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Tato doba přináší duchovní poselství.
“Tím je nejen příprava na Vánoce, vyzývá
nás k setkávání se s Kristem v našem kaž-
dodenním životě a připravuje nás na jeho
slavný druhý příchod,” říká kazatel Círk-
ve bratrské Daniel Smetana. Rozhodnete-
li se toto období strávit setkáváním s lidmi dobré vůle,
Litomyšl vám k tomu nabízí řadu možností. 
Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván,
a kdo zároveň již přichází jako vítěz. Rozlévající se
světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista,
který rozptyluje temnotu a strach. Floristické vánoční
dekorace tradičně nabízí zahradnická škola při výsta-
vě, která bude zahájena 15. prosince a potrvá do pon-
dělí 17. prosince. Přímo pod ruce šikovných lidí, kteří
umí vyzdobit v době očekávání vánoc příbytky, se
můžete podívat v Regionálním muzeu každou adventní
neděli. Adventní vazby, patchworkové dekorace, svíč-
ky nebo výroba betlémů mohou být vaší inspirací. Také
Dům dětí a mládeže připravil předvánoční dílny, které
počítají s vaší aktivní účastí na přípravě ozdob a svíček.
Do 9. prosince jistě ještě stihnete navštívit výstavu
litomyšlských betlémářů v Evropském školicím centru.
Oba dny druhého adventního víkendu se také zámecké
sklepení otevírá pro unikátní zážitek z oblasti těch
duchovních. Máte možnost se zde osobně setkat
a popovídat si s legendou českého sochařství žijící stří-
davě v Praze a v Litomyšli, s mistrem Olbramem Zoub-
kem. 

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

Litomyšli vládne adventní nálada Speciální škola
oslavila padesátiny

Tři pětileté platany, které
v nevlídném počasí zasadili
6. listopadu u hřiště
ve Wembley žáci a učitelé

Speciální základní školy
a mateřské školy, jsou symbo-

lem dobré budoucnosti školy. Mají
připomínat úzkou vazbu mezi žáky, učiteli
a radou školy - zástupci jednotlivých skupin se
také na jejich zasázení podíleli. Vzrostlé plata-
ny, které ze semen stromů od „červené“ školy
v Litomyšli sama na vlastní zahradě vypěstova-
la, darovala škole paní Milena Vorlíčková.
Malou slavnost při sázení stromů pojali žáci
školy jako poděkování všem, kteří se zasloužili
o trojici krásných stromů. Paní Milena Vorlíč-
ková společně s Martinou Červinkovou z měst-
ského úřadu obdržely jako poděkování
kytičku. Všichni ostatní přítomné potěšilo
vystoupení dětí různého věku i postižení,
které ve studeném dešti předvedly, co si k této
speciální příležitosti nacvičily. 

Pokračování na str. 4

Vánoční koledy zazpívaly v úvodu výstavy betlémů v Zámec-
kém pivovaru dívky z dětského pěveckého sboru ZUŠ.

Vánoční strom byl na Smetanovo náměstí dovezen z Po-
hodlí, z pozemku rodiny Kuchtovy.

Pro potěchu duše si můžete jít zazpívat
mantry, koledy i jiné písně do Čajovny
v muzeu. Vánoční muzicírování má v Lito-
myšli široké spektrum žánrů a mnoho
míst, kde se s hudebníky, kteří se v čase
očekávání nejkrásnějších svátků chtějí

podělit o povznášející radost z hudby, můžete setkat.
Ti nejmladší připravili koncerty v umělecké škole
a ve Smetanově domě, v Lidovém domě se k nim přidá
dechovka, spojené litomyšlské sbory se symfonickým
orchestrem potěší 20. prosince v chrámu Povýšení sv.
Kříže tradiční Rybovou mší. Na stejném místě se už
14. prosince bude konat akce s dalším duchovním
rozměrem - benefiční koncert k narozeninám Františ-
ka Beneše podpoří stavbu studny ve střední Africe.
Pomoci dětem z litomyšlské speciální školy se v před-
vánočním čase rozhodl také Jiří Bílý, který si na svou
benefici 7. prosince do Zámeckého pivovaru pozval
jako hosta Ivana Hlase. Společnou cestu k Jezulátku
na křídlech hudby nabídne také při dvou svých
vystoupeních v litomyšlských kostelích písničkář
Bohdan Mikolášek. 
“Dveře našeho srdce mají jen jednu kliku -
zevnitř,”cituje slova Ježíše z biblické knihy Zjevení
svatého Jana kazatel Daniel Smetana a dodává: “Kri-
stus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme
otevřít jen my...” Nechť se vám to v letošním období
příprav na vánoční svátky podaří.

Text a foto Eva Hudečková
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Informace pro rodiče, kteří dnes pobírají rodičovské příspěvky
S účinností od 1. ledna 2008 se mění výše a způsob čer-
pání rodičovského příspěvku. Nárok na rodičovský
příspěvek v dosavadní podobě k 31. 12. 2007 ze záko-
na zaniká. Pokud rodič, který v současné době rodi-
čovský příspěvek pobírá, jej chce pobírat i nadále od 1.
ledna 2008, musí si o něj znovu požádat. Důvodem
nové žádosti je doložení nových skutečností, které
doposud nebyly třeba.
Pro informaci bychom vás rádi seznámili s podmínka-
mi nároku a možnostmi čerpání rodičovského příspěv-
ku v nové podobě, která bude platit od 1. ledna 2008:
- nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který
po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně
pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině a toto dítě
zakládá nárok na rodičovský příspěvek, u něj se také
sleduje splnění podmínek nároku na rodičovský přís-
pěvek.
Možnosti volby a pobírání rodičovského příspěvku
od 1. ledna 2008 podle věku dětí:
- nový způsob čerpání rodičovského příspěvku se vzta-
huje na všechny děti, tzn. i na děti narozené před
účinností tohoto zákona;
- rodič, pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 star-
ší 3 let, bude pobírat rodičovský příspěvek ve snížené
výměře (3 800 Kč) až do 4 let věku dítěte;
- rodič, pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 star-
ší 21 měsíců a mladší 3 let věku (a tudíž si rodič nemů-
že ze zákona zvolit možnost čerpání rodičovského
příspěvku), bude pobírat rodičovský příspěvek
v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let věku dítěte
a následně rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3
800 Kč) do 4 let věku dítěte;
- rodič, pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008
mladší 22 týdnů, se může rozhodnout o možnosti
rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku, nebo
pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře do 21
měsíců věku dítěte a následně učinit další volbu mezi
základní a pomalejší variantou čerpání;
- rodič, pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 star-
ší 22 týdnů a mladší 21 měsíců, se může rozhodnout
mezi klasickým a pomalejším čerpáním rodičovského
příspěvku    
- rodičovský příspěvek lze čerpat ve třech výměrách
daných v pevných měsíčních částkách – zvýšené (11
400 Kč), základní (7 600 Kč) a snížené (3 800 Kč); 
- rodiče si mohou zvolit čerpání rodičovského příspěv-
ku po dobu dvou, tří nebo čtyř let. Volbou doby čerpá-
ní si rodiče zároveň volí i k ní příslušnou výši
příspěvku, a to:
- rychlejší čerpání rodičovského příspěvku –
po peněžité pomoci v mateřství, nebo peněžité pomoci
poskytované mužům (dále jen PPM) ve zvýšené výmě-
ře (11 400 Kč) do 2 let věku dítěte; o tuto formu čerpá-
ní však může požádat pouze rodič, který má nárok

na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den;
- klasické čerpání - po PPM v základní výměře (7 600
Kč) do 3 let věku dítěte; o tuto formu čerpání může
požádat pouze rodič, který má nárok na PPM, nebo
nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem;
- pomalejší čerpání - po PPM nebo od narození dítěte
(nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře (7 600
Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře
(3 800 Kč) do 4 let věku dítěte.
I nadále může rodičovský příspěvek čerpat matka
i otec. Jediné, co je ze strany rodičů vyžadováno, je
učinění rozhodnutí ohledně délky čerpání příspěvku.
O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěv-
ku musí rodiče písemně požádat příslušný úřad státní

Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné
zvolit pouze v rozhodných obdobích (kalendářní měsíc
po 22. týdnu věku dítěte a 21. měsíc věku dítěte).
Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání
již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani
při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku.
U zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne
posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně
postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně posti-
ženého na rodičovský příspěvek v základní výměře (7
600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na dříve
zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku
(před posouzením zdravotního stavu dítěte). To platí
i v případě, že takové dítě není nejmladším dítětem
v rodině.
Podmínky pro rodičovský příspěvek s novou právní
úpravou se mění, tzn. rodičovský příspěvek náleží,
pokud:  
- dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobné zaří-
zení pro předškolní děti nejvýše 5 kalendářních dnů
v měsíci;
- dítě starší 3 let navštěvuje mateřskou školu nebo jiné
obdobné zařízení pro předškolní děti v rozsahu nepře-
vyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních
dnů;
- dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo
jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení
pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu
nepřevyšujícím 4 hodiny denně; a dítě školního věku,
které navštěvuje základní školu speciální, v rozsahu
nepřevyšujícím 4 hodiny denně;  dítě zdravotně posti-
ženého rodiče navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo
jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku
v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.
Příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně
činný, aniž ztratí právo na pobírání rodičovského přís-
pěvku. Po dobu své výdělečné činnosti musí však rodič
zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Od 1. ledna 2008 dochází také ke změnám dalších
dávek poskytovaných úřadem státní sociální podpory.
O změnách se dozvíte více na internetových stránkách
MPSV ČR /www.mpsv.cz/ nebo přímo na našem praco-
višti – ul. J. E. Purkyně 918, Litomyšl, tel. 461 613 315. 

Marie Hendrychová, 
vedoucí KM státní sociální podpory Litomyšl

Skončila objížďka, opravy
na Lánech pokračují

Náklady na opravu objízdné trasy v ulici Na Lánech
po uzavírce I/35 na mostu v Litomyšli ještě nejsou
vyčísleny. Stejně jako opravu úseku na mostku přes
řeku Loučnou ji zadává Ředitelství silnic a dálnic
a jsou hrazeny ze stejného zdroje, nikoli z prostřed-
ků Města. Silnice Na Lánech je zatím uzavřena,
na některých místech byla opravena zničená místa
včetně podkladní vrstvy. V další části až ke křižo-
vatce na Kornice se provádějí lokální správky přede-

vším kanalizačních krytů a vpustí dešťové vody,
po celé délce je nutné opravit odvodňovací příkop,
opravují se také jednotlivé výtluky. Všechny tyto
práce by měly probíhat současně s dokončováním
úseku na mostku na silnici I/35, který byl dán
do předčasného užívání. Kolaudace proběhne
ve čtvrtek 6. prosince, tento den je také nejzazším
termínem pro otevření opravované silnice
Na Lánech. 
V části komunikace, která se nebude zatím kom-
pletně opravovat, zůstanou také cestičky pro pěší,
nástupní ostrůvek pro MHD a dva přechody
pro chodce. Tyto úpravy budou sloužit až do doby,
než bude zahájena v této části města výstavba
kanalizace, která je závislá na prostředcích z pro-
gramů Evropské unie. “Z těchto prostředků, o které
požádáme na počátku příštího roku, chceme vybu-
dovat kanalizaci a silnici včetně chodníků kolem
ní,“ sdělil nám vedoucí odboru místního hospodář-
ství Pavel Jiráň.   
Město Litomyšl děkuje všem občanům Litomyšle
a zejména nejvíce dotčené městské části Na Lánech
za trpělivost při dopravních komplikacích, které
provoz převedený ze silnice první třídy na místní
komunikaci způsobil, stejně tak při dalším omezení
provozu a užívání komunikace v době částečných
oprav po poškození těžkými nákladními souprava-
mi.                                       Text a foto Eva Hudečková

sociální podpory na předepsaném formuláři. Časové
momenty pro rozhodnutí o délce čerpání jsou dva:
- o rychlejší čerpání musí rodiče požádat nejpozději
v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kte-
rém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp.
ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou
věku 31 týdnů života;
- o klasické čerpání musí rodiče požádat nejpozději
v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáh-
ne 21. měsíce věku.
Pokud rodiče nepožádají o rychlejší či klasické čerpá-
ní rodičovského příspěvku nebo nesplňují podmínky
pro tuto volbu, je rodičovský příspěvek po 21. měsíci
roku věku dítěte vyplácen v režimu pomalejšího čerpá-
ní, tzn. ve snížené výměře do 4 let věku dítěte.

Po ukončení objízdné trasy se ulice Na Lánech projíždějícím
vozidlům uzavřela a začaly nezbytné opravy komunikace,
ale také inženýrských sítí pod jejím povrchem.

Město Litomyšl zve všechny velké
a malé na silvestrovský ohňostroj
s novoročním přípitkem. Těšíme se
na vás 31. prosince 2007 šest hodin
před půlnocí na Smetanově náměstí.
Rychlé špunty s sebou!
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Stále ještě je v evidenci odboru dopravy 1110 řidič-
ských průkazů, které by si jejich majitelé měli
do konce roku 2007 vyměnit. V případě, že tak neuči-
ní, dopustí se přestupků, které je možné rozdělit
do dvou okruhů. Pokud bude majitel takového řidič-
ského průkazu řídit vozidlo po 31. prosinci 2007, je
tento přestupek uveden pod skutkovou podstatou
§22 odst. 1 písm. l) se sankcí od 1500 do 2 500 Kč
ve správním řízení, do 2000 Kč v blokovém řízení.
Pokud si držitel tohoto řidičského průkazu ani
nepožádá o jeho výměnu, dopouští se navíc přestup-
ku proti pořádku ve státní správě, za který lze uložit
pokutu až do 30 000 Kč. 

Ministerstvo vnitra se pokusilo prosadit možnost
žádat o výměnu řidičského průkazu poštou. Jeho
návrh jednoznačně podpořilo pouze 60 z 206 obec-
ních úřadů s rozšířenou pravomocí (mezi nimi také
Litomyšl), které mají výměnu průkazů na starosti.
Pro ostatní, především velká města, by to žádné
zlepšení současné situace nepřineslo. Navíc minis-
terstvo vnitra s tímto návrhem narazilo na tvrdý
odpor ministerstva dopravy, které takový postup
nepovažuje za možný. Kdo se nechce vystavit tvr-
dým postihům za nevyměněný řidičský průkaz, už
by neměl na nic čekat a měl by se neprodleně vypra-
vit na odbor dopravy městského úřadu.              -red-

Za nevyměněný řidičský průkaz 
čekají řidiče tvrdé sankce

V úterý 20. listopadu se v Poličce konalo 3. oblast-
ní fórum cestovního ruchu turistické oblasti Česko-
moravské pomezí. Přítomní byli seznámeni se
stavem přípravy založení destinační společnosti
Východní Čechy. Mezi zakladatele bude kromě
Pardubického kraje patřit dobrovolný svazek obcí
Českomoravské pomezí či obecně prospěšná společ-
nost Smetanova Litomyšl. 

Ve čtvrtek 29. listopadu se v prostorách bývalého
zámeckého pivovaru v Litomyšli konala konference
„Restaurování a ochrana uměleckých děl - Restauro-
vání restaurovaného“, kterou pořádalo občanské
sdružení Arte-fakt, sdružení restaurátorů, většinou
absolventů restaurátorské školy v Litomyšli. Konfe-
rence, která navázala na konferenci Restaurování
a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl
uspořádanou stejným sdružením v loňském roce, se
zúčastnilo na 120 účastníků z řad restaurátorů,
konzervátorů, technologů a pracovníků památkové
péče.  

V pátek 30. listopadu se uskutečnila v Českém
Krumlově valná hromada sdružení České dědictví
UNESCO a ve čtvrtek 6. prosince se uskuteční
na Kozlovském kopci valná hromada sdružení Česká
inspirace. Litomyšl je členem obou těchto dobrovol-
ných svazků obcí a jejich činnost je na poli cestovní-
ho ruchu pro naše město velmi důležitá.                       

V úterý 11. prosince přijede do Litomyšle autobus
dětí z Českého Krumlova. Na tomto výletu představí
krumlovské děti vítězného průvodce Českým Krum-
lovem svým vrstevníkům z Litomyšle. Projekt Prů-
vodce mým městem vyhlásilo město Český Krumlov
k 15. výročí zapsání historického centra Český
Krumlov do Seznamu světového dědictví UNESCO. 

Návrh grafického studia TP DESIGN z Litomyšle
postoupil do druhého kola veřejné soutěže "Značka
a logo předsednictví České republiky v Radě Evrop-
ské unie", kde pokračuje v soutěži 5 z celkového
počtu 350 přihlášených návrhů. Soutěž byla vyhlá-
šena Úřadem vlády České republiky a více informací
o průběhu 1. kola výběru naleznete
na www.vlada.cz. Samotný návrh je až do konečného
výběru přísně tajný. Práce tohoto studia si můžete
prohlédnout na www.tp-design.cz -ms-

Z rady města
RaM souhlasí s uzavřením předložené rámcové

smlouvy o spolupráci mezi Městem Litomyšl a Národ-
ním památkových ústavem, územním odborným pra-
covištěm Pardubice v souvislosti s projektem oživení
Zámeckého návrší v Litomyšli. 

RaM se seznámila s výběrem architekta na zpraco-
vání projektu modlitebny Sboru Církve bratrské v Lito-
myšli, souhlasí se zpracováním projektu dle
předloženého soutěžního návrhu a souhlasí s přípra-
vou podkladů pro bezúplatný převod pozemků
ve vlastnictví Města pod stavbou modlitebny. Na příští
jednání rady bude předložen ke schválení záměr bezú-
platného převodu dotčených pozemků v případě usku-
teční výstavby modlitebny. 

RaM schvaluje ceník poplatků pro stání vozidel
na dobu časově omezenou dle obecně platné vyhlášky
č.9/98 pro rok 2008. 

RaM bere na vědomí výsledky jednání starosty
města a vedoucího odboru místního hospodářství
o ukončení nájemní smlouvy na areál koupaliště Lito-
myšl a jeho převedení do provozování Technickými
službami města Litomyšle. 

RaM souhlasí se zpracováním studie domu U Rytířů
pro potřeby Městské galerie v Litomyšli. Studie v ceně
142 tis. Kč (bez DPH) bude vzhledem ke složitým
majetkoprávním vztahům obsahovat variantní řešení.
Zpracovatelem je ing. arch. Ladislav Kuba. 

-ms-

Ve čtvrtek 15. listopadu přestalo fungovat telefonní
spojení na městský úřad. Závada byla neprodleně
nahlášena provozovateli Telefónica O2. V ranních
hodinách následujícího dne 16. listopadu navštívil
technik společnosti městský úřad k prvotnímu zjiš-
ťování závady. Nepotvrdil se však předpoklad, že je
závada na telefonní ústředně. Dále byla závada zjiš-
ťována na přípojném vedení k městského úřadu.
Vadná svorkovnice kabelu, která problém způsobi-
la, byla nahrazena ještě téhož dne, vzhledem
k technologické náročnosti opravy až po 18. hodi-

Omluva za výpadek telefonní linky na městském úřadě
ně. Tato lhůta opravy však odpovídá Všeobecným
obchodním podmínkám.
“Za výpadek provozu způsobený technickou záva-
dou na přípojném vedení se společnost Telefónica
O2 Czech republic a.s. Městskému úřadu a občanům
města omlouvá,” uvedl Miloš Krška, Regional Public
Administration Account Manager společnosti Tele-
fónica O2 a dodal: “Zároveň věříme, že tato nepří-
jemná záležitost neovlivní naše výborné stávající
a další budoucí obchodní vztahy.”

-red-

Malá městská hromadná
doprava má nový autobus

Nový nízkopodlažní autobus slouží v Litomyšli měst-
ské hromadné dopravě. Provozovatel této služby,
firma Zlatovánek Polička, jej zakoupila od firmy SOR
Libchavy za pět a půl milionu korun díky dotaci minis-

terstva dopravy, která činila 1,5 milionu korun a pod-
poře Města Litomyšle, které na nákup přispělo 150
tisíci korunami. Dotační podmínky zavazují firmu Zla-
továnek provozovat městskou hromadnou dopravu
s tímto vozem po dobu minimálně šesti let. V loňském
roce dopravce utržil 184 tisíce korun, Město Litomyšl
dotovalo provoz dalších částkou 320 tisíc korun. 
Od 9. prosince tohoto roku bude platit nový jízdní řád
městské hromadné dopravy. Protože nejsou ze strany
cestujících žádné další požadavky na úpravu jízdního
řádu, je zapracovaný pouze požadavek na dřívější
ranní příjezd do podnikatelské zóny. Znamená to, že
první spoj na okruhu B bude vyjíždět v 5.10 hodin
a následně na okruhu C do zastávky Průmyslová doje-
de v 5.45 hodin. Nový jízdní řád je k dispozici
na www.litomysl.cz, případně si ho můžete vyzved-
nout v podatelně MěÚ Litomyšl či v Informačním cen-
tru.                                       -red-  foto Michaela Severová

Podílejte se na námětech pro potřeby 
Strategického plánu  rozvoje města Litomyšle

Práce na strategickém plánu se posunuly do fáze
sběru projektových námětů (projektů). Navrhovat
projekty budou jak členové pracovních skupin, tak
i občané města. Pokud máte zájem podělit se o své
nápady, které by měly být na území města realizo-
vány, můžete je do 4.ledna 2008 zasílat tajemníko-
vi městského úřadu Bohuslavu Pulgretovi
v elektronické podobě  (bohuslav.pulgret@litomy-
sl.cz) nebo vložit do označené schránky. Ty budou
umístěné v budově Městského úřadu a v Informač-
ním centru.

V zájmu snazšího zpracování vašich námětů vás
prosíme o dodržení následujících náležitostí:
název projektu, stručný popis projektu a pří-
padně i odhadovanou výši nákladů projektu.
Současně si vás dovolujeme pozvat na druhé
veřejné projednání ke Strategickému plánu roz-
voje města, které se uskuteční 5. prosince v 16
hodin v Zámeckém pivovaru. Prezentovány
budou zejména výsledky průzku- mů názorů
občanů, vize města a jeho priority rozvoje.

Zuzana Pavlisková

V pondělí 31. prosince budou na Městském úřadě v Litomyšli úřední hodiny 
pouze do 14.00 hodin. Děkujeme za pochopení.
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Modlitebna Církve bratrské se nachází ve vile naproti
vlakovému nádraží. Poslední dva roky bývají boho-
služby navštěvovány poměrně velkým počtem lidí
a kapacita sálu přestala vyhovovat. Vedení sboru
začalo hledat možná řešení, jak tuto situaci řešit -
od zvažování pronájmu sálu, přestavbu stávajícího
objektu až po vystavění nové modlitebny (kostela)
na zelené louce. Během tohoto času se o problém
začalo zajímat Město Litomyšl, protože Církev bratr-
ská je součástí litomyšlské ekumény a je spolu s dal-
šími církvemi nositelkou duchovní i historické
tradice v Litomyšli.
Po pečlivém zvážení Radou města podle návrhu měst-
ské architektky a odborem rozvoje a investic byl vytipo-
ván pozemek vpravo od silnice I/35 směrem na Svitavy,
ležící mezi světelnou křižovatkou a silnicí na Čistou.
Podmínkou pro uvolnění tohoto pozemku ke stavbě
kostela ze strany města je vzhled nové stavby.
Církev bratrská oslovila čtyři architektonické kancelá-
ře a za přítomnosti svých zástupců, zástupců městské-
ho úřadu a dvou architektů Ing. arch. Josefa Pleskota
a Ing. arch. Vladimíra Pošepného vybrala studii archi-
tektonické kanceláře Fránek Architekts.
Podle zadání by v nové modlitebně Církve bratrské měl
být sál pro asi 150 lidí, dvě víceúčelové klubovny
a společenský vestibul se zázemím. V druhém nadzem-
ním podlaží je navržen byt kazatele sboru. Náklady
na stavbu jsou zodpovědností Církve bratrské, budou
uhrazeny ze sbírek členů a přátel Církve bratrské,
z prodeje vily u nádraží, popřípadě z vhodných nadací
či fondů.
V současné době se pracuje na studii kostela a zároveň
byla představena na zasedání Rady města vnější podo-
ba budovy. Na základě této prezentace Rada města
souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatného převo-
du pozemku. Po dokončení projektu bude zpracován
geometrický plán, který bude předložen spolu s dokla-
dy o zajištění financování stavby ke konečnému
schválení bezúplatného převodu pozemku.

Slovo architekta
Motto: Bože tvé milosrdenství až
k nebi sahá, až do mraků tvoje věr-
nost. Bible, Žalm 57,11 
Navržená stavba představuje pou-
žití principů starověkých a novo-
věkých architektur do jedno-
duchého konceptu využívajícího
terénní konfiguraci. Dále transfor-
maci principů různých klasických
kultur. Stavba, ač malých rozmě-
rů, “SAHÁ AŽ DO MRAKŮ” a jako
symbolická cesta ubíhá do dálky.
Zahloubením stavby dosáhneme
optimální zvukové pohody na straně jedné a minimální-
ho objemu na straně druhé. 
Exteriér je tvořen s ohledem na odolnost proti vanda-
lům - transparentní nátěry pohledového betonu, drá-
tosklo a jemná mřížovina. Dále zábrana proti vylezení
na střechu. Interiér je řešen tak, aby pro nevelkou
komunitu vytvářel příjemné domácí prostředí. 
Stavební řešení je tradiční pohledový železobeton,
zděné konstrukce, dřevěný a kamenný obklad.

Nový kostel Církve bratrské v Litomyšli

V pondělí 5. listopadu zemřel
Ing. Michal Rabas hejtman
Pardubického kraje. Do správ-
ní rady Smetanova Litomyšl,
o.p.s. byl jmenován jako
zástupce hejtmana Pardubic-
kého kraje na jaře roku 2003.
Jeho přínos pro festival byl
nesporný – spojoval totiž
v sobě nejen znalosti erudo-

vaného ekonoma, ale též velmi múzického člověka.
Vždyť vyrůstal v prostředí muzikantské rodiny; jeho
dědeček Josef byl varhaníkem a kapelníkem, otec
Václav je docentem varhanní hry na pražské AMU
a varhanním virtuosem, matka Jindřiška zase profe-
sorkou zpěvu na pardubické konzervatoři. Na podzim
roku 2004 se stal krajským hejtmanem a společně
s Romanem Línkem se zasloužil o podpis Smlouvy
o spolupořádání festivalu Smetanova Litomyšl Pardu-
bickým krajem. V listopadu 2005 byl zvolen předse-
dou správní rady obecně prospěšné společnosti
Smetanova Litomyšl a přestože brzy poté již byl vážně
nemocen, na práci se obětavě podílel. 
Michal Rabas byl přímý a čestný člověk, jednal
a vystupoval velmi příjemně, kamarádsky. Naposle-
dy festival zahájil v roce 2006. Těšil se, že přijede
i letos, nemoc mu to však již nedovolila. Mezinárod-
ní operní festival Smetanova Litomyšl v Michalu
Rabasovi ztrácí velkého příznivce a podporovatele,
jeho zásluhy na rozvoji festivalu však zůstanou
navždy zapsány ve festivalové historii.     Jan Pikna

Zemřel Michal Rabas

Církev bratrská je česká reformovaná
a evangelikální církev, která vznikla roku
1892 sloučením Svobodné evangelické
církve české (založena 1868) a Svobodné

reformované církve (založena 1880). Je členem České
evangelikální aliance.
Církev bratrská klade veliký důraz na Písmo a na anga-
žovanost a zapojení laiků. Organizačně se člení
na sbory, které mají značnou míru autonomie. Obecně
závazné dokumenty vydává celocírkevní Konference
kazatelů a zástupců sborů, která též volí na čtyři roky
sedmičlennou Radu církve bratrské - svůj výkonný
orgán. V čele Rady stojí předseda a tajemník, kteří ji
reprezentují navenek. Církev bratrská je členkou Mezi-
národní federace svobodných evangelikálních církví,
Světového reformovaného svazu, Konference evrop-
ských církví a Ekumenické rady církví. Provozuje
nakladatelství Oliva a Evangelikální teologický semi-
nář v Praze a vydává měsíčník Brána. Krom toho je
činná v charitativní oblasti. Církev tvoří 66 sborů
po celé České republice a hlásí se k ní 6 391 plnopráv-
ných členů, 2638 dětí a 567 přípravných členů (údaje
k 31. 12. 2006). Sbor Církve bratrské v Litomyšli byt
založen téměř před 100 lety, v roce 1909. Nyní má Sbor
Církve bratrské i s misijními stanicemi ve Svitavách
a v Moravské Třebové 105 lidí. Na nedělních shromáž-
děních v Litomyšli se schází průměrně 80 lidí. Sbor se
aktivně zapojuje do ekumény města Litomyšle, spolu-
pracuje s ostatními církvemi a vděčně přijímá vzájem-
nou podporu.                                      Ing. Jana Macková,

vedoucí přípravného týmu  stavby modlitebny
Dokončení z titulní strany
Hlavní oslavy půlstoletí trvání připravila speciál-
ní škola v Litomyšli na pátek 9. listopadu. Otev-
řela své dvěře všem zvědavcům, kteří měli zájem
si prohlédnout podmínky, v jakých se učí handi-
capované děti. V Zámeckém pivovaru byl pro
každou základní školu z města v průběhu dopo-
ledne připraven program. Nejšikovnější žáci
předváděli pod dohledem svého učitele Zdeňka
Fikejze svoje dovednosti v práci s kůží, pletení
nádob z pedigu, děvčata drátkovala a malovala
na kameny. Návštěvy z jednotlivých škol se po
hodinách střídaly, po celý den zůstali učitelé s
několika žáky z partnerské školy v Trutnově.
Vedle právě vznikajících výrobků se žáci speciál-
ní školy pochlubili i dalšími dílky, která vznikla v
průběhu roku. Prostřednictvím dataprojektoru
byla na jednu ze stěn sálu promítána prezentace
aktivit školy, kterou také pod dohledem učitele
Zdeňka Fikejze sestavili a okomentovali žáci
školy. I z toho je zřejmé, že se je škola snaží při-
pravit na budoucí život opravdu ve všech smě-
rech, počítačovou techniku nevyjímaje. “Děti
připravovaly jednotlivé části prezentace a netu-
šily, že se právě učí práci s programem Power
Point,” prozrazuje svoje vyučovací metody Zde-
něk Fikejz.
Večerní společenské setkání příznivců a zaměst-
nanců školy využil ředitel Jan Janypka k podě-
kování všem, kteří společně s ním usilují či
usilovali o to, aby měly děti lepší život a dobře se
o sebe postaraly. Vystoupením je obohatili žáci
školy na vozíčcích se svými asistentkami, učitel-

kami a pomocnicemi, o hudební kulisu se posta-
rala skupina Růžový mor a později došlo i na
tanec.
“Zažil jsem nedávno pocit zadostiučinění, když
jsem se na čerpací stanici potkal s bývalým
žákem, který přijel v lepším autě než mám já,”
prozradil na sebe ředitel školy a dodal: “I když
mezi našimi absolventy jsou i ti, kteří se pohybu-
jí tam, kde není dobré se pohybovat.” Při vědomí
těchto výsledků vlastní práce bez záruky je úsilí
o vzdělávání a výchovu jakkoli postižených dětí
neocenitelné. Náruč růží, které Jan Janypka roz-
dělil učitelkám, vychovatelkám i provozním pra-
covnicím školy, byly symbolickým díkem za
všechno, co pro školu a její žáky dělají.                   

Text a foto Eva Hudečková

Speciální škola oslavila padesátiny

Děti z rehabilitační třídy při svém vystoupení.

Architekt Zdeněk Fránek při prezentaci svého návrhu.



Ekologická sdružení v médiích označila firmu Vertex
Glass Mat, součást nadnárodní společnosti Saint Goba-
in Vertex (SGV) Litomyšl, za jednoho z hlavních zne-
čišťovatelů ovzduší v Pardubickém kraji. Navíc
vyděsila místní obyvatele tvrzením, že Vertex vypouští
do ovzduší neúměrné množství vysoce toxického
a rakovinotvorného formaldehydu. Na žebříček nej-
větších znečišťovatelů jej zařadilo například sdružení
Arnika. Proti tomu se vedení firmy důrazně ohrazuje.
“Mohu všechny občany města ujistit, že technologii
hlídají orgány státní správy i odbor životního prostře-
dí v Litomyšli,” řekl ekolog a vodohospodář Vertexu
Michal Škoda.
Emisní limity formaldehydu jsou v České republice
srovnány s Evropskou unií a platí hranice 20 miligramu
tohoto plynu na metr krychlový. “Opakovaná nezávis-
lá měření potvrzují, že emitujeme v průměru 1,7 mili-
gramů na metr kubický, což je pod 10 procent
emisního limitu,” informoval Škoda. Podle jeho sděle-
ní jsou bilancovány výstupy prioritních látek (celkově
je v Integrovaném registru znečišťování 88 látek)
a z tohoto počtu látek je do registru ohlašován pouze
formaldehyd. 
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Ulevit alespoň částečně Smetanovu náměstí od zapar-
kovaných aut se rozhodla Rada města Litomyšle.
Radní chtějí progresivně zpoplatnit parkování v loka-
litě Smetanova náměstí, Toulovcova náměstí, Šantova
náměstí a ulice B. Němcové, které bude delší než
jednu hodinu. “Myslíme si, že během jedné hodiny,
v níž se cena parkovného 10 korun nemění, je možné
pořídit nutné nákupy a potom parkovací místo
na náměstí opustit,” vystvětluje vedoucí odboru míst-
ního hospodářství ing. Pavel Jiráň a dodává: “Za další
stání bude cena 20 korun za každou hodinu.” V přípa-
dě, že si někdo naplánuje v placené zóně parkování
na delší dobu, vyplatí se mu zakoupit parkovací lístek
na celodenní stání, který stojí 80 korun. Toto opatře-
ní by mělo pomoci regulovat množství parkujících
vozidel. Občany Litomyšle by to ale podle úsudku
Rady města nemělo omezit v provádění běžných
nákupů v centru města. Ceny parkovacích permanen-
tek zůstávají zachovány.
“Připravujeme studii parkovacích domů, pro které
máme vytipované některé lokality,” říká k dlouho-
dobému výhledu na řešení tohoto problému tisková
mluvčí radnice ing. Michaela Severová.             -eh-

Změny poplatků 
za parkování 
v centru města

V sobotu 8. prosince od 14 do 15 hodin a v neděli
9. prosince  od 10 do 11 a od 14 do 15 hodin budou mít
zájemci mimořádnou  příležitost setkat se s Mistrem
Olbramem Zoubkem a vyslechnout  si jeho autorský
výklad k expozici soch, umístěné ve sklepení  litomyšl-
ského zámku.
Zároveň bude možno shlédnout dokumentární film,
věnovaný tomuto  význačnému sochaři, návštěvníci si
také budou moci s Mistrem  připít svařeným vínem
a na závěr si od něj nechat podepsat  upomínkový list.
V adventním období, v pracovní dny od 10. do 21. pro-
since vždy  mezi 14. a 16. hodinou, bude možné navští-

vit zámecké sklepení zdarma. S pohárkem vánočního
punče si v kouzelné atmosféře  odpočinete od předvá-
nočního shonu, navíc zde můžete nakoupit  dárky
pro své blízké - autorské tisky Olbrama Zoubka, kera-
miku  Jiřího Dudychy, nově DVD se zfilmovanými ope-
rami Prodaná  nevěsta, Rusalka a Řecké pašije, CD
s operami Bedřicha Smetany  v tom nejlepším pěvec-
kém obsazení a s jeho symfonickou,  sborovou, komor-
ní a klavírní tvorbou. Připraveny jsou také  vánoční
dárkové poukázky na odběr vstupenek jubilejního 50.
ročníku festivalu Smetanova Litomyšl a kvalitní víno
Chateau  Litomyšl na sváteční stůl.                Jan Pikna

Pozvánka do zámeckého sklepení

Od 5. listopadu rozšířila Jihočeská hospodářská
komora (JHK) služby své kanceláře CzechPoint,
které se nově zaměřují i na vydávání ověřených výpi-
sů z Katastru nemovitostí a Živnostenského rejstří-
ku. Službu CzechPoint komora poskytuje
od letošního února. Doposud bylo díky ní možné
v Českých Budějovicích – v prostorách Jihočeské
hospodářské komory v Husově ulici – získat výpis
z Obchodního rejstříku. Nyní se kanceláře CzechPo-
int rozšířily také do oblastních kanceláří komory
v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Milevsku,
Písku, Prachaticích, Strakonicích, Táboře a Třeboni.
Od měsíce října rozšířila také KHK Pardubického
kraje, Oblastní kancelář Svitavy služby své kancelá-
ře o výpisy ISVS, konkrétně se jedná o vydávání ově-
řených výpisů z Obchodního rejstříku, Katastru
nemovitostí a Živnostenského rejstříku. V příštím
roce by mělo být součástí služeb CzechPoint také
zajišťování výpisů z Rejstříku trestů. Cílem projektu
CzechPoint (Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál) je zjednodušit občanům přístup
ke státním službám a umožnit jim jednoduchou
a efektivní komunikaci s úřady. Bližší informace lze
získat na adrese Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy,
tel.: 461 568 238, 
e-mail: Svitavy@khkpce.cz, RMSvitavy@inmp.cz,
www.khkpce.cz. -red-

Pro výpisy INK 
do hospodářské
komory

V neděli 18. listopadu si mohli návštěvníci sklepení
Státního zámku v Litomyšli naposledy prohlédnout
výstavu dětských prací mezi sochami Olbrama Zoub-
ka. V tento den si také mohli vybraná dílka odnést
domů výměnou za dobrovolný finanční sponzorský
dar. Děti, které jsou zapojeny do hnutí Na vlastních
nohou - Stonožka tak opět chtěly prostřednictvím
svých obrázků pomoci svým "potřebným" kamará-
dům na celém světě. Celkem tak získaly a na účet
hnutí Na vlastních nohou - Stonožka odeslaly 3700
korun. Děti a učitelé ze ZŠ U Školek touto cestou
děkují všem návštěvníkům, kteří k jejich výzvě
nezůstali lhostejní a finančně je podpořili. Dále
všem litomyšlským školám, které se k nim ochotně

přidaly a svá dílka také nabídly. Byly to především
ZŠ Zámecká, ZŠ T. G. M., gymnázium a pedagogická
škola. Veliké poděkování patří  pražské společnosti
BDP-Wakestone s. r. o., která se stala laskavým
a štědrým patronem celé akce. Tato firma dětem
také uhradí  jejich cestu do pražského ateliéru pana
Olbrama Zoubka, kterou bude celá akce završena.
Poděkovat chceme i panu řediteli a všem pracovní-
kům Smetanovy Litomyšle o. p. s., bez jejich nápa-
du, a hlavně bez  jejich pomoci a podpory by  tato
jedinečná výstava vůbec nevznikla. Potěšil nás také
zájem tisku a ostatních médií. Všem tedy ještě jed-
nou DĚKUJEME.               Za žáky a učitele ZŠ U Školek 

Mgr. Ludmila Drobná, foto Ivan Hudeček

Stonožkové děti děkují za obrázky
ze zámeckého sklepení

Ekologové zbytečně vyděsili 
obyvatele Litomyšle

Z hlediska měření kvality ovzduší ve městě (imisní
monitoring je sledování množství látky v ovzduší
v místě měření) spolupracuje společnost SG Vertex
s Městským úřadem Litomyšl. Na zahradě jedné lito-
myšlské mateřské školy je SG Vertexem zřízena a pro-
střednictvím autorizované firmy provozována imisní
monitorovací stanice. Manažer pro ochranu životního
prostředí skupiny Saint-Gobain v České republice Jan
Pavliš řekl: “Imisní norma pro formaldehyd u nás nee-
xistuje, s inspektory životního prostředí a s pracovní-
ky Krajské hygienické stanice Svitavy byla stanovena
referenční hodnota 60 miligramů na metr krychlový.
V okolí Vertexu nebylo nikdy naměřeno víc než pět až
sedm miligramů, nemáme zájem něco zkreslovat” ujis-
til Pavliš. 
Nejsou to nijak alarmující hodnoty. Několikanásobně
vyšší lze naměřit například v interiérech bytů, kde leží
koberce vyrobené v minulém století anebo tam, kde
dosud slouží dřevotřískový sektorový nábytek, při
jehož výrobě se používaly laky, lepidla i výplňové
materiály s příměsí formaldehydu. Do ovzduší se
dostává tato látka i z lokálních topenišť a se spalinami
motorů dopravních prostředků.           Eva Hudečková

Zasedání Zastupitelstva
města se koná 

11. prosince od 16 hodin 
v malém sále

Smetanova domu
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Na sklonku letošního roku oslaví významné životní
výročí PhDr. Jan Kapusta, historik a odborník
v oboru hudební vědy a estetiky.
Jubilant se narodil 7. prosince 1932 v nedaleké
České Třebové a po absolvování lanškrounského
gymnázia studoval od roku 1951 obory hudební
věda, estetika a historie na Filozofické fakultě Uni-
verzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studií (v
roce 1956) působil převážnou část života v muzej-
nictví, konkrétně v Zábřehu, Olomouci, Litomyšli
a Poličce; v litomyšlském a poličském muzeu pak
jako ředitel těchto historických ústavů. Do Litomyš-
le přišel v roce 1960, tj. v době ustavení nového
okresu Svitavy; v této souvislosti nastínil koncepci
činnosti muzeí regionu, kterou později shrnul
ve studii Problémy a pracovní perspektivy muzeí svi-
tavského okresu, otištěné v prvním čísle periodika
Zprávy z muzeí od Trstenické stezky, jehož byl
po řadu let odpovědným redaktorem. V litomyšl-
ském a poté poličském muzeu připravil nové expozi-
ce a zasloužil se o vznik Památníku Bohuslava
Martinů v Poličce; v té době byl též autorem scénářů
mnoha příležitostných výstav. Z politických důvodů
byl v roce 1983 donucen práci v muzejnictví opustit
a až do odchodu do důchodu pracoval manuálně
ve státním rybářství. Přestože byl odloučen od svého
povolání, jež miloval, zůstal i nadále publikačně
činný. Zabýval se především problematikou výtvar-
ného umění a hudební vědy, zejména pak sociologií
hudby. Publikoval nespočet studií, časopiseckých
a novinových článků, textů katalogů výstav a 10
samostatných monografií. Připomenout je možné
tituly Tvůrčí cesta Josefa Voleského (1967), Sklář-
ství na Horácku (1971), Zábřežská léta Václava Káli-

ka (1972), Josef Matička. Sen o Litomyšli (1972),
Dechové kapely, pochod a František Kmoch (1974),
Putování za studánkami (1984), ze studií pak ales-
poň tituly Kapela Národní gardy v Moravské Třebové
(1970), Hudební svět rodiny Rettigů. K otázkám
společenské hudebnosti za obrození (1981), Hudba
a divadlo na zámku v Litomyšli za Valdštejnů – Var-
temberků a zdejší měšťané (1994), O němectví a češ-
ství za národního obrození (Příspěvek ke kulturním
dějinám Litomyšle a k osobnosti hudebníka Josefa
Růžičky) (1999), Hudební salón a utváření spole-
čenského života maloměsta v 1. polovině 19. století
(2002) a Jan a Marie Rollerovi a měšťanská společ-
nost v Litomyšli ve druhé čtvrtině 19. století (2006).
Velmi obtížně bychom vyčíslili jeho úvodní proslovy
na vernisážích výstav, při otvíráních trvalých, resp.
dlouhodobých expozic a početnou činnost přednáš-
kovou. PhDr. Jan Kapusta nebyl a není činný pouze
v oblasti publikační a rétorické; aktivně se podílel
též na kulturním dění města i širšího regionu. Zde je
třeba připomenout jeho práci v kulturních komisích,
ve výborech Smetanovy Litomyšle a Mladé Smetano-
vy Litomyšle, v pěveckém sboru Vlastimil, v Muž-
ském pěveckém sboru apod. Neodmyslitelně je jeho
jméno spojeno s Putováním za studánkami ve Vlčko-
vě; poté co se mu zdařilo objasnit genezi známé kan-
táty Bohuslava Martinů dal podnět ke vzniku
kouzelných slavností hudby, zpěvu, tance a prochá-
zek po kvetoucích lukách nedalekého Vlčkova.
Po sametové revoluci v listopadu 1989 získal jubi-

PhDr. Jan Kapusta se dožívá sedmdesáti pěti let
lant novou motivaci
ke společensko-kul-
turním aktivitám.
Mimo jiné se v roce
1992 stal odpověd-
ným redaktorem peri-
odika Od Trstenické
stezky – časopisu
pro dějiny, součas-
nost, kulturu a příro-
du na pomezí Čech,
Moravy a Kladska, jež
mělo být pokračovate-
lem časopisu podob-
ného  názvu  i zamě-
ření z meziválečného
období 20. století. Ne jeho vinou byla vydána jen tři
čísla uvedeného periodika.
Nezdolná vůle nedovolila jubilantovi v obtížných
životních okamžicích – tj. při ztrátě zaměstnání
v oboru muzejnictví – zatrpknout a složit ruce
v klín. Neumdlévající píle uplatněná zejména
v bohaté odborné činnosti publikační umožnila
zařadit PhDr. Jana Kapustu mezi přední odborníky
především dějin umění a hudební vědy regionu. Prá-
vem byl proto jubilantův biografický záznam pre-
zentován v Lexikonu současných českých historiků
Jaroslava Pánka a Petra Vorla (Praha 1999, s. 130)
a v lexikonu Kdo je kdo v současné české muzikolo-
gii (Praha 2002, K/34 – K/36). Přejeme dr. Janu
Kapustovi k jeho životnímu výročí pevné zdraví, stá-
lou osobní pohodu a dostatek sil do další tvůrčí
práce.

Oldřich Pakosta, foto I. Hudeček

V pátek dne 26. října 2007 zemřela ve věku 92 let
učitelka Antonie Nádvorníková z Morašic u Lito-
myšle. 
V roce 1950  byla odsouzena za údajné podvrace-
ní lidově demokratického zřízení na tři roky
do vězení. Když před prázdninami roku 1950
došlo k jejímu zatčení přímo ve škole, složili
na protest proti takovémuto postupu budislavští
poslanci za lidovou stranu své funkce. Každý pro-
jev solidarity považoval komunistický režim
za vážné ohrožení své moci. I odstoupení poslan-
ců hned újezdská stanice SNB hlásila okresnímu
veliteli, protože se podle tehdejších představ jed-
nalo o solidaritu s učitelkou, která měla spáchat
těžký zločin. Ve skutečnosti se jen snažila bránit
pravdu a rozšiřovat ji. Když se od svého příbuzné-
ho, kněze v Malých Svatoňovicích, dozvěděla
o skutečném průběhu události v Čihošti, rozhod-
la se o tom poslat zprávu dvěma svým známým. Při
psaní dopisu páteru Malému do Morašic nemohla
tušit, že nedlouho před tím dostali důvěrníci bez-
pečnosti z řad pošťáků na litomyšlské poště
i v Cerekvici, Sloupnici a Újezdě pokyn zadržovat
dopisy bývalým funkcionářům politických stran
a církevním hodnostářům a odesílat je na StB
do Pardubic. Touto odpornou cestou byly vlastně
za cenu porušení tehdy ještě platného listovního
tajemství zaručeného ústavou získány i „důkazy“
pro obvinění mladočovské učitelky z velezrady.
K nim byl připojen posudek předsedy poříčského
MNV, v němž byla prohlášena za úhlavního nepří-
tele republiky, aby tak byly předem rozptýleny
případné pochybnosti o její vině. Před soudem,
konaným po pěti měsících vyšetřovací vazby

na Pankráci v listopa-
du 1950, jí přidělený
advokát řekl: „Nemají
vás za co odsoudit. Je
svoboda náboženská
a listovní tajemství.“
Nebyla to jen tato až
příliš optimistická
slova, která měla uči-
telku Nádvorníkovou
uklidnit. Dále ji pří-
jemně překvapilo i to,
že spolu s ní nebyli
obviněni také její přá-
telé. Ve vyšetřovací
vazbě totiž neustále
přemýšlela o tom, jak má vypovídat, aby je nevystavi-
la nějakému stíhání, až na správnou formulaci výpo-
vědi nakonec přišla. Udivilo ji také to, jak ji tenkrát
advokát u soudu odvážně obhajoval, jako by patřil
k těm nemnoha statečným, které režim ještě neuml-
čel nebo nezastrašil. Obvykle se tehdy advokát buď
bál obviněného hájit, nebo ještě napomáhal k jeho
usvědčení, jak to po něm žádala tehdejší justice.
Výsledkem snažení tohoto obhájce, který postupoval
tak, jak měl, bylo odvrácení desetiletého trestu
za velezradu. K tomuto úspěchu jistě napomohla
i shodná výpověď obviněné a jejího příbuzného
o tom, že zprávu o čihošťském zázraku našla v jeho
odpadkovém koši.
Díky tomuto velice šikovnému vysvětlení nemohla
StB vydávat předání zprávy za nějaké zločinné spol-
čení. Když se obviněné nepodařilo prokázat velezra-
du, připadal do úvahy pouze trest tří let odnětí

Vzpomínka na statečnou ženu
svobody za „podvracení lidově demokratického
zřízení“, který pak vykonávala učitelka Nádvorní-
ková v rakovnické šamotce. U Nejvyššího soudu
v Praze, kam se její advokát odvolal, nezjišťovali
skutkovou podstatu, ale pouze to, zda se obvině-
ná narodila na statku nebo v chalupě. Když zjisti-
li, že se narodila na statku, rozsudek předchozího
soudu potvrdili, protože podle tehdejší třídní jus-
tice patřila tím pádem ke třídě vykořisťovatelů
a kulaků a přísný trest si zasloužila. Z výkonu tre-
stu byla propuštěna o měsíc dřív na amnestii. Pra-
covala pak v litomyšlské Modetě a později jako
kuchařka na faře v Morašicích. Po roce šedesát
osm žádala o rehabilitaci spolu s advokátem, kte-
rého znala z padesátých let a uspěla až u Nejvyšší-
ho soudu, kde byla rehabilitována, ovšem
s podmínkou, že nebude nic hlásit ani na škol-
ském úřadě, ani v tisku…. Pak dostala poukázku
na osmnáct tisíc a měla dál žít ve společnosti jako
černá ovce. Po roce osmdesát devět dostala
náhradu za vytrpěné křivdy a „Medaili cti“ za sta-
tečnost a prožité utrpení. Musela se však stejně
jako ostatní političtí vězni stále dívat na to, jak
strůjci zla jsou stále sebevědomější a jak se je
někteří voliči chystají volit znovu.
Vždy bychom si měli připomínat, že učitelka
Nádvorníková velice dlouho zvažovala jak má
vypovídat, aby tím nikomu neublížila. Měli
bychom na to myslet stále, aby se už nikdy nevrá-
tila doba, v níž tolik učitelů chodilo do ředitelen
a očerňovalo tam bez jakýchkoli výčitek svědomí
některé své kolegy, aby z toho oni sami a členové
jejich skupin měli osobní  prospěch.                          

Milan Staněk   
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5. část - Domov pro seniory Sloupnice
Uprostřed obce Sloupnice se nachází
Domov pro seniory. Umístěn  je v budově
bývalého kláštera. Zřizovatelem domova
pro seniory  je Obecní úřad ve Sloupnici.

Domov pro seniory poskytuje péči seniorům  a občanům
se  zdravotním postižením, kteří potřebují celodenní
podporu a pomoc při zajištění základních životních
potřeb, poskytovanou  odborným personálem.
Péče se poskytuje formou celoroční pobytové služby. 
Kapacita domova je  107 uživatelů. Cena za pobyt
v DpS se pohybuje v rozmezí 200 až 235 Kč za den
pobytu  podle druhu ubytování a stravy.  Pokud je
k uživatel  příjemcem příspěvku na péči, využije pří-
jemce tuto dávku na úhradu  péče. 
Ubytování
Uživatelé jsou ubytováni ve dvou budovách. V budově
původního kláštera, která je třípodlažní,  jsou  ubyto-
váni  v jedno až šestilůžkových pokojích. Koupelny,
sprchy a sociální zařízení jsou společné. 
Druhá část domova - menší, novější přístavba, je
uzpůsobená  spíše jako penzion (jsou zde 1-2 lůžkové
pokoje s umyvadlem) -  určeny jsou pro zcela samo-
statné a fyzicky zdatné uživatele.  Tato část domova
však není bezbariérová, bariéru tvoří  schody.
Další služby
Do domova dochází pedikérka a kadeřnice. V budově
je kaple,  kterou mohou uživatelé dle vlastní potřeby
navštěvovat. Je zajištěno praní a údržba prádla v prá-
delně domova. 
Stravování
Uživatelům je podáváno pět jídel denně. Samozřej-
mostí je   příprava dietní stravy. Strava se připravuje
ve vlastní  kuchyni.

Sociální služby v Mikroregionu Litomyšlsko
Zdravotní péče
Lékařskou péči v domově vykonává místní praktický
lékař a stomatolog. Do domova pravidelně dojíždí
kožní lékař a psychiatr. Běžnou  zdravotní péči vyko-
nává odborný personál. 
Obslužná péče
Uživatelům je poskytována pomoc a podpora při běž-
ných úkonech  péče o vlastní osobu, při hygieně,
podávání stravy, zajištění  čistoty prádla. 

Kulturní a aktivizační programy
V domově pro seniory je nabízen uživatelům široký
výběr  různých programů, které jsou uzpůsobeny jejich
zdravotnímu  stavu. Uživatelům  je k dispozici klubov-
na, televizní  místnosti, knihovna a možnost posezení
v zahradě. 
Kontaktní údaje: Domov pro seniory, Horní Sloupni-
ce 258, 565 53 Sloupnice - tel.: 465 549 116,  465 549
019 (ředitel), 465 549 036 (vrchní sestra), 465 549 037
(sociální pracovnice). E-mail: dd.sloupnice@tiscali.cz
webové stránky: ddsloupnice.unas.cz

Připravuje Dana Šedá

Rehabilitační péče
Rehabilitační péči zabezpečuje rehabilitační sestra.
Uživatelům jsou k dispozici různé rehabilitační pří-
stroje  a je využívána řada rehabilitačních metod.
Sociální péče
Uživatelům  a jejich rodinným příslušníkům je posky-
továno  poradenství. Je poskytována podpora a pomoc
při vyřizování  osobních záležitostí  a uplatňování
práv uživatelů.   

Příznivci sborového zpěvu si opět přijdou na své.
Po řadě let,  kdy se hudební festival středních peda-
gogických škol a vyšších  odborných škol pedagogic-
kých konal v Litomyšli, Karlových  Varech nebo
v Krnově, se tato akce vrací do Smetanova rodiště.
Ačkoli je termín festivalu stanoven na počátek dubna
příštího  roku (9. - 13. dubna 2008), jsou přípravné
práce organizačního týmu v plném proudu. Ubytovat
na šest stovek sboristů z dvanácti škol,  postarat se
nejenom o jejich duševní, ale též fyzické blaho v
podobě báječných pochutin kuchařek školní jídelny
v Domově  mládeže, naplánovat sborové dílny,

Festival se po letech vrací do Litomyšle
v jejichž rámci budou  secvičeny společné skladby,
které zazní na závěrečném,  veřejnosti přístupném
galakoncertě, to si žádá pečlivou a včasnou přípravu.
Pro náhodu a improvizace není v tomto případě  ani
prostor ani vhodný čas. V rámci festivalu se uskuteč-
ní  celostátní interpretační soutěž v sólovém zpěvu,
dechových a strunných nástrojích, své umění pomě-
ří i hráči na klavír,  akordeon nebo malé vokální sku-
piny.Těžiště akce bude spočívat v soutěži pěveckých
sborů. Barvy litomyšlské pedagogické školy  bude
hájit pěvecký sbor KOS. 

Z. Fruniová

Na podzim letošního
roku se dožívá
významného životní-
ho jubilea MUDr. Dan
Krčma. Přestože již
řadu let žije v Hradci
Králové, hodně Lito-
myšlanů si ještě vzpo-
míná na jeho
dlouholeté působení
v Ochotnickém diva-
delním souboru při
JKP Smetanův dům
v Litomyšli. Chtěla
bych touto cestou
za všechny bývalé

herce (bohužel už někteří nejsou mezi námi) popřát
našemu panu režisérovi do dalších let hodně zdraví
a životního elánu. Vzpomínám na něho jako na člo-
věka, který nesmírně miloval divadlo a dokázal mu
obětovat obrovské množství času, energie i svých
nervů. Opravdu to s námi nemíval lehké.
Udržet morálku souboru, donutit nás pečlivě se učit
text, docházet pravidelně na zkoušky - to byl často
výkon nad lidské síly. Po vydařené premiéře nás ale
vždy poklepal po zádech a pochválil. 
Moc ráda vzpomínám na ty roky strávené v partě
nadšenců pro divadlo. Zažili jsme spolu spoustu
legrace a neskutečných zážitků. A pan doktor byl
tou velkou osobností, která nás stmelovala. Tak
ještě jedou za všechny Vaše bývalé ochotníky: “Pane
Krčmo, zlomte vaz!”                              

Hana Honzíková - Jiráčková

Vzpomínka 
na režiséra

Pracovní skupiny v rámci komunitního plánování
definovaly cíle, kterých by střednědobý plán měl
dosáhnout v oblasti sociálních služeb v rámci Mikro-
regionu Litomyšlsko do roku 2010. Tato novější
forma plánování v návaznosti na nový zákon o soci-
álních službách, který platí od počátku tohoto roku,
bere více v úvahu potřeby užvatelů sociálních slu-
žeb. Střednědobý plán by na svém zasedání po dopo-
ručení správní rady Mikroregionu Litomyšlsko
a Rady města Litomyšle mělo schválit Zastupitelstvo
města na svém prosincovém zasedání.
Velkou novinkou pro celý mikroregion, která je nej-
důležitějším bodem střednědobého plánu, je důraz
na informovanost. “Velké úsilí proto bude věnováno
rozšíření informací co největšímu počtu obyvatel
ze všech čtyřiceti obcí mikroregionu prostřednic-
tvím jejich starostů, aby mohli co nejúčelněji čerpat
pomoc,” říká o novince koordinátorka projektu
Dana Šedá a vysvětluje: “Podrobné informace by
měly  domácnostem všech čtyřicet obcí mikroregio-
nu poskytnout obsáhlé brožury.”

Obce Mikroregionu v oblasti
sociálních služeb plánují společně

Důležitým momentem stabilizace situace mezi
poskytovateli služeb je jejich vzájemná spolupráce,
především ve vztahu k určitým cílovým skupinám
uživatelů služeb - seniorům, postiženým osobám,
rodinám s dětmi i skupinám, které potřebují podpo-
ru v prevenci kriminality. Také koordinace aktivit
poskytovatelů v oblasti je dalším důležitým bodem
střednědobého plánu. 
Od počátku tohoto roku dostávají žadatelé prostřed-
ky na úhradu sociálních služeb přímo do ruky.
“Podle průzkumu se však jen pětina vyplacených
dávek vrací zpět do systému sociálních služeb - také
proto, že o dávky nyní žádá řada lidí, kteří nikdy
sociální služby neodebírali a státní prostředky pou-
žívají na přilepšení rodinám potomků,” upozorňuje
na slabinu současného systému koordinátorka Dana
Šedá a dodává: “I to je důvod, který vede vládu
k úvahám o systematickém řešení tohoto stavu
novelou zákona, aby bylo zajištěno účelné používá-
ní prostředků určených na sociální služby.” 

Eva Hudečková

VÁNOČNÍ DÁREK?
Potěšte své blízké hudbou!

Prodanou nevěstu v legendárním obsazení
s Gabrielou Beňačkovou a Peterem Dvorským,

zfilmovanou Rusalku s Eduardem Hakenem,
filmovou verzi Řeckých pašijí

a řadu dalších titulů na DVD a CD
zakoupíte v zámeckém sklepení.

Nabízíme také dárkové poukazy 
na nákup vstupenek

jubilejního 50. ročníku festivalu 
SMETANOVA LITOMYŠL 2008

v hodnotách 500, 1000 a 2000 Kč.

Otevřeno 10. – 14. 12. a 17. – 21.12. 
od 14 do 16 hodin

Smetanova Litomyšl, o.p.s., tel. 461 612 575
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Rohlíčky, pracičky... a nespokojená lidská duše
Statistiky říkají, že jsme nejateističtější zemí
na světě. Mám za to, že to není pravda, jen je
nutné místo statistik sociologů sledovat statistiky
dietologů - ty totiž mluví trochu jinak. Před něko-
lika měsíci Lidové noviny uvedly, že po Německu
jsme, co se obezity týče, druzí v Evropě. No vida,
předbíháme Francii i Anglii - potom že se nám
nedaří! Jak to souvisí s naším náboženským cítě-
ním? Jednoduše! Štěstí a slast jsou náboženské
pojmy. Jak dosáhnout blaženosti? Takový stav se
dá také navodit jídlem a pitím. Je to jednoduché
a účinné, známé od starověku. K náboženskému
vytržení stačí plný talíř, k ovládání zástupů stačí
plný krám.
Nechci si z nikoho dělat legraci, sám si pravidelně
dám nějakou tu porci cukrů a tuků. Když se blíží
svátky, nemohu si nevšimnout, že spousta lidí je
zároveň otrávených, napjatých a nervózních. Když

nás Advent i Vánoce unaví, zřejmě si dopřáváme
špatný doping. Jestliže nám křesťanské svátky
přitíží, zřejmě jsme něčím nepotřebným obtěžkali
nejen tělo, ale i svou duši. Myslím na všechny ty
mámy, pro které je to velká starost, aby svátky
za něco stály. Vygruntovat a navařit, nakoupit
a napéct. Myslím na všechny, kdo se trápí, co dru-
hým lidem pořídit. Myslím na ty, kdo už dlouho
zůstávají s těžkou hlavou sami.
Ale myslím také na to, že “Ježíšovy Vánoce” se ode-
hrály v CHLÉVĚ a stačilo to. Josef se neopil nad
narozeným synem a Maria, ač jistě měla slzy na kra-
jíčku z toho, do jakých poměrů přivedla syna, měla
skutečnou radost. Když se díváte na vánoční Bet-

lém, vždycky z toho obrazu promlouvá idyla. Mudr-
ci - mágové z východu a pastýři spěchají z daleka,
jinověrci a bezvěrci, a přesto do toho obrazu patří,
i oni prožívají radost. To jsou skutečné svátky,
ničím neobtížené a nezatížené. O Vánocích nebesa
zpívají: “NEBOJ SE, zvěstuji ti VELIKOU RADOST,
která je pro VŠECHEN lid.”
Také já přizvukuji, radujte se a nebojte se. Jen to
bude chtít změnit styl, místo plného talíře začít
hledat pravou rodinu, nalézt se navzájem, objevit
to, že jako lidé patříme k sobě. Hledat druhého člo-
věka a hledat i sám sebe je obtížnější, ale důležitěj-
ší než se zavalit pouhými věcmi. 
Bůh nás v tom nenechal, sám v Kristu přispěchal,
abychom se necítili bez domova. Všem Vám ať se
daří a ať Vás pokoj a radost provází.

Petr Peňáz, 
farář ČCE ve Sloupnici

V neděli 9. prosince se v 18 hodin bude v evan-
gelickém kostele Na Lánech konat koncert Boh-
dana Mikoláška nazvaný Cestacíl. Tento
jedinečný hudební projekt (věnovaný tématům
SETKÁNÍ 2005 Praha) je složen z písní mnoha
barev. Přesto je to jeden velký komponovaný
celek. Zazní zde folk, dále klávesový doprovod
(varhany), sólový i sborový zpěv a další. 
Bohdan Mikolášek je hudební skladatel a inter-
pret narozený roku 1948 v Praze. Studoval elek-
trotechniku na Technické univerzitě v Praze,
skladbu a dirigování na pražské Lidové konzer-
vatoři, zvukovou techniku na Filmové fakultě
AMU v Praze a církevní hudbu na Kirchenmusi-
kinstitut ve švýcarském Zürichu. Ve druhé
polovině šedesátých let byl v angažmá divadla
Semafor a nahrál první desky. Za píseň Ticho
inspirovanou smrti Jana Palacha mu v roce
1972 byla zakázána profesionální činnost.
I přes dvojnásobné vítězství na festivalu Porta
74 byl stále veden mezi zakázanými hudebníky.
Začátkem osmdesátých let odešel do exilu
do Švýcarska, kde působil jako varhaník a diri-
gent pěveckého sboru. Vybudoval studio
pro elektronickou hudbu a stal se členem před-
sednictva Švýcarské společnosti pro počítačo-
vou hudbu. Po roce 1989 se vrátil na českou
hudební scénu jako písničkář i jako zahraniční
člen České společnosti pro elektroakustickou
hudbu. Dosud vydal čtyři alba - Znovu, Údolí,
Ulice a Didgeridoo.
Bohdan Mikolášek vystoupí v Litomyšli spolu
s pěveckým sborem Českobratrské církve evan-
gelické v Litomyšli vedeným Ivetou Benešovou.
Příležitost k setkání s Bohdanem Mikoláškem
a jeho písněmi bude také při ekumenických
bohoslužbách ve čtvrtek 6. prosince v 19 hodin
v kostelíku Rozeslání apoštolů na Toulovcově
náměstí.                                                           -red-

Koncert Bohdana
Mikoláška v Litomyšli

Církev bratrská 
23. prosince - Dětská vánoční slav-
nost (narozeninová párty) od 16.00
hodin v Evropském školicím centru
25. prosince - Bohoslužba s vyslu-
hováním Večeře Páně v 10.00 hodin
30. prosince - Bohoslužba v 9.00 hodin
31. prosince - Shromáždění k ukončení roku
v 17.00 hodin
1. ledna - Novoroční bohoslužba s vysluhováním
Večeře Páně v 10.00 hodin
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
ve Sboru Církve bratrské (Nádražní 526)

Církev českobratrská evangelická 
9. prosince - Adventní koncert s B. Mikoláškem
v 18.00 hodin
16. prosince - Vánoční slavnost dětí v 9.00 hodin
25. prosince - Bohoslužby s vysluhováním Večeře
Páně v 9.00 hodin
26. prosince - Bohoslužby v 9.00 hodin
30. prosince - Turnaj v ping-pongu všech generací
- po obědě
31. prosince - Bohoslužby na závěr roku v 17.00
hodin
1. ledna - Novoroční bohoslužby s vysluhováním
Večeře Páně v 9.00 hodin
Bohoslužby se uskuteční v evangelickém kostele
v Tomíčkově ulici

Církev československá husitská 
11. prosince - Bohoslužba se svátostí pokání
v 16.00 hodin

Jak je již skautskou tradicí, i letos opět přivezeme
našim  přátelům, známým i všem lidem dobré vůle pla-
mínek pokoje a míru - Betlémské světlo.
Jak Betlémské světlo získat: Při tradičním Štědroden-
ním  koledováním před budovou muzea v pondělí 24.
prosince od 13.30  hodin (přineste si s sebou svíčky
nebo lampičky). Starým a nemocným lidem z Litomyš-
le nabízíme, že jim  doneseme betlémské světlo až

Betlémské světlo 2007 prozáří i Litomyšl
“To světlo ve tmě svítí 
a tma je nepohltila.” (Jan 1,5)

18. prosince - Vánoční koncert v 16.00
hodin
24. prosince - Půlnoční bohoslužba
ve 22.00 hodin
25. prosince - Bohoslužba s vysluhováním

Večeře Páně v 8.30 hodin
31. prosince - Bohoslužba se svátostí pokání
v 16.00 hodin
1. ledna - Novoroční bohoslužba s vysluhováním
Večeře Páně
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
v kostele (Toulovcovo nám.156) 

Církev římskokatolická
24. prosince - Vánoční bohoslužba pro děti a rodiče
v 15.00 hodin
24. prosince - Vánoční bohoslužba s lidovým zpě-
vem ve 22.00 hodin
24. prosince - Půlnoční bohoslužba ve 24.00 hodin
(Půlnoční mše svatá se zpěvem Rybovy vánoční mše) 
25. prosince - Vánoční bohoslužby v 7.30 hodin
(mše s koledami), 10.15, 17.45 hodin 
26. prosince - Vánoční bohoslužby v 7.30, 10.15,
17.45 hodin
31. prosince - Děkovná bohoslužba k ukončení
roku v 16.00 hodin
31. prosince - Bohoslužba ke vstupu do Nového
roku ve 23.00 hodin (v kapli sv. Markéty)
1. ledna - Novoroční bohoslužby v 7.30, 10.15,
17.45 hodin
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
v kapitulním kostele sv.Kříže

Vánoční a novoroční bohoslužby 

domů a to  v sobotu 22. prosince
v odpoledních hodinách. Stačí
pouze zavolat, nebo poslat SMS  se
jménem a adresou  na telefonní
číslo 736 258 753.
Betlémské světlo bude také hořet
při vánočních bohoslužbách
v proboštském kostele Povýšení
sv. Kříže.                                              

Josef Džoba Kopecký

Nabízím pronájem bytu 3+1 
v Litomyšli, ul. U Školek, ve zděné 

12ti bytovce s vlastním plyn. topením. 
Kontakt: 731 462 669.

Rodilá mluvčí nabízí výuku 
ruského jazyka. 

Tel.: 776 775 593
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Pohled k nebi z potemnělé Litomyšle
V úterý 13. března po setmění náhle potemněla světla
v okolí litomyšlského zámku a jeho druhé nádvoří se
ponořilo do téměř naprosté tmy. A nebylo to náhodou.
Sešli se zde totiž astronomové úpické hvězdárny spolu
s obyvateli města Litomyšl a okolí, aby si nerušeni
městským osvětlením prohlédli krásy noční oblohy.
Nebylo to sice poprvé, kdy do krásného zámeckého
areálu úpičtí hvězdáři zavítali, avšak tentokrát zaháji-
li čtyřdílný cyklus pozorování a astronomických před-
nášek věnovaný čtyřem ročním obdobím. 
Hned první pozorovací večer, věnovaný jarní obloze,
nás obloha obdařila jasným výhledem do hlubin vesmí-
ru. Ani mráček nezastínil mihotavý třpyt vzdálených
hvězd, planeta Saturn nám ukázala magickou krásu
svých prstenců a ani ostatní zajímavé objekty noční
oblohy neunikly pátravému pohledu stovky obdivova-
telů vesmíru.
Úplně jinak se k nám zachovalo léto a podzim. Místo
jasné oblohy nám příroda přichystala těžké mraky
a déšť. I když nám tak byl odepřen pohled do čoček
dalekohledů, vypomohla moderní technika. Od fotogra-
fií malými přístroji, nahrazujícími pohled pouhým
okem až po snímky z největších pozemských i kosmic-
kých teleskopů jsme si alespoň trochu přiblížili objekty,
které bychom na nebi mohli sledovat za jasného počasí.
Po osmi měsících, 13. listopadu, se uskutečnilo
poslední „pozorování“ oblohy, tentokrát té zimní.

I když nám obloha připravila podívanou na nebývale
jasnou kometu, na galaxii v souhvězdí Andromedy
i na plynnou mlhovinu v Orionu, zemská atmosféra
opět trucovala a všechny tyto krásy nám skryla
za těžké mraky. A tak opět nezbylo než využít počíta-
čové techniky a podívat se na oblohu skrze čočky pro-
jektoru. Po krátkém úvodu věnovaném objektům nad
našimi hlavami následovala stěžejní přednáška
Richarda Kotrby z Východočeské pobočky České astro-
nomické společnosti o zajímavých astronomických
úkazech, které nás čekají v roce 2008. Dozvěděli jsme
se mnoho o dění nejen na obloze, ale i na Zemi. Vždyť
málokdo si možná uvědomí, že v tom následujícím
roce bude mít po čtyřech letech nepřestupných roků
konečně svátek i Horymír, že to bude již 30 let od oka-
mžiku, kdy se z oběžné dráhy ozvala poprvé a napo-
sledy čeština, že před 40 lety zemřel Gagarin a že za 4
miliardy let se naše Galaxie srazí právě s tou galaxií
z Andromedy, kterou jsme chtěli pozorovat. Dozvědě-
li jsme se však mnohem více. Kdy a kde se máme podí-
vat na oblohu, aby nám z ní během dne alespoň
na chvilku zmizelo Slunce, nebo během noci zmizel
Měsíc, kdy máme v záplavě hvězdných lampiček hle-
dat mlhavý obláček komety i kdy máme po vzoru mus-
limů hledat na večerní obloze tenký srpek nového
měsíce.
Rok 2007 pomalu končí a v případě našich zámeckých
pozorování oblohy vede příroda 3 ku 1. Blíží se však
rok 2008, delší navíc o ten jeden přestupný den,
a na té naší obloze se stále bude odehrávat to krásné
třpytivé divadlo. Doufejme, že k nám bude příroda tro-
chu štědřejší a umožní nám nahlédnout do vesmírných
hlubin trochu častěji. Připravili jsme si na ni navíc
další dalekohledy, které nám umožní sledovat krásy
nejen noční oblohy, ale poodhalit i denní tajemství
naší nejbližší hvězdy, životodárného Slunce.
Další podrobnější informace o připravovaných astro-
nomických akcích v městě Litomyšl, proslaveného
takovými astronomickými jmény jako Kopal či
Kautsch, můžete nalézt na internetových stránkách
města, případně na stránkách Hvězdárny v Úpici.

Za astronomy z Úpice  Ing. Marcel Bělík 

Již třetím rokem se ZŠ Zámecká zapojila do mediálně
známého projektu společnosti Člověk v tísni Příběhy
bezpráví. Tak jako v předchozích letech jsme pro žáky
9. ročníku připravili projekci dokumentárního filmu
o československých dějinách po roce 1948 a uspořáda-
li besedu s bývalými politickými vězni. 
Tematicky jsme letošní Příběhy bezpráví postavili
na otázkách lidské slušnosti, čemuž odpovídal vybra-
ný filmový dokument Ztracená duše národa - Ztráta
slušnosti, ale i následná debata. Naše pozvání na bese-
du přijali opět členové litomyšlské pobočky Konfede-
race politických vězňů, konkrétně paní Alena
Posltová, pan Miloslav Kohout a pan František Tmej.
Právě setkání s konkrétním člověkem, který dobu,
o níž film vypráví, prožil, je na projektu tím nejdůleži-
tějším. Mělo by žáky přivést k otázkám po hledání pří-
činy komunistického bezpráví a zároveň v nich
rozvíjet pocit zodpovědnosti za svůj vlastní život
i za život celé společnosti. Jednou ze zajímavostí, kte-
rou se žáci mohli letos dozvědět, byla informace, že
prokurátorka Polednová - Brožová, která poslala
na smrt Miladu Horákovou, měla velký podíl
i na odsouzení litomyšlských studentů. 
Příběhy bezpráví nemohou nahradit běžnou formu
výuky dějin a ani to není jejich záměr. Upozorňují však
na to, že i bezmála dvacet let po listopadu 1989 zaví-
ráme oči nad dobou nesvobody, kterou jsme prožili.
Jestliže však chceme vést děti k odpovědnosti za stav
společnosti, ve které žijí, je třeba to změnit. Cestou
však není dalekosáhlé mluvení. Je třeba na konkrét-
ních příkladech ukázat, že to tak bylo. Dnešní mladou
generaci nelze přesvědčovat slovy, jedině fakty. A pro-
tože dnes děti nečtou, je třeba jim tato fakta nabíd-
nout v jiné - jim bližší formě - prostřednictvím filmu
a osobního setkání s člověkem, který sám představuje
historii, o níž film pojednává.           Stanislav Švejcar

Příběhy bezpráví 
opět burcují

Vozíčkáři koňmo 
- díky ADRO
Na nádvoří litomyšlského zámku se 2. září tohoto roku
konala akce nazvaná Den pro děti, který uspořádala
dobrovolná charitativní orgaizace ADRA zastoupená
manželi Dvořákovými. Na odpoledne dodali odměny
pro soutěžící sponzoři - firma ELKOR - Kortyš, KUBÍK
a Město Litomyšl. Výtěžek z akce ve výši 4800 korun
poskytla ADRA SPMP Litomyšl (společnost pro lidi
s mentálním postižením) na rekreační jízdu na koních
tzv. hipoterapii.
Tomuto druhu terapie se věnují ve stáji Pucher v Jano-
vě, kde v sedle koně Baneta našli 6. října uvolnění,
radost a celkově příjemnou relaxaci zejména vozíčkáři
sdružení. Spolu s ostatními se vystřídali při jízdě na
koních u paní Alice Machové, která pro zpestření zaji-
stila všem zúčastněným okružní projížďky kočárem.
Nedočkavost střídalo nadšení, pozitivní nálada byla
všudypřítomná. I touto cestou chceme poděkovat za
finanční podporu, která je pro nás projevem vstřícnos-
ti, které si velmi vážíme.
Odpoledne plné nevšedních zážitků vyvrcholilo tolik
oblíbeným opékáním buřtů a poměrně chladné počasí
jsme se pokusili přelstít různými zábavně sportovními
hrami, které na své zahradě zorganizovala paní učitel-
ka Vrchotová. Tešíme se na další společné setkání
a všem čtenářům přejeme příjemné prožití vánočních
svátků. 

Za SPMP Hanka Matejsková a Jitka Peterková

Letečtí modeláři končí sezonu
Letošní bohatou modelářskou sezonu zakončí členové Spolku  leteckých modelářů Litomyšl na letišti ve
Vlkově společným  předsilvestrovským létáním,kterého se zúčastní i řada hostů ze  spřátelených modelář-
ských klubů. Protože létání na sněhu - bude-li nějaký - má své zvláštní kouzlo,zve SLML všechny příznivce
leteckého modelářství na letiště Vlkov, a to v neděli 30. prosince  ve 13.30 hodin.
Spolu s tímto pozváním přejí členové SLML všem svým věrným  příznivcům hodně zdraví a úspěchů v roce
2008 a těší se na  další modelářská setkání v příští sezoně.

Ve čtvrtek 1. listopadu v deváté třídě v Dolním
Újezdu a v pondělí 5. listopadu v sedmé třídě
Základní školy v Cerekvici proběhly besedy na téma
“Kriminalita mládeže, trestní odpovědnost a zása-
dy bezpečného chování”. Pracovnice Preventivně
informační skupiny okresního ředitelství Policie
ČR ve Svitavách seznámila žáky v rámci dvou vyu-
čovacích hodin formou diskuze s danou problema-
tikou.
Preventivně informační skupina Okresního ředitel-
ství Policie České republiky Svitavy společně s
Obvodním oddělením Policie České republiky Lito-
myšl tímto projektem reagovala na požadavky škol
k zabezpečení přednášek na školách, které se od
sebe rozcházely a nebyly systematické. Uskutečni-
lo se jednání, na němž se zástupci škol, pracovníci
Městského úřadu, zástupci jednotlivých základ-
ních škol a speciální školy v Litomyšli dohodli na
dalších možných postupech. Z tohoto jednání vze-
šel projekt „Adoptuj si svoji školu“. Obvodní oddě-
lení Policie ČR vybralo patrony každé základní

školy z řad policistů obvodního oddělení Litomyšl
a společně s preventivně informační skupinou OŘ
Svitavy zpracovalo nabídku preventivních besed.
Na tuto nabídku reagují školy tím, že besedy zařa-
dí tak, aby navazovaly na jejich preventivní pro-
gramy. “Témata besed byla záměrně zpracována
tak, aby se na nich podílely i ostatní složky okres-
ního ředitelství Policie ČR Svitavy neboť se po
letech přednášek, konaných jen příslušníky
obvodního oddělení Policie ČR ukázalo, že je nut-
ností zakomponovat do tohoto nového projektu i
další složky, aby u dětí nevznikla představa pouze
uniformovaného policisty a byly seznámeny
detailněji i s ostatní činností Policie České republi-
ky,” vysvětluje tisková mluvčí okresního ředitelství
Martina Simonová a dodává: “Základem úspěchu
projektu je správný výběr pracovníků z řad Policie
České republiky, jejich osobní zainteresovanost do
projektu a také nastavení kvalitativně jiné komu-
nikace mezi zástupci škol a obvodními odděleními
PČR.”                                                                        -eh-

Policisté adoptují svoje školy
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Řekl bych, že v letošním roce běží čas rychleji, než
v jiných letech. Podzim přišel brzo, zima již klepe
na dveře a než se nadějeme bude zde Nový rok 2008.
O prvním lednovém víkendu již tradičně probíhá
v zemích střední Evropy, naši zemi nevyjímaje Tří-
králová sbírka. U nás na Litomyšlsku budou tento-
krát koledníci chodit koledovat v sobotu 5. 1. 2008,
čili v předvečer slavnosti Tří králů, která z křesťan-
ského pohledu uzavírá vánoční dobu. Jaká letos
sbírka bude a co vše přinese, záleží na počasí,
na šikovnosti koledníků a na všech dárcích. Vždy
nám jde nejenom o vykoledované peníze, ale též
o vzájemné setkání, o projevení solidarity s lidmi,
kteří bývají většinou sami, a to v rovině příjemného
přání, úsměvu či návštěvy. Pro mládež, která nám
většinou chodí koledovat, je to neocenitelná prak-
tická zkušenost, kdy jednak chodí prosit o pomoc
pro chudé a jednak vidí jednotlivé reakce dárců. Jak
my dospělí v tomto obstojíme? Ten, kdo někdy něco
daroval jinému ví, že tento skutek přinesl radost
i jemu a že to je krůček na cestě do místa věčného
pokoje a míru, ke kterému každé lidské srdce jde. 
V neděli 6. ledna odpoledne ve 14 hodin pak proběh-
ne v Litomyšli na poděkování všem tříkrálovým
koledníkům Tříkrálový koncert křesťanské rockové
skupiny Eliata Lidovém domě. Vstupné je dobrovol-
né - výtěžek půjde do tříkrálové sbírky.
A protože se nacházíme na sklonku letošního roku,
jak již jsem uvedl na začátku, chci se též zde zmínit
o tom, na co jsme použili výtěžek Tříkrálové sbírky
2007. Za deset tisíc korun jsme pořídili další nový
invalidní vozík do naší půjčovny rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek. O pomůcky je velký

V roce 2007 probíhala opět soutěž škol ve sběru odpa-
dového papíru. Této soutěže se zúčastnilo 8 škol Par-
dubického kraje. Základní škola Cerekvice nad
Loučnou se opět umístila na 1. místě. Firma EPR Praha
s.r.o., provozovna Svitavy, odměnila tři nejlepší školy
zájezdem do A-kart Areny v Litomyšli, kde se patnáct
vybraných žáků vítězné školy projelo v motokáře.
Zájezd se uskutečnil v úterý 27. listopadu tohoto roku.
Veškeré náklady uhradila výše uvedená firma, zastou-
pená panem Bronislavem Prudilem. Touto cestou mu
Základní škola v Cerekvici děkuje za dar pro nejaktiv-
nější školy a jednotlivce. Je to již třetí odměna
pro školy financovaná firmou EPR Praha. Vloni nejlep-
ší sběrači starého papíru navštívili Aqua centrum
v Hradci Králové a předloni přečerpávací elektrárnu
Dlouhé stráně v Jeseníkách a výrobnu ručního papíru
ve Velkých Losinách. I to je důvod těšit se na další roč-
níky soutěže, která přináší užitek životnímu prostředí.
1. ZŠ Cerekvice nad Loučnou - 28 650 kg, 2. ZŠ Morav-
ská Chrastová 23 441 kg, 3. ZŠ Hlinsko 23 000 kg, 4. ZŠ
Trhová Kamenice 17 300 kg, 5. ZŠ Trstěnice 14 550 kg
6. I. ZŠ Litomyšl 14 230, 7. ZŠ Dolní Újezd 6 500 kg, 8.
ZŠ Sádek 4 120 kg.                                             Pavel Tupec 

zájem, sklad půjčovny bývá obvykle téměř prázdný,
protože většina pomůcek je zapůjčena u zdravotně
postižených občanů. Místním občanům, kteří nám
přispěli do tříkrálové sbírky pronajímáme pomůcky
se slevou, za minimální poplatek. Pomůcek se nám
v letošním roce podařilo nakoupit více, a to s pomo-
cí nadace Výboru dobré vůle Olgy Havlové a Minis-
terstva zdravotnictví ČR. Celkem jsme letos díky jim
vybavili půjčovnu pomůckami za 90 tisíc korun.
Dále v těchto dnech realizujeme pomoc ve výši deset
tisíc korun do zahraničí, konkrétně na projekt
Papežského misijního díla dětí v arcidiecézi Dhaka
v Bangladéši. Jedná se o křesťanský sirotčinec, kde
se uskutečňuje školní formace osiřelých děvčat.
Finance jim pomůžou zajistit stravu a ubytování,
lékařskou péči a oblečení. 
Protože se snažíme být dobrými hospodáři
a od letošního roku nám to zákon umožňuje, ostat-
ní vykoledované prostředky z letošní sbírky jsme
zatím ušetřili na další rok, kdy bude potřeba možná
akutnější. “Až u vás zazvoní tři králové v roce 2008
a prokáží se pověřením České katolické charity,
otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce.”
Výtěžek sbírky 2008 bude určen na tyto čtyři cíle: 
1. Budeme se snažit pořídit osobní automobil se
speciální úpravou pro přepravu osob na invalidním
vozíku.
2. Dále budeme pomáhat sirotčinci v Bangladéši.
3. Podpoříme služby domácí péče.
4. Individuálně budeme realizovat pomoc sociálně
slabým a potřebným lidem či rodinám v našem regi-
onu. 

Petr Doseděl, ředitel Farní charity Litomyšl

Tříkrálová sbírka charity 
Dvakrát ročně jezdí žáci druhého stupně ze ZŠ
Zámecká do divadla. Proto jsme se 24. října my,
zájemci o kulturu, vydali do Prahy do Divadla
v Dlouhé na představení Soudné sestry od Ter-
ryho Pratchetta. Po náročné cestě vlakem
a s hodinovým zpožděním jsme konečně vystou-
pili v našem hlavním městě. Před samotným
představením byl ještě čas zhlédnout některé
pražské památky, posilnit se v McDonald’s
a poté už jsme spěchali do divadla. Příběh ode-
hrávající se na Zeměploše nás velmi zaujal. Byl
legrační, místy ale až napínavě strašidelný.
Kulisy tvořily neobvyklé tvary, kostýmy herců
byly velmi nápadité a některé zvukové efekty
nás vyděsily, ale také pobavily. Nejvíc všechny
zaujala stepující smrtka a duch s dýkou
v zádech. Účinkovali tam i známí herci, napří-
klad M. Táborský a I. Svobodová. Po divadle
jsme plni dojmů spěchali opět na vlak, který jel
tentokrát bez zpoždění. Těšíme se na jaro, kdy
zase “vyrazíme” vstříc kulturním zážitkům.
žáci 8.A, 8.B ZŠ Zámecká 

Výlet do Divadla v Dlouhé

V dopisu pana Sopouška byla vypuštěna pouze dvě
slova - “snědé pleti”. Necháme na posouzení čtenářů,
zda tato slova změnila smysl jeho příspěvku. Ať tak či
tak, nemají takovéto výrazy na stránkách radničního
zpravodaje místo.
Redakce Lilie děkuje svým pisatelům za četné reakce
na dění ve městě. Zároveň však upozorňujeme, že
nebudeme zveřejňovat, případně budeme upravovat
takové příspěvky, které by mohly jakýmkoliv způso-
bem naplňovat skutkovou podstatu trestného činu
hanobení národa, etnické skupiny, rasy či přesvědče-
ní. Připomínáme také právo krátit příliš dlouhé přís-
pěvky či některé příspěvky přesunout
na www.litomysl.cz/lilie do rubriky “Co se do Lilie
nevešlo”.                                            Michaela Severová

tisková mluvčí Městského úřadu 

Odpověď redakce

I letos jsme pokračovali v naší tradici oslavy podzi-
mu. Zvolili jsme osvětlenou vesničku na stráňce
před školou, která se po dva večery stala domovem
skřítků Elfíků. Kouzlo večera bylo umocněno vzkazy
od skřítků, které vedly k zamyšlení dětí i rodičů nad
jejich významem.
Zamyslete se i vy: “Kdy jsem naposledy udělal radost
někomu blízkému?”                        Vychovatelky 3. ZŠ

Podzimní slavnost
školní družiny

Chtěl bych poděkovat touto cestou všem osobám,
které byly nápomocny zvládnutí provozu chodců
po dobu objízdné trasy na ulici Na Lánech.
Pracovníkům městského úřadu, kteří se snažili vyjít
našim připomínkám a zabezpečit prostor pro chodce.
Strážníkům městské a státní policie, kteří v ranních
hodinách dohlíželi na bezpečnost dětí chodících
do škol. Městu Litomyšl, které dotovalo hromadnou
dopravu v této části a tímto snížilo pohyb chodců
v dané lokalitě. A řidičům, kteří dodržovali dopravní
značky, ačkoli byli  většinou brzdou provozu pro ostat-
ní řidiče, mimo dobu, kdy se tato lokalita stávala
parkovištěm.                                 Jiří Červený, Litomyšl

Poděkování

Rádi bychom i touto cestou poděkovali kolekti-
vu 3. základní školy Litomyšl a všem jejich prv-
ňáčkům za pozvání na Písmenkovou slavnost,
která se uskutečnila 20. listopadu v prostorách
školy. Prvňáčci nejprve uspořádali vydařené
divadelní představení Ztracená písmenka,
ve kterém si také všichni společně i se svými
učitelkami zahráli. Pak budoucí malé čtenáře
i s jejich rodiči čekala dobrodružná cesta
s několika úkoly, po jejichž splnění jim král Pís-
menkového království předal toužebně očeká-
vaný dar - Slabikář. Ještě jednou děkujeme
za vytržení ze shonu všedního dne, milou atmo-
sféru, možnost účastnit se krásného okamžiku
a nezapomenutelný zážitek pro nás i naše děti.

Nadšení rodiče prvňáčků 3. ZŠ Litomyšl

Písmenková slavnost

Vždy jsem se domníval, že na nešvary se má upozornit,
aby se znovu neopakovaly a nerozčilovaly spoluobča-
ny. Netušil jsem ovšem, že i upozornění na nešvary má
své nešvary. 
Zaslal jsem do jistých periodik článek, který popisoval
jistou situaci ohledně tolerance v naší společnosti
a hlavně v Litomyšli. V jednom listu (TRS) vyšel příspě-
vek v plném znění a přesně popisoval, co se přihodilo.
Ve druhém (Lilie) byl článek upraven vyjmutím něko-
lika zásadních slov, která výrazně ovlivnila sdělení.
Tím se můj příspěvek stal plkem, pod kterým je moje
jméno jako autora (asi aby se vědělo, že nejsem schop-
ný o něčem srozumitelně psát). Proč tam není uvedeno
i jméno cenzora? Nebo je to tím, že někde se o problé-
mech může hovořit otevřeně, jen v Litomyšli ne?
Omlouvám se všem čtenářům, kteří nepochopili pravý
smysl sdělení článku, který se jmenoval „Bílá pastelka
a tolerance“.                                   Rostislav Sopoušek

Projdu cenzurou?Odměna za sběr
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Amerika cestou necestou – Špillarová, Sociální právo –
Koldinská, Angličtina pro obchodní praxi – Nosková,
101 našich nejkrásnějších kopců a hor – Jan Štursa,
Na hliníkovém oři divokým západem – Kovaříková,
Romano suno 1997/2007, Vzpomínka na Solferino –
Henri Dunant, Cestou necestou – Alfréd Kocáb, Na roz-
hraní skutečnosti a snu – Ivan Žlůva, Pro příštích sedm
generací – Carol Schaefer, Křesťané v zemi Indiánů –
Martinek, Dobrovolníci a druhá světová válka – St.
Auský, Osobní strážce Winstona – Tom Hickman, Válka
královen – Jiří Kovařík, Honba aza obřím červem a jiná
dobrodružství – Petr Horký, Vzpomínky nebeského
jezdce – Filip Jánský, Vzdáleným nablízku – Tomáš
Halík, Generál z rodu rebelů – Selner, Jak jsme sbalili
zásoby a vyrazili za soby – Tomasz Nogol, Krajinou
domova s holí – Jan Bauer, Mami, je to člověk nebo
zvíře? - Hilde De Clerq, Velké stěny – Reinhold Messner,
Tanec na troskách – Milana Terloeva, Čekárny mého

života – L. Reinerová, How to be a little sod – Simon
Brett, True survival stries – Paul Doswell, Knedlíky –
Jarmila Mandžuková, Vrátil jsem se v pořádku a včas –
Jiří Bohata, Smrtící pravidla – Nora Roberts, V mysliv-
nách – Vl. Pittnerová, Stín větru – Ruiz Zafón, Skandál
– Susan Enoch, Vladci světla – Chopra Deepak, Záliv
osamění a zapomenuté australské povídky – Edgar
Dutka, Štíhlá paní s bílým kolem – K. Solan, Nic jako by
se nestalo – Bohuslav Trojan, Putování k čirému – M.
Balabán, Život nebyl žádná nuda – Gita Dudová, Klep-
toman – Karel Žilák, Vrahovi sluší smrt – M. Benedikt,
Hlas Bájných stvoření – Henri Loevenbrück, Iperium
Bohemorum, Merde! - Stephen Clarke, Pozorovatelka –
Petra Braunová, Selected Stories – Jerome Klapka Jero-
me, Dva proti Říši – Jiří Šulc, Operace Leningrad – Leo
Kessler, Přežila jsem – Immaculée Ilibagiza, Vášnivý
muž – Anthony Trollope, Bancroftova strategie –
Robert Ludlum, Rajská zahrada – Katie Fforde

150 let – 1. prosince 1857 se narodil v Litomyšli
Emanuel Veselík, hudební skladatel, učitel hudby.
130 let – 3. prosince 1877 se v Budislavi narodil
František Motyčka, umělecký malíř v Litomyšli,
v jehož obrazech jsou zachycena městská zakoutí,
kostely včetně interiérů, vystavoval svoje díla
ve vstupním prostoru svého domu.
75 let – 7. prosince 1932 se v České Třebové narodil
Jan Kapusta, historik a muzikolog, autor knih
o Litomyšli a jejích obyvatelích, osobách výtvarně
i hudebně činných – Matičkovi, Martinovi, Kmocho-
vi, Kopeckém. Psal také o sklářském umění na Lito-
myšlsku.
65 let – 8. prosince 1942 zemřel ve Sloupnici Jan
Šplíchal, malíř Litomyšlska a Vysočiny. Jeho obrazy
jsou v galeriích východočeských měst i v soukro-
mých sbírkách v Litomyšli a okolí.
95 let – 9. prosince 1912 se v Dolním Újezdu na rodil
kněz František Stříteský, poslední rektor Řádu
piaristů v Litomyšli. Vezeň v padesátých letech
minulého století, velký přítel studentů, vybudoval
první studentský domov v Litomyšli.
65 let – 11. prosince 1942 zemřel v Litomyšli Anto-
nín Jonáš, poštovní úředník v Litomyšli, předseda
správní komise města Litomyšle, člen řady dobro-
činných a vlasteneckých spolků.
90 let – 12. prosince 1917 zemřel v Draci v Albánii
litomyšlský rodák Karel Horský, profesor, spisova-
tel a dramatik.
65 let – 14. prosince 1942 zemřel v Osvětimi Rudolf
Faul, který v Litomyšli vlastnil továrnu na Party-
zánské ulici.
190 let – 16. prosince 1817 se v Němčicích narodil
Antonín Dvořák – malíř v Litomyšli. Jeho dílo popi-
sující život vesnického lidu a jejich zvyků je v měst-
ské galerii, uspořádáno několik výstav. 
25 let – 16. prosince 1982 zemřel Milan Romportl,
profesor fonetiky. Byl přískušníkem rodu Sommro-
vých, kteří vyráběli obuv. Jeho manželka je spisova-
telka, podle jeho poznámek napsala knihu
V zeleném křesle, která pojednává o Litomyšl. 
220 let – 17. prosince 1787 se v Libochovicích naro-
dil přírodověděc a národní buditel Jan Evangelista
Purkyně. Studoval v Litomyšli, vedecké práci se
věnoval v Čechách i v Polsku. Pamětní desku má
v rajské zahradě v klášteře. 
140 let - 22. prosince 1867 se v Cholticích narodil
Karel Hovorka, učitel v Sebranicích, spisovatel,
autor spisu sebranice a okolí.
110 let – 23. prosince 1897 se v Třebíči narodil
hudební skladatel Jiří Svoboda. Byl profesorem
učitelského ústavu v Litomyšli, dirigentem, auto-
rem hudebních knih. Přátelil se s básníkem Vítěz-
slavem Nezvalem, jehož verše zhudebnil. Na jeho
pozvání také básník do Litomyšle přijel na ochot-
nické představení jeho hry. 
45 let – 23. prosince 1962 zemřel v Litomyšli učitel
Josef Duchan, zpěvák, člen sborů Vlastimil a Čes-
kých učitelů, Sokol. Pohřben je v Litomyšli.
150 let – 27. prosince 1857 zemřel farář v Moraši-
cích Karel Horský, filosof a katolický spisovatel.       

Připravuje Miroslav Sobotka

Nové knižní tituly v Městské knihovně

Kalendárium Litomyšle
na prosinec 2007

Pro zvukové knihy do knihovny
Městská knihovna nabízí novou službu - půjčování
zvukových knih na kazetách a CD ROM. Tyto zvuko-
vé nosiče jsme nakoupili díky grantu, který jsme
získali v loňském roce od Ministerstva kultury.
Letos jsme ještě zakoupili program, umožňující
jejich zpracování na PC a teď nabízíme níže uvede-
né tituly k zapůjčení v čítárně Městské knihovny.
Půjčování je pro registrované čtenáře bezplatné a je
přednostně určeno našim slabozrakým spoluobča-
nům. Využít jej mohou ale i učitelé a profesoři čes-

kého jazyka nebo studenti a žáci, kteří si klasická
díla české a světové literatury poslechnou a seznámí
se tak s jejich obsahem. Předpokládáme, že o tuto
službu projeví zájem i ortoptika či dětské oddělení
litomyšlské nemocnice. A v neposlední řadě ji
mohou využít i starší a hůře pohybliví čtenáři. Vyso-
kou uměleckou hodnotu garantuje fakt, že jsou zvu-
kové knihy načteny našimi předními herci. A tak
nám nezbývá než popřát Vám příjemný poslech
v teple vašeho domova...                  Jana Kroulíková

Bible, Císařovy nové šaty a jiné povídky – H. Christian
Andersen, Co číhá za humny – Ivanka Devátá, Dobrá
a ještě lepší jitra – F. Nepil, Etnická hudba ve škole –
Zuzana Jurková, Gulliverovy cesty – Jonathan Swift,
Hurvínek skloňuje kočku, Křemílek a Vochomůrka –
V. Čtvrtek, Jak se buduje chalupa – František Nepil, Jan
Werich vesele i vážně – J.Werich, Jméno růže – Umber-
to Eco, Když jde malý bobr spát – Petr Skoumal, Kočičí
hra – István Orkény, Kočičiny kocourka Damiána – Vác-
lav Čtvrtek, Kytice – Karel Jaromír Erben, Maryša –
Alois Mrštík, Milionová bankovka – Mark Twain, Nejen
o rybách – Ota Pavel, O krásce a netvorovi, Pábitelé –
B.Hrabal, Patnáctiletý kapitán – J. Verne, Perličky
Bohumila Hrabala, Pohádky, Pohádky bratří Grimů,

Nabídka Knížek do ucha

Srdečně zveme všechny na vystoupení dětského diva-
delního spolku  “Radovánek”, které se koná  17. pro-
since v aule 3. ZŠ od  15.30 hodin. Děti vám zahrají
pohádku “Proužkované království”, dále uvidíte
hudební  klip “Vodník” a na závěr vystoupí malé  mažo-
retky.                                       Vychovatelky 3. ZŠ Litomyšl

Pozvání na divadelní
vystoupení 

Pohádky o mašinkách, Povídky z druhé kapsy –
K. Čapek, Praha v pověstech a mýtech – Jiří Seydler,
Příběhy Petra Šabacha – P. Šabach, Psí kazeta (CD),
Sága rodu Forsytů – John Galsworthy, Slavné příběhy
Sherlocka Holmese – Arthur Conan Doyle, Soudce
a jeho kat – Friedrich Dürrenmatt, Staré cikánské písně
– Ida Kelarová, Stella Zázvorková, Syn lovce medvědů –
K. May, Špalíček – František Hrubín, Švestka – Smol-
jak, Svěrák, To nejlepší pro nejmenší – V. Čtvrtek, Toul-
ky českou minulostí 1 – 16, Tři mušketýři – A. Dumas,
Tři muži ve člunu – Jerome Klapka, Vánoce s Františ-
kem Nepilem – F. Nepil, Vánoční povídky – Charles Dic-
kens, Z deníku kocoura Modroočka – Josef Kolář,
Životem křížem krážem – Miroslav Zikmund.
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Slova moudrých: Etika úcty k životu žádá, aby-
chom vždy nějak a něčím byli lidmi pro lidi. 

A. Scheitzer

Své významné životní jubileum v říjnu osla-
vili spoluobčané:
80 let - Bohumila Výborná
85 let - Marie Beranová, Jaroslav Kučera, Anto-
nín Mikyska
90 let - Marie Karbulová, Vojtech Sýkora
93 let - Marie Straková (všichni z Litomyšle)

Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Ondřej Trefil, Moravská Třebová a Kateřina Rou-
sová, Moravská Třebová, Jiří Koky, Litomyšl
a Eva Jašková, Litomyšl, Stanislav Doležal, Lito-
myšl a Markéta Pečenková, Litomyšl, Václav
Kadlec, Janov a Alena Bednářová, Janov, Ros-
tislv Vondrouš, Holice a Anna Glesnerová, Něm-
čice, Miroslav Pachl, Dolní Újezd a Zuzana
Sodomková, Proseč, Karel Stolín, Třebovice
a Lenka Kovářová, Litomyšl, Petr Sládek, Mora-
šice a Markéta Vokasová, Morašice, Jiří Jambo-
ra, Tanvald a Simona Stolínová, Třebovice, Pevel
Herynek, Poříčí u Litomyšle a Lucie Gálová,
Litomyšl, Václav Hác, Němčice a Marie Junková,
Němčice, Martin Borek, Rybník a Silvie Jando-
vá, Rybník. 
Novomanželům přejeme mnoho spokojenosti,
manželské pohody a vzájemného porozumění.

V. Kučerová, SPOZ

Dnešní šálek bude lehce zatuchlý. Stává se, že set-
kání tradičního pijáka čaje s tímto silným druhem
může vyvolat na gastronomické poměry nezvykle
bohaté emoce. Ty patrně nejlépe vystihuje zvolání:
„Fuj, vývar ze starých plesnivých židlí!“ Jak je to
možné? Vždyť čaj je snad - pochutina? 
Tento nápoj si zkrátka už nikdy neobjednáte, nebo
se stane cosi nepopsatelného a nezachytitelného.
Totiž, že dojde ke splynutí esence čaje s podstatou
vaší duše, kdy se vám povede pochopit čaj, který
pijete. Na oplátku čaj porozumí vám, čaj pak pije vás
a výsledkem je oboustranná spokojenost. Úplně to
samé se děje i mezi lidmi. Říká se tomu zamilova-
nost. Jakmile kdesi uvnitř vznikne tento stav, stačí
jen pomyslet: „Ach ano, už za hodinku se setká-
me…“ a zaplaví vás radostné chvění a niterný pocit
naplněnosti. (Řeč je stále o čaji, ano?) 
Čaj je to vskutku neobvyklý, vždyť k jeho vzniku
jsou potřeba bakterie a plísně. Vůně čaje je nasládle
zemitá až zatuchlá, barva nápoje velmi temná,
na světle s tmavooranžovým nádechem. Chuť, ta
nesmírně uspokojující chuť, je velmi plná, lehce
nahořklá, zemitá, s nepatrnou svíravostí. Snad
žádný jiný čaj, na který dostanete chuť, nesplní
do puntíku přesně vaše očekávání. „Jako obvykle,“
říkají zpravidla takoví hosté s lehkým smutkem

v očích, který ztratí, až když položí prázdný šálek
na stůl.
Velice poťouchlým trikem, jak zvýšit věhlas čehoko-
liv, je našít tomu nálepku jakéhosi zázračného vše-
léku, jehož účinky jsou pouhou lidskou myslí
neuchopitelné. „Je to na všechno, mladá paní,
a ještě po tom zhubnete,“ ustálil se v posledních pár
stovkách let obchodní slogan pro tento čajový
nápoj. Nebo: „Jeho účinky zkoumá hromada labora-
toří a vlastně se stále neví, jak to funguje.“ Posled-
ní douškou bývá zkazka, jak císař na smrtelném loži
sotva smočil rty… , no vidíte. A teď si vezměte, že je
to v tomto případě všechno pravda. 
Příprava nápoje je prostá, ortodoxní, zaléváme
vroucí vodou a necháme pět minut louhovat. Zkus-
te, prosím, tato nepříliš známá vylepšení. Můžete
k lístkům před zalitím přihodit zarovnanou lžičku
skořice. Takový nápoj dle účinku zove se Čajem zna-
vených poutníků a je naprosto vynikající. Anebo
krátce po zalití přihoďte hvězdičku badyánu. To je
Čaj sychravého času a má úžasné zahřívací účinky.
A někdo něžnější možná přivítá tento nápoj s jed-
ním či dvěma kvítky čínské chryzantémy pro zjem-
nění chuti. A to je všechno. Vlastně ještě něco. Čaj
se jmenuje Pu-erh. Tak dobré pití!

Kamil Novotný

Šálek čaje Kamila Novotného

Přestože sám říká, že síly už mu ubývají, trápí ho vytr-
žený zub v podstatě jen proto, že nemůže s řemeslníky
pana Ladislava Klejcha ze Sebranic vylézt na lešení
kolem věže kostela v Cerekvici. Tam v současné době
budují úplně novou konstrukci. “Chtěl bych být postra-
datelný, možná kdyby se našlo dost ochotných lidí,
nemusel bych tolik pracovat,” říká pro měsíčník lito-
myšlské římskokatolické farnosti, na jiném místě ale
přiznává: “Pracuji rád, protože tím relaxuji, je pro mě
důležitý výdej energie.” A je zřejmé, že i v šedesáti
letech jí má dostatek. V jeho farnosti nyní probíhají
opravy kostelů v Cerekvici nad Loučnou, v Trstenici,
v Čisté, v Makově a začala oprava kostela v Janově. 
Kudy vedla cesta salesiána a administrátora v Litomyš-
li Františka Beneše na místní vikariát? Narodil se
v Cerekvici nad Loučnou, studoval jedinou vysokou

školu, kterou mu tehdejší režim dovolil - zeměděl-
skou. I když se v osmé třídě poprvé a platonicky zami-
loval, druhou a věčnou láskou se stala ta duchovní.
Po studiích na zemědělské škole byl na vojně na Šuma-
vě a 21. srpen byl dnem, kdy měl skládat zkoušky
na poddůstojnické škole. Nejistotu při obsazování
oblasti sovětskými vojenskými oddíly prožil v lese.
”Nevím, jak bych se zachoval, kdybychom dostali roz-
kaz jít do boje, po člověku bych ale střelit nedokázal,”
vzpomíná na tu dobu P. Beneš. Zažil i výslechy Státní
bezpečnosti, na několik týdnů mu byl odebrán státní
souhlas. “Tehdy jsem se stáhl od lidí, abych je neohro-
žoval, ale to je minulost,” vzpomíná. Do Litomyšle při-
šel ze Dvora Králové nad Labem jako farář v roce 1991,
za necelý rok převzal službu vikáře. V roce 2000 oceni-
la Litomyšl jeho přínos litomyšlské veřejnosti Cenou
Města. “Tehdy jsem ji přijal s velkým překvapením,
patří podle mne všem duchovním ve městě,” říká
o tomto ocenění František Beneš. V loňském roce se
připojilo s oceněním i Město Dvůr Králové nad Labem,
které na svého faráře také vděčně vzpomíná. 
P. František Beneš patří k řeholnímu řádu salesiánů,
kteří se věnují především výchově mládeže. “Nejbližší
je mi služba člověku, hodně mi záleží na dobrých vzta-
zích mezi lidmi i institucemi,” vyznává se poutník
životem se šesti křížky a dodává, že nejčastěji se vrací
k Ježíši Kristu a jeho vztahu k člověku. “Z toho mohu
stále čerpat,” uzavírá své vyznání František Beneš. 
Redakce Lilie přeje oslavenci pevné zdraví, hodně sil
a energie, aby mohl stále naplňovat svoje poslání
povznášet člověka k vyšším hodnotám, jejichž součás-
tí je víra v Boha.                           -eh- foto Ivan Hudeček

Vikář František Beneš oslavil
kulaté jubileum

Chovatelé chladnokrevných a sportovních koní
děkují za zajištění bezproblémového provozu při pořá-
dání Hubertovy jízdy, která se konala 20. října 2007.
Poděkování patří odboru místního hospodářství MÚ,
Městské i státní policii a Technickým službám města
Litomyšle.                              Za chovatele Jaroslav Klejch

Před časem jsem byla operována na gynekologic-
kém oddělení nemocnice v Litomyšli. Jak před operací
tak po ní jsem se setkala s příjemným a ohleduplným
jednáním celého personálu - panem primařem počína-
je a sestřičkami konče. Chtěla bych touto cestou podě-
kovat všem za vlídné chování, které mi hodně
pomohlo v době po operaci.
Při této příležitosti také děkuji za laskavý přístup per-
sonálu na chirurgickém a interním oddělení, kde se
nedávno léčila naše maminka paní Marie Hurtová. 
V dnešní době,  kdy jsou zveřejňovány jen špatné zprá-
vy ze zdravotnictví, je potřeba ukázat na velmi dobrou
péči v tomto resortu. Kéž by to tak bylo všude.

Marie Rousková, Kozlov

Chtěla bych poděkovat touto cestou celému oční-
mu oddělení  nemocnice v Litomyšli, pod vedením pri-
máře MUDr. V. Lišky,  všem lékařům a sestřičkám
za laskavý a svědomitý přístup k pacientům. Na tomto
oddělení jsem byla v měsíci dubnu a říjmu  operována
na zelený a šedý zákal obou očí. Ještě jednou všem
děkuji a do dalších let přeji hodně úspěchů v práci
i osobním  životě. 

Alena Hladíková, Litomyšl

Srdečné poděkování primářce LDN paní MUDr. Kví-
čalové a všem  jejím spolupracovníkům za příkladnou
péči jak zdravotní, tak i morální při obnovování
chůze. Přeji mnoho dalších úspěchů nejen  odborných,
ale i soukromých. Ladislav Vlasák

PoděkováníLitomyšlská nemocnice je v kraji nejoblíbenější
V druhém ročníku internetového výzkumu společ-
nosti HealthCare Institute, které se zabývá certifi-
kací a průzkumy ve zdravotnictví, ohodnotili
respondenti Litomyšlskou nemocnici jako nejlepší
v Pardubickém kraji. Ačkoli se této ankety v našem
kraji zúčastnilo jen 358 lidí a nemá podle některých
velkou vypovídající schopnost, je to zatím jediný
způsob, jakým lze nemocnice srovnávat z pohledů
pacientů. Jedním ze základních bodů strategie roz-
voje nemocnice Libora Vylíčila při jeho nástupu

do funkce ředitele byla změna přístupu personálu
k pacientů. Respektovat individuální osobnost člo-
věka a zároveň mu v příjemném prostředí poskyto-
vat kvalitní zdravotnickou péči je mottem současné
Litomyšlské nemocnice a lidé to již podruhé
za sebou ocenili. Etický kodex zaměstnance této
nemocnice není jen papírem. Letos v nemocnici pro-
běhl komunikační audit, s jehož výsledky vedení
nemocnice plánuje dál pracovat na zlepšování péče
o své pacienty.                                                          -eh-

Změna mobilního čísla redakce 
724 917 054 (E. Hudečková)
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Českotřebovský Nil zahraje v pátek 14. prosince
v Music Clubu Kotelna
Rockový sound kapely Nil se opírá o jistý projev vyni-
kající zpěvačky Hanky Kosnovské, která působí suve-
rénním dojmem, podporovaný sehraným triem
v klasickém rockovém obsazení - kytara, basa, bicí.
Kapela ovlivněná především hudebním stylem grunge
a kapelami jako Incubus, Pearl Jam nebo Skunk Anan-
sie působí v současné sestavě na české hudební scéně
od roku 2002. Na svém kontě mají několik úspěšných
demosnímků a pravidelně koncertují nejen v ČR. K těm
nejúspěšnějším vystoupením patří koncert na Street
Festivalu v Berlíně, který byl odehrán na akci pořáda-
né k přistoupení nových členských zemí do EU nebo
host na halovém turné skupiny Čechomor. V polovině
roku 2005 se Nil zúčastnil soutěže Coca Cola Popstar,
po jejímž žebříčku vystoupal až do finále. Na začátku
tohoto roku vyšlo kapele debutové album The River

Spring u vydavatelství Indies Records. Ukázky z alba
na www.myspace.com/nil.cz

Hudební skupina Nil v Kotelně

Českotřebovský Nil  vystoupí v Music clubu Kotelna.

V sobotu 17. listopadu proběhlo na obecním úřadě
v Oucmanicích vánoční patchworkové šití. Návštěvni-
ce si mohly zkusit ušít zvoneček, hvězdičky, vánoční
prostírání a spoustu dalších drobností. Vánoční atmo-
sféru, která na nás všechny dýchla při tvoření různých
ozdob, dokreslovaly vánoční koledy a vůně horké gri-
otky. Odpoledne uteklo ani nevíme jak, ale myslím si,
že jsme si u toho všichni moc hezky odpočinuli
a načerpali energii pro další studené dny. Děkujeme
panu starostovi Veselému za poskytnutí prostor obec-
ního úřadu a těšíme se na další setkání s vámi třeba
právě zase v Oucmanicích nebo na našich pravidelných
dílnách v novém roce.

Za Spolek patchworku Litomyšl Dita Otavová

Vánoční šití 
v Oucmanicích

Litomyšlská rockgrassová formace PENDL se
rozhodla v sobotu 22. prosince 2007 pokřtít
svoje první CD. Jako chrám pro tuto blahoslave-
nou chvíli byl zvolen MUSIC CLUB KOTELNA,
kterou všichni členové kapely považují za svoji
domovskou scénu a kde bylo taktéž CD nahrá-
no. PENDL si desku nadělí jako dárek ke 3. naro-
zeninám. Datum
vzniku PENDLu se
tedy nachází někde
na konci roku 2004.
V repertoáru kapely
najdete skladby roc-
kových legend (jako
např. AC/DC, Kiss,
Rolling Stones...)
v aranži grass (myš-
leno bluegrass). Pos-
luchačům se tedy
nabízí správný nářez
v podání mandolíny,

banja, houslí, kytary a basy. Ač je tato sestava
nástrojů pro styl hudby, která svými kořeny
sahá do metalu a rocku a kterou PENDL hraje
nezvyklá, přesto to celé vyznívá velmi zajímavě
a dobře. Rozhodně živelnost hudby, tak jak vám
ji PENDL naservíruje, nenechá nikoho v klidu
a na pochybách. Kapela má za sebou nespočet

úspěšných koncertů
a je živoucím důka-
zem toho, že
i na amatérské úrov-
ni se dá udělat
hudba která baví.
Sobotní večer
s PENDLEM si může-
te nadělit jako před-
vánoční dárek a cd
PENDLu třeba jako
dárek vánoční.            

Milan Bartoš,
Music Club Kotelna 

Rockgrassový Pendl pokřtí
svoji první desku

První listopadovou sobotu jsme se opět sešly na šicí
dílně našeho spolku patchworkářek v Litomyšli. Ten-
tokrát jsme se zabývaly “crazy” technikou a to pře-
vodem obrázku (popřípadě fotografie)
do patchworku pod vedením Anni Tumové a Vlasty
Ritzingerové. Je to kreativní technika, při které se
uplatní všechny možné techniky šití na stroji
i v ruce, vyšívání a další techniky tvorby z textilu
a přízí. Samozřejmě také vůrčí schopnosti, fantazie
a záměr autorky. Obtížnost techniky závisí na výbě-
ru obrázku a zvoleném způsobu provedení. 
Na dílnu přišly i nové členky nebo zájemkyně o pat-
chwork, které zaujala naše výstava patchworku
“Sešívaná poezie” v galerii zámku Nové Hrady, která
probíhala od srpna do října letošního roku. 
Přestože převod obrázku do patchworku není zrovna
technika pro začátečníky, odnášely si domů již roze-
šité obrázky. Na této dílně jsme také shromáždily
šitá a voňavá vánoční přání pro potřeby našeho spol-
ku. Znovu jsme prožily příjemnou sobotu ve společ-
nosti lidí se stejným zájmem a podělily jsme se
o novinky v patchworku při kávě a dobrotách.

Renata Edlmanová

Patchworkový
obrázek

Účastníci exkurze před Pyramidou s Olivií.

Druhý říjnový týden čtyřicet studentů litomyšlského
gymnázia výjimečně netrávilo ve školních lavicích.
Místo toho se vydali své nabyté znalosti francouzštiny
aplikovat přímo v praxi, kam jinam než do samotné
Francie.
Poznávací exkurze začala večer 8. října a už následují-
cí ráno jsme se mohli procházet ulicemi Štrasburku.
Po prohlídce města a krásné gotické katedrály jsme se
autobusem přepravili do té části Štrasburku, kde sídlí
Evropský parlament, Rada Evropy a Evropský soud
pro lidská práva.
Téhož den nás čekalo dalších 500 km, které nás dělily
od hlavního města Francie. Celé dva následující dny
jsme se věnovali inspirující Paříži. Ve středu jsme
poznávali pravý břeh Seiny. Viděli jsme, mimo jiné,
Národní knihovnu v podobě čtyř otevřených knih,
kontroverzní Centre Pompidou, pařížskou radnici.
Na konci naší dlouhé cesty jsme měli možnost zhléd-
nout díla opravdových mistrů, a to v pařížském Louv-
ru, kam nás doprovodila i naše bývalá jazyková
asistentka Olivie. Po prohlídce Louvru jsme byli převe-
zeni na Sacré-Coeur, k bazilice, kterou by málokdo
označil za typicky francouzskou a kolem níž se odne-
paměti soustředili umělci nejen z Paříže. Druhý den
nás čekal ostrov l’Ile de la Cité s monumentální kated-

Všichni měli rádi Paříž...
rálou Notre Dame a levý břeh Seiny. Naše prohlídka
pokračovala Latinskou čtvrtí, St. Germain-des-Pres
přes Luxemburské zahrady. Prohlídka Paříže by určitě
nebyla úplná bez návštěvy Eiffelovy věže.
Cestou domů nás čekala ještě poslední zastávka
u gotické katedrály v Remeši, kde bývali korunování
francouzští králové. Domů jsme se vrátili vyčerpaní,
ale nadlouho inspirovaní krásnou Francií. 

Nikola Tláskalová, oktáva GAJ

Prodej vánočních stromků
Městské lesy budou prodávat

vánoční stromky ve čtvrtek
13. prosince na tradičním místě

u věže na Smetanově nám.
a v pátek 14. prosince

na fořtovně ve Strakově
v časech od 9 do 16 hodin.
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Vyprávění o litomyšlských domech - 12
Dům čp. 43
původ domu je goticko-
renesanční. Radikální pře-
stavba probíhala v roce
1914. 
Z tohoto domu pocházely tři generace rodu Hradec-
kých, kteří pracovali ve službách města. Byl to otec
Jan Hradecký, synové Jan Antonín Hradecký, městský
sirotčí, a Jiří Vilém Hradecký, který zastával funkci
městského tajemníka. Jejich matka Barbora byla sho-
dou okolností též rozená Hradecká. Byla sestrou
purkmistra Jiřího Hradeckého (z čp. 137), který byl
prvním voleným purkmistrem (1850 - 1865). Manžel-
kou Jiřího Viléma byla Jindřiška Kallesová, dcera
výrobce klavírů a jejich syn Jiří Hradecký byl sekčním
šéfem v Praze. Jako důchodce bydlel na Záhradi. Jiří
Vilém Hradecký, narozen 1827, vystudoval práva a byl
v Praze koncipientem u JUDr. F. A. Braunera, lito-
myšlského rodáka. Poté působil v Litomyšli u notáře
Bedřicha Rudolfa. Ve službách obce pracoval dlou-
hých třicet devět let. Zemřel u své dcery Johany
v Blatné v jižních Čechách.

Dům čp. 44
je jednopatrový renesančního původu. Prostor loubí
je překlenut dvěma póly křížové klenby. Fasáda byla
upravena v 19. století.
V roce 1880 přichází do Litomyšle Otto Ullmann, naro-
zen 1858 v Luži, který přijal v Litomyšli místo kapel-
níka Ostrostřelecké hudby a ubytoval se v tomto
domě. Hudbě se věnoval velmi intenzívně. Založil zde
Spolek pro komorní hudbu, jehož členy byli i Josef
Theurer a Josef Šimek. Na koncertě na Karlově 28.
srpna 1881 seznámili tito tři hudebníci poprvé lito-
myšlské obecenstvo se Smetanovým Triem g - moll,
které umělec složil po smrti své dcerušky Bedřišky.
Ullmann hrál při vystoupení part violoncellisty. Vyu-
čoval různým hudebním nástrojům a věnoval se i čin-
nosti skladatelské.
Ullmanovi se zde narodily tři děti Celestýna (1882),
Otto (1883) a Karel (1886). Oba synové se věnovali
rovněž hudbě. Otto působil v Budapešti, kde založil
významný orchestr, s kterým vystupoval nejen
v Budapešti, ale zajížděl s ním i do Švédska (Stockhol-
mu, Göteborgu), do Berlína a různých míst ve Švýcar-
sku. Později přijal maďarské občanství a od r. 1928 již
Litomyšl nenavštívil. Karel zůstal v Čechách a stal se
členem České filharmonie. 
Otto Ullmann působil v Litomyšli jen sedm let. Roku
1887 odešel do Prahy jako první houslista orchestru
Národního divadla. Později byl členem mnohých
významných orchestrů i mimo Prahu. Zemřel roku
1907 ve svých čtyřiceti devíti letech.
V domě bydlel i primář litomyšlské nemocnice a měst-
ský lékař František Teplý (1843 - 1920), autor rozsáh-
lých vzpomínek, zvláště na rok 1866, které jsou
uloženy v Regionálním muzeu Litomyšl.
V nájmu zde bydlel Vilém Štolc s rodinou. Vilém za 1.
světové války bojoval jako československý legionář.
Po válce byl s bratrem Oskarem spolumajitelem továr-
ny na obuv v čp. 14, Jiráskova ulice. V roce 1927 se
manželům Štolcovým narodil syn Josef. Celá rodina
musela za nacistické okupace odjet transportem 3.
prosince 1942 nejprve do Pardubic a odtud za dva dny
do Terezína. Již 23. ledna 1943 byli převezeni do kon-
centračního tábora v Osvětimi, kde všichni našli smrt.

Dům čp. 45
má značnou památkovou
hodnotu. Jeho původ je
g o t i c k o - r e n e s a n č n í .

Býval zde Městský gruntovní úřad. Po ohni roku 1814
byl dům zcela přestavěn.
Roku 1879 zde zemřela Kateřina Skácelová, členka
Spolku paní a dívek, která odkázala více než jednu
polovinu svého jmění (přes čtyři tisíce zlatých) chu-
dým studujícím, vdovám a sirotkům. Takové odkazy
byly v té době novinkami. Dobročinnost v 19. století
získávala nového velmi důležitého významu. Lito-
myšlský Spolek paní a dívek plnil na tomto úseku
nesmírně důležitou úlohu.
K domu má vztah i spisovatel Viktor Kamil Jeřábek,
narozený v čp. 108. Roku 1893 se mu zde narodil syn
Čestmír, později rovněž spisovatel. Čestmír Jeřábek
po roce 1945 pracoval jako předseda Sdružení morav-
ských spisovatelů. Žil v Brně, kde také roku 1981

V Brně proběhlo ve středu 14. listopadu celostátní
finále pěvecké soutěže Slavíci ve školní lavici. Lito-
myšl a jeho gymnázium zde reprezentovala třináctile-
tá zpívající houslistka Jana Věnečková. V silné
konkurenci zpěváčků ze škol celé ČR zde se svojí vlast-
ní písní “Smutné oči” obsadila výborné druhé místo
a odvezla si tak stříbrného slavíka.
Ve dnech 23. - 25. listopadu se v brněnském kulturním
centru Sýpka konalo finále 19. ročníku celostátního
soutěžního hudebního festivalu mládeže Brána. Pos-
luchači i odborná porota v čele s Jiřím moravským
Brabcem vyslechli během tohoto „hudebního marato-
nu“ téměř čtyři desítky velmi kvalitních vystoupení
finalistů ze všech koutů České republiky. V kategorii
skupin do patnácti let zde po postupu z oblastního
kola vystoupila i litomyšlská sesterská skupina VĚNDY
Jany a Ivy Věnečkových. Přesvědčivým přednesem
třech vlastních skladeb, nápaditostí svých aranží a sla-
děnými dvojhlasy získaly ve finále první místo
a odvezly si tak Bránu 2007. Jana Věnečková navíc
v kategorii sólistů obsadila vynikající druhé místo
za vítězným Víťou Dvořáčkem z Brna.                    -red-

Věndy přivezly z Brna
zlatou Bránu 2007

16. listopadu 2007 oslavila
90. narozeniny paní Marie Karbu-
lová. Výbor TJ SOKOL Litomyšl,
členové jednoty a parta “žen” se
připojuje k řadě gratulantů a přeje
Marušce hodně zdraví, pohody
a životního elánu.

Paní Marie svůj život zasvětila práci, rodině a SOKOLU.
Vyrůstala v sokolské rodině v Žiželicích, nyní dlouhá
léta žije v Litomyšli. Své pohnuté vzpomínky má
na sokolský slet v roce 1939 a 1948. Ve svých 77 letech
cvičila ve skladbě žen na Strahově, zúčastnila se i sletů
v letech 2000 a 2006 ve sletovém průvodu a jako
divák. Drobná, stále usměvavá paní, plná nadšení
a elánu - tak to je 90ti letá Marie Karbulová.                    

TJ SOKOL Litomyšl

Blahopřání

K domu čp. 45 (uprostřed) se značnou památkovou hodno-
tou měl vztah i spisovatel Viktor Kamil Jeřábek. V roce 1893
se tu narodil jeho syn, spisovatel Čestmír Jeřábek.

Jana Věnečková

Dne 17. prosince se dožívá krás-
ných 90 let paní Vlasta Navrátilová
(Tichá). Pevné zdraví a radost
do dalších let přeje 

Alena Nohavcová 
a Viktor Tichý s rodinami

V úterý 11. prosince se dožívá 75. narozenin naše
maminka, babička paní Marie Fuksová. Hodně zdraví
a spokojenosti ji přejí 

dcera Eva s manželem, vnoučata a pravnoučata

25. listopadu uplynulo 6 roků, co mě navždy opustil
můj manžel Jaroslav Driml. Kdo jste ho znali, vzpo-
měňte se mnou. Manželka

Vzpomínka

zemřel. Část jeho díla se vztahuje k našemu městu. Je
to román Odcházím, přijdu, který líčí poslední údobí
života Boženy Němcové a román Jitro se zpěvem, kde
se dovídáme o životě v Litomyšli, Smetanově rodině
a narození Bedřicha Smetany v roce 1824.
Bydlel zde Otto Popler (1855 - 1940), učitel, publicis-
ta a významný kulturní pracovník. Býval místostaros-
tou pěveckého spolku Vlastimil. Psával hudební
referáty do sborníků a regionálních časopisů. Velkou
zásluhu má na vedení kroniky města Litomyšle,
do které psal v letech 1918 - 1930. Jeho manželka
byla dcerou Jana Jeřábka (1822 - 1903), faktora zdej-
ší tiskárny, a sestrou spisovatele Viktora Kamila
Jeřábka.
V domě bývalo čalounictví a dekoratérství Františka
Sobotky, činného v mnoha spolcích, náčelníka těloc-
vičné jednoty Sokol v letech 1925 - 26, tehdy již v nové
budově sokolovny, která byla slavnostně otevřena 16.
srpna 1925. Otevření nové sokolovny se zúčastnilo
na tři tisíce sokolů. Hlavní proslov pronesl vzdělavatel
Čsl. obce sokolské, litomyšlský rodák Jan Hiller, jehož
pamětní deska je umístěna na domě čp. 171, Šantovo
náměstí. I manželka Františka Sobotky byla náčelnicí
Sokola v letech 1918 - 1921 a to ještě jako svobodná
Anna Knotková. Na domě je orientační bronzová deska
tohoto znění: V tomto domě se v roce 1893 narodil spi-
sovatel Čestmír Jeřábek (†1981).      

Připravuje Alena Randáková

Vážené maminky a milí tatínkové, máte zájem o přivítání Vašeho narozeného miminka mezi občány
města Litomyšl? Přihlásit se můžete na podatelně městského úřadu. Vítání probíhá přibližně jednou
za tři měsíce v obřadní síni města Litomyšl. Jste srdečně zváni. 
Bližší informace o průběhu a termínech se dozvíte na podatelně.
V obřadní síni Města Litomyšl jsme v měsíci říjnu a listopadu přivítali tyto děti:
V říjnu: Lukáše Hochbergra, Daniela Vargu, Tomáše Posta, Daniela Krčmu, Matěje Dvořáka, Nelu Šmej-
dovou, Natálii Navrátilovou, Štěpána Halouska a Adélu Vackovou. V listopadu: Viléma Voříška, Kateři-
nu Ludrovou, Viktorii Šmejdovou a Beátu Zemánkovou.                              Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti rodičům
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Na začátku prosince zastihla i naše město stávka škol-
ských zaměstnanců. Protože je mi jasné, že to někte-
rým rodinám způsobilo problémy, což mě na celé této
záležitosti mrzí nejvíce, pociťuji jako svou povinnost
vysvětlit některé okolnosti, které vedly k této situaci.
Dlouhodobým problémem naší společnosti je malá část
HDP, která se každoročně vyčleňuje na školství. Je to
o celé procento méně než v ostatních srovnatelných
zemích (EU=5,4%, ČR=4,4%) a to dělá ročně několik
miliard rozdíl. To je problém dlouhodobý a trvá tu
po celou dobu existence České republiky. 
Momentální problém spočívá v připravovaném rozpo-
čtu na rok 2008, kde se dosud počítá se zvýšením výda-
jů na školství o 1,5%, ve chvíli vzniku tohoto článku se
uvažuje o zvýšení o necelou 1 miliardu, což problém
řeší jen částečně, i to je evidentně méně, než jaká se
očekává inflace, a je to také méně, než jaké hlásí pový-
šení jiné resorty. Jinými slovy do školství se v České
republice dává dlouhodobě méně než jinde a letos
hrozí, že tento rozdíl bude ještě prohlouben. 
Další podstatnou věcí je to, o co konkrétně pracovní-
kům ve školství jde. Mluví se vždy o platech učitelů
a uvádějí se různá konkrétní čísla. Nebudu zastírat, že
se učitelé cítí nedoceněni, ale rozhodně to není jediný
důvod jejich protestů. Je pravdou, že plat učitelů se
pohybuje kolem celostátního průměru. Ať si každý
sám usoudí, jestli je ta práce obtížná, nebo lehká. Asi
jako každá jiná má své světlé stránky a svá
rizika.Jenom bych připomenul, že průměrný plat
vysokoškolsky vzdělaných lidí u nás je výrazně nad 30
tisíc. A učitelé jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé.
Z tohoto hlediska jsou najednou v minimálně desetiti-
sícovém propadu oproti srovnatelným povoláním.
Další skupinou velmi problematickou jsou nepedago-
gičtí pracovníci. Uklízečky, ale i školník, který zrovna
nemá desítky let praxe, mají tabulkově plat nižší, než
je minimální mzda! Pokud by někdo nevěřil, rád mu
dám k nahlédnutí.

Jak jsem ale již uvedl výše, problém není jen
ve mzdách. Dlouhá léta již stagnují finance na učební
pomůcky. Jejich nabídka je obrovská, ale dotace na ně
jsou zhruba na nominální úrovni před deseti lety,
samozřejmě je vše dražší, takže z toho nutně vyplývá,
že stále více musí přispívat rodiče, škola prostě nemá
dávat z čeho. Další významnou položkou, která byla
zrušena, jsou peníze na výpočetní techniku. Pro Vaši
informaci získala škola v minulých letech až 300 tisíc
korun ročně na vybavení počítači, internet, výukové
programy a vzdělávání učitelů ve znalosti práce s počí-
tačem. Letos dosud nic, bylo to zcela zrušeno a ani
pro příští rok se s tím nepočítá.
A ne nepodstatnou měrou nás jako pracovníky ve škol-
ství musí znepokojovat to, že již více než dva měsíce
nemáme ministra, náš resort řídí člověk, který je záro-
veň ministrem ŽP, předsedou parlamentní strany
a momentálně řeší úplně jiné problémy, než aby se
věnoval naší problematice. Už se objevilo snad pět
jmen různých kandidátů, ale není vůle to řešit jako
akutní problém.
Pokusil jsem se zde vysvětlit těm, kdo přečetli celé, co
učitele vede ke stávce. Chci zdůraznit, že v kontextu
ostatních škol, hlavně venkovských, nepatříme mezi
školy, které jsou na tom relativně špatně. Jedním
z důvodů je to, že Město Litomyšl se ke svým školám
chová velmi vstřícně a ono samo v řadě míst supluje
stát a své školy podporuje. Chci uvést, že si toho váží-
me, že si to plně uvědomujeme, a že tedy toto vystou-
pení není v žádném případě namířeno proti našemu
zřizovateli, tedy Městu Litomyšl. Chceme vystoupit
proti dlouhodobě přezíravé politice státu k resortu,
který každá vláda vyhlašuje za svou prioritu. A vyjad-
řujeme tím i svůj nesouhlas s takovou politikou státu,
kde se stále více plateb přenáší na rodiče a města. Byl
bych rád, abyste i vy rodiče nás pochopili a vyjádřili
nám podporu. 

Pavel Jirsa, ředitel ZŠ T.G.Masaryka

Stávka zaměstnanců školství

Židovské spolky
Dějiny židovského osíd-
lení Litomyšle jsme již
probrali téměř celé. Jedi-
ným, co zbývá, jsou židovské spolky. V Litomyšli
existovaly dva - Chevra kadiša a Izrealitský spolek
dam.
Chevra kadiša (dosl. Svaté bratrstvo) je dobrovolný
spolek židovských věřících, jehož povinností je, aby
zesnulý - bez rozdílu chudý nebo bohatý - byl v nej-

nejsou, ačkoliv oficiálně
byl spolek zrušen až
v červnu 1942.
Izraelitský spolek dam

byl tradičním dobrovolnickým spolkem zabývajícím
se charitativní činností v rámci své domovské obce
anebo rabinátu. Spolek pořádal přátelské večery,
čajové dýchánky, pořádal sbírky na osiřelé děti,
válečné raněné a další anebo přispíval na konání
svateb chudým nevěstám. V Litomyšli spolek vznikl
v říjnu 1897 a jak samy členky popisují svou čin-
nost, jeho účelem jeho jest příležitostné podporo-
vání potřeb. Ke zrušení spolku došlo 6. srpna 1943,
zanikl však až k 12. červenci 1946.
Jak již bylo zmíněno v minulých dílech vyprávění
o židovských dějinách města, příchodem nacistů
do Československa nejenom končí období samostat-
ného českého státu a začínají tvrdá válečná léta plná
nesvobody, ale končí také velká a slavná židovská éra
v Čechách. A nejenom v Čechách, takřka v celé Evro-
pě. Poválečná léta znamenají také konec židovské
obce v Litomyšli. Poslední cesta téměř všech Židů,
kteří ve městě před válkou žili, vedla po rampě osvě-
timské vlečky k plynovým komorám. Domů, do Lito-
myšle, se vrátilo jen pár občanů židovského původu.
Vyhlazení Židů bylo téměř naprosté, záměr konečné-
ho řešení byl doveden k téměř dokonalému konci.
Dějiny židovských obyvatel ve městě se takto završily
ve své dlouhé existenci trvající šest století. Doufám,
že jsem vám čtenářům oživila jejich přítomnost
ve městě a že si více současných obyvatel města uvě-
domí, že zde tato komunita ještě ne zcela dávno žila.
A třeba se také zastaví u pamětní desky připomínají-
cí někdejší synagogu a vzpomenou na ty, kteří sem
chodívali vykonávat náboženské obřady a kteří tak
tragicky zahynuli v polské Osvětimi. 

M. Ludvíková, pokračování

Pamětní deska připomíná místo, kde stávala synagoga

V sobotu 10. listopadu jsme se zúčast-
nili finále mezinárodní soutěže First
Lego League v Praze. Letošní FLL se
konalo již podruhé, díky loňskému
úspěšnému pilotnímu kolu. 
Soutěž se skládala ze sestrojení robo-
ta, jeho naprogramování a splnění

zadaných úkolů. Další část byla prezentace, kde bylo
zadáno téma výzkumu a jeho prezentování před poro-
tou. 
I přesto, že konkurence ostatních týmů byla velká,
podařilo se nám získat pohár a diplom za 1. místo
a diplom za 3. místo, celkově jsme se umístili v první
polovině žebříčku.            Zuzka Telecká, 3. ZŠ Litomyšl

Modrásci
stavěli z Lega

Půjčovna přívěsů
Tel.: 602 486 035

Židovské dějiny Litomyšle VIII.

lepším pořádku pochován po izraelitském způsobu.
Tělo nebožtíka bratři omyjí, připraví k pohřbení,
doprovodí zemřelého ke hrobu a účastní se také
posledních obřadů a zádušních bohoslužeb. Mimo to
patří mezi úkoly a povinnosti spolku také péče
o nemocné bez výjimky - chudé i bohaté.
Spolek byl založen v listopadu 1889 za účelem ošet-
řování nemocných vůbec, zaopatření chudých
nemocných a po- hřbívání zesnulých. 
Zápisová kniha svatého bratrstva je vedena do roku
1931, resp. do 1934. Záznamy z tohoto roku však již

•vedoucí směny
•vedoucí expedice
• tiskař
•pomocník tiskaře
•strojník/technik
•skladník/řezač
• řezač
•knihařky
•pomocníci do knihárny

Kontakt: H.R.G. spol. s r. o.
Svitavská 1203 • Litomyšl
Ing. Václav Loufek • tel. 724 021 556

přijme ihned

zaměstnance i bez zkušeností v oboru
na tato pracovní místa:

do jednosměnného a vícesměnného pro-
vozu v nové tiskárně v průmyslové zóně.
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Otec, matka, syn a jeho manželka – všichni Tomkovi
z partnerské Levoče tvoří seskupení absolventů košické
konzervatoře, kteří svoji lásku a úctu k historii realizu-
jí v hudebních variacích překlenujících staletí. I když
absolvovali konzervatoř každý na jiný soudobý nástroj,
stará hudba je natolik okouzlila, že společně vytvořili
kvarteto s loutnou, spinetem, violou da Gamba a zobco-
vou flétnou. Základ jejich repertoáru tvoří především
písně a tance Pestrého sborníku levočského z poloviny
17. století, kterými zahájili v neděli 4. listopadu v kon-
gresovém sále zámku svoje vystoupení v rámci 478.
Litomyšlského hudebního večera. V dobových brokáto-
vých kostýmech hrou na originálních nástrojích nabídli
zaplněnému sálu iluzi dávných století. „Taneční sara-
bandy ze souboru 142 skladeb sborníku se ve své době
netěšily přízni tehdejších duchovních, protože pro blíz-
kost tanečníků byla považována za hříšnou,“ prováděl
posluchače jednotlivými skladbami f létnista Peter

Tomko. Nezapřel v sobě kantora a seznámil přítomné
s historií sborníku.
Kvartet prezentuje i skladby dalších autorů – J. Dow-
landa, R. Valentina, J. B. Pergolessiho, A. Vivaldiho, G.
F. Handela, J. S. Bacha a dalších skladatelů 16. - 18.
století. Šíří je nejen na Slovensku, ale i v Čechách
a v Polsku, kde mají v Tarnově přátele. Hráli v Chorvat-
sku, v Itálii, ve Finsku, v Mexiku i na Kypru. „V lednu
roku 1998 jsme hráli na Spišském hradě středoevrop-
ským prezidentům, kteří se v Levoči sešli čtyři roky
po své společné návštěvě Litomyšle,“ vzpomíná Peter
Tomko a bezděčně tak doplňuje dalsí ze střípků naše-
ho vzájemného partnerství. Máme opravdu tolik spo-
lečného, škoda jen, že si příjemnou slovenštinu
a hudbu, která evokuje pohádkové plesy, nepřišlo
poslechnout více malých posluchač. Vždyť pro ně už
začíná být tato řeč cizím jazykem.
Kongresový sál je přívětivým prostředím pro tento
druh produkce. „Hrajeme rádi akusticky v komorněj-
ším prostředí,“ přiznal Peter Tomko a dodal: „Nejlépe
naše skladby zní na vernisážích v muzeích či jiných
historických objektech, kde je iluze díky kostýmům
téměř dokonalá. Snažíme se hrát tak, jak to asi mohlo
před čtyřmi stoletími znít,“ uzavřel vedoucí skupiny
a hlava rodiny Tomkových Peter.
Litomyšlský hudební večer nabídl svým posluchačům
hned několik přesahů. Peter Tomko nezapomněl
pochválit práci flétnisty Pavla Čípa ze Zubří, který už
pro něj vyrobil několik pozoruhodných nástrojů.
Dodnes je také členem České hudební společnosti.
Tomko Quartet dává jasně najevo všem, kterým hraje,
že nejen hudba boří hranice.     -eh- foto Ivan Hudeček

Kvartet z Levoče nabídl iluzi 17. století

V sobotu 3. listpadu proběhlo ve cvičebním sálu Vesel-
ka první seznámení s tanci a rytmy v arabsko- španěl-
ském stylu pod vedením Ivany Dvořákové z Brna.
Pro ty, kteří si nedokáží pod arabsko-španělskými
rytmy nic představit, můžeme přiblížit, že jedná
o v poslední době velmi vyhledávané tzv. břišní tance.
Za zvuku cinkajících penízků jsme se společně přene-
sly do vzdálených zemí a vyzkoušely jsme si aspoň
na chvíli stát se jednou z krásných tanečnic, které
tančí pro svého sultána.
Kurz orientální břišních tanců je určen jak pro úplné
začátečníky tak i pro mírně pokročilé. Vyzkoušely jsme
si jak správně provádět základní prvky těchto tanců
a společně jsme protančily odpoledne v příjemném
prostředí moderního a prostorného sálu.
Tato pohybová aktivita je určena pro ženy a dívky bez
omezení věku a siluety. Dokonce se dá říci, že pár kil
navíc je zde výhodou. Zveme všechny slečny a dámy,

Břišní tance na Veselce

V sobotu 3. listopadu připravili pracovníci Domu soci-
ální péče U sv. Josefa v Chotovicích sportovní odpoled-
ne plné stolního tenisu. Díky příkladné spolupráci
s Obecním úřadem mohli sportovci využít prostory
ve staré škole.
Turnaj se hrál na dvou stolech a tak se do hry mohli
zapojit nejen děti, ale i dospělí.
Organizátory velmi potěšila účast 22 dětí a desítky
dospělých. Hrálo se jak ve dvouhře tak i ve čtyřhře.
V každé kategorii byly připraveny ceny pro vítěze
a oceněni byla i další místa na stupních vítězů. Dobré
pohodě ve sportovním zápolení přispělo i připravené
pohoštění. Po závěrečném ceremoniálu a vyhodnocení
sportovního odpoledne jsme naplánovali jeho pokra-
čování a to tentokrát s mikulášskou nadílkou. 

Radka Macková, Dům soc. péče Chotovice

Stolní tenis 
v Chotovicích 

Tradiční Meziná-
rodní vánoční
výstava v prosto-
rách Střední školy
zahradnické Lito-
myšlse koná
v neděli 16. pro-
since od 9 do 18
hodin a v pondělí
17. prosince od 8
do 15 hodin.
Na přípravě výstavy floristiky a vánočních vazeb se
budou podílet i studenti ze zahradnických škol z Pol-
ska, Francie, Itálie, Slovenska a Holandska. Kromě
prací žáků školy v Litomyšl a jejich partnerských škol
budete moci shlédnout i ukázky z dalších evropských
zemí, například z Řecka.                                           -red-

Floristické variace
na téma Vánoce

Farní charita Nové Hrady vás srdečně zve
na vánoční výstavu keramiky, floristiky a zdo-
bených perníčků v pátek 14. prosince od 10
do 17 hodin na zámku v Nových Hradech.
V sobotu 15. prosince výstava pokračuje, mezi
13. a 15. hodinou bude navíc obohacena ukáz-
kami zdobení perníčků paní Blankou Nádvorní-
kovou. Program vyvrcholí v 16 hodin, kdy
zámkem zazní středověké písně v podání
hudebního uskupení Gaudi, jehož členové
zahrají v dobových kostýmech.

Vánoce v Nových
Hradech s výstavou 
i koncertem

které se nebojí rozhýbat svoje přednosti v příjemném
arabsko-španělském rytmu, na poslední společnou
lekci v tomto roce, která se koná v sobotu 15. prosince
opět na Veselce.
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Kino SOKOL
461 612 505

V
D

Á
Š

 
S

E
, 

A
B

A
S

T
A

!•
Film

 U
SA

. Proč? Protože jsem
 řekla.

Rom
antická kom

edie. H
rají: Diane Keaton, M

andy M
oore, Lau-

ren Graham
 aj. Režie: M

ichael Lehm
ann, 100 m

inut. Vstupné
60

Kč •
T *

C
H

U
Ť

L
Á

S
K

Y
 •

Film
 U

SA. H
ořkosladká kom

edie o
průzkum

u
lásky všech variací, věku a

stádií…
 H

rají: M
organ Freem

an,
Selm

a Blair,
G. Kinnear aj. Režie: Robert Benton, 100 m

inut.
Vstupné 65

Kč •
T

P
O

S
L

E
D

N
Í V

L
A

K
•

 Něm
ecko-český válečný film

 režiséra Stalin-
gradu. H

rají: Gedeon Burkhard, Sibel Kekilli, Juraj Kukura,
Vojta Kotek aj. Režie: Joseph Vilsm

aier, Dana Vávrová. Český
dabing, 120 m

inut. Vstupné 60
Kč •

*

IN
V

A
Z

E
 •

 Film
 U

SA. Nikom
u nevěř, neprojevuj em

oce, neusni…
H

rají: Nicole Kidm
an, Daniel Craig, Jerem

y Northam
 aj. Režie:

Oliver H
irschbiegel, 100 m

inut. Vstupné 70
Kč •

T *

D
IV

O
K

É
 V

L
N

Y
 •

Film
 U

SA. Naučte se surfovat s
tučňáky. Rodin-

ná anim
ovaná akční kom

edie. Režie: Ash Brannon a
Chris Buck,

český dabing, 90 m
inut. Vstupné 40

Kč •

V
R

A
T

N
É

 L
A

H
V

E
 •

 Film
 ČR. A

by m
ohlo být vítání, m

usí být
napřed loučení. H

rají: Z.
Svěrák, D. Kolářová, J. M

acháček aj.
Režie: Jan Svěrák, 95 m

inut. Vstupné 60
Kč •

 

P
R

O
B

U
Z

E
N

Í TM
Y

 •
 Film

 U
SA. Jen on

se m
ůže postavit tem

notě,
aby zachránil svět…

 H
rají: Christopher Eccleston, Ian M

cShane,
Gregory Sm

ith aj. Režie: D
avid

L. Cunningham
, 100 m

inut.
Vstupné 60

Kč •
T 

M
IS

S
 P

O
T

T
E

R
 •

Film
 GB

/U
SA

. Život B
eatrix Potter je tím

 nej-
kouzelnějším

 příběhem
 ze

všech. H
rají: Renée Zellw

eger, Ew
an

M
cGregor, Em

ily W
atson aj. Režie: Chris N

oonan, 95 m
inut.

Vstupné 60 Kč•
T *

H
A

R
R

Y
 P

O
TTE

R
 A

F
É

N
IX

Ů
V

 Ř
Á

D
•

 Film
 U

SA. H
arry Potter se

vrací do
Bradavic, aby nastoupil do

pátého ročníku školy čar
a

kouzel. H
rají: D. Radcliffe, Rupert Grint aj. Režie: David Yates,

český dabing, 135 m
inut. Vstupné 65

Kč. M
ládeži přístupno •

 

G
Y

M
P

L
•

 Film
 ČR. Kom

edie o
studentech, učitelích, rodičích

a
graffiti. H

rají: Tom
áš Vorelm

l., J. M
ádl, E. H

olubová, I.Chýl-
ková aj. Režie: Tom

áš Vorel, 105 m
inut. Vstupné 70

Kč

H
V

Ě
Z

D
A

 B
E

TL
É

M
S

K
Á

•
Pásm

o dětských pohádek pro
nejm

enší.
Vstupné 20

Kč •

M
E

D
V

ÍD
E

K
 •

 Film
 ČR. H

ořká kom
edie o

m
anželství se skvělým

hereckým
 obsazením

! H
rají: A.Geislerová,T. Vilhelm

ová, I.Tro-
jan aj. Režie: Jan H

řebejk, 100 m
inut. Vstupné 70

Kč •
T *

3
0

 D
N

Í D
L

O
U

H
Á

 N
O

C
•

Film
 N.Zéland/U

SA. Nem
ůžete za-   sta-

vit to, co přichází…
 H

rají: Joseh H
artnett, Ben Foster, M

elissa
George, D

anny H
uston aj. R

ežie: D
avid Slade, 115 m

inut.
Vstupné 60

Kč. •
T **

C
R

A
S

H
 R

O
A

D
•

 Film
 ČR. Kom

edie o
lásce, naději a

boji s
osu-

dem
. H

rají: Agáta H
anychová, Pavla Tom

icová, Bohdan Tum
a aj.

Režie: Kryštof H
anzlík, 90 m

inut. Vstupné 70
Kč. •

*

Kultura •
 hudba •

 výstavy •
 přednášky

>
Začátky představení vždy v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak)
předprodej vstupenek v IC Litom

yšl, tel. 461 612 161

Regionální m
uzeum

461 615 287
Sm

etanův dům
461

613
239

>
otevřeno: Ú

t - Pá 8 - 12 a 13 - 16 h, So - Ne a svátky 9 - 12 a 13 - 17 h, 24. 12.
13 - 16 h.Vstupné na výstavy a přednášky:  základní: 20 Kč, poloviční: 10 Kč
(děti, studenti, důchodci, držitelé průk. ZTP) více na w

w
w.rm

l.cz

do 31. 1.

St    5. 12.
St 12. 12.

do 13. 1.

Ne   2. 12. 
Ne   9. 12.
Ne

16.12.
Ne

23. 12. 
Po

24. 12.
13.30

Čt 
6. 12.

19.30
Čt

13. 12. 
19.30
Po  17. 12.

D
R

A
H

O
U

Š
K

O
V

É
- divadelní představení Divadla KALICH

 Praha,
zařazeno v předplatném
V

Á
N

O
Č

N
Í Č

A
S

s M
arií Rottrovou. Ú

činkuje: M
arie Rottrová,

Rom
an Vojtek, dětský sbor Coro Piccolo, orchestr Septet Plus. 

V
Á

N
O

Č
N

Í K
O

N
C

E
R

T ZU
Š Litom

yšl - v m
além

 sále (17.00)

Lidový dům
 

461
619 183

So 
8. 12.

So   8. 12.

Pá  14. 12.
Ne

16. 12. 

Pá
28. 12.

Ne 30. 12.
14 - 18

Základní taneční kurz pro m
ládež - 12. lekce (od 16.30)

Z
Á

V
Ě

R
E

Č
N

Ý
 

V
Ě

N
E

Č
E

K
tanečních kurzů pro dospělé - hraje

COM
BO 2, zváni jste všichni, kdo rádi tančíte (od 20.30) 

V
Ě

N
E

Č
E

K
tanečních pro m

ládež – hraje COM
BO 2 (od 19.30)

V
á

n
o

ce
 s B

E
K

R
A

S
E

M
- druhý vánoční koncert Bekras, slovem

provází Karel Vydra, vstupné 60,- Kč (od 17.00)
S

IL
V

E
S

TR
O

V
S

K
Ý

 R
O

Z
JE

Z
D

 V
 L

IĎ
Á

K
U

- zlaté hity 60. – 90. let
hraje DJ M

ojm
ír, předtančení, večeře v ceně vstupenky, vstup-

né 140,- (od 20.00) 
S

IL
V

E
S

TR
O

V
S

K
É

 P
O

S
E

Z
E

N
Í P

R
O

 S
E

N
IO

R
Y. K tanci a poslechu

hraje M
alý taneční orchestr z Č. Třebové. Občerstvení zajištěno.

H
IS

TO
R

IE
 U

K
R

Y
TÁ

 P
O

D
 P

O
V

R
C

H
E

M
 - S

TŘ
E

D
O

V
Ě

K
Á

 O
S

A
D

A
U

 K
O

S
TE

L
A

 S
V. B

A
R

TO
L

O
M

Ě
JE

 U
 JE

V
ÍČ

K
A

A
R

C
H

E
O

L
O

G
IC

K
É

 P
Ř

E
D

N
Á

Š
K

Y
- vždy od 17.00 

Za pravěkým
i technologiem

i - projekt experim
entální archeologie 

Konzervace keram
ických a železných předm

ětů z archeologic-
kých výzkum

ů 
D

Ě
T

S
K

Ý
 S

V
Ě

T N
A

 P
Ř

E
L

O
M

U
 1

9
. A

 2
0

. S
T

O
L

E
TÍ A

 B
E

TL
E

M
Á

Ř
V

O
JTĚ

C
H

 V
E

Č
E

Ř
E

 - výstava 

A
D

V
E

N
TN

Í P
R

O
G

R
A

M
:

U
kázky vazby adventních věnců a floristických dekorací 

Přání a dekorace patchw
orkovou technikou 

Jak vzniká betlém
 - beseda s Vojtěchem

 Večeře a Jiřím
 Slabým

.
Svíčky a vánoční ozdoby z včelího vosku 
Štědrodenní koledování před budovou m

uzea - přijď
te si zazpí-

vat koledy se skupinou TRIO Tom
áše Rothscheina

M
usic club Kotelna

461 615 297
>

Začátky vždy ve 20 hodin 

DANCE PARTY - do 21.00 vstup zdarm
a!

TL
E

S
K

A
Č

 - koncert + after party
DANCE PARTY - do 21.00 vstup zdarm

a!
N

IL
- koncert + after party

DISKOTÉKA 70. - 90. let - dj alík
DANCE PARTY - do 21.00 vstup zdarm

a!
- 1

2
3

 m
in

. U
n

p
lu

g
g

e
d

- koncert + after party
P

E
N

D
L

- křest CD
ŠTĚPÁNSKÁ M

U
SIC PARTY - DJ´s W

olf &
 M

ilhaus
SILVESTR NANEČISTO - SU

NPLU
GGED + 6 DJ´s 

- koncert + after party

St 
5. 12.

Pá  
7. 12.

St
12. 12.

Pá
14. 12.

So
15. 12.

St 19. 12.
Pá

21. 12.
So 22. 12.
Ú

t25. 12.
Pá

28. 12.

Předprodej vstupenek v IC Litom
yšl, tel. 461 612 161

Evangelický kostel 
461 615 058

C
E

S
T

A
C

ÍL
 - koncert Bohdana M

ikoláška ze
Švýcarska, vystoupí

spolu s
pěveckým

 sborem
 Českobratrské církve evangelické

v
Litom

yšli vedeným
 Ivetou Benešovou •

Na
Lánech

Ne 
9. 12. 

18.00

Chrám
 Povýšení sv. Kříže

B
EN

EFIČN
Í K

O
N

CER
T K

6
0

. N
A

R
O

ZEN
IN

Á
M

 P.F. B
EN

EŠE
- Petr Jiříček

(varhany), Leoš Krejčí (zpěv). Výtěžek na
stavbu studny vAfrice

Č
E

S
K

Á
 M

Š
E

 V
Á

N
O

Č
N

Í
„

H
E

J, M
IS

TŘ
E

“
 J. J. R

yb
y, J. K. Vaňhal,

J.M
ysliveček a

další - Spojené pěvecké sbory - solisté  LSO - J. Šula

Pá  14. 12.
19.00
Čt 

20. 12. 
18.00

Kostel Rozeslání 
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ČERTOVSKÁ DANCE PARTY - Dj Luky, vstup zdarm
a (od 21 h) 

M
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LÁŠSKÁ SEM
TEX PARTY - Dj Penny (od 20 h) 

W
EDNESDAY PARTY - Dj Pegas, vstup zdarm

a (od 18 h) 
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T - Dj Peak (od 20 h) 

SH
AKE TH

AT! - prvotřídní house party, DJs: Javas, Deepj 
&
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peer, Tom
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TOP DANCE PARTY - Dj M

ichael Kain, vstup zdarm
a (od 18 h) 

JIM
 BEAM

 NIGH
T - Dj Skřivan (od 20 h) 

H
EAVEN CH
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AS NIGH

T - Dj Luky, vstup zdarm
a (od 21 h) 

VÁNOČNÍ AFTER PARTY - Dj Pegas, vstup zdarm
a (od 18 h)

ENERGY KAM
IKAZE NIGH

T - Dj M
ichael Kain (od 20 h)

M
EGA SILVESTROVSKÁ PARTY - Dj Luky, program

 po celou noc
se spoustou překvapení (od 20 h) w

w
w.heaven-club.cz
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- vernisáž výstavy
Výstava potrvá do konce roku 2007.
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- výstava - obrazy, sochy, grafika,
keram

ika a další díla výtvarného um
ění. Vernisáž se uskuteční

14. 12. od 17.00 hodin •
 dům

 U Rytířů

>
otevřeno denně krom

ě pondělí 9 - 12, 13 - 16

M
ěstská galerie

461 614 765
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Čt
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17.00
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9. 12.

Út
11. 12.

St 12. 12.

Čt
13. 12.

Pá
14. 12.

Ne
16. 12.

Po
17. 12.

9.30

Ú
t

18. 12. 
St

19.12.

Čt
20. 12. 

Pá
21. 12.

St
26. 12.

Čt
27. 12.

Pá 28. 12.



17

II. mateřská škola ve spolupráci s Jazykovou agen-
turou AKAIA představují projekt: 

TŘÍDA S ANGLICKO-ČESKÝM PROGRAMEM
Vážené maminky, vážení tatínkové, 
sami jistě býváte často udiveni tím, co vše si vaše
malé dítko pamatuje, jak dokáže spojovat neobvy-
klé věci a objevovat nám již zevšednělé zajímavosti.
Potenciál lidského myšlení je opravdu ohromující.
Možná znáte anekdotu, kdy cizinec říká: „Čínština
je strašně těžký jazyk.“ A domorodec mu na to
odpoví: „Ale kdepak, vždyť čínsky tady mluví každé
malé dítě!“ 
Ano, je to právě rané dětství, kdy je vnímavost k jazy-
kům a předpoklady k jejich osvojování nejvyšší.
V předškolním věku je jazyk přijímán naprosto přiro-
zeně - hrou, nápodobou, vždy s velkou mírou zvída-
vosti - a dítě se cizí jazyk učí stejně přirozeně jako
mateřský jazyk. Chtěli bychom vám proto nabídnout
třídu s anglicko-českým programem, jehož cílem je
přirozenou formou podpořit schopnost předškoláků
osvojovat si cizí jazyk při komunikaci s rodilým mluv-
čím, popř. s českou vyučující. 
Náplň programu tvoří výuka angličtiny v denním
rozsahu 2 x 45 minut s rodilým mluvčím (1x dopo-
ledne, 1x odpoledne) a 1 x 45 minut s českou vyu-
čující, celkem tedy 3 vyučovací hodiny denně.
Kromě výuky je rodilý mluvčí přítomen a komuniku-
je s dětmi při běžných aktivitách další dvě hodiny
denně. Předpokládaná kapacita třídy je 17 dětí, při-
čemž na výuku se skupina dělí na poloviny (tedy
nejvýše 9 dětí ve skupině). Malý počet dětí ve třídě
je pro vás zárukou, že vašemu potomkovi bude
věnována maximální péče.

Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem budou děti
angličtinu vnímat jako přirozenou součást svého
života a nikoli jen jako příjemné rozptýlení a jeden
z řady kroužků. Cílem našeho programu je dát
dětem do vínku něco, co generace jejich rodičů
musela dohánět později, tedy znalost cizího jazyka,
která jim přinejmenším pootevře bránu do dnešního
kosmopolitního světa. 
Nadstandardní vzdělávací činnost bude samozřejmě
znamenat zvýšené náklady na zajištění kvalifikova-
ného personálu, zejména rodilého mluvčího. Tyto
náklady budou hrazeny přímými platbami rodičů
a jejich předpokládaná výše činí 2000-2500
Kč/měsíc/dítě nad rámec běžného školkovného. 
Podmínkou uskutečnění projektu je dostatečný
zájem ze strany rodičů. Proto žádáme všechny rodi-
če (především s dětmi ročníků 2004, 2005), které
tato nabídka oslovila, aby dali najevo svůj zájem
a ozvali se na adresu skolka@akaia.cz nebo na tele-
fonní čísla 777 345 866, 731 103 727, 608 200 467
během prosince a ledna tak, abychom mohli anglic-
ko-český program nabídnout rodičům a dětem již
při zápisu do mateřské školy na školní rok 2008-
2009. V dalších letech pak JA AKAIA nabídne školá-
kům, kteří chodili do třídy s anglicko-českým
programem, navazující výuku angličtiny pro upev-
nění a rozšíření získaných znalostí.
Výchova a vzdělání je to nejcennější, co rodiče svým
dětem mohou dát. Zvažte proto důkladně všechny
možnosti, které se vašemu dítěti nabízejí. Přejeme
mnoho úspěchů a radosti při výchově vašich dětí.

PLACENÁ INZERCE

ANGLICKO-ČESKÁ ŠKOLKA

Devítiletý Lukášek z Hradce Králové přišel 4. června
2005 o obě dolní končetiny, když vystupoval ve vlako-
vé zastávce Dlouhé Dvory u Hradce Králové. V průběhu
vystupování pěti cestujících, mezi nimiž byl Lukášek
jako třetí, se najednou vlak rozjel a chlapec pod něj
neštastně spadl. Byl ihned letecky přepraven
do nemocnice v Hradci Králové, kde se ho lékařskému
týmu podařilo zachránit. 
V okamžiku se změnil celý dosavadní život jeho rodi-
ny. Po dvou měsících se Lukáškův stav natolik zlepšil,
že se rodiče mohli začít zabývat myšlenkou na další
společnou budoucnost. Vzhledem k závažnosti pora-
nění a vzniklému handicapu vyvstala řada problémů
a nových potřeb. Nejzávažnějším problémem se stalo
vytvoření bezbariérového bydlení, následně také
doprava do školy, k rehabilitaci, služby osobního asi-
stenta, různé kompenzační a učební pomůcky, knihy,
hry a mnoho dalších věcí.

Nyní - dva roky po neštěstí je stav Lukáška velice opti-
mistický. Každodenním cvičením se stále více zdoko-
naluje a roste z něj "svalovec". Nehoda naštěstí kromě
ztráty obou končetin nezanechala žádné další násled-
ky a komplikace. Podívejte se sami, co už zvládne
www.veselyvozicek.cz. Občanské sdružení VESELÝ
VOZÍČEK bylo založeno proto, aby finančně zajistilo
Lukáškovi možnost žít normální, důstojný a plný
život. I když je založeno prioritně pro Lukáška, pomá-
há i dalším podobně postiženým dětem a rodinám.
Jak můžete pomoci? Sbírkový účet má číslo 35 -
6105480247/0100 (variabilní symbol uveďte Vaše tele-
fonní číslo, případně IČO nebo DIČ), zadáním trvalého
nebo jednorázového příkazu, pravidelnou srážkou
ze mzdy. Pomoci můžete i některým z dalších způsobů,
například věcným darem nebo umístěním stojanových
pokladniček například ve Vašem obchodě nebo firmě.
Spolupracovat a pomáhat můžete i jako dobrovolník.

Veselý vozíček pro Lukáše

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

Litomyšl, Smetanovo nám. 120
tel: 461 612 670-1, 728 080 947
e-mail: reality. consultvk@lit.cz

VÝBĚR PRO LITOMYŠL A OKOLÍ:

BYDLENÍ LITOMYŠL:
byt 2+1 (59 m2) ve II. NP zděného domu, před
domem zahrádka.
rodinný dům v klidné části města, st. parc.144 m2,
zahrada 177 m2, garáž.
byt 3+1 (70 m2) + sklep, lodžie. Nová plast. okna.
Klidný a slunný.
zainvestované pozemky, můžete hned stavět!
zajímavé pozemky blízko centra 2 x 626 m2.

PRONÁJMY LITOMYŠL:
pronájem obchodu poblíž hl. náměstí, přízemí
45 m2, přístup z chodníku, výhodná cena
pronájem nebyt. prostor s možností bydlení.
Přízemí (90 m2) – vhodné na sklad. II. NP (54 m2),
vhodné pro obchod, kanceláře, byt...
pronájem nebyt. prostor cca 20 m2 vč. soc. zaří-
zení, po rekonstrukci, blízko centra, od 1.1. 2008.
pronájem prostor v přízemí prům. objektu v okr.
části města, 4 místnosti o celk. pl. 88 m2.
pronájem obchodu na hl. náměstí, přízemí
(45 m2), v patře prostory 65 m2).
pronájem bytu 2+1, na náměstí volný od 1.2. 2008

GARÁŽ V LITOMYŠLI - v lokalitě
Řetízek, zděná, vrata plech. výklop., el. světelná.

VESNICKÁ STAVENÍ /REKREACE
Karle – řad. rodinný dům OKAL, v centru obce,
Byt 5+1, vestavěná garáž, přípojka vody, ČOV.
Pozemek celkem 879 m2.
Osík – řad.rodinný dům u hl. komunikace. Byt
3+1, ÚT ,veř.vodovod,ČOV. St.p.169 m2.
Lezník – býv. zem. usedlost, elektro nefunkční,
možný vodovod, žumpa, venk. záchod. St. p. 719 m2.
Pro všestranné využití.
chata Strakov v chat. kolonii, suterén zděný,
horní část roubená a prkenná, st. p. 23 m2.
Sebranice – býv. statek, veř. vodovod, možný
plyn, elektro odpojeno. Špatný staveb. – technický
stav. St. p. 1102 m2, zahrada 1669 m2.

PŘIPRAVUJEME: prodej nemovitosti Dol. Újezd 

PPřřeejjeemmee  VVáámm  kklliiddnnéé
aa  rraaddoossttnnéé  vváánnooččnníí  ssvvááttkkyy
aa  ppeevvnnéé  zzddrraavvíí
ppoo  cceellýý  ppřřííššttíí  rrookk  22000088..

NOVINKA

T. N.Consulting s. r.o.,
POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ • Pojiš�ovací kancelář Litomyšl, J. E. Purkyně 918 (v místě registrace vozidel MěÚ, odbor dopravy) • tel. 604 304 442

Pojištění motorových vozidel 
(povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění skel,...)

• Bezplatně a nezávazně vám poradíme a vybereme nejvhodnější pojištění vozidel
• Spolupracujeme se všemi pojiš�ovnami, které pojištění vozidel nabízejí,

poradíme vám se všemi změnami pojištění včetně převodu bonusů
• Pojištění můžete uzavřít přímo v místě evidence vozidel za stejných podmínek

jako při sjednání v kanceláři kterékoliv pojiš�ovny

Otevřeno: pondělí, středa  8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
úterý a každý sudý čtvrtek  8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00

Jiný termín lze dohodnout na tel. 604 304 442
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Úspěšný maturant vstupuje 
do technické praxe

Mnoha žákům středních škol se podařilo v závěru škol-
ního roku zakončit studium úspěšným složením matu-
ritní zkoušky. Některý z nich považuje za úspěch
samotný fakt, že maturitní zkoušku složil, jiný je spo-
kojen s výsledkem, kterým překvapil někdy i sám
sebe, řada maturantů je právem ještě spokojenější, že
maturovali s vyznamenáním. Pokud je to vyznamená-
ní, které není poskvrněno jedinou dvojkou, lze se
domnívat, že není možné v závěru studia dosáhnout
lepšího výsledku. 
Při slavnostním vyřazení maturantů Vyšší odborné
školy a Střední odborné školy technické v Litomyšli se
však jeden ještě úspěšnější maturant objevil a skrom-
ně, skoro nerad, nastupoval před zaplněný Smetanův
dům hned několikrát, aby byl oceněn za své výsledky.
Rostislav Dlouhý již v průběhu studia reprezentoval
školu v matematických soutěžích a patřil po celou
dobu studia mezi nejlepší žáky školy. Dokázal to
i u maturitní zkoušky, kde maturoval přesvědčivě se
samými jedničkami ze všech předmětů. 
Vedle tohoto studijního úspěchu však dosáhl i výraz-
ného úspěchu v oblasti SOČ, kde se svojí prací zvítězil
v okresním kole, zvítězil v krajském a postoupil
do celostátního kola, kde obsadil mezi 17 účastníky
krásné 5. místo. Jeho práce byla velmi náročná
na zpracování. Musel prokázat dostatek vědomostí
v odborné problematice, aby pod vedením konzultan-
ta Ing. Janeckého vytvořil učební pomůcku vysoké
technické i didaktické hodnoty. Strávil řadu hodin
nad zpracováním textové části, aby byla využitelná
pro žáky k samostudiu. Musel využít všech získaných
dovedností při výrobě modelového řezu, který musel
obrábět a upravovat k vysoké názornosti. Vše doplnil
souborem technických výkresů a schémat, které se
znalostí kreslení v programu Autodesk Inventor zpra-

coval a rozpohyboval. Během této práce si prohloubil
schopnosti i nad rámec běžného studia. Pod vedením
a radou pana učitele Herynka tak vytvořil soubor
s vysokou názorností, který budou nadále využívat
učitelé i žáci v odborném předmětu a celou práci bude
využívat školicí středisko Iveco Czech Republic s nímž
Rostislav při tvorbě spolupracoval.
Práce s počítačem a kreslícími programy vyučovanými
na škole je kořenem dalšího úspěchu, protože Rosti-
slav Dlouhý se v oblasti počítačového znázorňování
v programu Autodesk Inventor vypracoval natolik, že
se mu podařilo, jako prvnímu žáku školy, získat certi-
fikát Autodesk Academia, který je pro něho další kva-
lifikací a může jej uplatnit při vysokoškolském studiu
k uznání v úrovni zkoušky z odborného předmětu.
Spolupráce s firmou Iveco přivedla Rosťu do firmy na
první pracovní působení, neboť zde nastoupil na pozi-
ci konstruktéra v období prázdnin před vysokoškol-
ským studiem. Kreslil v konstrukci, pracoval
v prototypové dílně na zkouškách podvozku na poly-
gonu a v závěru prošel oddělením kontroly a kalibrace. 
V současné době kdy nastoupil ke studiu VUT v Brně
má vzniklý kontakt význam jak pro studenta a jeho
odborný růst, tak pro firmu, která si připravuje cestu
k budoucímu odborníkovi. 
Škola považuje takové propojení vzdělávání a budoucí
praxe absolventa za důležité a cenné, pedagogický
sbor školy vyjadřuje Rostislavu Dlouhému poděkování
za příkladný přístup ke studiu, za reprezentaci školy
jak v průběhu studia, tak v jeho závěru i po něm, pro-
tože i po maturitě reprezentoval školu se svoji prací
a řadou dalších pomůcek, vytvořených ve škole,
na přehlídce prací středoškoláků konané na ČVUT
v Praze. Věříme, že vše jsou to jeho první kroky k úspě-
chům ve studiu a v odborném životě.                     -red-  

Němčina už pro ně není pouze nudná 
hodina nad učebnicí

Vzájemná mezinárodní výměna žáků partnerských
pedagogických škol z Litomyšle a německého Wandlitz
se letos uskutečnila podruhé. Poté, co pedagogický
potěr z Litomyšle hostil v říjnu své kolegy z Wandlitz,
zavítali v uplynulém měsíci Litomyšlští ke svým
německým přátelům. “Tento rok jsem v krásné Lito-
myšli byl podruhé a měl jsem zpočátku obavy, že bude-
me podnikat tytéž výlety. Mýlil jsem se,” popisuje své
dojmy Stefan Schrödter a dodává:”Cítil jsem se u vás
velmi dobře.Litomyšl určitě znovu navštívím, je ještě
mnohé, co jsem nestačil poznat.” Výlety a exkurze
však nejsou jedinými aktivitami, které němečtí stu-
denti absolvují. Těžiště pobytu je směrováno vždy
na vzájemné poznávání, komunikaci a účast ve vyučo-
vání. Právě inspiraci z hodin ocenila například Annika
Völker:”Měli jsme možnost se v rámci hodiny hudební
výchovy naučit českou píseň Slavičí kánon. Dojem
na mě udělaly jak metody učitele, tak i zájem žáků.”
Nadšení se z listopadového pobytu v Německu vrátili
i studenti pedagogické školy. “Přivezla jsem si hlavně

dobrou náladu a chuť pouštět se do nových projektů
s dětmi,” konstatuje Petra Hanusová, jedna z účastnic
výměnného pobytu. “Nyní pro mě němčina už nebude
jenom nekonečná hodina nad učebnicí, ale i jazyk,
kterým se mohu dorozumět se zajímavými lidmi,” míní
zase Monika Aulická. Postřehů a dojmů jak od němec-
kých, tak rovněž litomyšlských žáků je celá řada a ves-
měs jde o reakce nadšené. Výjimkou byla snad jen
jediná připomínka od Jany Klünder, která se týkala
přílišného používání kmínu při přípravě jídel. Možná,
že když Jana přijedete do Litomyšle častěji, oblíbí si
kmín natolik, že se její jídelníček bez této ingredience
brzy neobejde. To, s čím ale mohou být organizátoři
výměn žáků spokojeni je neoddiskutovatelné - nejde
o formální akce znamenající pouze čárku za splněný
úkol. A i v případě obou pedagogických škol platí to,co
u obecně lidských přátelských kontaktů: přátele si
pečlivě vybíráme a bez ohledu na vzdálenost nám
obvykle vydrží na celý život.

Zuzana Fruniová

V létě letošního roku bylo založen nový dobrovolný
svazek obcí s názvem Českomoravské pomezí. Zakla-
datelskou smlouvu podepsali starostové těchto města:
Litomyšl, Polička, Svitavy, Moravská Třebová a Vysoké
Mýto. Území Českomoravského pomezí kopíruje turis-
tický region, který mnozí čtenáři znají pod názvem
Svitavsko. Propagace této turistické oblasti probíhá již

od roku 2005 díky
podpoře evrop-
ských fondů. Rea-
lizován již byl
infokatalog, bro-
žura Na kole Kra-
jem Smetany
a Martinů, trhací

mapy, multimediální CD ROM a plakáty oblasti. 
Nový grant je určen na zhotovení dalších propagačních
materiálů a tiskovin, na marketingovou podporu Čes-
komoravského pomezí a na vytvoření loga oblasti. Cel-
kové náklady na tento projekt jsou asi 1.335 tisíc Kč,
z toho 1.138 Kč tvoří uznatelné náklady. Žadatel se
na realizaci projektu podílí pouze 10% z uznatelných
nákladů (asi 114 tisíci Kč), 75% všech uznatelných
nákladů je financováno z Evropských fondů a 15%
hradí ze svých prostředků Pardubický kraj. Ve velkém
nákladu bude vydána opět nezbytná mapa oblasti,
novinkou bude zimní mapa s vyznačením možnosti
sjezdového i běžkového lyžování dále brožura lákající
na turistické atraktivity Českomoravského pomezí,
propagační materiál zaměřený na pěší turistiku,
na cykloturistiku a image brožura o Českomoravském
pomezí. V rámci marketingové podpory bude realizo-
vána kampaň v médiích, proběhne prezentace na vele-
trzích cestovního ruchu a vytvořena bude řada
propagačních předmětů a samozřejmě samostatné
webové stránky oblasti.
Mezi velmi důležité pro prezentaci každé turistické
oblasti patří bezesporu vytvoření loga. Na základě
výběrového řízení bylo vybráno logo z dílny grafické-
ho studia TP DESIGN jehož autorem je Tomáš Pakosta.
Logo vychází ze zvláštnosti naší turistické oblasti, kte-
rou je velké množství měst blízko sebe a nabízejí tak
zajímavé možnosti na výlety, ale i další společné turis-
tické produkty. V barevné variantě má každý „puntík
či korálek“ svoji barvu – Litomyšl vínovou, Svitavy
modrou, Polička oranžovou, Moravská Třebová zele-
nou a Vysoké Mýto žlutou. Toto řešení nabízí celou
řadu možných sloganů. Jeden bude použit i ve stánku
na lednovém veletrhu Regiontour v Brně. Nebo snad
nesouhlasíte s tím, že „Českomoravské pomezí hraje
všemi barvami“?

Ing. Michaela Severová,
člen výkonného výboru DSO Českomoravské pomezí

Regionální klub Parkinson Litomyšl si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy

5 LET PARKINSON KLUBU V LITOMYŠLI
Vernisáž se koná 11. prosince 2007 v 17 hodin v Městské knihovně v Litomyšli, Smetanovo nám. 50
Program vernisáže:
•Úvodní slovo předsedkyně klubu paní Jindřišky Šmahelové
•Prezentace pětileté činnosti klubu aneb „Kdo vlastně jsme“
•Malý koncertík Jiřiny a Terezky Macháčkových a přípitek
•Prohlídka výstavy…

Výstava v Městské knihovně v Litomyšli se koná od 11. do 24. prosince 2007 

Českomoravské pomezí
vybralo nové logo

pronajmu
skladové prostory v Litomyšli

případně i s kancelářemi
e−mail: ucetni@stratilek.cz



’07Město Litomyšl připravuje vydání výroční publikace Litomyšl 2007. 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 14. ledna 2008 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 2007, můžete se již dnes, nejpozději však do
14. ledna 2007 přihlásit u ing. Severové, která Vám
sdělí podrobnosti. 
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Česká obec sokolská, Divadelní centrum Podbeskydí,
Občanské sdružení divadelních ochotníků, Svaz čes-
kých divadelních ochotníků a jeho skupina amatér-
ských loutkářů, Tělovýchovná jednota Orel a Volné
sdružení východočeských divadelníků udělily Vladimí-
ru Šauerovi z Litomyšle Zlatý odznak J.K. Tyla. Ocenily
tak jeho celoživotní autorskou, hereckou, režisérskou
a pedagogickou činnost především v oblasti dětského
a mládežnického divadla.
Cenu převzal v neděli 25. listopadu v Zámeckém pivo-
varu krátce před uvedením pořadu Tmavomodrý svět
Jaroslava Ježka v podání Miniaturního divadla, jehož
je zakládajícím členem, a to z rukou předsedkyně
Občanského sdružení divadelních ochotníků Kateřiny
Sloupenské a zástupce zmíněných společností Martina
Malínka. Ten připojil i osobní dar v podobě monografie

o Osvobozeném divadle od francouzské autorky Dani-
ele Monmarte. Vhodnější chvíli k předání takové
pozornosti nemohl Martin Malínek vybrat. Celý večer
totiž zněly písničky Osvobozeného divadla proložené
úryvky z populárních forbín a scén z divadelních her
Voskovce a Wericha a průvodní slovo přibližující život
i bohatou tvorbu skladatele Jaroslava Ježka a dalších
protagonistů.
Tak jako pro dramatika Václava Havla byla rozhodující
na cestě za divadlem scéna Osvobozeného divadla
(později ABC), pro Vladimíra to bylo inspirující pro-
středí Východočeského divadla v Pardubicích, kde
působil po boku například Josefa Somra či Marty Kubi-
šové. Později jako učitel vedl k lásce k divadlu i své
žáky v dětském souboru Vitamin S. Řada z nich se
v dospělosti začala divadlu věnovat profesionálně, což
je určitě i jeho zásluha. Dodnes je Vladimír Šauer
aktivním členem několika ochotnických sdružení.
V roce 1998 stál u zrodu divadelního spolku Zámecké
divadlo Milislav v Litomyšli, který svým prvním před-
stavením připomněl 200 let existence této scény.
Od roku 2002 získalo Zlatý odznak J. K. Tyla už šedesát
divadelníků. Vloni to byli František Zástěra, Olga
Vetešková, Jan Sychra, Lubomír Hýbl a Adolf Hurych.
Letos byli kromě Vladimíra Šauera oceněni Jiří Jireš
z České Třebové a Jarmila Petrová z Ústí nad Orlicí.
Přejeme našemu kolegovi hodně zdraví a dalších diva-
delních nápadů, radosti z práce s dětmi a studenty
a neutuchající ovace nadšených diváků při každém
vystoupení na prkna, která i pro amatérské divadelní-
ky znamenají svět.

Ivan Hudeček, Zámecké divadlo Milislav

Vladimír Šauer byl oceněn
za přínos ochotnickému divadlu O první adventní neděli byla v Regionálním muzeu

zahájena výstava Dětský svět na přelomu 19. a 20. sto-
letí a betlémář Vojtěch Večeře. Potrvá do 13. ledna.
Výstava inspirovaná knihou autorů prof. PhDr. Mileny
Lenderové, CSc. a PhDr. Karla Rýdla Radostné dětství?
zachycuje život dítěte od narození do ukončení povin-
né školní docházky v období od konce 80. let 19. sto-
letí do počátku 1. světové války. Soustřeďuje se
především na hmotný svět, který dítě té doby obklopo-
val. Historický textil, hračky, školní potřeby a mnoho
dalších zajímavých exponátů doplňují dobové fotogra-
fie ze sbírek Regionálního muzea Litomyšl, Regionál-
ního muzea Vysoké Mýto a z Muzea fotografie Šechtl
a Voseček v Táboře.

Trojice dětí z rodiny Lormanovy v Litomyšli. Foto Karel Vese-
lík starší (ze sbírek RML)

Vánoce v Regionálním 
muzeu v Litomyšli

Vánoční čas je již tradičně spojen s betlémy. Tentokrát
se návštěvníkům muzea na své první samostatné
výstavě představí talentovaný mladý betlémář Vojtěch
Večeře, student litomyšlského gymnázia. V současnos-
ti se věnuje vyřezávání betlémů ze dřeva, ale má zku-
šenosti i s jinými materiály, například s papírem,
keramikou a přírodninami. Přes svůj mladý věk získal
již mnohá ocenění u nás i v zahraničí. 
Po celý prosinec bude ve výstavních prostorách otev-
řen muzejní krámek s dárky, ve kterém si mohou
návštěvníci muzea zakoupit dětské i jiné knihy z Falty-
sova knihkupectví, víno z Vinárny a vinotéky U Mydlá-
ře, f loristické dekorace, patchworkové drobnosti,
svíčky aj.

Další nedělní adventní programy:
9 - 12, 13 - 16 hodin
9. prosince - Přáníčka a dekorace patchworkovou
technikou - Antonie Chalupná 
16. prosince - Jak vzniká betlém - beseda o betlémech
a řezbářství - Vojtěch Večeře a Jiří Slabý 
23. prosince - Svíčky a vánoční ozdoby z včelího
vosku - Radko Klíma - DaRK Litomyšl
24. prosince od 13.30 hodin - koledování před budo-
vou muzea - TRIO Tomáše Rothscheina

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

Vojtěch Večeře a jeho dědeček Jiří Slabý při práci na betlé-
mu.  
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Bohuslav Svatoš
zazářil v halovém
superkrosu

Stovky diváků byly 17. a 18. listopadu ve sportovní
hale v maďarském městě Nyíregyháza svědky dalšího
mezinárodního závodu v halovém superkrosu. Na dře-
věném povrchu s řadou skoků se představil i jezdec
z týmu Profistav Litomyšl Bohuslav Svatoš, který
vybojoval bronzovou medaili. 
Vzhledem k dobrým startům do finálových rozjížděk,
kam se kvalifikovalo vždy deset nejlepších, a pozorné
jízdě v popředí startovního pole se českému reprezen-
tantovi vyhnuly kolize s jinými jezdci a nepříjemné
pády. V sobotním závodě skončil na svém dvoutaktním
motocyklu Honda druhý za domácím závodníkem
Jánosem Borkou na Kawasaki, v neděli tyto jezdce
překonal Maďar Gábor Grillmayer (rovněž Kawasaki)
a na Svatoše tak zbylo třetí místo. Bronzová příčka mu
patřila i v celkovém hodnocení. “Na závody v halovém
superkrosu jezdím do Maďarska velice rád. Diváci,
kteří zaplní sportovní halu do posledního místa, doká-
ží vytvořit pokaždé skvělou atmosféru a jezdce vyhe-
covat k ještě lepším výkonům,” hodnotí Bohuslav
Svatoš.
Nyní se již soustředí na první závod Mistrovství repub-
liky v motoskijöringu, který se za dobrých sněhových
podmínek uskuteční 29. prosince v Litomyšli. Seriál
absolvuje, stejně jako vloni, s lyžařem Josefem Furá-
rem.                                            -red- foto Istvan Krajesik
Program Mistrovství ČR v motoskijöringu 2008: 29.
12. - Litomyšl, 5. 1. Klášterec, 20. 1. Olešnice, 26. 1.
Žamberk, 27. 1. - Pěčín, 2. 2. - Ústí nad Orlicí, 3. 2. -
Humpolec, 9. 2. - Nová Paka, 10. 2. - Letohrad, 16. 2. -
Horní Město a 23. 2. - Dobřany.                               -red-

od 17. září 2007 do června 2008:
Pondělí 9.00 - 10.00 - lichý týden Cvičení pro mamin-
ky s kojenci od 3 měsíců, 
9.00 - 10.00 - sudý týden Cvičení pro maminky v šesti-
nedělí
15.15 - 17.30 Keramika pro děti a rodiče 
19.00 - 21.00 - sudý týden 8. den (který schází nám) -
pohyb, radost, tvořivost 
(Jana Drimlová, tel.: 724 269 557)
Úterý 9.00 - 12.00 Šikulka - výtvarné dopoledne pro
nejmenší 
15.00 - 20.00 - sudý týden Akce MC
15.00 - 20.00 - lichý týden “Tatínek je IN” - otevřeno
pro tatínky a děti, kteří si spolu chtějí hrát a tvořit 
Středa 9.00 - 12.00 Mrňouskové - dopoledne pro děti
od 6 měsíců
16.00 - 17.00 “Jóga - cvičení - hry s Alenkou” - pro děti
od 4 do 9 let        
18.00 - 19.30 Angličtina pro pokročilé začátečníky 
(lektorka Angela Radiven, tel.:605 110 479)
Čtvrtek 9.00 - 12.00 Malý neposeda - hrátky pro děti i
rodiče
12.00 - 17.00 Společnost pro lidi s mentálním postiže-
ním
17.30 - 19.00 Angličtina pro mírně pokročilé
(lektorka Angela Radiven, tel.: 605 110 479)

Více informací u Petry Benešové tel.607 605 720.

Týdenní program 
Rodinného centra 

Tři nejlepší v superkrosové hale: vítěz Borka, vlevo druhý
Grillmayer, vpravo třetí Svatoš.

Taneční škola AMOR otevírá

KURZY ORIENTÁLNÍHO
TANCE v  Litomyšli 

Zahájení v pátek 4. ledna 2008,
v 17.00 a 18.30 hodin v budově ZUŠ TUNEL.

Přihlášky a informace na tel.: 728 684 634 nebo na e-mailové
adrese: A.Moravkova@quick.cz 

- případně další informace najdete na:
www.amor-orient.com

Pronájem bytu 2+1,
vlastní plynové topení, 2. patro ze tří,

lokalita za gymnáziem. Volný
od 1/2008. Telefon 461 634 273,

733 112 488 po 18. hodině.

Výroba panelových hrobek, montáž 
Zhotovení nápisů, opravy (zlato, stříbro, barva)
Výroba a opravy pomníků – žula, mramor
Kuchyňské pracovní desky
Obklady krbů, pečící kameny
Lucerny, vázy - žula, mramor, bronz, nerez
Možnost návštěvy výstavní síně

Přenechám 
masážní salon 

v Litomyšli 
Kompletně zařízený + vakuový stroj. 

Levný nájem, dobré místo.
Cena dohodou. 

Tel: 602 486 035

Bohuslavu Svatošovi (71) pomohly k úspěchu mimo jiné
i dobré starty.

nové pneu od 750,- Kč
použité od 400,- Kč
ráfky od 250,- Kč/ks
AL sady od 4000,- Kč

opravy vozidel
mechanické i karosářské
montáž LPG, tažných
zařízení, příprava STK
výkup vozidel i poškozených

Tel.: 605 180 397, 603 469 809, 461 639 121

PRODEJ PNEU JANOV AUTOSERVIS STRAKOV

Pneuservis • Výkup pneu
ODTAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP
partner ABA, CS Asistent (nosnost 3,2 t)

Prodám celkové zařízení
kadeřnické provozovny - VELMI

LEVNĚ. Tel.: 606 646 195
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1. FBC Peaksport Litomyšl 8 8 0 0 45:15 24
2. FbK Orlicko-Třebovsko 8 6 1 1 51:21 19
3. Sokol  Pardubice “D” 10 5 2 3 37:24 17
4. FBC Respect H. Městec 8 4 2 2    32:19 14
5. ASPV Holice 10 4 1 5 41:49 13
6. TJ Sokol Choceň 8 4 1 3 22:37 13
7. SK Supy Žamberk 6 3 2 1 29:24 11
8. FTC Vysoké Mýto 8 3 2 3 31:28 11
9. FBC Piráti S. Chrudim 8 2 3 3 30:31 9

10. FBC Letohrad “B” 10 2 3 5 30:41 9
11. Sokol Pardubice “E” 8 3 0 5 28:42 9
12. FBC Reast TJ Jablonné  10 2 1 7 31:61 7
13. Orel Přelouč 8 0 0 8 23:38 0

K dalšímu zápasu krajského přeboru první třídy vyrazi-
li litomyšlští volejbalisté 24. listopadu na hřiště sou-
peře do Hnátnice, která po mnoha letech sestoupila
z II. ligy a disponuje velmi zkušenými hráči. „K zápasu
jsem měl k dispozici všechny hráče mimo záloh Bene-
še a Spurného, Kadlec ale seděl pouze nemocný
na lavičce a nejisté bylo i to, zda bude Karel Novotný
moci odehrát celá utkání. Ze zápasu v Chocni si přive-
zl zraněný palec,“ řekl o sestavě trenér družstva
Michal Kadlec. První set byl poznamenán nezvyklým
prostředím tělocvičny a tak domácí v polovině setu
vedli o hrozivých sedm bodů. Bodové manko se však
podařilo srovnat a rozhodovalo se až v koncovce. Tam
měli štěstěnu na své straně domácí, v druhém setu byl
průběh podobný. Také celý třetí set dotahovali lito-

Volejbal: V čele tabulky jsou vyrované síly

V neděli 25. listopadu pořádal FBC Peaksport Litomyšl
vůbec první ligový turnaj - 9. a 10. kolo Pardubické
ligy mužů. První utkání sehráli s FBC Letohrad „B“
a vývoj utkání byl pro trenéra velmi potěšitelný. Domá-
cí přehrávali soupeře ve všech herních činnostech
a Letohrad nakonec porazili 7:0. Druhé utkání s ASPV
Holice probíhalo stejně, jen s tím rozdílem, že předešlý
soupeř FBC Letohrad byl florbalovější. ASPV Holice
podlehly domácím 8:1 hlavně díky velmi dobře ode-
hrané třetí třetině, která skončila 5:1. “Za předvedený
výkon musím pochválit celý tým,” zhodnotil trenér
a dodal: “Musím poděkovat i fanouškům, kteří nás při-
šli podpořit - hlavně chlapcům i dívkám, kteří se
v klubu připravují na příští sezonu.”
7. kolo - FBC Peaksport Litomyšl - Sokol Pardubice "D"
3:2 (2:1; 0:1; 1:0). Branky a asistence: 4. Holub
(Klejch), 6. Štancl (Stříteský ), 45. Stříteský (Štancl), 
11./ Sýkora (Holý), 25.Felgr. Ostatní výsledky 7. kola:
FbK Orlicko-Třebovsko - Orel Přelouč 5:2, FBC Letohrad
B - FBC Piráti Sokol Chrudim 3:3, ASPV Holice - FBC
REAST Jablonné n/O 7:5.
8. kolo - FBC Peaksport Litomyšl - FBC Reast TJ Jab-
lonné nad Orlicí 6:1 (2:0; 1:0; 3:1). Branky a asisten-
ce: 9. Hrubeš (Štancl), 11. Mandík, 23. Dvořák
(Klejch), 31. Klejch, 40. Stříteský (Maloch), 42. Tobek
(Štancl) / 41.Verner (Vacek). Ostatní výsledky 8 kola:
FBC Piráti Sokol Chrudim - FbK Orlicko-Třebovsko 2:4,
Orel Přelouč - FBC Letohrad B 1:2, ASPV Holice - Sokol
Pardubice D 2:7.
9. kolo - FBC Peaksport Litomyšl - FBC Letohrad "B"
7:0 (3:0; 3:0; 1:1). Branky a asistence: 5. Joch  (Jaku-
bík), 7. Mandík (Holub), 12. Maloch (Štancl), 18.
Štancl, 20. Joch  (Jakubík), 25. Mandík (Hrubeš), 39.
Jakubík. Ostatní výsledky 9 kola: FBC REAST TJ Jablon-
né n/O - SK Supy Žamberk 2:7, FBC Piráti Sokol Chru-
dim - FTC Vysoké Mýto 3:3, Sokol Pardubice D - Sokol
Fajtrs Pardubice E 5:3, FBC Respect Heřm.Městec -
Sokol Fajtrs Pardubice E 7:0, ASPV Holice -  TJ Sokol
Choceň 4:5.
10. kolo - Litomyšl - Holice 8:1 (1: 0; 2:0; 5:1). Branky
a asistence: 3. Mandík  (Štancl), 18. Jakubík (Joch),
28. Mandík (Kmošek), 31. Maloch (Hrubeš), 33. Jaku-
bík, 39. Klejch, 40. Maloch (Šeránek), 41. Mandík
(Stříteský)/ 38. Vlk (Škrom). Ostatní výsledky 10 kola:

myšlští náskok soupeře a v koncovce udělali několik
zbytečných chyb, které rozhodly o jejich prohře. I přes
některé sporné výroky rozhodčího na konci poslední-
ho setu je nutné konstatovat, že vítězství domácích
bylo zasloužené.
Po přestávce nastoupila stejná sestava s rozhodnutím
soustředit se na vlastní výkon. Toto vědomí přineslo
zlepšený příjem podání a tím se stabilizovala i další
rozehrávka útoku. Domácí po dvou prohraných setech
sáhli ke změně na nahrávce. Tím si ale oslabili útok
a v posledním setu prohráli rozdílem 15 bodů. „Z Hnát-
nice jsme dovezli jednu překvapivou výhru,“ spokoje-
ně uzavírá Kadlec.

Text a foto Eva Hudečková

1. Sokol Hnátnice 12 11 1      33:5 23 
2. VK Litomyšl A 12 11 1      33:9 23 
3. Sokol Kerhartice 12 10 2      31:10 22 
4. Energetik Chvaletice A 12 7 5      27:18 19 
5. VK Spartak Choceň A 12 7 5      24:18 19 
6. VK Spartak Choceň B 12 5 7      22:29 17 
7. Sokol Chrudim 12 3 9      15:31 15 
8. Sokol Pardubice A 12 3 9      13:33 15 
9. Jiskra Ústí nad Orlicí B 12 2 10    13:32 14 

10. Sokol Česká Třebová B 12 1 11      9:35 13 

-red-

Pardubická florbalová liga mužů
poprvé v Litomyšli

Chrudim -  Žamberk 6:6, Jablonné n/O  -  Vysoké Mýto
4:1, FbK Orlicko-Třebovsko - Respect Heřmanův Měs-
tec 3:3, Pardubice D - FbK Orlicko-Třebovsko 6:1, TJ
Sokol Choceň - Letohrad B 4:3.
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Oslavy mohou být bujaré, bouřlivé, klidné, očekávané,
dlouhé, trvající i několik dnů či nocí, krátké, ale třeba
také netradiční, neokázalé a milé. A mezi ty by určitě
patřila oslava, kterou uspořádala pedagogická škola
u příležitosti Dne studentstva. Společný zpěv student-
ské hymny rozezvučel nejenom prostory Smetanova
domu, kde se akce ve čtvrtek 15. listopadu konala, ale
nadšené mladistvé hlasy zaznamenali i kolemjdoucí
v přilehlém parku . “Davy zběsilých studentů se tlačily
před vchodovými dveřmi Smetanova domu. Sál byl
nacpaný k prasknutí. A teď to přišlo: v úvodu zaznělo
pár starých známých písní našeho sboru KOS,” líčí
s Grossmanovským nadhledem první minuty student-
ské párty Zuzana Klimplová. Hlavním bodem progra-
mu byl muzikál Jesus Christ Superstar v podání
bývalých i současných studentů pedagogické školy.
“Jedním slovem úžasný. Obdivuji lidi co do toho šli.
Dokázali prodat svůj pěvecký i herecký talent, který
byl nakonec oceněn velkým potleskem. Ten si všichni
do jednoho zasloužili,” konstatuje Kateřina Trunečko-
vá. Ve svém nadšení nebyla mezi diváky osamocena.
“Na svůj výkon mohou být velice pyšní. Myslím, že
mohu mluvit za všechny. Dnešní odpoledne bylo neo-
pakovatelné,” připojuje se i další studentka. Konsta-
tování Světlany Ondrové pak hovoří výmluvně,
výstižně a nepotřebuje komentáře:”Obdobné předsta-
vení by se mělo stát tradicí naší školy.”      Z. Fruniová

Jak jsme slavili
17. listopad

Marcela Franková si Vás dovoluje 
pozvat do nově otevřené provozovny

v ulici V.K. Jeřábka 114, Litomyšl

NABÍDKA SLUŽEB:
- PEDIKÚRA - LÁZEŇSKÁ PEDIKÚRA
S PŘÍRODNÍMI PŘÍPRAVKY ZN. OPI

- MASÁŽE (ZÁDA, ŠÍJE, CELKOVÁ MASÁŽ)

OD LEDNA 2008:
- MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY - HOT STONES -

ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ + OZÓNOVÝ ZÁBAL
PŘIJÍMÁM POUKÁZKY SODEXHO, CHÉQUE

DÉJEUNER-UNIŠEKY

DÁRKOVÉ POUKÁZKY NA PEDIKÚRU 
I MASÁŽE

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁM TELEFONICKY 
NA TEL. ČÍSLE 724 164 395 

NEBO OSOBNĚ V PONDĚLÍ A VE ČTVRTEK 
OD 18.30 DO 20.30 HODIN

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

Tel.: 606 223 698

LANGHAMER s.r.o. Litomyšl − NÁHRADNÍ DÍLY

NABÍZÍME
• náhradní díly na domácí i zahraniční nákladní automobily a přívěsy
• náhradní díly na traktory a přívěsy, pneumatiky traktorů a zemědělských strojů
• nové a opravené zvedáky, pístnice, rozvaděče, hydromotory, kompresory,    
• chladiče, alternátory, startery, vodní čerpadla    
• klínové řemeny, ložiska, gufera, hydraulické hadice, průmyslová pryž 
• autobaterie, elektro příslušenství motorových vozidel

a další potřeby i pro majitele osobních aut, např. chladící kapalina, autokosmetika
• široký sortiment dílenského nářadí a vybavení dílny − hobby i profi

Naši prodejnu najdete v areálu DUKOR (směr na Čistou), ulice Trstěnická 932.
telefon: 461 618 668 nebo 603 278 307
e−mail: langhamer@langhamer.cz
web: www.langhamer.cz 

děkuje svým zákazníkům za přízeň v letošním roce a přeje jim vše nejlepší
do nového roku 2008

máme dlouholetou praxi, odborně Vám poradíme  

Rozpis služeb 
stomatologie 
(soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin)
1. - 2. prosince - MUDr. Tomáš Cacek, 
Trstěnice 184, tel.: 461 634 157
8. - 9. prosince MUDr. Adolf  Eliáš, 
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
15. - 16. prosince MUDr. Vladimíra  Hebltová,
Sloupnice 188, tel.: 465 549 236
22. - 23. prosince MUDr. Jan Joukl,
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 615 402
24. prosince MUDr. Leona Kašparová, 
Polička, Janáčkova 523, tel.: 775 724 524
25. prosince MUDr. Jiřina Kočí,
Dolní Újezd 838, tel.: 461 631 126
26. prosince MUDr. Eva Kopecká,
Bystré, nám. Na Podkově 25, tel.: 606 182 715
29. - 30. prosince MUDr. Pavel Kossler, 
Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
31. prosince MUDr. Jitka Kosslerová, 
Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
1. ledna 2008 MUDr. Zdena Králová, 
Litomyšl, Družstevní 69, tel.: 461 614 727
5. - 6. ledna 2008 MUDr. Patrik Krpčiar
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 619 670

Případné změny budou zveřejněny na zubní
poliklinice v Litomyšli, Kpt. Jaroše 404 nebo 

na www.pardubickykraj.cz

ZHUBNETE 
A VÁHU SI UDRŽÍTE. GARANTUJI VÝSLEDEK

(KILA, CM).
731 476 943 • www.hubnete.cz/maki

simackova@unet.cz
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stěžovala na poněkud ztuhlé nohy, což bylo na začát-
ku prvního zápasu vidět,“ vysvětluje počáteční problé-
my trenér. Musela dohánět jednobodový náskok
soupeřky. Od chvíle, kdy se jí to povedlo, byl zápas již
zcela v její režii. Druhý a třetí zápas byly už jednoznač-
nou záležitostí. Až ve finále se potkala se svojí kama-
rádkou z Libereckého oddílu Terezou Červenou.
„Zpočátku to vypadalo, jako by se Julča trochu bála,
ale pak se jí povedl kop mawashi na záda a tím získala
dva body i pohodu,“ říká o průběhu zápasu, který
nakonec zápas vyhrála v poměru 6:2 a stala se vítěz-
kou, trenér Jiří Smékal.
Za svůj výkon byla Julča při vyhlášení odměněna
mimořádným pohárem ředitele soutěže. “Doufám, že
naší vycházející hvězdičce Veronice Jandové stoupají-
cí forma snad vydrží ještě pár týdnů na Mistrovství
České republiky, které se koná v Ústí nad Labem,“ uza-
vírá Jiří Smékal.

-red-

V sobotu ráno 3 . listopadu se do Ústí nad Labem sjelo
459 karatistů všech věkových kategorií na 39. ročník
North Bohemia. Z litomyšlského oddílu karate se
zúčastnili karatisté Honza Škeřík, Matěj Bezdíček,
Julie Nováková a Veronika Jandová. 
Pro všechny začínala soutěž už ráno, kdy nastoupili
v soutěži kata a v této disciplíně se jim příliš nevedlo -
všichni vypadli v prvním kole. Další disciplínou spor-
tovního karate je kumite (volný zápas). Tady už byly
vyhlídky na dobré umístění lepší. 
Jako první nastoupila nejmladší naděje oddílu Veroni-
ka v kategorii žákyně do 50 kg. Podala velice dobrý
výkon a hladce porazila svoji soupeřku poměrem 5:0.
V druhém kole byla její soupeřka o něco zkušenější
a Veronika se opravdu musela snažit. Povedlo se jí zís-
kat první bod za techniku gjaku cuki na hlavu. Násle-
dující stejná technika se však Veronice nepovedla
a byla napomenuta za kontakt. „Naštěstí toto napome-
nutí nemělo příliš velký vliv na celkový průběh zápasu
a po chvilce vedla 2:0,“ popisuje průběh zápasu trenér
Jiří Smékal a dodává: „Od té chvíle již měla zápas pod
kontrolou a postoupila do finále. Celkem s přehledem
v něm porazila svoji soupeřku 5:1 a mohla si odvézt
kov nejcennější.
Dalším, kdo zasáhl do bojů, byl Matěj. Kategorie juni-
orů, do které byl přihlášen, měla být až po skončení
kategorie dorostu, jejich boje však byla překvapivě
zahájeny po žákyních. Matějovi se tentokráte nevedlo
a prohrál v prvním kole. Poté nastoupil do zápasu
i Honza a po vyrovnaném výkonu skončil na 3. místě
v kategorii juniorů nad 80 kg. 
Kolem osmé hodiny večer nastoupila do zápasu největ-
ší litomyšlská „hvězda“ Julča v nejobsazenější katego-
rii mladších dorostenek nad 55 kg. „Julča si zpočátku

Karatisté na North Bohemia 2007

Fotbalové ohlédnutí za podzimem
Skončila podzimní část mistrovské fotbalové sezony,
která byla pro litomyšlský oddíl vcelku úspěšná.
Všechna družstva se nacházejí v lepší polovině svých
tabulek, a to v minulosti nebývalo vždy pravidlem. 
Muži si po sestupu do I. A třídy vytkli jednoznačný cíl
v podobě rychlého návratu do krajského přeboru.
Po polovině soutěže jsou reálně ve hře o postup, což je
to nejdůležitější konstatování. Na druhém místě však
ztrácejí pět bodů na vedoucí Titanic Srch a smazat
toto manko, to v jarních odvetách nebude pro svěřen-
ce Milana Kubíka jednoduchý úkol. V každém případě
se budou muset vyhnout takovým zakolísáním, jako
byla nevydařená utkání v Rosicích nad Labem (1:4)
a ve Valech (0:1). Jejich hlavní konkurent totiž dispo-
nuje velice kvalitním mužstvem a nelze ani náhodou
předpokládat, že svoji výsadní pozici dobrovolně
vyklidí. Nicméně řada podzimních dobrých výkonů
týmu Jiskry i skutečnost, že v několika případech
prokázal vnitřní sílu a dovedl strhnout na svoji stranu
zápasy, v nichž se mu herně nedařilo, vybízejí k opti-
mismu.
Litomyšlští mládežníci pokračovali v trendu kvalit-
ních výkonů z minulé sezony. Starší dorostenci se
zařadili mezi špičku krajského přeboru, ke své

škodě se však nevyhnuli některým zaváháním,
v jejichž důsledku přezimují pátí, ale s nevelkou
ztrátou na čelo. Mladší dorostenci podávali vcelku
vyrovnané výkony a pěkná šestá pozice je jim
zaslouženou odměnou. Starší a mladší žáci bojují
v krajské I. třídě, tedy soutěži, která oproti dřívěj-
šku utrpěla, co se úrovně týče, těžkou ránu. V kon-
kurenci pouhých šesti družstev jsou starší druzí
a na jaře budou útočit na vedoucí Lanškroun s cílem
porvat se o postup do přeboru. Mladší jsou bez
porážky v čele, když rovnocenným rivalem je pro ně
jen Česká Třebová B. V krajském přeboru bojují star-
ší a mladší elévové, a to více než zdárně: starší
dokonce z osmnácti odehraných zápasů plných pat-
náct vyhráli. Jejich béčko navíc nastupuje v okre-
sním přeboru, kde s jistotou vede svoji skupinu. 
Zimní příprava všech kategorií se rozběhne v lednu,
její nedílnou součástí jsou také halové turnaje. Lito-
myšlský oddíl pořádá po roční odmlce tradiční
sedmičku klání. První z nich pro mladší elévy se
v městské hale koná 16. prosince, vánoční turnaj
mužů pak mohou příznivci kopané navštívit 22. pro-
since.

Text a foto Radek Halva, sekretář oddílu kopané   

Z utkání Litomyšle s lídrem souttěže hráči Srchu. Litomyšl hostila černobílé fotbalisty Chrudimi.

HC Litomyšl - HC Žďár n.S. 5:1 (2:1,3:0,0:0) 
Kouzelník Pavlíček, který podal v brance naprosto
skvělý výkon a čarostřelec Dospěl zařídili 28. listpoadu
fantastické vítězství nad Žďárem. Dospěl si čtyři bran-
ky dal jako pěkný dárek k narozeninám, podporován
disciplinovaným výkonem celého družstva. I když se
v poslední třetině hosté snažili ze všech sil, jejich vylo-
žené šance  zlikvidoval gólman.

HC M.Třebová - HC Litomyšl 3:9 (0:3,0:3,3:3)
V zápase, která se hrál 25. listopadu, domácí totálně
zaspali. Během prvních šesti minut vedla Litomyšl 3:0. 
Na konci první třetiny měli domácí skoro dvě minuty
přesilovku 5 na 3,  ani tu ale nevyužili.
Stav 0:6 po dvou třetinách byl již pro domácí hrozivý,
a opět se na něm podepsal bezchybný výkon brankáře
Pavlíčka.
V poslední třetině se podařilo domácím dát za rychle
za sebou dva góly, ale rozjetý vlak z Litomyšle se jim již
nepodařilo zastavit. V jedné minutě přidali dva góly,
vypadalo to na desítku, ale utkání skončilo 9:3.

-red-

Lední hokej ve výsledcích

V přípravném utkání 10. listopadu na Zimním stadionu
v Litomyšli porazili čeští hokejové reprezentanti do 18
let stejně staré soupeře z Lotyšska 9:0 po třetinách
3:0, 3:0, 3:0.      

Čeští hokejisté hostili 
v Litomyšli Lotyše

Hokejové derby
Ve středu 5. prosince od 18.30 hodin se na Zimním sta-
dionu v Litomyšli utkají naši hráči bojující v krajské
lize s týmem Chocně. Přidejte se k fan clubu hokejové-
ho klubu HC Litomyšl a přijďte naše hokejisty v derby
podpořit! 

Náměstkyně ministra zdravotnictví Markéta Helle-
rová a náměstek hejtmana Pardubického kraje Josef
Janeček představili 29. listopadu laické i odborné
veřejnosti reformu zdravotnictví, která vstoupí v plat-
nost začátkem roku 2008. Stalo se tak v rámci konfe-
rence „Zdravotní reforma a legislativní plán
Ministerstva zdravotnictví ČR“, které ministerstvo
postupně pořádá ve všech krajích České republiky.
O tom, že je zdravotnictví zajímavé skutečně celospo-
lečensky, svědčí zaplněný sál Zastupitelstva Pardubic-
kého kraje, kde se konference konala.

K 15. řádnému jednání se v pátek 30. listopadu
2007 sešla v Kroměříži Komise pro regionální rozvoj
a evropské záležitosti. Předsedou tohoto orgánu Aso-
ciace krajů ČR je vicehejtman Pardubického kraje
Roman Línek. „S kolegy ze všech českých a morav-
ských krajů jsme hovořili především o aktuálním stavu
příprav a schvalování Regionálních operačních pro-
gramů (ROP), přes které mohou regiony čerpat finanč-
ní prostředky z Evropské unie v období let 2007 –
2013. Např. Pardubickému kraji, respektive Regionu
soudržnosti NUTS II Severovýchod, se podařilo být
ve schvalovacím procesu mezi prvními a už na přelomu
roku bychom mohli vyhlásit první výzvy pro žadatele,“
řekl Roman Línek.

Z Pardubického
kraje
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Prodám rohový rodinný domek ve Vysokém Mýtě, cel-
kově zařízený. Tel.: 777 935 999, 465 421 271. • Pro-
dám novější el. motor 1,5 kW 2870 ot., cena 1300,- Kč,
malou hřídel + kot. průměr 20 cm, cena 400,- Kč,
banánovník a další listnatou pokojovou rostlinu obě
velikosti 30 cm, cena 150,- Kč, březové koště 150,- Kč,
koženou bundu střední velikosti 300,- Kč. Tel.: 465
421 271 nebo 736 790 421. • Prosím - nevyhazujte
staré panenky. Rád si je od vás vezmu do své sbírky, též
staré medvídky. Za případné nabídky předem děkuji.
Jaromír Stratílek, Komenského náměstí 1047, Lito-
myšl. • Sháním starý skleníček nebo příborník
za rozumnou cenu. Nutný však váš dovoz, nemám
dopravu a nemohu nosit těžší břemena - cestovné
a odnos samozřejmě uhradím. Tel. 739 307 646. •
Koupím okamžitě malou chaloupku nebo celoročně
obyvatelnou chatu s malou zahrádkou, výběhem
pro pejska, s vodou, elektřinou, sociálním zařízením
na vsi v okolí Litomyšle - do 450 tisíc korun. Tel.: 739
307 646. •  Ze zdravotních důvodů prodám rodinný
domeček, 5 km od Litomyšle, 1+1 s příslušenstvím,
lokální topení, 400 m2 včetně pozemku, 220/380 V,
přípojka na telefon. Tel.: 606 872 691 po 19. hodině. •
Prodám nový pánský oblek, vel.52, značkový, nepouží-
vaný (nevhodný dárek), tmavě šedá barva, cena 3.000
Kč, tel: 605 515 561. • Prodám zděný nadstandardní
byt v osobním vlastnictví 120m2 v Litomyšli. Tel.: 737
852 368. • Koupím zděný byt 3 + 1 v osobním vlastnic-
tví v Litomyšli. Tel.: 739 134 070. • Koupím dům
na náměstí nebo pozemek v centru, koupím byt v Lito-
myšli. Tel.: 737 777 845. • Koupím tašky Bramac,
činky na cvičení - stavitelné. Tel.: 604 796 142. • Pro-
dám sporák PROFI a pánev - vhodné pro restaurační
zařízení - levně. Tel.: 604 185 488. • Prodám byt 3 + 1
na Komenského náměstí po rekonstrukci. Nevolat RK.
Cena 1,8 mil. Kč (sleva), e-mail: OK1@email.cz. • Pro-
dám byt 3 + 1 v Litomyšli. Tel.: 608 554 490, e-mail:
martinasimonova@seznam.cz. • Hledám levný pro-
nájem bytu 2 + 1. Ozvěte se, prosím, na tel.: 777 006
108. • Koupím byt 1+1, 1+kk nebo garsonku ve Vyso-
kém Mýtě. Platba v hotovosti. Tel.: 465 421 271, SMS
736 790 421

InzerceV Litomyšli byla koncem října 
otevřena největší prodejna elektro!

Tradiční litomyšlská prodejna elektro - Elektro Kel-
vin expert - byla po 14 letech fungování na Smeta-
nově náměstí přestěhována na nové místo,
Braunerovo náměstí číslo 212. 
Jaké jsou v této prodejně novinky a co pro vás Kriš-
tofovi chystají, se dozvíte dále v tomto článku.
Elektro Kelvin bylo založeno v roce 1991 a v sou-
časné době má celkem 3 prodejny: v Litomyšli,
Poličce a Svitavách. Po letech dobrého fungování
se ale Krištofovi rozhodli prodejnu v Litomyšli
zmodernizovat. "Stávající velikost nenabízela
dostatek možností, hledali jsme proto prostor,
který dovolí splnění všech našich představ o krás-
né, nové a moderní prodejně, kterou jsme si pro
své zákazníky přáli." říká Pavel Krištof, jeden
z majitelů prodejny. 
Prodejna na Braunerově náměstí nabízí 2x větší
prodejní plochu, je nově zařízena, a proto v ní je
k vidění i výběru mnohem širší sortiment než
dříve. Přibyly dnes velmi vyhledávané LCD a plaz-
mové televizory, počítače a notebooky a dobrý tip
i na Vánoce - PC hry pro děti i dospělé. Navíc je
možné zaparkovat přímo před prodejnou.
"Chceme každému našemu zákazníkovi pomoci
a poradit s každou jeho otázkou nebo přáním.
Proto se také chystáme velmi brzy rozšířit personál
tak, abychom mohli všem věnovat ještě větší péči
než dříve. Tím, že u nás pracují pouze odborníci na
elektro, se lišíme od ostatních prodejců. U nás si
prostě víme rady. Věříme, že hlavně nyní, kdy se
blíží Vánoce, zákazníci ocení, že jsme jim schopni
poradit s výběrem všech dárků - od technologické
novinky pro jejich teenagera po varnou konvici či
masážovač nohou pro babičku. U nás v elektru se
vlastně dají vybrat dárky pro všechny generace."
doplňuje Pavla Krištofa jeho bratr Petr.
Součástí služeb poskytovaných v Elektro Kelvin
expert je rozvoz rozměrnějšího zboží zdarma, a to
až do vzdálenosti 20 km. Můžete zde nakoupit také

na splátky a navíc nic nepřeplatit. Zejména
před Vánoci jsou nákupy na splátky u zákaz-
níků velmi oblíbené a asi čtvrtina lidí této
nabídky využívá. Nákup na splátky nezatíží
napjatý předvánoční rodinný rozpočet a při-
tom už vánoční pohádky můžete sledovat na
Vašem novém "LCDčku".
Vraťme se ale k prvnímu dni otevření prodej-
ny na nové adrese - na Braunerově náměstí.
Na oslavu úspěšného přestěhování a jako
pozvánku do moderních prostor pořádalo
Elektro Kelvin expert speciální otevírací pro-
gram plný zábavy, ale také akčních nabídek
elektro. Před prodejnou hrála celý den

hudba, v prodejně to žilo jak výhodnými nákupy,
tak prezentací novinek a ochutnávek připravených
pomocí přístrojů různých značek, které bylo samo-
zřejmě možné hned na místě i koupit. Na závěr dne
byla slosována bohatá tombola. Ale i ten, kdo
v tombole neměl štěstí, neodcházel s prázdnou: Za
nákup nad 200 Kč obdržel každý zákazník SIM
kartu O2 s nabitým kreditem na 150 korun.

V Domě dětí a mládeže se koná od 16.00 do 17.30
a od 18 do 20 hodin Babinec (vstupné 40,- Kč),
v pondělí 3. prosince dílna s názvem Svíčky (z barev-
ných vrstev, plovoucí, do nádobek a ořechových
skořápek, s sebou: malá keramická nebo skleněná
nádobka na svíčku, nebo hlubší formička na cukro-
ví) a 10. prosince dílna Nápady z papíru (přání, kra-
bičky, jmenovky atd). Nabídku uzavře 17. prosince
dílna Vánoční ozdoby z pedigu. 
Informace: 461 615 270, SMS 736 427 866, e-mail:
pechackova@ddm.litomysl.cz

Předvánoční dílny 
- prosincové pondělky

Pokud jste propásli den otevření nově přestěhova-
né prodejny Elektro Kelvin expert a mrzí vás, že
jste nebyli jedním z více než tisíce návštěvníků
akce - nesmutněte. "Slavnostní náladu rozhodně
neopustíme minimálně do ledna! I na další týdny
a měsíce totiž pro naše zákazníky chystáme různé
dárky, speciální cenové nabídky i předvádění
nových domácích pomocníků přímo v činnosti na
prodejně! Stačí sledovat náš leták, místní tisk
nebo naše oranžové plakáty." slibuje nám Petr
Krištof.
Nezbývá než popřát prodejně i jejím zákazníkům
hodně spokojenosti a úspěšných výběrů letos
i v roce 2008!                                                         

PLACENÁ INZERCE
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Tradiční prodej vánočních stromků 
před Lidovým domem v Litomyšli 
ve dnech 11. - 14. prosince a 17. - 19. prosince
vždy od 9 do 16 hodin. 
Ceny za kus do 2 metrů: smrk ztepilý - 110,- Kč, 
smrk pichlavý 250,- Kč, borovice lesní 180,- Kč, 
borovice černá 250,- Kč

•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

BA DOSON, spol. s r.o.
Litomyšl přijme 

BEZPEČNOSTNÍ 
PRACOVNÍKY 

na objekty, OD, SM,
HM, OC po celé ČR. 

Nástup možný ihned.
Možné ČID, PID, SD, ZPS 

Mzda od 60,- Kč/hod. 
Možnost ubytování ZDARMA.

Tel.: 461 613 490, 
461 614 675

Mobil.: 602 104 536, 
606 718 499

E-mail: doson@doson.cz
Web: www.doson.cz/kariera

Kamenictví 4K
Karel Kopecký, 561 18 Němčice 87

Tel.: 461 610 227, 776 643 713
• Kompletní kamenické 

a kamenosochařské práce
• Výroba kuchyňských desek 
a jiných interiérových doplňků.

• Dlažební kostky světlé a tmavé

Lucie Jandíková, aerobic club 
“FiT-line”  Litomyšl nabízí

VÍKENDOVÝ POBYT
aneb v novém roce znovu do kondice

25. - 27. ledna 2008 - hotel Jezerka 
v Chráněné krajinné oblasti Železné hory 
u přehrady Seč (asi 60km od Litomyšle)

Ubytování: 2, 3, 4 lůž. pokoje se soc. zařízením,
TV a balkonem (pro děti 3 - 9 let možnost 

dovybavit postýlkou 120,-Kč/den 
či přistýlkou 200,-Kč/den)

Strava: polopenze v hotelové restauraci
(začínáme v pátek večeří

a končíme v neděli snídaní)
Cena: 1750,- Kč

Cena zahrnuje: ubytování a stravu, různé druhy
cvičení (cca 8 hodin) a pitný režim - aerobik,
dance aerobik, body styling, body balance -

hlídání dětí (3 - 9 let) během cvičení - návštěva
fitness - návštěva Akva centra (1 hodina) - krytý
bazén 12 m, vířivka, parní sauna, infra kabina.

Další možnosti vyžití (za poplatek):
- masáže (nutné se objednat předem) 

- 2x squashový kurt - solárium
- 2x bowlingová dráha - stolní tenis

- billiard, šipky, stolní fotbal a hokej, další stolní
automaty - nabídka spodního prádla a 

sportovního oblečení
- bar, restaurace (možnost oběda a občerstvení)

Přihlášky na hodinách aerobiku nebo
tel. 777 288 770

(na přání Vám vystavíme dárkový poukaz)

Lucie Jandíková, aerobic club “ FiT - line “
LITOMYŠL Vás zve na 

PŘEDVÁNOČNÍ CVIČENÍ
Neděle 16. prosince - tělocvična II. ZŠ

prezentace od 9.00 hodin

9.30 - 10.30  DANCE AEROBIC - Lucka
10.45 - 11.30  BODY WORK - Lucka a Vlasta

11.45 - 12.45  BODYLATES + STRETCH - Vlasta
(po ukončení akce TOMBOLA)

Cena: 120,- Kč (do 6. 12. 2007 včetně)
200,- Kč (od 7. 12. 2007 a na místě)

Kapacita tělocvičny omezena, zajistěte si vstupenky 
včas ! Vánoční OBČERSTVENÍ zajištěno. Prodej: dámské 

a pánské spodní prádlo, sportovní oblečení 
BODY ACTION, sportovní obuv Reebok 

Informace: 777 288 770 

Litomyšlská nemocnice, a. s. 
přijme do stravovacího provozu

nejméně 2 kuchaře
(z toho jednoho na pozici vedoucího)

Požadavky - vyučení v oboru
Pracovní doba vedoucího jednosměnná, 

kuchař 1x za 14 dní sobota, neděle nebo svátek 
(možnost ubytování na internátě LN a.s.)

V případě zájmu kontaktujte personální oddělení 
p. I. Bartošovou (tel. 461 655 130 nebo 605 318 777) 
nebo vedoucí stravovacího provozu p. J. Svobodovou

(tel. 461 655 158)

PIZZERIA Bella Napoli 
Smetanovo nám. 91, Litomyšl

PIZZA SERVIS
tel.+fax: 461 612 767

Na Vaše přání Vám pizzy, těstoviny, saláty 
či alko i nealko nápoje

ZAVEZEME AŽ DOMŮ!
pravá italská pizza

ROZVOZ platí (zatím)
denně od úterý do soboty 
od 17.30 do 22.00 hodin!

začínáme od úterý 4. prosince 
Objednávka jídla musí být min. za 200,- Kč.

Dovoz po Litomyšli + blízké okolí je zcela zdarma! 

TĚŠÍME SE NA VAŠE OBJEDNÁVKY ! 

Sbor dobrovolných hasičů Pohodlí pořádá 19. ledna
v sále Kulturního domu v Pohodlí společenský ples.
Začátek ve 20 hodin, hrát bude slovenská skupina ABC
Dancing music ze Žiliny. Bohatá tombola. Bližší infor-
mace a rezervace vstupenek je možná na telefonním
čísle 731 589 366.

Ples v Pohodlí s ABC

Surf club pořádá v pátek 21. prosince v 17 hodin
v sokolovně v Dolní Sloupnici Vánoční koncert s Evou
a Vaškem doprovázený videoprojekcí. Vstupné činí 150
korun. Předprodej vstupenek proběhne 8. prosince od
17.00 do 20.00 hodin v salonku restaurace u Labutě ve
Sloupnici. Vstupenky lze zakoupit rovněž u paní Jitky
Dolečkové, Dolní Sloupnice 38, tel.: 724 127 373 ve
večerních hodinách.

Eva a Vašek ve Sloupnici

Oslavy nejdůležitějšího svátku keltského roku Samha-
in zakončily 10. listopadu v klubu Sklepení Morie
v Sebranicích letošní projekt místního společenství
Kromlech věnovaný experimentální archeologii. Pro-
jekt měl název Za prastarými řemesly. V kulturním pro-
gramu vystoupila mimo jiné plzeňská skupina Poitín.  

foto Ivan Hudeček

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, 
celé sbírky, větší množství i pozůstalost 
po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší

možné ceny. Informace na tel.: 724 229 292

Za prastarými řemesly

NOVĚ OTEVŘENÝ
SEX SHOP 
V LITOMYŠLI

nabízí afrodiziaka, DVD − VHS, 
vibrátory, spodní prádlo ad.

Otevírací doba: 
Pondělí – pátek 10 – 17 hodin

Tyršova 243, Litomyšl 
Vstup povolen osobám starším 18 let
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V sobotu 17. listopadu přivítaly litomyšlské basket-
balistky na domácí palubovce nejslabšího soupeře
oblastního přeboru mladších dorostenek. Přijely
Sokolky z Hradce Králové, které hrají tuto soutěž
s žákyněmi, tedy s děvčaty o jeden až dva roky mlad-
šími. “V těchto zápasech jsme si chtěli udobřit naše
fanoušky po nepřesvědčivých výkonech v minulém
kole proti Nové Pace,” vysvětlil předseda oddílu Mar-
tin Šorf a dodal: “Tu jsme dokázali porazit pouze
v jednom ze dvou utkání.” V sobotu si litomyšlské
dorostenky připsaly dosud nejvyšší výhru, když Hra-
dec odjel s nadílkou o 100, resp. 80 bodů. 

TJ Jiskra Litomyšl - Sokol HK 121:21 a 105:25
Od začátku prvního utkání se naplno projevovala
fyzická a technická převaha domácích, i když
po taktické stránce to nebyl úplně ideální výkon.
Především při útočných systémech a při výhozech
z autu se litomyšlské hráčky nedokázaly plně kon-
centrovat na své úkoly. Jejich dominance na hřišti
však byla zjevná a diváci se společně s hráčkami
mohli bavit hrou. Všechna děvčata dostala dostateč-
ný prostor na hřišti a je velmi pozitivní, že každá
hráčka dokázala vsítit alespoň 8 bodů. Druhé utkání
se velmi podobalo tomu prvnímu. Nižší bodový roz-
díl byl dán ztrátou motivace a koncentrace proti sla-
bému soupeři. “Pokud bychom proměnovali všechny
vyložené pozice, tak mohlo být vítězství mnohem
výraznější,” myslí si Martin Šorf.
V příštím kole čeká na litomyšlské obhájkyně loň-
ského prvenství kvalitní soupeř, který prověří jejich
letošní formu. Před Vánocemi odehrají tři velmi
těžká utkání - zápasy v Jičíně, poté pojedou k odlo-
ženým utkáním do Pardubic a podzimní část uza-
vřou v sobotu 15. prosince domácími zápasy proti
Trutnovu. “Na tato utkání srdečně zveme příznivce
basketbalu a doufáme v jejich podporu,”uzavírá
předseda basketbalového oddílu Šorf.
Více informací o utkání s Hradcem, ale i o dění v bas-
ketbalovém oddílu naleznete na webových strán-
kách www.basketlitomysl.tym.cz. -red-

Basketbalové dorostenky deklasovaly Hradec!

Školní florbalová liga byla zahájena ve čtvrtek 22.
listopadu prvním kolem v kategorii starší žáci. Celkem
21 zajímavých utkání bylo sehráno v městské sportov-
ní hale systémem každý s každým po dobu 8 minut
hrubého času. 
1. ZŠ Lubná (14:3) 12 bodů, 2. 1. ZŠ Litomyšl (5:3) 9
bodů, 3. 2. ZŠ Litomyšl (7:5) 7 bodů, 4. 3. ZŠ Litomyšl
(5:3) 7 bodů, 5. - 6. ZŠ Dolní Újezd (4:8) 3 body, 5. - 6.
ZŠ Trstěnice (4:8) 3 body, 7. ZŠ Morašice (0:10) 0 bodů.
Nejlepším střelcem se stal J. Chadima ze ZŠ Lubná s 5
brankami. Druhá kola v obou kategoriích budou
pokračovat v roce 2008.                                 Milan Břeň

Florbalová liga

Tradiční Hubertovská 
cyklojízda
Jako každoročně se na závěr cyklistické sezóny sešlo
druhého listopadu na tři desítky příznivců cyklistiky,
spinningu a zdravého pohybu, aby absolvovali tradič-
ní Hubertovskou jízdu, a to i za nepříznivého podzim-
ního počasí. Nenáročnou jízdu absolvovali
na trekingových a horských kolech. Trasa vedla z Lito-
myšle do Budislavi, odkud se také odstartoval závod
pojmenovaný „hon na lišku“. Cíl byl v Poříčí, závod
měřil necelých 11 km. Následovalo vyhodnocení a sta-
ročeské občerstvení v hospodě Na Ranči. Již  dnes se
těšíme na další akci pořádanou Domem Sportu Stratí-
lek.                                                Text a foto Matěj Samek

Mařákova 365  •  570 01 Litomyšl  •  tel. 461 618 196
po, út, st, čt: 10 - 22 hod., pá, so: 10 - 1 hod. ne: 10 - 22 hod.

některé z našich ukrajinských specialitukrajinské speciality
restaurace
salonek
soukromé
akce
letní teráska
víkendové
grilování
denní menu
velký výběr vín
klimatizované prostory

bboorršščč ssttuuddeennýý  ppřřeeddkkrrmm ppssttrruuhh  ppoo  ddoommáácckkuu sstteeaakk  MMuukkaaččeevvoo

Po šestém kole vede Litomyšlskou ligu Vysoké Mýto,
které dosud neutrpělo ani jednu porážku. Na druhé příč-
ce ve čtrnáctičlenné skupině hokejových týmů z blízkého
okolí je Tygr team, který jedenkrát remizoval s HP Osík.
Třetí jsou ambiciózní hokejisté z Javorníku, čtvrtý koneč-
ně litomyšlský tým Peak Sport. V úvodu soutěže se také
dařilo makovským hokejistům, kteří prohráli jen dvakrát
a jsou pátí, na šestém místě HP Osík. Pořadí střelců Lito-
myšlské ligy k 15. listopadu: 1. Pešina 13 (Peak sport ), 2.
Kotlár 12 (Tygr team), 3. Vytlačil 7 (HC2006), 4. Zavoral 6
(Makov), 5. Lipavský 5 (Peak sport) 

Litomyšlská liga
v ledním hokeji
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GE Money Bank 
Bělidla 1061, Litomyšl 
tel.461 653 840−1 

Navštivte nás na obchodním místě
GE Money Bank, a.s.,
Bělidla 1061, Litomyšl 

Otevírací doba:
po − pá 8:30 − 12:00
a 13:00 − 16:30 hod.
tel. 461 653 840 − 1 

GE Money Bank 
T.G. Masaryka 36, Svitavy 
tel.461 550 511 

GE Money Bank 
Riegrova 52, Polička 
tel.461 723 583 

GE Money Bank 
nám.Přemysla Otakara II./205,
Vysoké Mýto 
tel.465 420 901 

Inzerujte v Lilii! ceník na www.litomysl.cz/lilie
kontakt: lilie@litomysl.cz



29



Zpravodaj Města Litomyšle. Vychází 1x měsíčně, vydává Město Litomyšl. Kontaktní osoba ing. Michaela Severová, 461 653 311, michaela.severova@litomysl.cz.
Redakce: Smetanovo nám. 72, Eva Hudečková, tel. (zázn., fax): 461 615 969, lilie@litomysl.cz, www.litomysl.cz/lilie. Články opatřené značkou a neoznačené mate-
riály jsou dílem redakce. Příspěvky dopisovatelů mohou být otištěny pouze pod celým jménem a nemusejí vyjadřovat názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo
rozsáhlé příspěvky krátit. Uzávěrka podkladů je vždy k 20. předchozího měsíce. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. Povoleno rMK ČRE 12017. Grafická úpra-
va a tisk H.R.G. Litomyšl. Náklad 4300 výtisků. Do litomyšlských domácností a integrovaných obcí zdarma, ostatní 5,- Kč. 

Na Veselce se cvičilo i s japonskou dýkou
V tělocvičně litomyšlské Veselky a ve svitavském
dojo se uskutečnil další z řady zajímavých semi-
nářů aikido. Pod vedením Jana Süse z Letovic se
účastníci naučili zacházet mimo jiné i s japon-
skou dýkou tanto. 
“Cvičili jsme různé techniky proti bodnutí. Přes-
tože obrana vypadala jednoduše, přece jen
tanto je tanto a mít v ruce skutečnou japonskou
dýku, ještě k tomu ostrou jako břitva, je velký
zážitek a realita by nebyla moc velká legrace.
Na druhou stranu je seminář od toho, aby se člo-
věk nejen poučil, ale i pobavil,” říká jeden
z účastníků Petr Novotný ze svitavského klubu
Tsunami Aikido. “Nikdo jistě nepočítá s tím, že
by předvedené techniky v brzké době použil.
Jde ale spíše o to něco nového se dozvědět
a neustále se zdokonalovat. Když se k tomu
přidá ještě trochu humoru, je to vskutku dobře
strávený čas,” dodává.
Na skromném a provizorně rozšířeném tatami
ve Svitavách seminaristé cvičili klasické aikido
beze zbraně. I zde se však bylo čemu přiučit,

zvláště při obraně proti chycení zezadu neboli
ushiro ryote dori. Jan Süs zřejmě vyslyšel přání
několika odvážných členů a zařadil pády, které
se až tak často necvičí. Účastníci semináře si tak
mohli vychutnat například koshi nage nebo aiki
otoshi.                                                                 -red-

Účastníci semináře aikido pod vedením Jana Süse v
tělocvičně litomyšlské Veselky.

Na sobotu 5. ledna připravuje FBC Peaksport Litomyšl
nultý ročník f lorbalového turnaje LITOMYŠL OPEN
2008. Tohoto turnaje se zúčastní deset týmů, které
budou zápolit ve dvou skupinách po pěti. Kromě pořá-
dajícího týmu by se turnaje měly zúčastnit týmy Alco-
holics Inebandy (hráči Bohemians a Chodova - hrají
extraligu, a prvoligových Královských Vihohrad),
letošní vítěz GERMANY OPEN. Přijede tým FBC NámSe-
Nechce složený z hráčů pražských klubů 1. a 2. ligy,
kteří budou doplněni hráči Orlicko-Třebovska. Další
ozdobou turnaje by měli být Sykyho Sexy Krtečci
(hráči Sokola Erupting Dragons Havlíčkův Brod, který
vede 2. ligu), FbK Svitavy jsou pro změnu vedoucím
týmem 3. ligy. Další tři týmy jsou z Pardubické ligy -
FBC Piráti Sokol Chrudim, ASPV Holice a FTC Vysoké
Mýto. Zastoupení má i nejvyšší dorostenecká soutěž
týmem TJ Lubná, který hraje 1. dorosteneckou ligu.
A nakonec přijede i jeden amatérský tým, a to FbK Ele-
ment Vysoké Mýto. Turnaj proto bude zajímavou kon-
frontací všech možných kategorií od amatérských
florbalistů až po extraligové matadory. Srdečně vás
na tuto akci zveme, turnaj začíná v 8 hodin. Vstup
volný.                                                                             -red-

Litomyšl open 2008

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl stolního tenisu

Sobota 8. prosince v 15.00 hodin - Litomyšl - Sokol
Vracov (3. liga - muži), neděle 9. prosince v 10.00
hodin -Litomyšl - Jiskra Strážnice (3. liga - muži),
sobota 15. prosince v 9.00 hodin - Litomyšl “B”- Dobré
“C” (Divize žen), ve 14.00 hodin - Litomyšl “B” - Hro-
nov (Divize žen) - vždy hala TJ Jiskra

Volejbalový klub Litomyšl 
Sobota 8. prosince od 10.00 hodin - Litomyšl - Chvale-
tice (KP I muži), neděli 9. prosince od 10.00 hodin -
Turnaj KP I junioři - Městská sportovní hala

TJ Jiskra Litomyšl - basketbalový oddíl 
Sobota 8. prosince - Litomyšl - Havlíčkův Brod (ženy),

Litomyšl - Studánka (st. mini), neděle 9. prosince od
10.00 a 12.00 hodin - Litomyšl - Studánka Pardubice
(OP st. minižákyně), sobota 15. prosince od 10.00
a 12.00  hodin - Litomyšl - Trutnov (OP ml. dorosten-
ky) - vždy hala TJ Jiskra  

Hokejový oddíl Litomyšl
Středa 5. prosince od 18.30 hodin - Litomyšl - Choceň
A (muži), pátek 7. prosince od 19.30 hodin - Litomyšl -
Světlá (junioři), sobota 8. prosince od 9.00 hodin -
Litomyšl - Polička (4. + 5. třída), od 11.00 hodin - Lito-
myšl - Polička (mini 3. třída), neděle 9. prosince
od 9.00 hodin - Litomyšl - Lanškroun (starší žáci), od
11.00 hodin - Litomyšl - Lanškroun (mladší žáci),
pátek 14. prosince od 19.30 hodin - Litomyšl - Morav-

Kam v prosinci za sportem ská Třebová (junioři), neděle 16. prosince od 9.00
hodin - Litomyšl - Chotěboř (4. - 5. třída), od 11.00
hodin - Litomyšl - Chotěboř (mini 3. třída), pátek 21.
prosince od 19.30 hodin - Litomyšl - Skuteč (junioři),
středa 26. prosince od 18.30 hodin - Litomyšl - M. Tře-
bová (muži), sobota 29. prosince od 9.00 hodin - Lito-
myšl - Hlinsko  (4.- 5. třída), od 11.00 hodin - Litomyšl
- Lanškroun (mini 3. třída), neděle 30. prosince
od 9.00 hodin - Litomyšl - Mor. Třebová (starší žáci),
od 11.00 hodin - Litomyšl -  Mor. Třebová (mladší žáci)
- vždy Zimní stadion

Stiga HC Benátky
Sobota 8. prosince od 14.00 hodin - 12. kolo Litomyšl-
ského poháru, Stiga - liga každou středu od 17.30
hodin - vždy Dům dětí a mládeže Litomyšl

Sport areál, s. r. o.
Bowling - soutěž družstev (listopad 2007 - květen 2008). 
Tenis - Zimní liga neregistrovaných hráčů ve čtyřhře
nad 40 let - v pevné hale (listopad 2007 - duben 2008).   

Připravuje Zdeněk Kocman


