. prosince 1966 zemřel v Praze Josef
Kopal, profesor na gymnáziu v Litomyšli, univerzit-
ní profesor v Praze, literární historik, autor odbor-
ných knih, překladatel. Otec Zdeňka Kopala, výz-
namného světového vědce.
75 let - 30. prosince 1931 zemřel v Českých Budějo-
vicích Josef Otava, učitel v Poličce a dalších mě-
stech. Redaktor sokolských časopisů - Věstníku
Východočeské župy Pippichovy. Narozen v Litomy-
šli.                                 Připravuje Miroslav Sobotka

Účastnil jsem se z pozice starosty mnoha jednání,
na kterých se projednávala činnost a aktivita jednot-
livých sborů v příslušných okrscích. Na jednom set-
kání zazněla kritika, že na Litomyšlsku žádný sbor ne-
pracuje s mládeží. Po krátké úvaze jsem dospěl
k názoru, že by bylo dobré navázat na tradice činnos-
ti mladých hasičů, které byly v našem okrsku bohaté. 
Myšlenkou, že v Pohodlí začnou působit mladí hasiči,
byly děti velice nadšené. Přihlásilo se jich dvanáct.
Možnost stát se členy jsem nabídl i dětem z Nové Vsi,
odkud mi začal s výcvikem pomáhat pan Miroslav
Vacek. Na okresním sdružení hasičů ve Svitavách jsem
požádal o registraci družstva staších žáků. 
Od září 2005 začala příprava na podzimní část o-
kresního kola „Hry Plamen“ 2005 - 2006. Scházeli
jsme se dvakrát týdně a soutěž úspěšně zvládli.
Na jaře pokračovala naše práce ve stejném rozsahu
a se stejným nadšením. Na místa vedoucích se nám
podařilo získat ještě několik našich členů a příprava
na další soutěže tak mohla být ještě kvalitnější.
V květnu proběhla druhá část okresního kola „Hry
Plamen“, kde jsme dokázali, že snaha a úsilí při ná-
cviku jednotlivých disciplín požárního sportu neby-
ly marné. Vedle této hlavní postupové soutěže se
náš kolektiv zúčastnil ještě dalších pohárových akcí
- v Jevíčku „O pohár Malé Hané“, v Poličce „O pohár
THT“, v Kamenci „O pohár starosty Kamence“ a ve
Zderazi „O pohár starosty SDH“. Podíleli jsme se
také na upoutávkové akci před mistrovstvím repub-

V SDH Pohodlí začali pracovat mladí hasiči
liky v požárním sportu ukázkou požárního útoku.
V říjnu tohoto roku pro nás začal ještě lepším vý-
sledkem než loni druhý ročník „Hry Plamen“ pro rok
2006 - 2007. 
Všechny tyto činnosti vedou mladé hasiče k rozvoji
technických dovedností a zvyšují jejich tělesnou
zdatnost. Při všech soutěžích se děti z jiných sborů
navzájem poznávají a navazují nové vztahy. Zájem
a nadšení dětí z Pohodlí, které se začaly tomuto spor-
tu věnovat, nás přivedl k rozhodnutí rozšířit řady mla-
dých hasičů o družstvo mladších žáků a výhledově
i dorostu.  

Pavel Hantl, starosta SDH Pohodlí, 
vedoucí kolektivu mladých hasičů

Vánoční koncert Litomyšlské jedenáctky Bekras se
koná 12. prosince od 19.30 hodin ve Smetanově
domě. Slovem provází pan profesor brněnské JAMU
Karel Hegner, zpívají Zuzanka a Radek a vokální
skupina Petra Jiříčka. Přijďte se potěšit v této před-
vánoční době i podpořit svojí účastní koncert hudeb-
ní kapely, která nás již téměř pět let v Litomyšli těší
hudbou a zpěvem.                                                     -red-

Bekras pod stromeček
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Tak tu máme opět Advent. Opravdu až teď? Vždyť nás
už od října všechny ty Hyper a Super chrámy konzumu
pobízejí bezodkladně zahájit přípravy - na co vlastně? 
Určitě nás mají ti mágové spotřeby prokouknuté - do-
bře vědí, že potřebujeme vystoupit z všední a často
tíživé reality - a bezostyšně těží z toho, že toužíme
dopřát sobě a svým blízkým sváteční pocit štěstí
a radosti. A tak nám vtíravě podsouvají pozlátkový
sentiment a ďábelsky svůdně sugerují iluzi o štěstí
z konzumu. (Kolik nešťastníků podlehne této ne-
lítostné iluzi za cenu děsivého zadlužení!) 
Slovo „Advent“ však překvapivě neznamená v češtině
„nezřízené nakupování“. Advent znamená Příchod.
Podle křesťanské tradice je to doba vyhlížení vzácné-

ho hosta. Setkání s ním totiž může hluboce pozname-
nat a naplnit lidský život. Každé setkání s jeho příbě-
hem, s jeho slovem je inspirací a nadějí na obnovení,
pročištění našeho života od všeho marného a ubohé-
ho. My ovšem raději smýčíme a drhneme před svátky
své příbytky, než abychom vůbec připustili, že temná
zákoutí našich srdcí a životů to potřebují mnohem
více. Jsme naopak neobyčejně vynalézaví ve snášení
argumentů, proč obnova našeho života není možná.
Adventní čas znovu promlouvá do našeho svědomí:
Nechte těch výmluv a zastavte se, jinak k vám v tom ú-
prku nic důležitého nepronikne. Dejte si tu práci od-
klidit všechno, co zatarasilo vaše nitro, co stojí v cestě
vaší vnímavosti a citlivosti. Zkuste se zastavit a aspoň
na chvíli se vymanit z vleku událostí a nároků doby.

Chraňte si chvíle soustředění pro setkání s mocí,
která vás chce oslovit, nasměrovat a vybavit, abyste
obstáli v tom překotném způsobu života!
Nebo snad nepotřebujeme hledat spolehlivou oporu
v dobách zmatku a nejistoty? Rozpoznáme vždycky
a spolehlivě dobré od zlého? Abychom nepropadali
cynismu a beznaději, je tu Advent. 
Přeju nám všem, abychom při adventním přemítání
o životě zakusili radostný údiv, že se k nám Nebe
sklání, že na zápolení se sebou samými a vnějšími
tlaky nejsme sami. Cesta k nepromarněnému životu se
otvírá i pro nás. 
Pokojný Advent a radostné Vánoce přeje čtenářům
Lilie 

Věra Pleskotová, vera.pleskotova@evangnet.cz

Odkliďte všechno, co zatarasilo vaše nitro

Tříkrálová sbírka charity se znovu blíží
V loňském ročníku Tříkrálové sbírky, která probíhá
již tradičně na počátku ledna v celé naší republice
a z jejíhož výtěžku jsou financovány mezinárodní
i vnitrostátní aktivity České katolické charity, se po-
dařilo vykoledovat díky všem štědrým dárcům z Lito-
myšle a okolí téměř 257 000 Kč. Z této částky se nám
do Litomyšle vrátilo 65 % a tyto peníze jsme použili
následovně: 
Za 100 tisíc korun jsme nakoupili další nové rehabili-
tační a kompenzační pomůcky do naší půjčovny. O po-
můcky je velký zájem, sklad půjčovny bývá obvykle
téměř prázdný, protože většina pomůcek je zapůjčena
u zdravotně postižených občanů. Kdyby se nám měly
všechny pomůcky naráz vrátit, ani by se do skladu ne-
vešly. Často se i stává, že máme na některý druh po-
můcky sestaven pořadník zájemců. Naši půjčovnu mů-
že využít kterákoli rodina či občan našeho města a o-
kolních vesnic za nevelký poplatek.
Řeholním sestřičkám sv. Vincenta jsme poskytli 25 ti-
síc pro jejich misii v Nižnom Tagile na Sibiři. Provozují
tam „Klub Zabota“ (přeloženo tzn. péče), který na-
vštěvuje 60 dětí se zpomaleným psychickým vývojem
ze sociálně slabých a neúplných rodin. Těmto dětem se
nikdo nevěnuje, doma je nikdo nečeká, často jsou hla-
dové a špinavé, trpí nedostatkem něžnosti a lásky,
jsou psychicky labilní, nestálé, mají problémy soustře-
dit se. Často se toulají po ulicích, mnoho jich nechodí
do školy. Sestřičky za získané peníze od nás koupily
chudším dětem zimní oblečení a obuv, vitamíny, po-
vinné očkovací látky a nevyhnutelné léky, které ne-
hradí stát. Zbytek peněz použily na čistící prostředky,
potřebné k udržování čistoty v prostorech klubu. Ten-
to projekt „Klub Zabota“ největší měrou finančně pod-
poruje německá charita.
Dalšími 10 tisíci korunami jsme pomohli konkrétním
lidem z našeho okolí, kteří mají svůj život ztížený
zdravotním handicapem či se starají o své postižené
děti.
Za zbylých 38 tisíc korun dokončujeme stavební a-
daptaci hygienického zázemí pro zdravotní sestřičky
naší charitní ošetřovatelské služby domácí péče. Vě-
děli jsme již dříve, že podmínky pro jejich náročnou

práci jsou špatné. Vyjádření okresního hygienika
znělo ovšem nekompromisně. Adaptace nás stála
velké množství finančních prostředků z rozpočtu Li-
dového domu. Tímto dílem se nám podaří již v blízké
době akci dokončit.
„Až u vás zazvoní tři králové v roce 2007 a prokáží se
pověřením České katolické charity, otevřete jim ne-
jen dveře, ale také svá srdce.“
Nadcházející sbírka tříkrálových koledníků proběh-
ne v Litomyšli a přilehlých obcích v sobotu 6. 1. 2007.
Výtěžek sbírky bude určen na tři cíle: 
1. Podpora činnosti místní litomyšlské charity za
účelem zvýšení kvality poskytovaných sociálních
služeb vč. nákupu rehabilitačních pomůcek do pů-
jčovny.
2. Pomoc lidem rozvojového světa. 
3. Pomoc sociálně slabým a potřebným lidem či rodi-
nám v našem regionu. 
Rádi přivítáme Vaše náměty, na co výtěžek budou-
cích ročníků Tříkrálové sbírky použít.
V neděli 7. ledna 2007 odpoledne pak proběhne v Li-
tomyšli jako poděkování koledníkům Tříkrálový kon-
cert křesťanské rockové skupiny Michael v kostele
Povýšení sv. Kříže. Vstupné dobrovolné.
Podrobnější informace naleznete na www.lidovy-
dum.cz/charita

Petr Doseděl, ředitel Farní charity Litomyšl

Další ekumenická adventní bohoslužba se uskutečnila
v neděli 3. prosince v kostele Boží lásky na Budislavi,
tentokrát na téma „Návrat k pravé lásce“. 

Návrat k pravé 
lásce

I letos si vás dovolujeme
pozvat k účasti na projek-
tu Vánoční radost pro U-
krajinu, kterou pořádá Di-
akonie Církve bratrské.
Chceme potěšit ukrajinské
děti vánočními balíčky připravenými našimi dětmi,
pro které je radost z vánočních dárků samozřejmostí.
V tomto roce navíc nově zveme i dospělé, aby připra-
vili balíčky pro staré lidi, kteří jsou chudobou na U-
krajině zasaženi nejvíce.
Co by měl obsahovat každý dárek, který chceme dě-
tem na Ukrajině předat?
Hračku, psací potřeby (např. tužky, pastelky, ořezávát-
ko, gumy, bloky, omalovánky, fixy, křídy), hygienické
potřeby - jen v originálním obalu! (např. šampón,
mýdlo, kartáček a pasta, hřeben), můžete přidat: tri-
čko, ponožky, čepici, kšiltovku, rukavice, vlasové
sponky a gumi čky, sluneční brýle,... vánoční
přáníčko - (namalovaný obrázek od dětí s přáníčkem,
s oslovením). Pokud budete do balíčku dávat použité
hračky, prosíme, aby byly maximálně zachovalé
a všechny ostatní věci, aby byly nové. 
Co může obsahovat balíček pro staré lidi: hygienické
potřeby - jen v originálním obalu! (šampón, mýdlo,
hřeben, krém na obličej, tělový krém, heřmánkovou či
jinou bylinnou mast a pod.), drobné věci: teplé pono-
žky, čepici, rukavice, šátek, šálu a pod. z teplého ob-
lečení, dopis nebo pozdrav, přáníčko na pohlednici.
Prosíme, aby všechny věci byly nové! 
Do balíčků určitě nedávejte sladkosti, ani potraviny či
léky! K tomuto kroku bylo nutné přistoupit z důvodu
potíží při celních kontrolách. Potraviny, sladkosti lze
nakoupit přímo na místě a rozdat. Dárky zabalte
do krabic, nejlépe do krabic od bot - jsou vhodné pro
přepravu, ale i proto, že balíčky jsou pak stejně velké.
Balíček zabalte jako vánoční dárek, dle vašich zvy-
klostí. Vánoční balíčky můžete přinášet do Naděje,
ulice M. Kuděje 14, a to až do 23. prosince. Při pře-
dávání balíčků nám, prosíme, nezapomeňte sdělit po-
hlaví a v případě dárků pro děti i věkovou kategorii
příjemce dárku. Na Ukrajinu budou balíčky odvezeny
v době, kdy se tam slaví Vánoce, tedy od 6. do 8. led-
na 2007. Cílem cesty budou opět východní, tedy
nejchudší části Ukrajiny, v horách. Předem Vám děku-
jeme za Vaši pomoc.                        

M. a J. Kubátovi, Naděje Litomyšl

Vánoční radost
pro Ukrajinu

Prodej vánočních stromků
Městské lesy budou v letošním
roce prodávat vánoční stromky

na Smetanově náměstí dne 
12. prosince od 9.00 do 16.00

hodin a dále ve Strakově 
ve dnech 13. - 15. prosince, 
a to vždy od 8.00 do 11.30 

a od 12.30 do 15.30 hodin.

Farní charita Litomyšl vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici

Pracovnici (-níka) sociálních služeb
do nepřetržitého provozu

ve Středisku respitní péče Jindra v Litomyšli
Náplň práce: péče o základní osobní potřeby 

8 klientů, podávání stravy, osobní hygiena, 
aktivizace klientů, úklid střediska.

Nabízíme: 12 hodinové  směny - perspektivní 
zaměstnání v mladém kolektivu - mzdu dle státních

platových tarifů
Požadujeme: sociální nebo zdravotní vzdělání,

bezúhonnost
Zájemci, zašlete profesní životopis do 15. 12. 
na adresu: Farní charita Litomyšl, Lidový dům, 

Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
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Karate na sklonku podzimu
První listopadový víkend se v litomyšlském dodžo
Samurai klubu Litomyšl konal seminář karate se za-
měřením na sportovní i tradiční pojetí souboje. Se-
šli se zde členové litomyšlského, němčického a pra-
žského oddílu karate a pod vedením Jirky Koháka
(2. dan) a Vaška Andrleho (1. dan) si dobrovolně
„huntovali“ tělo, zatímco venku padal první sníh.
První 2,5 hodinovka pod vedením Václava Andrle-
ho, vícenásobného mistra ČR kata, kumite, byla za-
měřena na sportovní zápas s maximálním využitím
práce nohou. Kromě nezbytných posilovacích prvků
pro zlepšení akcelerace při přesunech byl v této čás-
ti semináře kladen důraz na rychlé úhyby do stran
(taisabaki), překroky
a přesuny. Vašek nám
předával bohatě na-
sbírané zkušenosti ze
závodního zápasiště, va-
roval před častými chy-
bami a ukázal, že kde je
vůle, je i cesta... Závěr
tréninku byl ponechán
pro modelové situace
na sportovním zápasišti.
Dvojici na zápasišti byl
přidělen určený bodový
stav a nastíněny možné
bodované techniky. Dále
už bylo jen na závodnících, jak se s touto situací vy-
pořádají a zda prohrávající dokáže otočit bodový
zisk ve svůj prospěch. Semináře se zúčastnily i dív-
ky z němčického a litomyšlského oddílu karate,
které jsou pro letošní rok nominovány na Mistrov-
ství ČR a pro něž byl tento trénink dalším střípkem
poznání cesty závodníka.
Zmoženi po výborném obědě v krásném a stylovém
prostředí restaurace U medvěda jsme se silou vůle
převlékli zpátky do zpocených karate-gi a dolouda-
li se do dodžo na druhý trénink. Ale ani pod vede-
ním Jirky Koháka však nebyl čas na únavu ani po-
myslet. Trénink byl nabitý spoustou nových infor-
mací a karate v „Kohyho“ podání se tak skutečně
stávalo cestou válečníka.
Tradicionalističtější přístup se dával tušit nejen ve
výborné znalosti historie bojových umění, ale

hlavně v široké paletě používaných technik. V nác-
vicích řízeného kumite se tak objevovaly techniky
známé především z kata, ale velmi zřídka používané
v soubojích. Pomyslným oříškem na dortu byly
techniky útoku na krk, jehož provádění se někteří
z nás trochu štítili. Cílem bylo chycení nebo útok
na ohryzek krku, dopomáhajíce si přitažením sou-
peřovy ruky. Jak říká mistr, vše se musí vyzkoušet
v praxi.
Jednou z výhod konání seminářů v dodžo Samurai
klubu je i to, že je hned za dveřmi nekuřácký salo-
nek místního výčepu. Zde jsme dali inteligenčně
vyčerpanému mozku z obou tréninků volno a věno-

vali se relaxačnímu cvi-
čení s půllitrem. Leč
někteří z nás relaxovali
přespříliš a na nedělní
trénink, začínající v de-
set hodin, se jim příliš
vstávat nechtělo.
Poslední cvičení tohoto
semináře si vzal na po-
vel opět Jiří Kohák.
Na zahřátí a zvýšení fy-
zické kondice jsme pro-
cvičovali údery do lap.
Důraz byl kladen zejmé-
na na správné provádě-

ní podmetů. Jelikož po nás po večerní relaxaci
nebylo možné žádat hlubokomyslné úvahy, jali
jsme se nacvičovat velmi krátkou „katu starců“ čili
Wankan. I přes relativní „krátkost“ této katy obsa-
huje Wankan veškeré základní postoje a kata má své
osobité kouzlo.
Ve finále tohoto víkendového cvičení jsme byli zasvě-
cováni do nácviků soubojů s tyčemi čili s džo. Díky
mnohostranně zaměřenému učiteli jsme tak měli mo-
žnost nahlédnout pod pokličku dalších bojových
umění a získat tak zkušenosti přenositelné i do cviče-
ní karate.
Seminář bojového umění v perfektně uzpůsobené tě-
locvičně a především pod vedením mistrů karate, kte-
ří své nasbírané vědomosti chtějí předávat dál, je
zážitkem nejen pro tělo, ale i pro ducha. Jen tak dál...

Kíťa

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)

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

2. - 3. 12. MUDr. Jan Joukl, Litomyšl, 
Mariánská 1137, 461 615 402
9. - 10. 12. MUDr. Pavel Kossler, Polička, 
Haškova 445, 461 724 369
16. - 17. 12. MUDr. Jitka Kosslerová, Polička,
Haškova  445, 461 724 369
23. 12. MUDr. Zdena Králová, Litomyšl, 
Družstevní 69,  461 614 727
24. 12. MUDr. Eva Kopecká, Bystré, 
nám. Na Podkově 25, 606 202 501
25. 12. MUDr. Stanislav Ševčík, Polička, 
1. Máje 607, 461 724 423
26. 12. MUDr. Dagmar Švecová, Litomyšl, 
Šmilovského 1122, 461 613 663
30. 12. MUDr. Ivana Veselíková, Litomyšl, 
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
31. 12. MUDr. Oldřich Zeman, Polička, 
1. Máje 606, 461 724 401
1. 1. 2007 MUDr. Jarmila Dostálová, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663

Vánoční a novoroční bohoslužby církví
Církev bratrská 
16. 12. Dětské vánoční shromáždění v prostorách
YMCA na zámku (celé odpoledne)
24. 12. Bohoslužba na Štědrý den od 9.00
25. 12. Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně -
10.00
31. 12. Bohoslužba v 9.00
31. 12. Shromáždění k ukončení roku v 17.00
1. 1. 07 Novoroční bohoslužba s vysluhováním Veče-
ře Páně - 10.00
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
ve Sboru Církve bratrské (Nádražní 526)

Církev českobratrská evangelická 
17. 12. Vánoční slavnost dětí v 9.00 
17. 12. Koncert Ivety Benešové a pěveckého sboru
od 16.00
25. 12. Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně
9.00 
26. 12. Bohoslužba v 9.00 
31. 12. Bohoslužba v 9.00
31. 12. Pingpongový turnaj všech generací od 15.00
1. 1. 07 Novoroční bohoslužba s vysluhováním Veče-
ře Páně 9.00
Bohoslužby se uskuteční v evangelickém kostele v To-
míčkově ulici

Církev československá husitská 
Večerní adventní bohoslužby 5. 12., 12. 12. a 19. 12.
se uskuteční od 17.00 

24. 12. Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně
od 8.30 
24. 12. Půlnoční bohoslužba od 22.00
25. 12. Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně
8.30 
31. 12. Bohoslužba se svátostí pokání a Večeří Páně
od 8.30
1. 1. 07 Novoroční bohoslužba s vysluhováním Veče-
ře Páně 9.30 
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční v kos-
tele (Toulovcovo nám. 156) 

Církev římskokatolická
24. 12. Vánoční bohoslužba pro děti a rodiče, 15.00 
24. 12. Vánoční bohoslužba s lidovým zpěvem,
22.00 
24. 12. Půlnoční bohoslužba,24.00 (Půlnoční mše
svatá se zpěvem Rybovy vánoční mše) 
25. 12. Vánoční bohoslužby, 7.30 (mše s koledami),
10.15 (s doprovodem L@oktetu), 17.45, 
26. 12. Vánoční bohoslužby v 7.30, 10.15, 17.45
31. 12. Děkovná bohoslužba k ukončení roku -
16.00
31. 12. Bohoslužba ke vstupu do Nového roku -
23.00 (v kapli sv. Markéty) 
1.1. Novoroční bohoslužby, 7.30, 10.15, 17.45 

Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční v ka-
pitulním kostele sv. Kříže, pokud není uvedeno jinak. 

V sobotu 11. listopadu jsme uvítaly na 3. ZŠ lektorky
Janu Štěrbovou a Janu Lálovou, které přijely až z Pra-
hy, aby nám představily jejich nově vznikající patch-
workový klub, který bude na jaře 2007 pořádat
mezinárodní výstavu. Jelikož i náš spolek se chce
zúčastnit, tyto informace pro nás byly velmi důležité.
A aby obě Jany nevážily takto dlouhou cestu jen kvů-
li povídání, paní Lálová nám ukázala, jak na krásné
vánoční ozdoby, které jistě už letos ozdobí některé
stromky a paní Štěrbová předvedla šití vzoru konver-
gence, který se řadí nikoli mezi klasické tradiční tech-
niky, ale mezi techniky moderní. Těšíme se na vzájem-
nou spolupráci a další setkání. 
Příště se sejdou naše členky na valné hromadě a vá-
noční besídce 9. prosince od 16 hodin v restauraci
U Medvěda.                                        Antonie Chalupná

12. šicí dílna
SPOLEK PATCHWORKU LITOMYŠL
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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

Sportovní bar
TYPOS CZ

PROVOZ NONSTOP
Juke box - středy, pátky zdarma

Sledování sportovních přenosů

• SMETANOVO NÁMĚSTÍ •

(na rohu proti poště)

Přenechám pronájem baru a letní terasy v centru 
Litomyšle. Odprodej veškerého vybavení a možnost 

okamžitého převzetí provozu. Více info na tel.: 602 565 885
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Lékařská služba
první pomoci
v prosinci

Přijmeme prodavačky 
na HPP s praxí do nově otevřené 

prodejny s tabákem. 

Prodejna se nachází v areálu
Billa Litomyšl

autobusového nádraží
Požadujeme:

uživatelskou znalost PC, 
flexibilitu. 
Nabízíme:

příjemné pracovní prostředí 
a možnost pracovního růstu.

Životopisy zasílejte na e-mail: 
inventury@valmont.cz 

nebo nás kontaktujte na
tel.: 602 339 385 

AUTOSERVIS Litomyšl - František Žabokrtský
Trstenická 932, areál býv. Silnic, nyní DUKOR

provádíme měření emisí benzín, měření 
emisí LPG, revize LPG, montáž zimní pneu, 

vyvážení, zimní prohlídky, kontrola diagnostiky,
opravy osobních automobilů, opravy LPG, prodej

ND LPG, příprava na STK, odvoz na STK.
Tel.: 604 335 830 (Žabokrtský)

Pronajmu garáž v ulici V.K. Jeřábka
(U Prokopa) od 1. ledna 2007. 

Tel.: 461 543 824

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

Fa.UMKAM
veškeré
kamenosochařské
práce

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

Tel.: 606 223 698

Hospůdka Na Konečné

přeje příjemné prožití 

svátků vánočních,

šťastný nový rok 2007

všem přátelům, známým 

i stálým zákazníkům.

Pondělí - pátek 17.00 - 21.00 - nevýjezdová
LSPP složená ze  zdravotní sestry LSPP a
lékaře RLP v prostorách cévní  ambulance
chirurgického 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
chirurgického 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 3. 12. MUDr. Jindrová - Sanatio a.s.;
tel. 461 611 277
Neděle 10. 12. MUDr. Sláma - ordinace MUDr.
Leichterové Sanatio a.s.; tel. 461 614 425
Neděle 17. 12. MUDr. Řemínek - Sanatio a.s.;
tel. 461 614 634
Neděle 24. 12. MUDr. Večeřa - Sanatio a.s.;
tel. 461 614 878
Pondělí 25. 12. Nemocnice Litomyšl - cévní
ambulance; tel. 461 655 519
Uterý 26. 11. MUDr. Hrouzek - ordinace MU-
Dr. Leichterové                Sanatio a.s.; tel.
461 614 425
Neděle 31. 12.  MUDr. Plachá - 9. května 810;
tel. 461 615 415
Služby lékařů organizuje MUDr. Slezáčková.
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Primátor Cup v kynologii po šestnácté
16. ročník obranářského závodu ky-
nologů Primátor Cup se konal 14.
října na litomyšlském cvičišti.
Předvést výkony svých psů přijeli
závodníci z České Třebové, Vysoké-
ho Mýta, Chotěboře, Ústí nad Orlicí,
Nového Bydžova a Litomyšle. Závod
posuzoval pan Strouhal z Pardubic
a figurovat přijel pan Faltys z Pře-
louče. Krásné počasí, kvalitní výko-
ny psů a vzorně fungující kantýna
udělaly své.
Pohár za nejlepší obranu zůstal
v Litomyšli zásluhou celočerného
německého ovčáka Hatta Bohemia
Sta-še a psovoda Honzy Kmínka za
96 bodů ze 100 možných. Pohár za nejlepší poslušnost
si odvezl do Chotěboře belgický ovčák Dardo de Alp-
haville Bohemia a pan Zeman za 98 bodů. Pěkné výko-

ny předvedli i další kynologové
z Litomyšle. Šárka Skřivanová se
svým psem vyhrála kategorii ZM.
V této kategorii druhé místo obsa-
dil Petr Vostrčil také z Litomyšle
a třetí místo získala v kategorii
ZVV1 Karla Flídrová.
Sponzory závodu byli Profistav
s.r.o. Litomyšl, KSK Bono s.r.o.
Česká Skalice, Ovocné a okrasné
školky Litomyšl, Litex Litomyšl,
Spojovací materiály Briol s.r.o., o-
bec Makov, Sokol Makov, Drupork
Svitavy - farma Makov, MVDr. Jiří
Pečinka, Jan Vavřín - ARS, Drůbe-
žárny Osík a ZD Dolní Újezd. Spon-

zorům velmi děkujeme.                                      
pořadatelé závodu 

z Kynologického klubu Litomyšl

Reprezentanti v táhlovém hokeji zatím sedmí v republice
Členové klubu HC Stiga Benátky odjeli počátkem li-
stopadu do Českých Budějovic k dalším bojům
o Český pohár v táhlovém hokeji. Za účasti 62 hráčů
z České republiky, Slovenska, Maďarska a Dánska se
rozehrály čtyři základní skupiny, které rozdělily
borce tentokrát do pouhých tří výkonnostních sku-
pin. V žádné z nich litomyšlští hráči nechyběli:
v Áčku měřil síly s elitou Tomáš Rumler, Béčko oku-
povali Zdeněk Lopaur, Tomáš Lahučký a Patrik Petr,
na Ježe a Jindru Petra zbylo Céčko. Jenže tentokrát
tam po nevydařené základní skupině spadl mimo
jiné i nedávný Áčkař František Suchý (Stiga EXPAND
Plzeň), takže o skupině útěchy nemohlo být řeči.
Čtyřiadvacet hráčů v Áčku bylo opět velice vyrovna-
ných a jako si jeho vítěz Standa Kraus (Absolut Spi-

ders) připsal pět po-
rážek, tak si čtyřia-
dvacátý Rumler za-
počítal čtyři vítěz-
ství. Lopaur ze šesté
pozice postoupil
do play-off Béčka,
kde však narazil
na Tomáše Hudce ze
Slovenska, kterému
byl vyrovnaným

soupeřem jen v prvním zápase a obsadil 31. místo.
Poslední body pro klub (7) přidal 37. Lahučký a vel-
mi slušnou 43. pozici obsadil dobře střílející Patrik
Petr. Jež měl čáku na vítězství v Céčku, ale favori-

zovaný Suchý prohrál jen jednou a tak skončil Ro-
bert hned za ním na 46. místě. Velmi slušný výkon
celého týmu doplnil 51. místem spokojený Jindřich
Petr. Pro vítězství si z Třince opět přijel Lukáš
Turoň, který v play-off ztratil jediný zápas až ve fi-
nále s Krausem, třetí skončil Jan Dryák (CIBET Pra-
ha). Po třetím kole vede Turoň před Suchým (Stiga
EXPAND Plzeň) a Krausem, z litomyšlských hráčů je
16. T. Rumler, 26. Z. Lopaur, 38. T. Lahučký, 39.
P. Petr, 40. R. Jež atd. Klub je celkově sedmý a vel-
mi nadějná je pátá příčka Tomáše Rumlera v kvalifi-
kační tabulce juniorů pro Mistrovství světa, kde
mimochodem polovinu pozic obsazují odchovanci
litomyšlského klubu!                            

Jindřich Petr

Nabízím velkou nábytkovou stěnu světlou 12
skříněk, 3 prosklené, 3 šuplíčkové, 6 plných. Levně,
cena dle dohody, nutný vlastní rozbor, odnos a odvoz.
Z důvodu prodeje bytu. Spěchá. Tel.: 461 542 511. Na-
bízím stylové křeslo velké, kombinace modré a žluté,
gobelín -PC 7400 Kč, stáří 2 roky, přenechám za symbo-
lickou cenu 1450 Kč, nutný vlastní odnos a odvoz. Spě-
chá. Z důvodu prodeje bytu. Tel.: 461 542 511. Koupím
celoročně obyvatelnou chatu či chaloupku v dobrém
stavu se zavedenou vodou, el., soc. zařízením atd. se
zahrádkou či výběhem pro psa.Může být i nájemní byt
menší se zahrádkou v Litomyšli či v nejbližším okolí za
rozumnou cenu. Tel.: 461 542 511. Prodám pánské
jízdní kolo zn. Favorit, starší, 450 Kč, dívčí kolo Favo-
rit- velmi pěkné, 1200 Kč, dámský krátkýkožíšek - pes,
č. 48, 3000 Kč. Tel.: 461 613 288, 602 893 372. Prodám
levně 2 ks dřevěné poličky (selská jizba), keramickou
bábovku, 2xker. dozy, cep z r. 1940, komplet. kávový
servis - domaž. keramika,mušelínový přehoz na manž
postele, bílé damaškové povlečení na 2 postele nepou-
žité, 2 ks vnitř. dveře 80/197 - 2/3 prosklené, 1 ks vni-
tř. dveře plné 60/197, venk. plast. stůl kulatý a 4 židle
zel. barvy, koupel. barerie se sprchou, nabídkovou
tabuli venkovní plechovou. Tel.: 607 744 568. Kdo je
ochoten od r. 2007 posekat, usušit a odvézt seno pro
svá zvířata z mé zahrady, budu mu velice vděčná. Za-
hrada je v Litomyšli, na rovině 1500 m2. Tel.: 461 615
240. Koupím dům na náměstí. Tel.: 604 796 142. Pro-
dám byt 3+1 v os. vlast., cihla. Cena 1,5 mil. Kč. Tel.:
736 102 734. Prodám byt 3+1, Dukelská ulice Litomy-
šl, cena 1,6 mil. Kč. Nevolat realitní kancelář. Tel.: 604
242 351. Prodám pozůstalost po sport. rybáři - tele-
skop, pruty, navijáky, podběráky. Tel.: 739 927 678.
Starší žena hledá podnájem. Tel.: 728 540 928. Pro-
dám velmi zachovalá garážová vrata, dřevěná za
1500 Kč, cihly (dohoda), asfalt, cihly luxfery (dohoda),
deskový radiátor 60 cm za 200 Kč, ohřívač vody na to-
pení 160 l (dohoda), klec pro ptáka za 100 Kč, kruhadla
na zelí za 150 Kč, boty filcáky č. 9 za 200 Kč, vaťáky
a kalhoty za 200 Kč, věci po dětech zdarma, novou ne-
rozbalenou dlažbu (sleva 40 %, pěkná moderní + ob-
klady), dveře levé 60 cm + zárubně za 250 Kč. Tel.: 604
304 197. Prodám časopisy Motor, rok 1973 - 1989 ne-
úplné a 1990 kompletní. Tel.: 461 615 892. Prodám ku-
lečník Pool vel. 212x120 cm s mincovníkem vč. přísl.
v ceně 17700,- Kč. Tel.: 602 462 460. Prosím toho, kdo
na veřejném bruslení v sobotu 4. listopadu okolo
15. hodiny vyměnil nové zimní chlapecké černošedé
boty  (Maddog) č. 36 za č. 38, ať zavolá na tel. č.: 605
518 498 -  Děkuji. Inzerce po uzávěrce: Pronajmu byt
vel. 1+4 v Litomyšli, T.G. Masaryka, k nastěhování
03/2007. Tel.: 602 462 460. Prodám 2 Pb lahve 2 kg pl-
né po 200 Kč, 1 Pb lahev 10 kg plnou za 500 Kč, 1 Pb la-
hev 10 kg prázdnou za 200,- Kč. Při koupi všech lahví
sleva na částku 1000,- Kč, Zdeněk Stráník, Končinská
124. Prodám Škodu Forman 135 LS, modrozelený,
r.v.1992,  STK 9/07, benzín, rádio, střešní okno, tažné
zař., 180 tis.km, stav dobrý, 30 tis. Kč. Tel: 605 921
033. Prodám Škodu Felicii tm. modrá, r.v. 1995, ben-
zín, rádio, stř.okno, tažné zař., stav dobrý, pěkná,
55 tis. Kč. Tel. 605 921 033.

Bezplatná inzerce

Policie upozorňuje všechny držitele zbrojních prů-
kazů ( dále jen ZP ), aby si zkontrolovali jeho plat-
nost, neboť průkazy jsou vydané na dobu určitou,
a to na pět let.
Vzhledem k tomu, že v současné době mnoha držite-
lům zbrojních průkazů vydaným podle starého záko-
na č. 288/1995 Sb. končí platnost ZP, vztahují se
na ně již nové povinnosti, dle zákona č. 119/2002
Sb., o střelných zbraních a střelivu, který nabyl
účinnosti od 1. 1.2003, kdy došlo k podstatným
změnám na úseku držení a nošení zbraní a střeliva.
Ze zákona vyplynulo pro držitele zbrojních průkazů
mnoho nových povinností, oprávnění a omezení. 
Žádost o vydání nového zbrojního průkazu musí
držitelé ZP předložit příslušnému útvaru policie ne-
jméně 2 měsíce před uplynutím platnosti dosavad-
ního ZP. V případě, že tak neučiní a ZP tedy skončí

Zkontrolujte si platnost zbrojního průkazu!
platnost, jsou povinni tento ZP odevzdat příslušné-
mu útvaru policie do 10 pracovních dnů, ode dne
zániku jeho platnosti. Pokud jsou držiteli zbraní,
střeliva  nebo zakázaného doplňku zbraně, jsou po-
vinni odevzdat v uvedené lhůtě i tyto věci. Dalším
častým porušením platného zákona bývá včasné ne-
nahlášení ztráty ZP, změny jména, či místa pobytu
držitele ZP. Při vydání nebo prodloužení zbrojního
průkazu, je každý držitel prověřován ze strany spo-
lehlivosti a bezúhonnosti pro vydání a další držení
ZP ve smyslu platného zákona o střelných zbraních
a střelivu. 
Doporučujeme všem držitelům ZP, aby se řádně s no-
vým zákonem seznámili, neboť při nedodržení zde
daných povinností se dopouští přestupků, za které
hrozí pokuta až ve výši 15 000 Kč, případně ode-
brání ZP.                     npor. Mgr. Martina Simonová

Německý ovčák Hatta Bohemia Sta-še
a psovod Jan Kmínek

26. prosince přivítá vánoční Litomyšl obdivovatele
královské hry ze všech koutů  světa. Letos to bude
již po osmé, kdy se v prostorách Domova mládeže
pedagogické školy bude konat největší a nejkva-
litnější vánoční turnaj v České republice, České ša-
chové vánoce. Již název šachové akce vystihuje
skutečnost, že toto klání je opravdu českou šacho-
vou jedničkou, kterou jistě i v letošním roce ozdo-
bí nejen naši přední hráči, nýbrž i hráči bojující
úspěšně na světových kolbištích. V loňském roce
do Litomyšle přijel přední světový hráč Sergej Mov-
sesian a silvestrovského turnaje se zúčastnil i Vik-
tor Láznička, druhý hráč našeho žebříčku. Tradicí

je účast členů  naší šachové juniorské reprezenta-
ce. Poctou pro náš turnaj byla účast běloruského
reprezentanta a skvělého publicisty a trenéra Vja-
česlava Dydyška, který svou účast potvrdil i v leto-
šním ročníku. 
Celý turnaj bude odstartován 26.12. 2005 v 9 hod.
turnajem v rapid šachu. Téhož dne v 17 hod. od-
startuje hlavní turnaj svým prvním kolem, uko-
nčen bude 1.1.2006 kolem devátým. Nesmíme za-
pomenout ani na bleskový silvestrovský turnaj,
kterým šachisté přivítají nový rok. 
Více na webových stránkách pořadatelů z Agentury
64 – www.a64.cz                               Jaroslav Fuksík

České šachové vánoce 2006
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Zveme vás do naší skvělé restaurace na speciality ukrajinské kuchyně

Kam v prosinci v Litomyšli za sportem
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl stolního tenisu
Sobota 2. prosince od 9 hodin Litomyšl - Ústí „B“ (di-
vize mužů), od 14 hodin Litomyšl - Česká Třebová „A“
(divize mužů), sobota 16. prosince od 9 hodin Lito-
myšl - Moravská Třebová (divize mužů), od 14 hodin
Litomyšl - Česká Třebová „B“ (1. třída mužů skupina
A), neděle 3. prosince od 9 hodin Litomyšl B - Trojovi-
ce „A“ (1. třída mužů skupina A), od 14 hodin Litomy-
šl B - Choceň „C“ (1. třída mužů skupina A), neděle 17.
prosince od 9 hodin Litomyšl C - Polička „B“ (2. třída
mužů skupina B), od 13.30 hodin Litomyšl C - Polička
„A“ (2. třída mužů skupina B) - vždy hala TJ Jiskra Li-
tomyšl           

Volejbalový klub Litomyšl
Neděle 3. prosince od 10 hodin Litomyšl - Letohrad
(junioři KP 1. třída), sobota 9. prosince od 10 hodin
Litomyšl - Žamberk (ženy KP 1. třída), sobota 9. pro-
since od 10 hodin Litomyšl - Polička (kadetky KP 1.
třída), sobota 2. prosince od 10 hodin Litomyšl - Leto-
hrad (muži A KP 1. třída) - vždy hala TJ Jiskra Litomyšl   

TJ Jiskra Litomyšl - basketbalový oddíl
Neděle 17. prosince Litomyšl - Jičín (kadetky) - hala
TJ Jiskra Litomyšl         

Hokejový oddíl Litomyšl
Pátek 1. prosince od 19.30 hodin Litomyšl - Polička
(junioři), sobota 2. prosince od 9.00 hodin Litomyšl -
Choceň (starší žáci), od 11.00 hodin Litomyšl - Cho-
ceň (mladší žáci), sobota 9. prosince od 9 hodin Lito-
myšl - Chotěboř (starší žáci), od 11 hodin Litomyšl -
Chotěboř (mladší žáci), neděle 10. prosince od 9 ho-

din Litomyšl - Skuteč (elévové), od 11 hodin Litomyšl
- Skuteč (přípravky), od 17 hodin Ltomyšl - Moravská
Třebová (muži), sobota 16. prosince od 9 hodin Lito-
myšl - Moravská Třebová (starší žáci), od 11 hodin Li-
tomyšl - Moravská Třebová (mladší žáci), od 17 hodin
Litomyšl - Choceň (junioři), neděle 17. prosince od 17
hodin Litomyšl - Chotěboř (muži), sobota 23. prosin-
ce od 9 hodin Litomyšl - Chrudim (elévové), sobota
23. prosince od 11 hodin Litomyšl - Chrudim (příprav-
ky), od 17 hodin Litomyšl - Světlá (junioři), středa 27.
prosince od 18 hodin Litomyšl - Polička (muži), pátek
29. prosince od 9 hodin Litomyšl - Blansko (starší
žáci) - vždy Zimní stadion Litomyšl

Stiga HC Benátky
Sobota 2. prosince od 14 hodin - 12. kolo Litomyšl-
ského poháru, Stiga - liga - každou středu od 17.30
hodin - vždy DDM

Stáj Manon a Jezdecký klub Hřebčín Suchá
Sobota 9. prosince - veřejný trénink - Hřebčín Suchá

Sport areál s.r.o.
Bowling - listopad 2006 - květen 2007 - soutěž družs-
tev v bowlingu, úterý 12. prosince - soutěž dvojic
v bowlingu
Squash - sobota 16. prosince - 2. kolo Zimního turna-
je ve squashi - neregistrovaní hráči (muži i ženy).
Tenis - listopad 2006 - duben 2007 - Zimní liga nere-
gistrovaných hráčů ve čtyřhře v pevné hale nad 40 let,
sobota 2. prosince - turnaj ve čtyřhře pro neregistro-
vané hráče v přetlakové hale.

Připravuje Zdeněk Kocman

Litomyšlské lize kraluje 
domácí Martin Gult
Liga pokračovala v sobotu 25. listopadu v Billard cent-
ru v Lidovém domě dalším turnajem. Zvítězil Martin
Gult z pořádajícího oddílu před Pavlem Šindelářem z BC
Hradec Králové a dalším domácím borcem Janem Rych-
taříkem z Billard centra Litomyšl. Čtvrtá skončila
účastnice Mistrovství Evropy Ilona Žalmanová z klubu
BC Hradec Králové. Celkové pořadí k 25. listopadu: 1.
Martin Gult, Billard centrum Litomyšl 80 bodů, 2. Pavel
Šindelář, BC Hradec Králové 58, 3. Pavel Hajn, Billard
centrum Litomyšl 46, 4. Jan Rychtařík, Billard centrum
Litomyšl 44, 5. David Žalman, BC Hradec Králové 40, 6.
Jiří Horák, Přemeti, 7. Mikoláš Rychtařík, Billard cent-
rum Litomyšl, 8. Ilona Žalmanová, BC Hradec Králové,
9. Radek Šplíchal, The Tykadlo Team, 10. Miloš Grujbár,
Zbloudilý koule Litomyšl, 11. Petr Gult, Zlatý Bažant,
12. Jana Gultová, The Tykadlo Team, 13. Jaroslav Javů-
rek, MPC  Pardubice, 14. Vat, BC Sokol Tokyjo, 15. Aleš
Kouba, MPC  Pardubice, 16. Karel Šust, BC Hradec
Králové, 17. Rostislav Jakubík, MPC Pardubice, 18. Ka-
rel Rambousek, Billard centrum Litomyšl, 19. David
Vávra, BC Sokol Tokyjo, 20. Jan Pavlovič, MPC Pardubi-
ce, 21. Jiří Havránek, Pardubice, 22. Jiří Muller, MPC
Pardubice, 23. Jiří Harvánek, MPC Pardubice, 24. Jaro-
mír Černík, 25. Phuc, 26. Peter Kaško, MPC Pardubice,
27. Matěj Rychtařík, Billard centrum Litomyšl, 28. Sta-
nislav Veselý, MPC Pardubice, 29. Tomáš Elis, MPC Par-
dubice, 30. Jiří Dejmek, BC Hradec Králové, 31. Miloš
Žalman, BC Hradec Králové, 32. Marcel Kapitančik,
MPC Pardubice, 33. Matouš Téra, BC Hradec Králové,
34. Jiří Oblištil, MPC Pardubice.                                 -red-

Jiří Skřivan 
v Lešně třetí
Vynikajícího úspěchu dosáhl litomyšlský jezdec Jiří
Skřivan s koněm Rytma CAC Leasing v polském Lešně,
když v závodě Grand Prix mezinárodního parkurového
mítinku CSI vybojoval bronz. V sedmičlenném finále,
kam spolu s dalšími dvěma jezdci postupoval s nulo-
vou penalizací, skončil jen těsně třetí. Zvítězil Nor
Knudsen před Polákem Lewickim.                           -red-

VÁNOČNÍ MARATON  Lucie Jandíková, aerobic club „ FiT-line „ Litomyšl
ROZPIS JEDNOTLIVÝCH HODIN, PLATNÝ OD LEDNA 2007
Pondělí: Dance aerobik (19.00 - 20.30 hodin)
Středa: Bodylates (19.00 - 20.00 hodin)
Čtvrtek: Body - styling (19.00 - 20.30 hodin)

Vždy v tělocvičně II. ZŠ v Litomyšli
Cena: 30,- Kč/1 lekce 
(permanentka 300,- Kč/12lekcí)
S sebou: podložku, pití, ručník 
a chuť se zapotit.

Přejeme všem krásné prožití Vánoc, v Novém roce hodně zdraví, spokojenosti, pohody a také
spoustu elánu při setkávání v tělocvičně. Těší se na Vás Lucka a Vlasta 
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Do letošní sezony vstoupil Orion Kart Team Lito-
myšl v sestavě Martin Doubek, Radim Maxa, David
Bělina, František Adámek, Patrik Hájek a manažer
Martin Slavík. Z osobností tým reprezentovalo trio
Dalibor Gondík, Otakar Brousek mladší a Jakub
Smolík. 
Hned v úvodu seriálu mistrovství republiky v Sos-
nové tým uspěl, když v elitní třídě N 125 Patrik
Hájek nestačil pouze na suveréna posledních let
Petra Klobáse a skončil druhý. V Kadetech skvěle
zabojoval Martin Doubek a s náskokem 24 bodů
zvítězil před Jakubem Klášterskou. Martin vyhrál
dvě jízdy, jednou skončil druhý, když ho na prv-
ním místě vystřídal další litomyšlský jezdec Radim
Maxa, který celkově obsadil pátou pozici. Stejné
skóre jako Martin měl v kategorii Rok junior David
Bělina. Dvě vítězství a jedno druhé místo mu sa-
mozřejmě zaručilo celkové prvenství. Jediný, kdo
odjížděl ze Sosnové nespokojený, byl v kategorii
Rok František Adámek, kterého v závodě prováze-
la smůla v podobě de-
fektů a kolize.
Další závod se jel 3.
a 4. června v Písku.
Pozoruhodný úspěch
zde zaznamenal Patrik
Hájek, který narušil
tříletou neporazitel-
nost Petra Klobáse.
Suverenitu ve třídě
Rok junior potvrdil
druhým vítězstvím
v sezoně David Bělina,
ve třídě Rok vybojoval
František Adámek třetí
místo. V Kadetech
skončil Maxa třetí, Doubek ještě o příčku hůře
a neudržel vedení v seriálu. 
Poprvé v této sezoně zavítal seriál 1. a 2. července
do Vysokého Mýta. Všech pět členů litomyšlského
týmu se tu postavilo na stupně vítězů. V Kadetech
zvítězil Maxa, Doubek bral třetí místo. Bělina si
i přes třetí místo vedoucí pozici v průběžném hod-
nocení udržel. Stříbrný vavřínový věnec ve Vy-
sokém Mýtě získal František Adámek. Hájek za-
znamenal třetím místem nejhorší výsledek v dosa-
vadním průběhu sezony.
Čtvrtý závod 5. a 6. srpna zavedl jezdce opět
do Písku, kde se nejvíce dařilo Františku Adámko-
vi, který zde vybojoval svůj první letošní zlatý va-
vřínový věnec. Dobrý závod zajel i Patrik Hájek.
Ten skončil třikrát druhý, vždy za Petrem Klo-
básem, ale jejich souboje doslova zvedaly diváky
ze sedadel a ostatní soupeře porazili rozdílem
třídy. Zbytek týmu již tak úspěšný nebyl. V Kade-
tech Doubek po nevýrazném výkonu obsadil pátou
příčku, jeho kolega Radim Maxa byl ještě o stu-
pínek horší. David Bělina měl hodně smolný
víkend a nezbylo mu než doufat, že se tento špat-
ný výsledek v konečném hodnocení bude škrtat.

Pátý závod v Sosnové rozhodl o tom, že se Petr
Klobás stane opět mistrem republiky. Hodně mu
k tomu dopomohl špatný výkon Patrika Hájka,
který jel s novou technikou, nepodařilo se mu
s ní sžít a v podstatě rezignoval. Nedařilo se ani
Davidu Bělinovi a tak čest týmu zachraňoval dru-
hým místem František Adámek. Bronzovou
příčku vybojoval v Kadetech Maxa, Doubek ne-
prožil právě povedený víkend a klesl v celkovém
pořadí na třetí místo.
Po šestém, posledním závodě, který se jel
na konci září ve Vysokém Mýtě, mohl tým Orion
zásluhou Davida Běliny slavit titul mistra repub-
liky. Přestože se Davidovi začátek víkendu vůbec
nepovedl, nezpanikařil, zajel výborně druhou
a třetí jízdu a mohlo se otvírat šampaňské. Sed-
mým místem si celkové třetí pojistil ve třídě Rok
František Adámek. Při neúčasti Petra Klobáse ve
třídě N125 vyhrál všechny tři jízdy Patrik Hájek
a udržel pozici vicemistra republiky. V Kadetech

po dramatických bo-
jích skončil na cel-
kovém třetím místě
Radim Maxa, Martin
Doubek uzavírá nej-
lepší šestici. 
Součástí letošní se-
zony byl i třídílný po-
hárový seriál. V cel-
kovém hodnocení
třídy Rok junior zvít-
ězil o jediný bod před
Davidem Bělinou
Martin Doubek. Mar-
tin byl nejmladší v té-
to třídě a věnoval se

jí pouze v rámci pohárových závodů. František
Adámek skončil ve třídě Rok druhý.
V červnu se litomyšlský tým představil v Praze
před Sazka Arénou v exhibičním závodě motokár.
V kategorii VIP se na stupně vítězů postavilo trio
jezdců v pořadí Otakar Brousek, Jakub Smolík,
Dalibor Gondík. V Kadetech jednou zvítězil Mar-
tin Doubek a jednou Radim Maxa, celkové prven-
ství si odvezl Maxa. Mezi dospělými nenašel pře-
možitele Patrik Hájek, František Adámek skončil
třetí a David Bělina čtvrtý. 
Za největší úspěch týmu lze považovat vítězství
Patrika Hájka ve Světovém finále Rok cupu, které
se uskutečnilo druhý říjnový víkend v italském
Lonatu. Hájek se stal vůbec prvním Čechem, kte-
rý dosáhl takového úspěchu. Ve stejné třídě star-
toval i František Adámek. Ten do finále nastoupil
z desátého místa, ale po problémech s technikou
se propadl na poslední příčku a zvládl se probojo-
vat pouze na konečné 27. místo. David Bělina re-
prezentoval tým v juniorech, po diskvalifikaci
mu patřila poslední startovní pozice ve finále
(34.), přesto se dokázal perfektní bojovnou jíz-
dou dostat na deváté místo v cíli.  Martin Slavík

Orion Kart Team hodnotí 
úspěšnou sezónu

Seriál v halovém 
superkrosu začal 
v Praze
Motokrosový závodník Petr Bartoš v barvách litomy-
šlského Orionu potvrdil v prvním ze seriálu závodů
v mezinárodním halovém superkrosu v pražské Saz-
ka Areně své kvality a z našich jezdců skončil v silné
zahraniční konkurenci nejvýše. V úvodním závodě se
sice do finále neprobojoval a z divoké karty se moh-
li radovat jen Michek s Brabcem, při ranním tréninku
však již zajel v konkurenci 25 jezdců šestý nejlepší
čas a postupoval dál. Do finále se na divokou kartu
dostal tentokrát s Brabcem on. I když se v prvním ko-
le finálové jízdy nevyhnul kolizi s Američany, obsadil
nakonec 8. místo a celkově skončil dvanáctý. 
Další jezdec litomyšlské stáje Rakušan Markus Mau-
ser se musel kromě nástrah náročné tratě vypořádat
rovněž s virózou. Souboj s horečkou nakonec prohrál
a ze závodu odstoupil. „Je to smůla. Markus je speci-
alistou na podobné závody. Letos se chce zúčastnit
celého seriálu. V Sazka Areně se měl poprat o dobré
umístění,“ lituje manažer týmu Orion Litomyšl Petr
Kovář. Čeští zástupci to neměli vůbec lehké. Prosadi-
li se Martin Michek z Delta Racing Teamu, který v so-
botu postoupil z opravné jízdy, avšak v nedělním
závodě zničil motocykl a celkově skončil šestnáctý.
Špatně si nevedl ani celkově čtrnáctý Jan Brabec
z Max Trade Motocross Teamu. Snažil se i Kostelecký,
ale na postup to nestačilo. Prvenství nakonec patři-
lo favorizovanému Francouzi Vannimu, vítězi led-
nového závodu v brněnském Rondu. Další závody se
uskuteční ve Stuttgartu a v Paříži.
Euronics Arenacross se uskutečnil poprvé po deseti
letech na hliněném podkladu a pořadatelé se pyšnili
druhou nejdelší tratí v Evropě. V doprovodném závo-
dě na malých motocyklech pitbike se tu představil
i manažer Orionu Petr Kovář. Přesto, že již delší čas
netrénuje, v sobotním závodu se mu podařilo zdolat
například i Žeravu a dojet na pátém místě. Celkově
zvítězil František Smola před Žeravou a Brumlou,
Votroubek z vysokomýtského Mňuk motokros teamu
obsadil páté místo, Kovář skončil dvě příčky za ním.
Závěr dvoudenního klání patřil sprintu dívek na jed-
no kolo, v kterém jasně dominovala Jana Bártová,
osm závodníků se na trať vydalo na BMX kolech a své
umění předvedl i kaskadér na pitbiku. 

-eh- foto Michal Horák

PŮJČKY 
HYPOTÉKY

solidně a rychle, 
bez poplatku předem.

Tel.: 465 511142, 
777 150 904

www.profireal.cz

Prodej vánočních stromků
bude zahájen 9. - 10. 12. v Orion Areně Litomyšl,

poté 12., 13., 14., 15., 18. a 19. 12. 
u Lidového domu v Litomyšli (za Albertem) 

vždy od 9.00 do 16.00 hodin
smrk ztepilý 100 Kč, borovice lesní 160 Kč, smrk
pichlavý 250 Kč, borovice černá 250 Kč za kus

Jezdec litomyšlské stáje Orion Petr Bartoš (vpravo) na trati
závodu v halovém superkrosu v pražské Sazka Areně. 

Martin Doubek v závodě ROK v Němeclu.

Inzerujte
v Lilii!
tel. 465 424 448
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Prkna, která znamenají superkros
Jezdec litomyšlského týmu Profistav Bohuslav
Svatoš (34) dokázal o víkendu 18. a 19. listopadu
poprvé ve své kariéře vyhrát závod v halovém su-
perkrosu v maďarském městě Nyíregyháza, který
se jako snad poslední v Evropě stále jezdí
na dřevěném podkladu..
V sobotu na svém motocyklu Honda 250 ccm vel-
mi dobře odstartoval a hned v druhém kole se u-
jal vedení, které před dotírajícím Rakušanem
Wernerem Schrufem uhájil až do cíle. Ani v ne-
dělním f inále litomyšlský jezdec nezaváhal.
Ze třetího místa po startu se probojoval o příčku
výše, kterou s vědomím, že již k celkovému vítěz-
ství plně dostačuje, udržel. V tomto druhém fi-
nále zvítězil domácí závodník Péter Hujber, třetí
skončil Maďar Janos Borka. 
Bohuslava Svatoše nyní čeká vstup do nového
ročníku Mistrovství republiky v motoskijöringu.
První závod se jede 6. ledna v Žamberku, za Sva-
tošem by se měl jako lyžař objevit motokrosař
Furár z Osíku.                       

-eh- foto archív B. Svatoše

Ordinace MUDr. Vladimíra Olivy
Litomyšl, Mariánská 1137

rozšiřuje své služby:

Pondělí 7.00 - 12.00  13.00 - 16.30 
Středa 7.00 - 12.00
Čtvrtek 7.00 - 12.00  13.00 - 15.00

Ordinuje MUDr. Zuzana Hejlová

Nabízíme: standardní i nadstandardní 
stomatologické ošetření

krátkou objednávací dobu
vlídné zacházení

Objednávky na telefonu 461 614 614

T.G. Masaryka 536, Litomyšl
Tel.: 461 616 035, 777 056 195
e-mail: spsluzby@seznam.cz, 
www.spsluzby.com

značkový prodej a servis v Litomyšli!

motorové pily, křovinořezy, vyžínače
a další zahradní technika

ke každému stroji dárek!Basketbalové kadetky bodují 
- už jsou druhé

V sobotu 18. listopadu měl oblastní přebor kadetek v basketbalu na programu 7. a 8. kolo. Litomyšlská
děvčata hostila v hale Jiskry celek BK Trutnov. Oba zápasy nabídly atraktivní podívanou s úspěšným kon-
cem pro náš celek. Výhrami 78:62 a 73:70 jsme tak navázali na úspěchy z minulého kola, ve kterém jsme
zvítězili v Pardubicích vysoko 100:32 a 108:45. 
Celý tým vedený trenéry Martinem Šorfem a Radkou Mackovou předvádí
v tomto ročníku vynikající výkony, které v sobotu potvrdil ziskem 4 bodů
a vyhoupl se tak na 2. místo v oblastním přeboru s bilancí šesti výher
a dvou porážek a skórem 632:448. 
Devítičlenné družstvo herně táhnou především Martina Jirková a Micha-
ela Vacková, které letos zároveň nastupují za Pardubice v dorostenecké
lize. 
Další hráčky předvádějí také dobré výkony. Jedná se o Markétu Černou,
Andreu Faltysovou, Andreu Jirkovou, Lucii Moravcovou, Nikolu Patočko-
vou, Hanu Řihákovou a Martinu Vackovou.
Tabulka oblastního přeboru kadetek:
1. Jíčín - 15 bodů, 2. Litomyšl - 14, 3. Hradec Králové - 13, 4. SŠB Pardu-
bice - 9, 5. Trutnov - 8, 6. Studánka Pardubice - 8, 7. Nová Paka - 5.
Do Vánoc nás ještě čekají zápasy v Nové Pace a především souboj o první
místo s Jičínem, který odehrajeme doma v hale Jiskry u koupaliště
v sobotu 16. prosince od 10.00 a od 12.00 hodin. Tímto vás také zveme
na tato určitě dramatická utkání a věříme, že i vy nám pomůžete
v cestě za dalším vítězstvím.

Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu
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Litomyšl - prodej bytu o velikosti 2+1 (51,3 m2)
v osob. vlastnictví ve II. NP zděného bytového do-
mu. Klidná lokalita s krásným výhledem na město.
Č. 6184                  Informace o ceně v kanceláři

Budislav u Litomyšle - prodej zděné rekreační
chaty na okraji obce. Kuchyň, jídelna, pokoj s kr-
bem, koupelna, WC. V podkroví 2 ložnice. V su-
terénu dílna. Stav. plocha 44 m2, zahrada 204 m2. 
Č. 6185 Cena: 900.575,- Kč

Opatov - prodej venkovského stavení na polo-
samotě u rybníka Hvězda. Kuchyň, 3 pokoje, kou-
pelna, záchod. Stodola. Stav.pl. 268 m2, zahrada
340 m2. Klidné místo.
Č. 6175 Cena: 766.410,- Kč

Svitavy - prodej rodin. domu se dvěma byty.
Starší část domu po rekonstrukci -v přízemí vyba-
vená kuchyň, jídelna, pokoj, WC, v podkroví pokoj,
koupelna. Přístavba - kuchyň, pokoj, WC, koupelna.
Garáž. St.p. 134 m2, zahrada 53 m2.
Č. 6181 Cena: 3.182.070,- Kč

Makov u Litomyšle - prodej venkovského stavení
na okraji obce. Původní byt 1+1 s koupelnou
a spíží. Novější byt: kuchyň, pokoj, koupelna, WC,
v patře 2 pokoje. Stodola, garáž. Stav. pl. 334 m2,
ost. 3846 m2.
Č. 6079        SLEVA na 1.060.000,- Kč

Vysoké Mýto - prodej domu v centru města.
Kuchyň, pokoj, WC, dva pokojíky. Dále prostory
po bývalém řeznictví - obchod, sklady, komory.
Sklep, půda, garáž. Stav. parc. 411 m2. Po rekon-
strukci vhodné k bydlení i podnikání.
Č. 6131        SLEVA na 1.230.000,- Kč

PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁME:
• 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 

KKoonnttaakkttuujjttee  nnááss::  446611  661122  667700 --11,,  772288  008800  994477
ee--mmaaiill::  rreeaalliittyy..ccoonnssuullttvvkk@@lliitt..cczz

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

Bezúčelové půjčky
peníze můžete použít 

na cokoli si přejete
bezúčelové půjčky

- od 6000 do 150000 Kč
- pro zaměstnance i důchodce

- bez poplatků předem
- peníze na cokoli si přejete

- nebankovní sektor

Volejte: 604 872 483
Po - Ne po 13. hodině

PORADCI s.r.o., Staré náměstí 47, 560 02 Česká Třebová

Od 1. ledna 2007 dochází k významným 
změnám v oblasti pracovního práva!

Nevíte si rady? Nemáte dostatek času sledovat legislativní změny? 

Obraťte se na nás!
Aktuálně nabízíme: zpracování mzdové agendy

zpracování personální agendy
Dále nabízíme: vedení daňové evidence - vedení účetnictví

daňové a účetní poradenství - zpracování daňového přiznání 
daňovým poradcem

Kontakt: tel. 602 416 110 
OD LEDNA 2007 POBOČKA FIRMY V LITOMYŠLI

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o.
Litomyšl, Smetanovo nám.120

VÝBĚR PRO REGION:

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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Nejdelší Huberova vyjížďka v historii
V sobotu 28. října se uskutečnila tradiční Huber-
tova jízda pořádaná Domem Sportu Stratílek.
Z místa srazu před Domem Sportu Stratílek
na Braunerově náměstí se dalo do pohybu 50 cyk-

listů, kteří společně za překrásného podzimního
počasí vyrazili na Hubertem Stratílkem předem
připravenou trasu. Litomyšl - Tři kocouři - roz-
hledna Borůvka - Šilinkův Důl - Proseč - Poseka-
nec. Z Posekance se pořádal tradiční hon na lišku,
tu pomyslně ztělesnil trojnásobný mistr republiky,
jezdec Cyklo Stratílek Sport Klubu Jirka Boštík,
kterého se účastníkům nepodařilo dostihnout.
Druhý skončil Trunec z Dukly, následovali Honza
Kabrhel, Lukáš Závodní, Martin Šplíchal, Jaroslav
Klaban, Jan Faltýnek, Jiří Faltys mladší a další.
Trasa vedla přes svatou Kateřinu a Zimku do Po-
říčí, kde se všichni sešli na staročeském občer-
stvení v hospodě Na Ranči. Tato Hubertova
vyjížďka patří k jedné z nejdelších v celé historii.
Podařilo se zdolat více než 60 km. Akce se zúčast-
nili členové Cyklo Sport Klubu Stratílek, Spinning
Centra Stratílek a přátelé Litomyšlské cyklistiky.
Akce se všem líbila a již teď se těšíme na další
ročník.                                    Text a foto Matěj Samek

Spinning centrum
Stratílek na Spinning
Vuelta Ride 2006
Již tradičně se Spinning centrum Stratílek v hojném
počtu 25 účastníků (jako nejpočetnější skupina této
akce) zúčastnilo největší Spinning akce v republice
pojmenované Spinning Vuelta Ride 2006. Spinning
maraton se konal po tři dny na nejnavštěvovanější
sportovní výstavě v ČR Sportlife Brno. Každý den šla-
palo 150 nadšenců pod vedením master instruktorů
a zakladatelů tohoto překrásného sportu.

-red- foto M. Samek

Podzimní fotbalové ohlédnutí
Podzimní část mistrovské fotbalové sezony skončila
a litomyšlský oddíl TJ Jiskra hodnotí dosažené výsled-
ky. Optimismu je tentokrát více u mládežnických ka-
tegorií.
Muži totiž zcela selhali v přeboru Pardubického kraje.
V podzimní tabulce obsadili poslední 16. místo se zis-
kem pouhých 11 bodů. Porazili pouze Prachovice,
Českou Třebovou a Moravany, k těmto třem výhrám
přidali hubené remízy se Skutčí a Lanškrounem.
Stejně špatnou bilanci má patnáctý Dobříkov, čtrnác-
tý Letohrad má o bod a třinácté Moravany o tři body
více než naše mužstvo. To má nejhorší bilanci ze všech
účastníků přeboru na domácím hřišti (7 bodů), se 4
body ze stadionů soupeřů mu patří 13. příčka. Na jaře
čeká na litomyšlské fotbalisty náročný boj o záchra-
nu. Starší dorost si zajistil vcelku klidné přezimování
na 7. místě krajského přeboru s 19 body. Dařilo se mu
zejména venku, kde ze sedmi duelů pouze jednou

prohrál, naopak doma ztratil všechny body v polovině
ze šesti zápasů. Mladší dorost měl v početně slabém
složení těžkou pozici. Na 12. příčce v tabulce uhrál 9
bodů za dvě vítězství a tři remízy, shodně jednu výhru
získal doma (nad Chocní) i venku (v České Třebové). 
Starší žáci sehráli v krajské I. třídě devět utkání, z ni-
chž čtyři vyhráli a ve dvou remizovali, což znamená
zisk 14 bodů a 4. místo. Škoda, že všechny tři porážky
si připsali se soupeři ze špice tabulky a ztratili s nimi
kontakt. Mladší žáci své soutěži na podzim zaslou-
ženě kralovali, když se osmkrát radovali z vítězství
a podlehli pouze svému největšímu konkurentovi
z Ústí nad Orlicí.
Tradičně do špičky krajského přeboru se zařadili starší
a mladší elévové. Starší chlapci sehráli 21 utkání, ve
kterých vyhráli 12 a zremizovali 1 utkání, což jim při-
neslo čtvrtou pozici. Mladší získali úctyhodných 50
bodů a našli přemožitele jen v České Třebové. -red-

Vánoční maraton

Účastníci největší spinning akce v republice Spinning
Vuelta Ride 2006 v Brně. Nechyběli ani Litomyšlští...

Lucie Jandíková, aerobic club „ FiT-line „ Litomyšl zve
příznivce aerobiku na Vánoční maraton v dance aero-
biku, body - stylingu a bodylates. Akce s překvapením
se uskuteční v neděli 17. prosince od 9.00 do 12.30
hodin v tělocvičně II. základní školy U Školek v Lito-
myšli. Cena činí 120 korun. Pozor,  kapacita tělocvi-
čny je omezena, proto si zajistěte vstupenku včas.
Bližší informace získáte na tel. čísle: 777 288 770 (od-
poledne).


