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K odkazu české vlastenky, žijící na počátku minulého
století v Litomyšli, se Sbor paní a dívek podvanácté
přihlásil také společenským večerem, který se pravi-
delně koná na konci ledna ve Smetanově domě. Letos
se členky sboru rozhodly naplnit kulturní program
z vlastních zdrojů. Nechaly se inspirovat dárkem, který
každé oddělení sboru dostalo od své sbormistryně
k Vánocům. “Knížka Magdalena Dobromila Rettigová -
Tajný deník její schovanky má docela naivní texty,
obsahuje ale všechna doložená fakta o životě paní
Dobromily,” říká Marie Paříková, která ukázky z knihy
mezi vystoupeními Sboru paní a dívek a Mužského
pěveckého sboru obecenstvu přednášela. “Kdyby tuto
knížku dostalo do ruky devíti či desetileté dítě a pře-
četlo ji, jistě by si o Rettigové udělalo úsudek, což byl
zřejmě záměr autorky Daniely Krolluperové,” dodává.

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

Vlastenka Rettigová poslala
vzkaz dnešní mládeži

Czech POINT
byl zprovozněn

Na Městském úřadě v Lito-
myšli bylo ve středu 23.
ledna zprovozněno kontakt-
ní místo Czech POINTu

(Český podací ověřovací informační národní ter-
minál). Pracoviště Czech POINTu na Městském
úřadě Litomyšl funguje na adrese Bří Šťastných
1000 (hlavní budova Městského úřadu). Toto
pracoviště poznáte podle oficiálního loga Czech
POINTu.
Co může Czech POINT přinést právě vám? V sou-
časné době na tomto pracovišti můžete získat:
- ověřené výstupy z katastru nemovitostí
- ověřené výstupy z obchodního rejstříku
- ověřené výstupy z živnostenského rejstříku
- výpisy z evidence Rejstříku trestů

Pokračování na str. 2

Tajný deník schovanky Lojzičky, zřejmě inspirovaný
povídkou Rettigové s názvem Lojzička, nabízí dětem
i ostatním poznání, jaká byla autorka slavné kuchařky
laskavá a přísná zároveň, jak svoje recepty vždy nej-
dříve zkoušela na manželovi a jak byla nešťastná, když
jí někdo dlouho připravovanou sbírku receptů ukradl,
jak se vybourala v kočáře a že se její syn Karlík moc
nechtěl učit. Na konci knížky je možné najít svátky
všech světců a také pár osvědčených receptů.
Svoje recepty prozradili přítomným také soutěžící,
kteří se letos i přes zvýšené životní náklady domácnos-
tí rozhodli podělit s ostatními o svoje oblíbené pečivo
k vínu. Nebylo jich mnoho - čtyři soutěžící přihlásili
šest vzorků a porota pod vedením Pavla Kusého vybra-
la tři nejlepší. “Jen jsem dohlížel, nejsem směrodatný,
doma sním všechno,” prozradil na sebe jeden ze členů
Mužského pěveckého sboru Pavel Kusý. Nejlepší prec-
líčky k vínu dodal profesionál Pavel Říha, porota oce-
nila slaný závin paní Vlasty Rittzingerové i koláč Lenky
Coufalové. 

Eva Hudečková, foto Ivan Hudeček

Pračky, chladničky,
sporáky

za akční ceny 
Poskytujeme servis na:
- automatické pračky
- myčky nádobí
- elektrické sporáky a trouby
- mikrovlnné trouby a další 

FITNESS CLUB 233

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

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

Tyršova 233, Litomyšl
Tel.: 461 615 965 • Mobil: 605 269 860
jana.od@tiscali.cz, www.fitnesslitomysl.cz

Od 1. ÚNORA V PROVOZU
MODERNÍ SOLNÁ JESKYNĚ − sůl z Mrtvého moře,
Pakistánu a Wieliczky = MOŘE V LITOMYŠLI 
45 minut v jeskyni = 1 týden u moře

NOVINKA!

Paní Růžena Vomočilová z Litomyšle byla ráda, že
nemusela čekat zákonnou lhůtu pro získání výpisu
z Rejstříku trestů. „Potřebuji do konce týdne ověření
všech svých dokumentů a tak mi to hodně pomůže.”
řekla první zákaznice litomyšlského Czech Pointu.
Odbavení prvního klienta přišel zkontrolovat tajem-
ník Bohuslav Purgert.             Foto Michaela Severová

Oceněné autorky slaného pečiva - zleva Lenka Coufalová,
Vlasta Rittzingerová a zástupkyně Pavla Říhy.
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Od 21. prosince 2007 jsou zrušeny kontroly na společ-
ných hranicích již mezi 24 státy rozšířeného schengen-
ského prostoru (zkráceně Schengen) a na konci března
2008 i na dopravních letech v rámci států schengenské-
ho prostoru. I po zrušení hraničních kontrol je třeba
dbát při vycestování na dodržování pravidel vyplývají-
cích z předpisů daného státu. Vstupem do Schengenu
se nic nemění na povinnosti prokázat se v případě
potřeby platným cestovním dokladem. Nadále musíte
tedy mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní
pas. Pokud cestujete mimo území EU (mimo Schengen)
potřebujete vždy platný cestovní pas a někdy i vízum.
Povinnost cestovat s platným dokladem totožnosti se
vztahuje i na děti mladší 15 let. Tato podmínka nemu-
sí být splněna pouze v případě, že je dítě zapsáno
v cestovním dokladu rodiče, který ho na cestě dopro-
vází. Děti mladší 15 let již zapsané v platném cestov-
ním dokladu mohou i nadále cestovat společně
s rodičem - tyto zápisy jsou platné. I když je možné
zapisovat děti do občanského průkazu rodiče, z důvo-
du možných komplikací při cestách v jiných státech,
ministerstvo vnitra tento postup nedoporučuje.

Do občanského průkazu se totiž zapisuje rodné číslo
dítěte, což je vnitrostátní identifikační údaj.
Od 1. března 2008 bude možné nechat zapsat dítě
do 10 let (musí být občanem ČR) do platného cestovní-
ho pasu rodiče. Správní poplatek za zápis dítěte do již
vydaného cestovního dokladu rodiče bude 50 korun
za každý zápis. Rodič předloží svůj platný cestovní pas
a rodný list dítěte. Cestovní pas mohou děti vlastnit již
od narození. Dětem do 5 let se vydává s platností na 1
rok, správní poplatek je 50 korun, dětem od 5 do 15 let
se vydává s platností na 5 let a za správní poplatek 100
korun. Když dítě vlastní cestovní pas, může cestovat
i s jinou osobou než s rodiči. Občanům starším 15 let se
vydává cestovní pas s platností na 10 let a správní
poplatek činí 600 korun. 
Dále upozorňujeme občany, kteří vlastní neplatný
cestovní pas, že jsou podle zákona o cestovních dokla-
dech povinni bez zbytečného odkladu jej odevzdat
orgánu příslušnému k jeho vydání (MěÚ Litomyšl)
nebo matričnímu úřadu. Neodevzdání cestovního pasu
může být projednáno jako přestupek.                    

Milena Holasová, vedoucí správního odboru

Cestování v Schengenském prostoru

Uruguayské zastavení Kupkova cyklu

země Mercedes Menafra de Batlle, které váže vzá-
jemné osobní přátelství či Hana Kreclová de Ane-
gon, jejíž rodiče postavili v této jihoamerické zemi

s třemi miliony obyvatel textilní továrnu a která se
později stala osobní tajemnicí hlavy státu. “Česko -
uruguayské kulturní kořeny existují již dlouhou
dobu. Přesvědčil nás o tom i bývalý ředitel Národní
galerie v Montevideu, který se slavnostního otevře-
ní výstavy rovněž zúčastnil. Připomněl, že v roce
1968 se stal vítězem sochařského sympozia český
umělec Milan Dobeš žijící v Bratislavě. Jeho sochař-
ské dílo stojí v hlavním městě Uruguaye,” říká Jiří
Lammel. 
Představení Kupkova realistického díla je dalším
přínosem ke kulturní spolupráci mezi oběma země-
mi. Výstavu, která skončila 8. ledna, navštívilo dva
a půl tisíce lidí. Doprovodila ji rezentace devíti knih
s vyobrazením celého Kupkova cyklu uložených
v originálních kazetách. Z kaštanového dřeva je
vytvořil Pablo Atchugarry. “Příští zastavení chceme
uskutečnit v Jižní Koreji a v Japonsku, v dalších
letech také v Saudské Arábii. Mým snem je tisk
unikátní knihy celé v arabštině,” prozrazuje Jiří
Lammel.                                -eh-  foto Eva Lammelová

Letošní veletržní sezónu začala Česká inspirace - sdru-
žení osmi historických měst, jehož zakládajícím čle-
nem je od roku 1995 i Litomyšl - veletrhem cestovního
ruchu Vakantie Utrecht v Holandsku. Tento veletrh se
postupem času stal jedním z nejžádanějších evrop-
ských veletrhů a v letošním roce se představilo v 9
výstavních halách přes 1600 vystavovatelů z celého
světa. Během 6 lednových dnů navštívilo veletrh 140
tisíc návštěvníků. Expozice České republiky byla
na velmi výhodném místě a poutala pozornost nejen
doplňkovým programem Divadla WOW a ochutnávka-
mi, ale i zajímavým ztvárněním.
V odpoledních hodinách 8. ledna proběhla prezentace
zastoupení CzechTourism v Holandsku a s ní spojené
představení České inspirace. Tiskové konference se
zúčastnilo 40 zahraničních novinářů včetně holand-
ské televize a zástupce ambasadora ČR v Holandsku
Jakuba Skalníka, bývalého starosty českoinspiračního
města Poličky. Novináři i návštěvníci stánku měli
krom obvyklých materiálů České inspirace k dispozici
i ty nejnovější - Kulturní kalendář na rok 2008, Tipy
na výlety pěšky, na kole a autem po městech České
inspirace a také velmi žádanou mapu kempů.

Ing. Daniela Manďáková, 
ředitelka sdružení Česká inspirace 

Litomyšl s Českou 
inspirací v zemi 
tulipánů

Tři minuty po půlnoci, ale až třetího ledna, se naro-
dilo mamince Lence Jankové z Poličky první miminko
roku 2008 v litomyšlské porodnici. Malý Jakub Moud-
rý vážil 4200 g a měřil 53 cm. Oběma blahopřál staros-
ta města Michal Kortyš, Město navíc rodičům vyplatilo
částku 4760 korun, t.j. rozdíl mezi porodným v roce
2007 a 2008. 

Prvním občánkem Litomyšle se 6. ledna stala Bar-
bora, která přišla na svět ve 4 hodiny a dvacet minut
s porodní váhou 3 150 gramů.                                      -eh-

Vernisáž v Punta del Este. Zleva Jiří Lammel, Jindřich Nádvor-
ník, Hana Kreclová de Anegon, Pablo Atchugarry, Mercedes
Menafra de Batlle, Miroslav Popelka a Zdeněk Sklenář.

První přišli letos na svět

Czech POINT byl zprovozněn
Dokončení z titulní strany
Tyto dokumenty jsou žadateli ověřeny a vydány
za poplatek na počkání. Za ověřené výstupy se
platí za první stranu 100 korun a další následující
50 korun, za výpis z evidence Rejstříku trestů 50
korun (poplatek je stejný jako při žádosti pomocí
papírového formuláře).
Zde Vám předkládám několik dobrých rad, které
se Czech POINTu přímo nebo nepřímo týkají:
- majetkoprávní oddělení na Městském úřadě,
které také vydává ověřený výpis z katastru nemo-
vitostí, si nově účtuje za první stranu ověřeného
výpisu 100 korun, za každou další 50 korun (stej-
ně jako na Czech POINTu)
- s žádostmi a dotazy, týkajícími se katastru
nemovitostí, Vám nejlépe poradí pracovníci
na majetkoprávním oddělení
- ověřené výstupy z živnostenského rejstříku Vám
levněji (15 korun za jednu stranu) vydá živno-
stenský úřad
- občan, který požaduje jakoukoli službu týkající se
živnostenského oprávnění (zřízení či změna živno-
stenského oprávnění apod.), již nemusí předkládat
na živnostenském úřadě výpis z rejstříku trestů

- klasický způsob žádosti a vydání výpisu z rejstří-
ku trestů je nadále možný (výpis přicházející
žadateli poštou)
- na pracovištích Czech POINT není možné vydá-
vat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis
z Rejstříku trestů na základě plné moci (při vydá-
ní výpisu na počkání)
- k papírové žádosti o výpis z Rejstříku trestů,
které podává na Městském úřadě zmocněnec,
musí být přiložena plná moc zmocnitele (žadate-
le) - toto se týká klasického způsobu žádosti
o výpis z Rejstříku trestů (výpis přicházející žada-
teli poštou)
- osoba žádající na Czech POINTu o výpis z Rejstří-
ku trestů musí předložit platný doklad totožnosti
(občanský průkaz nebo cestovní pas) a musí mít
přiděleno rodné číslo
O případných dalších možnostech Czech POINTu
na Městském úřadě Litomyšl Vás budeme i nadále
informovat. Další obecné informace o Czech
POINTu naleznete na www.czechpoint.cz

Ing. Pavel Sodomka, vedoucí oddělení 
informatiky MěÚ Litomyšl

Praha, Peking, Phnomphen, Bangkok, Ulánbátar,
Opočno, Praha, Litomyšl - to jsou města, kde byl
během uplynulých čtyř let s obrovským úspěchem
prezentován unikátní cyklus Člověk a Země od čes-
kého malíře Františka Kupky. Jeho současní majite-
lé Zdeněk Sklenář a Jiří Lammel nyní soubor
tušových maleb a kreseb představili také na jihoa-
merickém kontinentu - v pořadí deváté zastavení se
odehrálo na přelomu roku v uruguayském letovisku
Punta del Este.
Výstava nabídla návštěvníkům všech 106 fascinují-
cích tušových maleb a kreseb, které zobrazují vývoj
lidstva od jeho počátku do konce devatenáctého
století. Český malíř jimi před sto lety doprovodil
knihu francouzského historika, geografa a publicis-
ty Éliséa Recluse. Dosud poslední výstava byla
uspořádána díky podpoře řady lidí. Jedním z nich je
sochař Pablo Atchugarry, původem z Uruguaye,
jehož otec studoval v Paříži u Kupkova současníka,
malíře Joaquína Torres - Garcíi. “Torres - García
spolu s Františkem Kupkou vystavovali v roce 1929
v Amsterdamu a byli členy skupiny Abstrakcion -
Création. Prezentace Kupkova cyklu v Uruguayi
měla vzdát hold těmto dvěma průkopníkům světo-
vého moderního malířství, kteří byli za svého živo-
ta sice v centru dění, avšak přesto jakoby na okraji
zájmu tehdejší kritiky, neboť nebyli Francouzi,”
zamýšlí se nad smyslem výstavy Jiří Lammel.
Zahájení výstavy se 29. prosince v sídle Nadace
Pabla Atchugarryho zúčastnili také uruguayský
ministr cestovního ruchu Hector Lescano, velvysla-
nec ČR v Uruguayi Petr Stiegler, podnikatel Miro-
slav Popelka z Poličky s chotí a bývalá prezidentka
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Z rady města
RaM bere na vědomí navýšení počtu strážníků

městské policie o 2 pracovníky v souvislosti se zavede-
ním kamerového bezpečnostního systému. Celkový
počet strážníků městské policie včetně velitele měst-
ské policie bude činit 11 pracovníků. 

RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci Zvý-
šení bezpečnosti silničního provozu v městě Litomyšli

RaM nesouhlasí s návrhem Ing. Františka Fialy
z Kostelce nad Orlicí na provozování pravidelných pro-
dejních trhů v Litomyšli. 

RaM byla seznámena s koncepcí mateřských škol
v Litomyšli a souhlasí s ponecháním tří samostatných
subjektů. 

RaM jmenuje od 1. 2. 2008 do doby konání konkur-
zu ředitelkou I. MŠ Litomyšl paní Mgr. Vítězslavu Boro-
vičkovou. 

RaM stanovuje od 1.1. 2008 cenu nájemného při
sjednávání nových nájemních smluv na hrobová místa
hřbitova Litomyšl na 9 Kč/m2/rok. 

tem vystoupí přední americké mládežnické těleso Bos-
ton Youth Symphony Orchestra, ve varhanním matiné
představí Aleš Bárta českou premiéru transkripce
Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. Mimořád-
ným projektem bude pořad Gershwin - Bernstein
s oblíbenou Rhapsody in Blue v podání fenomenálního
tureckého pianisty Fazila Saye a symfonií Kaddish
Leonarda Bernsteina, kde bude text předčítat Soňa
Červená. Opět je připraven speciální pořad pro děti -
muzikál The Angels Lukáše Hurníka, duchovní hudbu
přinese meditativní projekt náboženského dialogu
sdružení japonských buddhistických mnichů Gjosan-
rjú Tendai šomjó a Scholou Gregorianou Pragensis
Davida Ebena. 

Letos jubilejní padesátá Smetanova Litomyšl
18. června –– 5. července 2008 

své umění představí i Dagmar Pecková. Hudební sui-
tou Johna Williamse z filmu Schindlerův seznam kon-
cert připomene sté výročí narození zdejšího rodáka
Oskara Schindlera. Rozporuplnost této postavy -
nacisty, který však zachránil stovky Židů - jakoby
dokumentoval i výběr autorů dalších skladeb: Miloslav
Kabeláč, narozený ve stejném roce, autor pronásledo-
vaný nacistickým i komunistickým režimem, Richard
Wagner, k jehož tvorbě se obracela ideologie německé-
ho národního socialismu a Gustav Mahler, pocházející
z židovské, německy hovořící rodiny, žijící na česko-
moravském pomezí. 
Tradičně uváděný Koncert na přání bude tentokrát
věnován zejména častým přáním Litomyšlanů: Ohňo-
strojný komponovaný pořad na hudbu Bedřicha Sme-
tany věhlasné a mezinárodně uznávané firmy Flash
Barrandov podtrhne slavnostní atmosféru celého 50.
ročníku, vstup bude pro všechny zdarma.
K jubilejnímu ročníku bude vydána reprezentační pub-
likace o historii a současnosti festivalu, připravuje se
dokumentární film, uspořádána bude výstava fotogra-
fií i archivních materiálů z festivalové historie. 
Festival se příliš nerozšíří co do délky trvání ani počtu
pořadů. Během již celkem obvyklých 18 dnů se usku-
teční 24 pořadů, avšak většina z nich (16) bude tzv.
velkých - s početnými ansámbly a více než tisícovkou
diváků. Oproti 16 tisícům vydaných vstupenek v roce
2007 tak dosáhne nabídka v roce 2008 téměř 20 tisíc
lístků. Vstupenky se budou od 5. března prodávat
v informační kanceláři na zámku (tři prodejní místa
současně) a na náměstí, v informačních centrech
měst Pardubického kraje a krajských měst v celé
republice, od 5. března si také bude možno vstupenky
objednat telefonicky či na internetu www.smetanova-
litomysl.cz. Tam je již nyní k dispozici podrobný pro-
gram festivalu, programovou brožuru však ve druhé
polovině února obdrží do své schránky každá lito-
myšlská domácnost.

Jan Pikna, ředitel festivalu, foto Ivan Hudeček

Ačkoli se první Smetanova Litomyšl konala v roce 1949
a festival má tak historii téměř šedesátiletou, vzhledem
k neuskutečněným ročníkům v letech 1951, 1966-1973
a 1975 se jubilejní 50. Smetanova Litomyšl bude konat
v roce 2008. Kulaté jubileum si zaslouží oslavu a také
mimořádnou, slavnostní a bohatou dramaturgii.
Letošní Smetanova Litomyšl neponese žádný tematic-
ký podtitul jako minulé ročníky, bude zaměřena slav-
nostně, smetanovsky a operně. Již Bedřich Smetana
určil provádění Libuše pro obzvláště slavnostní příle-
žitosti, není tedy divu, že tato jeho opera s Evou Urba-
novou v titulní roli a souborem opery pražského
Národního divadla 18. června 50. ročník festivalu
zahájí. Dvakrát potom budou moci diváci zhlédnout
premiéru nové inscenace nejoblíbenější české opery
Prodaná nevěsta, kterou pro Smetanovu Litomyšl rov-
něž připravuje Národní divadlo Praha v režii Magdale-
ny Švecové. Dílo Bedřicha Smetany však zazní
i v dalších pořadech - cyklus symfonických básní Má
vlast provede Česká filharmonie s dirigentem Liborem
Peškem, autorovu tvorbu komorní ve dvou pořadech
představí Smetanovo trio a klavíristka Jitka Čechová. 
Světovou operu bude reprezentovat Rossiniho Lazeb-
ník sevillský (Janáčkova opera Národního divadla
v Brně) a Nabucco Giuseppe Verdiho (Státní opera
Praha). Operní árie zazní také v závěrečném koncertu
Gala opera, který rovněž připomene 150. výročí naro-
zení Giacoma Pucciniho. 
Zastoupeny však budou i další hudební formy: balet
Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva (Národní divadlo
v Brně), velká oratorní díla Requiem Antonína Dvořá-
ka (s Dagmar Peckovou a Českou filharmonií!), díla
hudebně - dramatická koncertní verze scénické hudby
k dramatu Henrika Ibsena Peer Gynt E. H. Griega se
známými herci pražských divadel a souborem Státní
opery Praha, pořad Vivat Carolus Quartus v zámeckém
divadélku (Štěpán Rak a Alfréd Strejček), Petra Ebena
připomene varhanní skladba Job, v níž bude ze Staré-
ho zákona číst Marek Eben. S orchestrálním koncer-

Světovou premiéru bude mít oratorium Sylvie Bodoro-
vé Mojžíš, které naše nejlepší současná autorka píše
na objednávku Smetanovy Litomyšle. V jednom
ze sólových partů vystoupí i Gabriela Beňačková, Küh-
nův dětský sbor a Pražský filharmonický sbor doprovo-
dí Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK pod
taktovkou Tomáše Hanuse. 
Externí koncert tentokrát zavede diváky do nově otev-
řeného kulturního zařízení Fabrika ve Svitavách, kde

Galakoncert Evy Urbanové otevřel 49. ročník festivalu.

Kamerový systém v Litomyšli pracuje ve zkušebním
provozu od konce roku 2007. Na třech klíčových mís-
tech jsou umístěna zařízení, která umí vedle snímání
obrazu pohled přibližovat a reagovat změnou zorného
pole na povely z pracoviště Městské i státní policie.
“Poznávací značku stojícího vozu přečteme na vzdále-
nost tří set metrů od místa, kde je kamera umístěna,”
přibližuje vlastnosti monitoringu oblasti mezi prodej-
nou Albert, světelnou křižovatkou, prodejnou Billa
a autobusovým nádražím velitel Městské Policie Karel
Rajman. Další dvě kamery mají pod dohledem celé
Smetanovo náměstí. 
Místa pro instalaci kamer byla vytipována ve spoluprá-
ci s Policií České republiky. “V centru dohlíží kamery
na pořádek a hlídají zaparkované vozy před krádeží,
u obchodních domů je důležitý celkový monitoring
provozu parkovišť a dopravní situace na silnici I/35
u světelné křižovatky, kde se odehrává většina
nehod,” říká Karel Rajman.
Celý systém v hodnotě 1789 tisíc korun včetně praco-
viště na PČR umožňuje archivaci po dobu třiceti dnů,
automaticky nastavený pohyb kamery či rychlou volbu
zobrazení nastavených lokalit v aktuálním čase. Tato
velká investice do bezpečnosti ve městě byla realizo-
vána proto, že v rámci okresu Svitavy je Litomyšl
na druhém místě v nápadu trestné činnosti. Minister-
stvo vnitra jej podpořilo částkou 1 496 tisíc korun,
zbytek financovalo Město Litomyšl. “V tomto roce
máme šanci rozšířit kamerová místa o další tři nebo
čtyři lokality,” těší se Pavel Voříšek, který má ve městě
na starosti prevenci kriminality. 
Nejširší využití záznamů předpokládá velitel Městské
policie v Litomyšli Karel Rajman v jejich předávání

Policii ČR , které významně pomohou při šetření trest-
né činnosti. Vyšetřování trestných činů je výhradně
v pravomoci Policie ČR. “My budeme využívat zejména
přímé sledování porušování veřejného pořádku, proje-
vů vandalismu, znečišťování veřejných prostranství
apod. Záznamy pak budou využívány k dokumentaci
přestupkové činnosti v oblasti veřejného pořádku
a v dopravě” zamýšlí se Rajman. Dalším místem, které
je třeba sledovat, je Tyršova ulice. V současné době je
v této lokalitě nejvíce restaurací, barů a heren a noční
život je zde z hlediska veřejného pořádku nejhorší.
“Musíme vybrat s velitelem státní policie Stanislavem
Dobešem podle jejich a našich statistik další vhodná
místa, uvažujeme nad umístěním v sídlištích,” prozra-
zuje nejbližší plány Rajman. Zvýšení počtu kamer ale

Den otevřených dveří Městské policie spojený s prohlídkou
kamerového systému se bude konat v pondělí 11. února od
13.00 do 17.00 hodin.

Litomyšl je pod dohledem kamer
dále předpokládá zvýšení stavu městských policistů
tak, aby mohl být zajištěn nepřetržitý dohled s obslu-
hou i v nočních hodinách a o víkendech. “Aby se z toho
systému vytěžilo co nejvíce, je třeba sledování v reál-
ném čase,” upozorňuje Pavel Voříšek.
Nové pracoviště je umístěno v sídle městské policie
na Smetanově náměstí, kde je v provozu také nová při-
jímací kancelář v přízemí domu přístupná přímým
vstupem z podloubí.

Eva Hudečková, foto Ivan Hudeček
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Od února 2008 snižuje Respitní péče Jindra, sociál-
ní středisko Farní charity Litomyšl, finanční spolu-
účast uživatelů na svých službách. Na základě
zkušeností a výsledků sociálního šetření v uplynu-
lém roce se Farní charita Litomyšl rozhodla provést
úpravu ceníku tak, aby se odlehčovací pobytová
služba stala dostupnější pro uživatele, o které se
za normálních okolností celodenně stará jejich
rodina. Snižuje se částka za ubytování ze 160,- Kč
na 100,-Kč/den a přes zvyšující se náklady zůstává
nezměněna denní částka za stravování.
Statistika Respitní péče Jindra jasně ukázala, že
lidé, kteří využili jejích služeb, byli zejména
ve stupni závislosti III, tedy v těžké závislosti
na pomoci jiné fyzické osoby. Rodiny, které se
o takové lidi starají, většinou nemohou pečovat
a zároveň být výdělečně činné. V rodinném rozpočtu
pak chybí plat pečující osoby. Státem vyplácený

příspěvek na péči (stupeň závislosti III = 8.000,- Kč
za měsíc) a měsíční příjem nesoběstačné osoby
(obvykle důchod) se stávají součástí rodinného roz-
počtu a částečně tak kompenzují příjem, který
v něm chybí. Pokud osoba, o kterou se rodina stará,
odchází na pobytovou odlehčovací službu, tato
kompenzace z rodinného rozpočtu mizí. Situace
odpovídá dovolené pečujícího člena rodiny, která je
ovšem neplacená! A tak, i když zejména tyto rodiny
poskytují náročnou péči, v níž si potřebují odpoči-
nout, stává se pro ně odlehčovací služba finančně
nedostupnou. 
Smyslem a cílem zlevnění odlehčovací služby Res-
pitní péče Jindra je právě zpřístupnění služby těm
uživatelům, kteří přicházejí z rodinného prostředí.
Doufáme, že se tento krok stane výraznou pomocí
pečujícím rodinám. 

Bc. Kovářová, vedoucí RPJ, www.lidovy-dum.cz

Dostupnější odlehčovací služby

Poděkování 
za Tříkrálovou sbírku
Chci touto cestou vyjádřit co nejsrdečnější poděková-
ní všem koledníkům Tříkrálové sbírky za jejich oběť,
když to v mrazivém větru nevzdali a putovali s koledou
a tříkrálovou pokladničkou od domu k domu. Překo-
nali se a na konci vánoční doby zvěstovali všem spolu-
občanům radostnou zprávu o tom, že naděje, láska
a odpuštění jsou hodnoty věčné a nepomíjivé.
Děkujeme i všem štědrým dárcům, kteří projevili velkou
solidaritu s lidmi v nouzi a zároveň projevili důvěru také
naší charitní práci. Tato podpora projevená dárci nás
zavazuje nepolevit v neustálém zlepšování kvality
našich služeb. Je to pro nás velký závazek do budouc-
nosti. Vynasnažíme se ho co možná nejlépe naplnit.
Navzdory vysoké nemocnosti koledníků se v Litomyšli
a okolí vykoledovalo dohromady 267 224,50 Kč. Před-
běžný přehled o výtěžku Tříkrálové sbírky v celé repub-
lice je průběžně aktualizován na stránkách
www.trikralovasbirka.cz. Zde se též dočtete o všem, co
charita dělá a kde pomáhá, ať v naší republice či
ve světě. Informace o činnosti naší charity na litomyšl-
sku naleznete na www.lidovy-dum.cz/charita

Za litomyšlskou charitu Petr Doseděl, foto I. Hudeček

V uplynulém roce proběhlo v litomyšlské porodnici
683 porodů. Celkem zde přivedli na svět 692 dětí,
protože v devíti případech se narodila dvojčata.
Ve srovnání s předchozími lety zaznamenali lito-
myšlští porodníci nárůst porodů oproti roku 2004
o 190 % a oproti roku 2006 o 140 %. K porodu si
Litomyšlskou nemocnici vybralo z 683 rodiček 54 %
žen, které patří do spádové oblasti porodnice. Zna-
mená to, že každá druhá maminka byla ze vzdále-
nější oblasti. 
U dvou třetin spontánních porodů byl přítomen
partner, významně se zvýšilo využívání nadstan-

dardních pokojů. Přespávání otců na porodnici spo-
lečně s maminkami jako součást nadstandardních
služeb si získává velkou oblibu. “V uplynulém roce
jsme zaznamenali také zvýšený zájem o porody
do vody,” uvádí mluvčí nemocnice Adrian Nemšov-
ský a dodává: “Díky zvýšenému úsilí personálu
a využívání dalších, především nadstandardních
pokojů i v gynekologické části oddělení se daří zvlá-
dat nápor rodiček a nemusíme nikoho odmítat.”
Perinatologické parametry, které vyjadřují kvalitu
porodnické péče, se taktéž zlepšily. Nyní jsou nad
celostátním průměrem.                                          -red-

Litomyšlská porodnice dosáhla
v loňském roce rekordu

Sociální služby mikroregionu 
Litomyšlsko - 7. část  

Občanské sdružení Naděje o. s.
Pobočka Naděje o.s. v Litomyšli
poskytuje své služby v ulici Matěje
Kuděje 14. Již v roce 1992 byl zde
nastartován projekt podpory integra-

ce dětí z dětských domovů do otevřených pěstoun-
ských rodin. Po náročné rekonstrukci a přístavbě
starého objektu zde našly domov dvě pěstounské
rodiny. Celý objekt je řešen bezbariérově, aby bylo
možno pečovat i o dítě zdravotně postižené. V sou-
časné době vychovává každá rodina 7 dětí.
Kromě dvou bytů byly v domě postaveny prostory
i pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Využívány
jsou především pro nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež - tzv. kluby Velryba. Jedním z cílů je půso-
bit preventivně proti sociálnímu vyloučení dětí
a zlepšit kvalitu života dětí (vytvářením smyslupl-
ných volnočasových aktivit). Kluby jsou určeny
dětem ve věku od 6 do 18 let. Vzhledem k velkému
věkovému rozmezí i počtu dětí, které kluby navště-
vují, probíhají setkání klubů třikrát týdně. Program
v jednotlivých dnech je přizpůsoben dané věkové
kategorii dětí. Celkem kluby navštěvuje přibližně 38
dětí. Programy zahrnují poznávací, sportovní, krea-
tivní činnosti. Práce Naděje je založena na křesťan-
ských principech. Jejich poznávání a snaha o jejich
naplňování je součástí programů v klubech. Nejstar-
ší děti jsou vedeny k tomu, aby si část programu při-
pravovaly pro mladší kamarády, a tak si osvojily
schopnost někoho vést. V klubu rovněž pomáhají
dobrovolníci z různých středních škol, zvlášť dětem,
které potřebují individuální přístup (asistenta).
Na pravidelné klubové akce navazují sportovně
dobrodružné a kreativní víkendové akce. Jedno

dopoledne v týdnu je maminkám z Litomyšle a okolí
umožněno pohlídání dítěte předškolního věku pra-
covnicemi Naděje. V této době si maminka může
vyřídit nezbytné záležitosti a pochůzky (návštěva
lékaře, úřední jednání). Dětem jsou v její nepřítom-
nosti pod odborným dohledem nabízeny různé akti-
vity a hry.
Dalšími aktivitami pobočky je přednášková a osvěto-
vá činnost. Na základních a středních školách
ve spolupráci s organizací ACET, Městem a Evrop-
ským školicím centrem o.p.s. probíhají jeden týden
v roce přednášky, besedy a filmy, které se věnují pro-
blematice partnerských vztahů, HIV a AIDS.
Součástí pobočky v Litomyšli je Středisko potravino-
vé pomoci. Cílem této pomoci je získávání především
potravinářských výrobků od výrobců a obchodníků
sponzorů. Ty pak jsou formou balíčků měsíčně roz-
dělovány lidem, kteří se ocitli v sociální nouzi.
Jedná se především o rodiny s více dětmi. Ty jsou
vytipovány ve spolupráci s odbory sociální péče
MěÚ. Pomoc je poskytována i v dalších městech Par-
dubického kraje a zájem o ni projevují také nestátní
neziskové organizace, poskytující sociální služby. 

NADĚJE o. s. , pobočka Litomyšl
Odpovídá : Jitka Nádvorníková, vedoucí pobočky
Matěje Kuděje 14, Litomyšl, tel.: 461 618 305
e-mail: litomyšl@nadeje.cz

Středisko potravinové pomoci
Odpovídá : p. Petr Macek, vedoucí střediska
Matěje Kuděje 14, Litomyšl, tel.: 603 162 021, 
fax: 461 618 305, e-mail: pb.litomysl@nadeje.cz

Připravuje Dana Šedá

Téměř 8 miliónů korun vynesla
letošní Tříkrálová sbírka v králo-
véhradecké diecézi (přesně 7
946 672,50 Kč). Lidé byli opět
štědřejší a do kasiček darovali
bezmála o 200 tisíc korun více
než loni. Celkem charity vyslaly

do ulic bezmála dva tisíce skupinek tří králů. Již tra-
dičně se kasičky nejvíce naplnily koledníkům
Oblastní charity Ústí nad Orlicí (1 610 073, 50 Kč)
a Oblastní charity Havlíčkův Brod (1 082 056,50 Kč). 
Velmi štědří byli opět obyvatelé Náchodska, Rych-
novska, Litomyšlska, Hlinecka, Chrudimska a Polič-
ska. “Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili
nebo přispěli do pokladničky. Z výtěžku máme
radost a získaná částka, téměř 8 milionů korun,
velmi pomůže charitám při realizaci jejich projektů
pro nemocné a potřebné v jejich regionu”, uvedla
Bc. Alena Lorencová, koordinátorka Tříkrálové sbír-
ky z Diecézní charity Hradec Králové, a pokračovala:
“Tříkrálová sbírka ale není jen o výsledcích, smysl
této akce spatřujeme také v setkávání lidí a sbližo-
vání generací.”
Nejen do domácností, ale také obyvatelům domovů
důchodců, pacientům v nemocnicích nebo dětem
v mateřských školách přinesli tříkráloví koledníci
radostné poselství Vánoc. Vánoční příběh ožil
v představeních živého betlému tradičně v Hradci
Králové, Červeném Kostelci a Kutné Hoře. V Pardubi-
cích a Poličce opět vedli průvod koledníků městem
tři králové na koních. Na mnoha místech zazněly
tříkrálové koncerty, již tradičně v České Třebové,
v Litomyšli a v Pardubicích.                                      -eh-

Koledníkům požehnal vikář František Beneš.

Tříkrálová sbírka
vynesla téměř 
osm milionů korun
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Dne 6. prosince 2007 byla schválena novela zákona
č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odbor-
né způsobilosti k řízení motorových vozidel,
který nabyde účinnosti od 1. dubna 2008. Tento
zákon řeší mimo jiné problematiku školení řidičů,
získávání a platnost “osvědčení profesní způsobilos-
ti řidiče” (dále jen OPZŘ). Právě v této části došlo
k velmi závažným změnám a proto považujeme
za vhodné řidiče profesionály o nich informovat.
Nerespektováním některých ustanovení výše zmíně-
ného zákona si mohou řidiči přivodit nemalé problé-
my spojené s vysokými finančními náklady.
První skupinou řidičů, které se změny týkají, jsou ti,
kteří již vlastní platné OPZŘ. Ti mají možnost ho
po 1. dubnu 2008 v období 6 měsíců vyměnit za nový
typ. Řidiči, kteří budou mít osvědčení neplatné,
tuto výměnu požadovat nemohou. V případě, že
budou chtít pokračovat jako řidiči z povolání, budou
se muset podrobit vstupnímu školení v rozsahu 140
hodin v akreditovaném školicím středisku a pře-
zkoušení jako všichni řidiči začínající. Cena školení
by se mohla pohybovat v řádech desítek tisíc korun.
Do druhé skupiny řidičů patří ti, kteří v současné

Řidiči nákladních vozidel 
a autobusů POZOR!

době řídí vozidla o celkové hmotnosti mezi 3500 kg
až 7500 kg a prozatím OPZŘ nevlastní, protože ho
k výkonu práce nepotřebovali. Od 1. dubna 2008 je
toto osvědčení nutné i pro řízení vozidel o celkové
hmotnosti od 3500 kg. To znamená, že výše uvedená
skupina řidičů by se ve vlastním zájmu měla do 31.
března 2008 nechat proškolit (2 dny) a přezkoušet.
Tím si zajistí po 1. dubnu 2008 bezproblémovou
výměnu takto získaného OPZŘ.
Na závěr lze přidat ještě jednu velmi pozitivní zprá-
vu. Ti řidiči, kteří získali řidičská oprávnění skupin
C nebo C+E v období od 1. října 2007 do 31. března
2008 nebo je získají v období od 1. dubna 2008
do 10. září 2009, nemusí absolvovat vstupní školení
v rozsahu 140 hodin. Přezkoušení a průkaz profesní
způsobilosti řidiče jim bude na základě tohoto
vystaven. Pro řidiče, kteří získali nebo získají řidič-
ské oprávnění skupin D nebo D+E, je výše uvedené
období o 1 rok kratší - končí tedy 10. září 2008.
Podrobné informace lze získat na odboru dopravy
MěÚ Litomyšl nebo přímo v novelizovaném zákoně
č. 247/2000 Sb., případně v novele - zákon
č. 374/2007 Sb.                 Jan Gregar, odbor dopravy

Od ledna tohoto roku je vjezd do centra Poličky vymezen dopravní značkou “zákaz vjezdu všech motorových vozi-
del” s dodatkovou tabulkou “držitelům povolení MěÚ a zásobování do 10 tun vjezd povolen”.
Pravidla pro vydávání bezplatných povolení k vjezdu do centra města upravuje vyhláška č. 2/2007. Ostatní si
mohou zakoupit jednorázové povolení k vjezdu do centra u automatů na parkovišti u pošty a pod Tylovým
domem. Automaty jsou upraveny tak, že si lze navolit příslušný program k vydání povolení i k výdeji parkovací-
ho lístku pro parkoviště, na kterém jsou automaty umístěny.
Platnost omezení vjezdu: Pondělí až pátek 6.00 - 17.00 hodin, sobota 6.00 - 12.00 hodin.                                -red-

Do centra Poličky jen s povolením

Jak se zdá, zásadní překážky budování rychlostní sil-
nice R35 padly, a výstavba by tak mohla začít v roce
2011. V územním plánu Pardubického kraje je zanese-
na “upravená jižní” varianta, která vede v rozumné
vzdálenosti od severního okraje Litomyšle. Myslím, že
je na místě poděkovat vedení Města za dlouholeté
úsilí, které pomohlo k prosazení takové trasy, které
pro Litomyšl vyznívá lépe než původní jižní i severní
varianta. Nicméně mnoho lidí stále neví, kudy vlastně
dálnice povede. Nejrychlejší způsob, jak si budoucí
trasu prohlédnout, je zadat “Územní plán velkého
územního celku Pardubického kraje” do Googlu a klik-
nout na první odkaz, kde nalezneme detailní výkres.
Měli bychom se také bavit o tom, jak bude poté využit
současný úsek silnice I/35, vedoucí středem města.
Zjevně je zcela zbytečné, aby byl zanechán v součas-
ném (několikaproudovém) rozsahu - a tak by Město
mohlo alespoň zčásti zacelit jizvu, kterou na tváři
Litomyšle kdysi zanechal šílený anonymní plánovač. 

Tomáš Havránek, Okružní ulice, Litomyšl

Po dálnici do Prahy
již v roce 2016

Vážená redakce, po přečtení článku s názvem: “Regio-
nova až do Litomyšle nedojede” v měsíčníku Lilie (č. 1,
roč. XVIII) jsem nevěřil vlastním očím. Nejprve nám,
obyvatelům Litomyšle, bylo slibováno, že se v rámci
zlepšování služeb Českých drah dočkáme na trati
č. 018 svezení moderními nízkopodlažními souprava-
mi, které na tuto trat ČD nasadí v průběhu roku 2008.
Bohužel jsem byl velice zklamán, a nejen já, že se
tohoto zkvalitnění vlastně vůbec nedočkáme. Pouze
Vysokomýtští, neboť tato souprava bude jezdit jen
mezi Chocní a V. Mýtem (cca 10 km), což je poměrně
krátká vzdálenost a podle mého velmi chabé využití.
Navíc mi přijde dost diskriminační, když na jedné a té

samé trati bude do jednoho města jezdit upravená
souprava, zatímco do druhého přeci úplně postačí
obyčejná, stará souprava řady 810. 
Argument, že z Litomyšle nejezdí tolik lidí, kolik
z Vysokého Mýta, mi přijde velmi zcestná. To je jako
byste například v Praze nasadili novou tramvajovou
soupravu na linku, dejme tomu č. 9, kdy ze Sídliště
Řepy tolik lidí nejezdí, takže až po zastávku Anděl by
jela stará souprava a odtud by pokračovala souprava
nová, směr Spojovací, protože tady už bude mnohem
vytíženější... Takhle si tedy zlepšení kvality cestování
v kraji vůbec nepředstavuji. Nechápu, co je tak těžké
na tom, aby České dráhy pouze nahradily stávající sou-
pravu řady 810 za moderní soupravou s názvem Regio-
nova. Možná by se dráhy divily, že jim nějaká ta
klientela dokonce přibyla. A navíc, Litomyšl je jedno
z nejnavštěvovanějších měst nejen ve východních
Čechách, ale v také v celé ČR. Vloni se umístila na 11.
místě v návštěvnosti a dost turistů se do Litomyšle
dopraví právě i vlakem (například za památkami
UNESCO a podobně.). Třeba i oni by lepší komfort uví-
tali a ČD by tak v jejich očích mohly získat na kvalitě. 
Tento krok, který se stal, rozzlobil mnoho občanů
města Litomyšle a nedivil bych se, kdyby Českým dra-
hám někteří ze stávajících zákazníků ubyli. Proč také
ne, když si jich neváží a dělají rozdíly!?! Docela bych
jim to i přál!                             Ing. Petr Dvořák, Litomyšl 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností trvale vyřa-
dí motorové vozidlo z registru na žádost vlastníka
motorového vozidla. Se žádostí o trvalé vyřazení
vozidla z registru předloží vlastník motorového
vozidla i doklad o jeho ekologické likvidaci, vydaný
osobou oprávněnou podle zákona č. 185/2001,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Tuto skutečnost, (trva-
lé vyřazení), vyznačí v technickém průkazu vozidla
a v registru silničních vozidel. Vlastník vozidla při-
tom odevzdá tabulky s přidělenou registrační znač-
kou a osvědčení o registraci vozidla (ORV). 
Doklad o likvidaci motorového vozidla a přípojného
vozidla vydaný oprávněnou osobou členského státu
Evropských společenství pro účely rozhodování obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností o trvalém
vyřazení motorového vozidla z registru motorových
vozidel platí i na území České republiky. Trvalé vyřa-
zení vozidla je provedeno bez správního poplatku.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností dočasně
vyřadí vozidlo z registru na žádost vlastníka motoro-
vého vozidla a přípojného vozidla. Vlastník vozidla je
v takovém případě povinen spolu se žádostí odevzdat
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvěd-
čení o registraci vozidla, tabulku s přidělenou regist-
rační značkou, paměťovou kartu vozidla, pokud byla
přidělena a předložit technický průkaz vozidla
k vyznačení záznamu o jeho dočasném vyřazení z pro-
vozu na pozemních komunikacích. Obecní úřad obce
s rozšířenou působností zapíše do registru silničních
vozidel údaj o počátku doby, během níž je vozidlo
dočasně vyřazeno z provozu na pozemních komuni-
kacích. 
Doba dočasného vyřazení vozidla z registru nesmí
přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsí-
ců. Správní poplatek je 100 Kč. Obecní úřad obce

Podmínky trvalého a dočasného 
vyřazení vozidla z registru vozidel 

s rozšířenou působností v odůvodněných případech
dobu dočasného vyřazení vozidla z registru na žádost
vlastníka motorového nebo přípojného vozidla pro-
dlouží. Doba dalšího prodloužení nesmí přesáhnout 6
měsíců od uplynutí předešlé doby dočasného vyřaze-
ní. Za tento úkon je stanoven správní poplatek 50 Kč.
Po uplynutí 6 měsíců se musí vlastník motorového
a přípojného vozidla dostavit na registr a dočasné
vyřazení opět o dalších 6 měsíců prodloužit nebo
režim dočasného vyřazení ukončit. V případě, že se
vlastník nedostaví k prodloužení dočasného vyřaze-
ní, registr vozidel automaticky prodlouží dobu dočas-
ného vyřazení o dalších 6 měsíců, a to až do doby, kdy
se vlastník vozidla dostaví do registru k provedení
nějaké změny u vozidla , které je v režimu dočasného
vyřazení, přitom se každý šestiměsíční cyklus,
o který se doba dočasného vyřazení automaticky pro-
dloužila, zpoplatní 50 Kč. U vozidel, která byla dočas-
ně vyřazena před 1. 7. 2006, kdy byla provedena
novela § 13 a 14 zák.č. 56/2001 Sb. a začal platit
režim dočasného vyřazení, jak shora popsáno, se
cyklus 6 měsíců započítává od 1. července 2007. 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost
vlastníka vozidla ukončí režim dočasného vyřazení
motorového vozidla nebo přípojného vozidla z regist-
ru silničních vozidel. Vlastník vozidla je povinen
k žádosti přiložit doklady o splnění podmínek
pro provoz vozidla na pozemních komunikacích
(platná technická prohlídka, doklad o platném pojiš-
tění odpovědnosti z provozu vozidla). Obecní úřad
obce s rozšířenou působností pak vlastníkovi vozidla
vrátí osvědčení o registraci vozidla a tabulku s přidě-
lenou registrační značkou a tyto skutečnosti vyznačí
v technickém průkazu vozidla a v registru silničních
vozidel.

Ing. Kamil Hebelka, vedoucí odboru dopravy
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Blíží se další kurz trénování paměti
Městská knihovna otvírá 20. února další kurz trénová-
ní paměti pro seniory (začátečníky). Kurz bude obsa-
hovat deset lekcí konaných vždy ve středu od 9.30
do 11.00 hodin. 
Náš kurz by vám měl ukázat, že zapamatovat si lze
téměř cokoli, když víte, jak na to. Ve stručnosti se
seznámíte s tím, jak funguje naše paměť, naučíte se
používat základní mnemotechniky, vyzkoušíte si
různá koncentrační cvičení, dozvíte se, jak různé fak-

Vybavení technické školy a posun pedagogické 
činnosti směrem k moderním technologiím

Již od roku 2000 je naše škola zařazena do programu
celoživotního vzdělávání učitelů a studentů Auto-
desk Academia. Cílem Autodesk Academia Programu
je komplexně podporovat vzdělávání v iDesign
(CAD, CAE, CAM technologiích), to znamená posky-
tovat řešení, konzultovat problémové okruhy, moni-
torovat potřeby studentů, pedagogů a škol. Úspěšně
obhajujeme statut tohoto vzdělávacího centra,
který zajišťuje učitelům i studentům těsnější spolu-
práci s regionálními průmyslovými firmami.
Podstatným krokem v této oblasti byl v uplynulém
roce přechod od výkresové dokumentace k realizaci
výrobku na CNC strojích s využitím CAD/CAM tech-
nologií. K tomuto účelu byly vybaveny dvě učebny
výpočetní technikou a odpovídajícím softwarovým

vybavením Autedesk Inventor Professional 11
a systému EdgeCAM 11.75 anglické firmy Pethtrace.
Zároveň v sousedství byla zřízena další učebna vyba-
vená CNC obráběcími stroji, frézkou FCM 16 CNC
a soustruhem S 280 CNC. Současně prošli dva učite-
lé odborných předmětů školením ve firmě Sonetech
s.r.o. Zlín.
Všechny tyto kroky vedou k modernímu pojetí
výuky, které mohou absolventi naší školy využít
ve výrobní i opravárenské praxi a tak rozšířit mož-
nosti svého vzdělání v oboru programování a CNC
řízení obráběcích strojů.

Ing. Milan Janecký, ředitel Vyšší odborné školy 
a Střední odborné školy technické v Litomyšli

tory našeho životního stylu mohou zasahovat do kva-
lity paměti, naučíte se kreativnímu přístupu k věci
a v neposlední řadě poznáte nové lidi, z kterých se
možná stanou vaši známí nebo i přátelé.
Přihlásit se můžete v čítárně Městské knihovny - pon-
dělí, úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do 16.00hodin,
na telefonu 461612068 nebo na e-mailové adrese: pek-
nikova@knihovna.litomysl.cz. Cena kurzu je 150,-Kč.   

Těší se na Vás Vaše lektorka Iva Pekníková

Členy a přátele Kroužku Jihočechů zveme na schůz-
ku, která se koná ve čtvrtek 21. února v 17 hodin
v salonku restaurace Slunce. Vyslechneme přednáš-
ku pana učitele Miroslava Škrdly Historie železnice
mezi Litomyšlí a Chocní.

Zve Výbor Kroužku Jihočechů

Z Kroužku Jihočechů

Rok 2007 přinesl několik podstatných změn v sociál-
ních systémech. Pojem sociální potřebnost vystřídala
hmotná nouze. Vyplácen je příspěvek na živobytí,
doplácí se příspěvek na bydlení a je poskytována
mimořádná okamžitá pomoc těm občanům, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální situaci. Podmínky a nárok
na poskytnutí uvedených sociálních dávek je posuzo-
ván v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb. o hmotné
nouzi. 
Nově je zaveden příspěvek na péči (dříve zvýšení
důchodu pro bezmocnost),  je posuzován podle záko-
na o sociálních službách č.108/2006 Sb. a je vyplácen

přímo žadateli. Finanční prostředky by měly být využi-
ty k nákupu vhodné sociální služby, která usnadní
sebeobsluhu a pomoc při základních životních úko-
nech. 

Vyplacené dávky v roce 2007
Příspěvek na živobytí  ...........................  5 376 136,-
Doplatek na bydlení  ...............................  631 182,-
Mimořádná okamžitá pomoc  ......................  74 408,-
Mimořádná okamžitá pomoc osobám
ohroženým sociálním vyloučením  ..............  11 000,-
Ostatní dávky sociální pomoci  ...............  2 540 567,-
Příspěvek na zvýšené náklady  ................  1 616 007,-
Kompenzační pomůcky  ........................  1 943 221,-
Nájem garáží  ............................................  5 000,-
Přísp.na úpravu bezbarierového bytu  ........  121 200,-
Přísp. na zakoupení motorového vozidla  .. 1 234 000,-
Příspěvek na provoz motorového vozidla ..  4 188 083,-
Individuální doprava  ...............................  52 000,-
Celkem vyplaceno  ........................... 18 130 404,- Kč
Příspěvek na péči dle nového zákona o sociálních
službách  ....................................... 38 667 000,- Kč

Alena Červinková, vedoucí odboru sociální péče

Informace ze sociálního odboru

Přednášky v březnu
11. března 
Učíme se zdravě sedět a cvičit aneb zdravá záda

malých školáků - MUDr. Věra Faierajzlová, Mgr. Věra
Vlasatíková  (pro učitele MŠ, 1. st. ZŠ, sportovní trené-
ry) Aula III. ZŠ Litomyšl 13.00 -17.00  hodin, 50,- 
18. - 19. března
Krizový scénář při práci se školní mládeží -
Mgr. Renata Ježková (pro třídní učitele, vých. porad-
ce, preventisty, ředitele) Aula III. ZŠ Litomyšl  13.00 -
19.00, 8.00 - 16.00 hodin, 300,-                              -red-

Pro výkon jakéhokoliv povolání potřebujeme mít
patřičnou kvalifikaci - školu nebo alespoň kurs.
Chceme-li řídit auto, bez řidičského oprávnění
na silnici nemůžeme. Ale jaká kvalifikace, jaký kurs
je ten správný, abychom si troufli mít své vlastní
děti? A když už je máme, jak to zařídit, abychom
udělali co nejméně chyb? To byla hlavní myšlenka
projektu, se kterým se Město Litomyšl ucházelo
o podporu v grantovém řízení Pardubického kraje
v roce 2007.  Finanční  podporu získalo na semináře
a besedy, kterých se zúčastnilo  více než tisíc zájem-
ců. 
Také v letošním roce máme podaný projekt do gran-
tového řízení a pokračujeme v započaté myšlence -
Celoroční interaktivní program primární prevence
pro učitele a rodiče II. V průběhu celého kalendářní-
ho roku nabízíme pro všechny zájemce širokou škálu
vzdělávacích aktivit. 
Podrobněji o únorových přednáškách na jiné straně.
Na všechny je možné se přihlásit již dnes.    
milada.nadvornikova@litomysl.cz,
461/653 350, 461/653 351, 461/653 352

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

Vzdělávání 
pro rodičeŠkolní metodici prevence a výchovní poradci na něko-

lika společných setkáních na Městském úřadě v Lito-
myšli definovali své potřeby. Po půlročním úsilí, které
bylo inspirováno zejména jejich podněty a nápady,
zahajuje svoje aktivity projekt ‘prevko’ Litomyšl - pro-
jekt centra primární prevence na rok 2008. “V rámci
tohoto projektu jsme schopni nabídnout metodickou
podporu, vzdělávací akce a třídní programy,” vypočí-
tává možnosti ‘prevka’ koordinátor a realizátor projek-
tu Mgr. Petr Dřínovský a dodává: “Nezapomínejte, že
problémy mají svá řešení a my jsme tu od toho, aby-
chom pomáhali je najít.”
V oblasti metodické pomoci jsou naplánována pravi-
delná tématická setkání v zasedací místnosti měst-
ského úřadu, na vlastních webových stránkách

www.prevko.cz naleznete spoustu užitečných infor-
mací, které také usnadní práci (granty, konkrétní
postupy, vzdělávání, kazuistiky a podobně). “Na
stránkách ‘prevka’ bude fungovat on-line poradna,
kde se můžete zeptat na cokoli,” přibližuje možnosti
‘prevka’ koordinátor Mgr. Pavel Voříšek ze sociálního
odboru MÚ Litomyšl.
Vzdělávací akce má na starosti vedoucí odboru škol-
ství, sportu a volného času Mgr. Milada Kadidlová.
Jejich nabídku lze samozřejmě nalézet na webu
‘prevka’ také. Pro třídní kolektivy jsou v rámci pro-
jektu připraveny prožitkové programy, které je
možné realizovat v rámci prevence, posílení dobrého
sociálního klimatu nebo v případě problémů, šikany
a podobně.                                              Eva Hudečková

Dobrá zpráva – ‘prevko’ je tu

Poděkování
Také jménem všech občanů Litomyšle děkujeme panu
Miroslavu Sobotkovi, dlouholetému spolupracovníko-
vi redakce Lilie, za pečlivou a obětavou práci při pří-
pravě pravidelného Kalendária. Jeho poznatky budou
cenným zdrojem informací pro další činnost jeho
následovníka Miroslava Škrdly, který rubriku připra-
vuje od ledna tohoto roku.                     Eva Hudečková
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Projekt 100 již od roku 1995 přináší do distribuce 10
mimořádně kvalitních a oceňovaných filmů formou
putovní přehlídky ve vybraných kinech v období
od poloviny ledna do konce května. Hlavním cílem
tohoto projektu je podpora vzniku artových kin -
většina z nich vznikla na základě úspěšné organiza-
ce přehlídky Projektu 100. Část filmů Projektu 100
tvoří filmy tzv. Zlatého fondu světové a domácí kine-
matografie, což navazuje na projekt Film a škola.
Všechny ročníky přehlídky Projektu 100 se uskuteč-
nily i na Slovensku a přispěly tak k dlouhodobé spo-
lupráci v oblasti distribuce kvalitních filmů. 
A na jaké filmy si můžete letos v rámci 14. ročníku
do kina Sokol zajít? 
2. března 
Želvy mohou létat - Lakposhtha ham parvaz miko-
nand - koprodukční film Íránu a Iráku z roku 2004
byl natočen podle scénáře a v režii Bahman Ghobadi. 
Na MFF Berlín obdržel zvláštní uznání, z MFF Mexico
City si odvezl cenu diváků a cenu za nejlepší film,
i na MFF v Rotterdamu se nejvíce líbil divákům, nej-
lepším filmem byl na MFF San Sebastian, MFF Tbilisi
a MFF Tromso. Třebaže by se zdálo, že si námět
ze života - nikoli dětí ulice, ale doslova dětí mino-
vých polí - žádá neorealistické ztvárnění, Ghobadí
zvolil poetiku o jeden řád komplikovanější - magic-
ký realismus. Získal tím specifický efekt, jímž modi-
fikuje bezmezný smutek vyprávěného příběhu.

Projekt 100 proběhne ve stovce českých kin
Jestliže se zmrzačování,
znásilňování a sebevraž-
dy nezletilých zobrazí
jako fantaskní vize,
jejich krutost nepomi-
ne, je však přenesena
do zdánlivě milosrdněj-
šího estetického modu.

Bolest se tím ale nezmírní, bude jen intenzivněji sví-
rat divákovo srdce.
16. března
Zabriskie Point je americký film z roku 1970,
k němuž napsal scénář i jeho režisér Michelangelo
Antonioni, zní v něm hudba Pink Floyd. Žádný
z Antonioniho filmů neměl tak kontroverzní ohlas
jako snímek Zabriskie Point, jímž režisér reagoval
na aktuální politický fenomén. Protože jej lákala
Amerika a drsná krása její pouštní krajiny, umístil
příběh studentů revoltujících proti establishmentu
právě tam. Na to, aby se pustil do natáčení ryze poli-
tického filmu - jako řada jeho generačně blízkých

kolegů - byl ale příliš velký individualista. Navíc ho
legendární vlna kontestace přitahovala spíše
z pohledu boření morálních tabu, než z hlediska jed-
noznačného přitakání levicovým idejím.
30. března
Nenápadný půvab buržoazie - Le Charme
discret de la bourgeoisie. Oscarem za nejlepší
neanglicky mluvený film oceněné dílo Luise Bunue-
la je absurdní groteskou se surrealistickými prvky
a satirickým podtónem. Vypráví o skupince zná-
mých, kteří se chtějí sejít na večeři, v níž ale nóbl
hrdinům opakovaně kdosi nebo cosi zabrání. Mistr-
né podobenství není jen karikaturou politického
gangsterismu a pokrytectví církve, ale odhaluje
i “nenápadnou ošklivost” konzumní společnosti,
z níž vymizel Bůh a kde svoboda zdevalvovala
do falešného zdání o tom, že je dovoleno vše na úkor
druhých. 
Další filmy - 13. dubna - Ty, který žiješ, 27. dubna -
Aguirre, hněv Boží, 4. května - Svatá hora, 18. květ-
na - Nový svět                                                          -red-

V Neratově, který je místní částí Bartošovic v Orlických
horách, se v neděli 6. ledna v obnovovaném poutním
kostele Panny Marie Nanebevzaté uskutečnil společný
koncert Mužského pěveckého sboru, Sboru paní
a dívek a Litomyšlského symfonického orchestru. Tato
tři litomyšlská hudební tělesa provedla Rybovu mši
Hej, Mistře.
Tříkrálový koncert na samých hranicích s Polskem by
se měl stát v obnovovaném svatostánku krásnou tradi-
cí. “Jsme velmi vděční pěveckým sborům a orchestru,
že i přes velkou nepřízeň počasí dorazili a k radosti
všech brilantně předvedli tu ‘naši’ Rybovu mši, kterou
máme všichni tak rádi,” uvedl Ludvík Klimeš ze Sdru-
žení Neratov a dodal: “Velký obdiv patří také všem,
kteří k nám přijeli jako diváci. Přes veškerá varování
ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s nepřízni-
vým počasím se do Neratova vydali a věříme, že nelitu-
jí. Mezi nimi přes Šerlich přijela i senátorka Václava
Domšová, která je velkou příznivkyní Neratova a jejíž
přítomnost je pro nás vždy povzbuzením. Součástí

Tříkrálový koncert litomyšlských 
hudebních těles v Neratově

koncertu byla i tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek bude
použit na nákup zdravotního zařízení pro půjčovnu
Oblastní charity v Letohradě. Všem, kteří přispěli jak
při koncertě, tak i při návštěvě Tří králů v Neratově,
Podlesí a Bartošovicích v Orlických horách, patří velký
dík.” 
Do barokního poutního kostela Nanebevzetí Panny
Marie z let 1723 - 33, poškozeného na konci 2. světové
války, jehož zkáza byla dokonána za komunistického
režimu, přicházely dříve tisíce poutníků. Jen z kladské
strany sem chodili věřící ze 17 vesnic. 
Zásluhu na jeho postupné obnově má Římskokatolická
farnost Neratov ve spolupráci se Sdružením Neratov,
které vzniklo v září 1992 jako nezávislé, nepolitické
a nestátní dobrovolné společenství lidí. Jeho cílem je
péče o lehce mentálně postižené, podpora pěstoun-
ských rodin, obnova poutního místa a rozvoj života
v pohraničí. 

Eva Hudečková
S přispěním PhDr. Josefa Kráma, Rychnov n. Kněžnou

Pohraniční obec přivítala litomyšlské hudebníky tříkrálovým
počasím plným sněhových vloček.

Kostel v postupné obnově nabízí posluchačům jen velmi
málo komfortu.

V sobotu 12. ledna bylo na III. ZŠ opět rušno. Spolek
patchworku Litomyšl měl letošní první šicí dílnu a pro-
tože se  už dost dobře do prostor učebny na III. ZŠ
nevejdeme, musely  jsme dílny zpřístupnit pouze
pro členky spolku. Ale nebojte se, plánujeme i dílny
věnované pouze nečlenkám, o kterých vám   včas dáme
vědět. 

Patchworkářky zahájily
rok lepenými křivkami

Naplněná šicí dílna v pracovně III. Základní školy

Na dílnu přijela paní Jana Štěrbová z Prahy, aby nás
naučila techniku nazvanou “Lepené křivky”. Všech
devětadvacet přítomných patchworkářek se věnovalo
práci, při které vznikaly opravdu krásná a zajímavá
díla. Dostaly jsme pochvalu nejen za zorganizování
celé dílny včetně výborného občerstvení, ale i za pra-
covitost, šikovnost a pohodu, která je na našich díl-
nách samozřejmostí. Taková setkání by nám prý jinde
mohli závidět, řekla naše lektorka paní Štěrbová. 
Letošní rok bude naplněný prací, chystáme několik
dílen pro veřejnost, swap na vánoční téma, workshop
a dokonce i výstavu v Levoči a velkou vánoční výstavu
v Litomyšli. 
Těšíme se na Vás na dílnách pro veřejnost, ale i na
webových stránkách www.patchwork.lit.cz. Hodně
štěstí v roce 2008 vám přejí všichni ze Spolku patch-
worku Litomyšl. Renata Edlmanová

Spolek leteckých modelářů Litomyšl má zájem o kontakty na všechny, kteří používají radiem řízené (RC) hračky
a modely. V zájmu bezpečnosti provozu našich modelů a hraček je třeba zmapovat vysílací kanály, které v Lito-
myšli a nejbližším okolí používáme. Pokud by někdo provozoval svůj model na určitém kanále a jiný by na stej-
ném zapnul svůj vysílač, dojde s vysokou pravděpodobností k havárii. Taková situace je velmi nebezpečná!
Budou škody na majetku a nejsou vyloučeny střety s osobami. 
Nechceme strašit či zakazovat provoz modelů a hraček v Litomyšli, jen máme snahu sjednotit místo pro používá-
ní leteckých modelů na letiště Vlkov a provozy automobilů pak na tamtéž budovanou autodráhu. Pokud nám
chcete pomoci v zajištění bezpečnosti na modelářských pásmech, prosím kontaktujte nás na telefonním čísle 604
231 785 nebo jste vítáni na pravidelných schůzích SLML pořádaných první středu v měsíci od 19 hodin v salónku
restaurace Slunce. Více najdete na http://modelari.lit.cz/. Děkuji všem za podporu a pomoc. 

předseda SLML V. Podivínský

Pro přátele modelů a hraček
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Je třeba najít cestu k sobě samým...
Tyto dny jsou poznamenány představováním a úvaha-
mi o budoucím prezidentu republiky. Oba kandidáti se
snaží zaujmout voliče a slibují možné i nemožné. Ode-
dávna člověk nosí v sobě touhu být jiný, než je. Přede-
vším mladí lidé znají své idoly, podle kterých  jednají
a nejraději by vklouzly do jejich kůže. A starší? Často
řeknou: “Tak bych chtěl být jako on, mít povahu, zdra-
ví, uznání, úspěch.” Takovéto touhy po tom, abychom
byli jiní, mohou vést k tomu, že nenajdeme sami sebe.
Známý je jeden příběh ze židovské moudrosti. Starý
rabín jménem Susja mluví o svém životě: “Když přejdu
jednou na druhou stranu, nebudou se mne ptát: ‘Proč
jsi nebyl Mojžíšem?` Budou se mne ptát: ‘Proč jsi nebyl
Susjou? Proč nejsi tím, čím jsi a měl být? Proč stále víc
či méně jsi kopií, často napolo, namísto toho, aby ses
stal tím, co ti bylo určené? Pouze tím jediným, origi-
nálním, jedinečným člověkem, se vším, co mu přinále-
ží - takovým, jakého chtěl Bůh?”
Věta adresovaná nám všem je: Proč nejsme sami
sebou? Je třeba najít cestu k sobě samým. Ne zbytečně
se dnes mluví o krizi identity člověka, a tedy nás
samých. Tak často bychom byli rádi někým jiným, než
jsme.
Existuje i věrnost sobě, která byla špatně pochopena,
když například jeden druhému řekne: “Musíš mě brát
takového, jaký jsem, já se už nemohu změnit.” Pak se
člověk stává zajatcem svých představ, ale ne člověkem,
který našel k sobě cestu a který se přijme takový, jak
ho Bůh chtěl.

Nedávno mi padl do oka dialog Mojžíše s Bohem. Moj-
žíš, který stojí před svou velikou životní úlohou, se
ptá: “Kdo jsem?” A Bůh mu odpovídá: “Já budu
s tebou.” Není to překvapující odpověď na otázku “Kdo
jsem”? V tom vlastně spočívá tajemství našeho života.
V tom, že zůstáváme otevřeni tomuto příslibu, této
odpovědi. Vše směřuje k tomu, že nemusíme zůstat
vždy tak stejní, jací jsme, ale jsme lidé, kteří se mohou
měnit. Možná tak, že ti, kdo jsou uzavření, se otevřou,
nespokojení poznají své hranice, mrzutí se naučí vděč-
nosti. Proč by se člověk lhostejný nedostal ze svého
nezájmu, jestliže udělá krok k obětavosti? A mnozí,
kteří se zdají mnohoznační, často skrytí za maskami,
mohli by najít cestu jednat a žít jasně a jednoduše.
A mohl bych pokračovat dál. Ten, kdo se na všechno
vymlouvá, může se stát čestnějším. Ten, kdo se neu-
stále čehosi a kohosi drží, může se odpoutat. Muž,
který je úspěšný a vypadá, jako by nikoho nepotřebo-
val, může se snažit vést dialog. Kdo se snažil vždy pro-
sadit se, může nalézt příležitost ke smíření. Člověk
s velkým odstupem od jiných se může změnit na laska-
vého. Kdo je zvyklý dělat všechno sám, může nechat
dělat jiné, a to i bez toho, že by on sám byl měřítkem.
V tom smyslu nás povzbuzuje Guy de Larigaudie: “Jdi
cestou, kterou ti Bůh ukázal, ať už je klikatá či rovná -

Dnešní šálek bude svěže a jiskrně zelený. Hoj, ty má
radosti! Sám jsem zvolal, neskryji, zelený čaj mám
v oblibě. Je to k nevíře, ale čaj je druhý nejrozšířenější
nápoj na světě po Coca - cole, pardon, po obyčejné
vodě. Zatímco majitelé této značky se nám za miliony
dolarů snaží podsunout, že pokud pijeme jejich
produkt, tak jsme v každém věku a situaci rázem
radostní a prostě skvělí, čaj se v tichosti usadil
ve známém Slovníku symbolů pana Udo Beckera. Pod
heslem čaj je uvedeno, že je to nápoj nerozlučně spjatý
s meditací. Čaj je s námi lidmi tak dlouho, že se
napevno usídlil jako nositel těchto hodnot v lidském
vědomí. To je silný “marketingový” příběh. Navíc tato
pozoruhodná symbolika přichází ze skutečných
vlastností tohoto milého keříku. Není to zvenku
dodaný obal, který prodává prázdno uvnitř. Proto když
pijeme čaj, ať chceme nebo ne, doslova nasákneme
tuto symboliku přímo do sebe. A co se tedy stane,
připravíme-li si konvičku dobrého čaje? Objevíme

Šálek čaje Kamila Novotného III.
útočiště před hlukem uspěchaného světa a pročistíme
svou duši. Zpomalíme se a možná v sobě ucítíme něco,
co lze nazvat božským klidem. Nu a pak odložíme šálek
a s překvapující lehkostí můžeme znovu brázdit kalné
vody. Nejlépe toto umí čaj zelený. Před dvanácti sty
lety ho užíval i čínský básník Lu Tchung. Jeho popis
radostí, které přináší pití čaje, se stalo během staletí
nejslavnějším pojednáním o kouzelném působení
tohoto nápoje. 
První šálek laská mé suché rty a hrdlo, 
druhý tříští stěny osamělého smutku, 
třetí hledá vyschlé prameny říček v duši, 
aby nalezl příběhy pěti tisíců svitků. 
Se čtvrtým odchází bolest minulých křivd, 
pátý očišťuje mé maso a kosti, 
se šestým se spojuji s nesmrtelnými, 
sedmý šálek - už nemohu pít víc, 
lehký svěží vítr mi hladí a odvívá mé tělo, 
nekonečný, jasný klid. 

Manželé Flídrovi z litomyšlského esperantského
kroužku oslavili závěr roku v České Třebové spolu
s esperantisty z 19 míst republiky již v pátek 28. pro-
since. Silvestra v rekonstruovaném Lidovém domě
pořádal místní esperantský klub Amikeco a celým
večerem slovem provázela Jana Křížková. Porota

Slavil se esperantský Silvestr

Svitavský divadelní ochotnický spolek Zaklep přije-
de 27. února tohoto roku do Litomyšle s představe-
ním V zajetí filmu v úpravě Veroniky Řechkové. Hru
původně napsali Jiří Janků, Petr Svojka a Přemysl
Bukovský pro pražský divadelní soubor CD 94, který
tvořili studenti DAMU. Hravou komedii - převlekov-
ku se sedmi herci, kde se potkává James Bond
s pošťákem Ondrou, či Kleopatra se Žižkou, bude
moci shlédnout publikum v Lidovém domě od 19.30
hodin. 
Spolek Zaklep vznikl v roce 2003, oficiální datum
jeho založení je však spojeno s premiérou první hry,
která se uskutečnila v dubnu 2004. Vystupuje nejen
na domovské scéně svitavského Trámu, ale i na fes-
tivalech a hostuje u kolegů ochotníků v širším regi-
onu. Ve hře V zajetí filmu se objeví vedle stálých
členů Josefa Kyncla, Hany Krátké a Miroslava Sychry
členové staronoví - Petr Sychra, Filip Svoboda
a i úplně nové tváře - Romana Hochmannová a Lucie
Kynclová.                                                                   -red-

V zajetí filmu

ve složení Libuše Dvořáková ze Svitav, Jirka Souček
z Prahy a paní Machačová z České Třebové hodnotila
výsledky soutěží. Každý účastník si mohl vyzkoušet
své všeobecné znalosti v kvízu. Nejúspěšnější byla
paní Ilková ze Znojma. Ženy dostaly na začátku večera
různobarevné bavlnky, kterými odměňovaly své
tanečníky. Již podruhé v této soutěži vyhrál nejmladší
účastník večera Jirka Kosnar z Pardubic. Jako vždy
byla i letos vyhlášena soutěž ve scénkách. Letošním
tématem byl “1. máj”. Zavzpomínali jsme si na tyto
oslavy a dobře se pobavili. Nejoriginálnější a nejhu-
mornější scénku si připravili členové kroužku ze Žam-
berka, v níž paní učitelka  vyzvala žáky k překladu
prvomájového hesla z esperanta do češtiny. Druhé
místo obsadili členové a členky českotřebovského
klubu, kteří zpívali a tancovali pod májkou. Na třetím
místě se umístil zástupce kroužku ze Šumperka pan
Janík. Pořadatelé měli pro vítěze připraveny ceny.
Vrcholem večera bylo rozbalování vánočních dárků.
Pan Flídr zval účastníky na esperantské setkání, které
se uskuteční 23. února v Litomyšli. 

Libuše Dvořáková

Soutěžící. V popředí pan Flídr.

ale nikdy se od ní neodkláněj, ať je jakákoli - protože
to je tvá cesta.”
Boží příslib “Chci být s Tebou!” dává naději, že náš
život získá nový rozměr. On nás chce osvobodit od nás
samých, od toho, co chceme my ze sebe udělat, a při-
vést nás k tomu, co chce on. A z toho určitě budeme
příjemně překvapeni. P. František Beneš SDB, vikář

V pondělí 25. února od 14.00
hodin se v Zámeckém pivo-
varu v prostorách Evropské-
ho školicího centra
v Litomyšli uskuteční setká-
ní neziskových organizací
z Litomyšle a okolí, na kte-
rém se bude diskutovat

o spolupráci neziskových organizací, o dotacích
z fondů EU a rozvoji neziskového sektoru. Setkání
pořádá ve spolupráci s Městem Litomyšl a Evropským
školicím centrem Koalice nevládek Pardubicka, jejímž
cílem je pomáhat v rozvoji neziskových organizací
a podporovat jejich spolupráci a výměnu zkušeností.
Kromě zástupců Koalice nevládek a Města Litomyšle se
akce zúčastní i radní Pardubického kraje pro nezisko-
vý sektor a cestovní ruch Miloslav Macela. Neziskovým
organizacím budou představeny služby, které mohou
díky podpoře Pardubického kraje zdarma využívat.
Jedná se například o informační servis, ekonomické,
účetní, daňové poradenství a konzultace k dotacím
z fondů EU. Prezentovány budou také možnosti čerpá-
ní investičních i neinvestičních dotací z fondů EU.
Po skončení akce bude možné konzultovat projektové
záměry jednotlivých organizací.
Nad akcí převzal záštitu starosta města Litomyšl
Michal Kortyš. Účast je bezplatná.          Jana Macková

Nejen o dotacích 
pro neziskové organizace
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Válečný rok 1918 v Litomyšli – únor
Zmrzlou únorovou Litomyšl zatím stále ještě politické
události nestačily rozehřát. Vládl tu poměrný klid před
bouří... Kvůli všeobecnému nedostatku celou zimu
platilo omezení osvětlení kaváren a hostinců. V kavár-
nách se mělo svítit jen tak, aby se v nich dalo číst,
a v hostincích, aby se dalo jíst. Spořitelnu ochromil
nepříjemný zápach, když v ní úředníci zatopili nekva-
litním uhlím. Bída už dávno donutila odložit zbyteč-
nou hrdost i městskou honoraci, k prodeji uhlí
na nádraží proto vyrazili i dámy s putnami a páni s tra-
kači. Již dříve se naučili sami si nakopat brambory,
hlavně že vůbec nějaké získali. Horší pro ně bylo, že se
chudší ženy vůči nim nezbavily své nevraživosti,
některé bohatší ženy se tak často netroufaly postavit
mezi ně do front před obchody. Nouze odstraňovala
i jiné zábrany, nejen pýchu. Například již v roce 1917
bylo na nádraží přivezeno uhlí pro oseckou školu,
nikdo v Osíku o tom však nevěděl a uhlí zůstalo bez
dozoru. Litomyšlští rodiče neváhali a pohotově vyslali
své děti, které celý náklad úspěšně rozkradly.
Děti zůstávaly za války bez dozoru často. Otcové bojo-
vali na frontách válečných, matky ve frontách potravi-
nových. Učitelé byli využíváni na úřadech k zvládnutí
narůstající byrokracie. Děti samotně musely vypomá-
hat na polích, pořádat sbírky náhražkových surovin
a v hodinách ručních prací plést rukavice pro vojáky.
Přitom byly často dost špatně živené a v roce 1917 se
účastnily i litomyšlských hladových bouří. Srpnový
zákaz dalších demonstrací byl zatím dodržován.
Podobným nepokojům se snažila (většinou úspěšně)
předcházet aprovizační komise, která provozovala
i obecní prodejnu, k jejímuž zřízení posloužila už
v květnu 1915 tělocvična pedagogia. Prostory škol byly
využívány jako skladiště potravin často, někdy včetně
kabinetů.
Válka ovlivnila i podobu výuky. Nový školní inspektor
František Mík nebyl tak shovívavý jako jeho předchůd-
ce. Požadoval výzdobu učeben válečnými pohlednice-
mi, loajální slavnosti s proslovy učitelů, žáci museli

umět rakouskou hymnu také německy. Při důležitých
událostech, jako byla vítězství rakouských zbraní,
bývala výuka přerušena, učitel musel vyložit význam
události a pak nařídit volno. Ale třeba studentů gym-
názia se rakouské vlastenectví nedotýkalo. Založili již

odvedení mladíci rukovali v únoru. Ve vlaku se strhla
rvačka mezi Čechy a Němci, ještě než dojeli do Vysoké-
ho Mýta. Češi válečné nadšení Němců nesdíleli ani
na počátku války, kdy byl začínající konflikt prezento-
ván jako boj Germánstva se Slovanstvem. Rozpory se
nezmírnily ani později. Němci sice poněkud vychladli,
když se konec války ztrácel v nedohlednu a k vojsku
byl odváděn kdekdo - souchotinář i mentálně zaostalý
(ten byl nakonec poslán z Vysokého Mýta zpět, musel
ale dostat doprovod, protože by sám do Litomyšle
netrefil). Oleje do ohně však v roce 1918 přilévaly mezi
Čechy kolující přehnané legendy o legiích a Masaryko-
vi. Loajální tisk podobné zprávy zesměšňoval nebo
nenávistně napadal. Naopak v regionálním tisku se
v roce 1918 stále častěji objevovaly útočné protině-
mecké a antisemitské články. Dopisovatele mohla
pohoršit i scénka, které byl svědkem na litomyšlském
podloubí - nejenže se tam jedna dívka učila německy
nahlas, ale ještě k tomu v doprovodu židovek...
Pomalu se začala probouzet místní politická reprezen-
tace. V únoru 1918 proběhla v Litomyšli schůze nově
utvořené České státoprávní demokracie za účasti
purkmistra Lauba. Byla zde přijata rezoluce hlásící se
k Tříkrálové deklaraci (požadavek poslanců a zástupců
kultury na sebeurčení a spojení se Slovenskem).
Samotná městská rada zatím vyčkávala, ale celostátní
události pozorně sledovala - již v červenci 1917 blaho-
přála Karlu Kramářovi k jeho propuštění z vězení
po generální amnestii císaře Karla.
Pro prosté lidi byly ale stále nejpodstatnější hmotné
potíže. V únoru mohli pozorovat úbytek dobytka odvá-
děného sedláky z okolí. Jeden z řezníků musel uzavřít
svůj krám, protože mu maso došlo. Rozptýlení mohl
přinést Karel Absolon se svojí přednáškou o Macoše
a naději na konec války dodal mír uzavřený s Ukraji-
nou oslavovaný výzdobou města: “Tak vesele za celou
válku ty prapory nevlály, jako zrána v neděli 10.
února.”                                            

Petr Chaloupka, RML

v roce 1915 tajný spolek, který měl připravovat půdu
na příchod Rusů, a v Oseckém údolí uspořádali oslavu
Mistra Jana Husa (ta oficiální byla zakázána).
Studenti skládali předčasné maturity, aby mohli co
nejdříve hájit zájmy mocnářství se zbraní v ruce. Na to
byli důkladně připravováni. Vojenská cvičení byla sou-
částí výuky na gymnáziu již před válkou, ale poté zin-
tenzívněla. Již kvintáni se účastnili polních her (i
nočních), kde se nacvičoval postup v bitevním řetězu,
útok, cviky v četách, signalizování praporky nebo
vypátrání nepřítele v krytém terénu a srážka. V červnu
1916 proběhlo dokonce společné cvičení u Ústí nad
Orlicí se studenty z jiných měst. Na menších školách se
podobná nařízení dařilo obcházet - například formál-
ním předáním výuky hasičům. Veškerá snaha úřadů
o správnou výchovu však byla marná. V lednu 1918

Němečtí mladíci jedou k odvodům

Od smrti Josefa Portmana
(*1893) uplynulo 6. ledna
2008 40 let.  Tento muž, povo-
láním učitel, městský důchod-
ní a později knihovník, byl
v soukromém životě v mnoha
ohledech pozoruhodnou
osobností. Jedním koníčkem
však mezi litomyšlskými sou-
sedy vynikal. Ač poměrně
chudý, shromáždil tento váš-
nivý milovník umění a knih
cennou sbírku. Nevšední čin-
ností bylo vlastnoruční tištění
knih, které pro potěšení své
a svých přátel v malém nákla-
du vydával. Ilustrátory si
vybíral mezi dnes známými
malíři a grafiky, jakými jsou
například Jan Konůpek, Josef
Čapek, Milada Marešová,
Zdenka Braunerová nebo
František Bílek. 
Právě tiskařské dílo Portmana
je tématem další výstavy Regi-
onálního muzea v Litomyšli.
Dozvíte se mnohé i z Portma-
nova soukromého života,
nejen v souvislosti s Josefem Váchalem. 
Výstava Josef Portman, knihtiskař litomyšlský bude
veřejnosti přístupná od 1. února do 30. března
2008. Ve vybraných dnech jsme pro zájemce připra-
vili komentované prohlídky s kurátorkou výstavy,
která vám kromě prezentovaných tisků a toho, co si
můžete sami přečíst, prozradí i skutečnosti, které
se do výstavy již nevešly. Každou středu, po dobu

Tisky Josefa Portmana opět v Litomyšli
konání výstavy, budou mít
zájemci možnost shlédnout
díky nakladatelství Paseka
i Portmoneum - muzeum
Josefa Váchala. Návštěvní
hodiny budou však omezeny
pouze na dobu mezi 14. a 16.
hodinou. 
Pro obdivovatele díla Josefa
Portmana, umění první polo-
viny 20. století, krásné knihy,
ale také pro zájemce o historii
Litomyšle je připravena pub-
likace Josef Portman, knih-
tiskař litomyšlský. Text
o životě a díle této podivu-
hodné osoby doprovází
množství ilustrací a ukázek
z korespondence s umělci,
kteří se na tiscích podíleli.
Knihu je možné zakoupit
v pokladně muzea a litomyšl-
ských knihkupectvích. Snad
se Vám již po shlédnutí výsta-
vy či přečtení knihy nestane,
že byste Josefa Portmana
nazvali Portmonem, jak se
dodnes často stává!

Komentované prohlídky s kurátorkou výstavy
Mgr. Hanou Klimešovou: středa 6. 2. od 10.00,
neděle 17. 2. od 14.00,  čtvrtek 21. 2. od 9.00, sobo-
ta 1. 3. od 14.00, úterý 4. 3. od 10.00, úterý 11. 3.
od 16.00, úterý 18. 3. od 9.00 hodin.
Dopolední termíny jsou určeny především pro škol-
ní výpravy.    

Hana Klimešová

Stolní společnost hostince Na Sklípku při křtu
tupláku v srpnu  1924. Zleva: Mošovský, malíř
Vladislav Kužel, Dr. Jan Schmitt,  Josef Váchal,
Josef Portman a hostinský Julius Bollart. Vyjma
prvně jmenovaného najdeme všechny ve Vácha-
lově Krvavém románu. 

Mou pozornost na náměstí 6. ledna ve večerních hodi-
nách upoutal hlas, který neskrýval bezmoc a strach.
V protějším podloubí stála žena s taškami v rukách, jež
tyčila co nejvíc k nebi. Důvodem byl velký černý pes.
Toho si po chvíli přivolali nespatření pasažéři v bílém
autě. Následné psí kňučení dodalo slečně odvahu
a začala utíkat. 
Dosud mi to přišlo jako zajímavá historka pro kamará-
dy, ale najednou vidím, že za slečnou vybíhá pes a poté
se rozjíždí to auto. Proběhlo další setkání ženy a psa
uprostřed silnice, na které se skrz přední sklo dívali již
zmínění pasažéři. Zmizelo auto i slečna. Já jsem upou-
tala pozornost rušitele nočního klidu a i přes jeho neu-
stálé očichávání všeho okolo jsme vyšli z náměstí. To
bílé auto jsme potkali znovu a zvuk otevíraných dveří
doprovázelo další kňučení. Šli jsme dál s tím, že psa
dovedu na policii, on se ale odtrhl a mě nezbylo než jít
domů. Jelikož se mi doneslo, že psí maso začíná být
trendem, nedokážu se zbavit podezření na neznámé
pasažéry. Chci tím říct, aby si lidé dávali pozor na své
psy volně puštěné na zahradách. A pokud je moje
podezření planým poplachem, měli byste si hlídat své
psy na procházkách. Nejspíš to není nočním chodcům
příjemné.                                               Barbora Dostálová

Dopis majitelům psů

Absolventský koncert
V pátek 11. ledna se v sále Bohuslava Martinů na Aka-
demii múzických umění v Praze konal absolventský
koncert varhanice Lucie Žákové z Litomyšle s orchest-
rem. V české premiéře tu za doprovodu Jihočeské
komorní filharmonie zazněla Toccata Festiva
od Samuela Barbera.                                                  -red-
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PROGRAM
Literární doteky II
6. března - Jaroslav Durych,
přednáší PhDr. František
Schildberger 
27. března - Karel Poláček,

přednáší PhDr. Marie Štemberková
17. dubna - Fráňa Šrámek, přednáší - PhDr. Eva
Bílková
15. května - Karel Klostermann, přednáší prof.
PhDr. Jaroslava Janáčková 
22. května - Zdeněk Matěj Kuděj, přednáší
Doc.PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Všechny přednášky se konají vždy ve čtvrtek od
14.30 hodin v Zámecký pivovaru.V květnu se
jako doprovodný prgram uskuteční zájezd. 
Školné činí 200 korun za semestr (písemné mate-
riály k přednáškám, o přestávce káva či čaj). 
Na Litomyšlské univerzitě 3. věku rádi přivítáme
všechny, které naše téma osloví.
Přihlášky a placení školného přijímáme od
4. února 2008 v čítárně Městské knihovny v Lito-
myšli, Smetanovo nám. 50 v pondělí , úterý, čtvr-
tek a pátek od 8.00 do 16 hodin. 
Změna programu vyhrazena. Bližší informace,
odpovědi na dotazy podá 
Ing. Iva Pekníková, hlavní organizátor LU3V, 
e- mail: peknikova@knihovna.litomysl.cz, 
tel: 461 612 068, mob.: 603 140 109                -red-

Literární doteky
Litomyšlská univerzita

3. věku - jaro 2008

Z cyklu Respektovat a být respektován - výchovné
a komunikační postupy v každodenních situacích
Pod lektorským vedením. PhDr. Jany Nováčkové, CSc.
a PhDr. Dobromily Nevolové, spoluautorek knihy
Respektovat a být respektován, se uskuteční ve středu
20. února od 8.00 do 15.30 hodin ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu v Litomyšli seminář
s názvem “Respektovat a být respektován - výchovné
a komunikační postupy v každodenních situacích vůči
dětem nebo dospělým”. 
Partnerský vztah k dětem 
Pokud má škola vytvářet optimální prostředí pro rozví-
jení klíčových kompetencí i pro kvalitní učení, základ-
ní podmínkou je uplatňovat vůči žákům partnerský
respektující přístup. Je třeba si vyjasnit obsah řady
pojmů - mocenský a respektující vztah, autorita,
poslušnost, zodpovědnost a také základní mechanis-
my, které k nim vedou. 
Analýza běžných způsobů komunikace s dětmi
v situacích, kdy vyslovujeme vůči nim požadavky,
případně reagujeme na jejich nesprávné chování 
Mnoho dospělých si myslí, že se chová k dětem part-
nersky. Prubířským kamenem tohoto postoje jsou
situace, kdy po dětech něco chceme (plnění školních
povinností, udržování pořádku, dodržování pravidel

a podobně). Rozebereme si běžně používané věty,
obraty a postupy (jde o deset základních neefektiv-
ních stylů komunikace jako vyčítání, dávání za vzor,
varování a jiné) a ukážeme, nejen proč jsou málo účin-
né, ale také jaký mají dopad na vytváření sebeobrazu
dítěte a na vytváření vztahů k dospělým i k vrstevní-
kům. Pokud se dítě bude vidět jako špatné, budižkni-
čemu, bude se také špatně chovat. 
Komunikační dovednosti 
Partnerský respektující vztah s dětmi znamená přede-
vším postoj, ale k jeho naplnění potřebujeme nástroje,
kterými ho budeme realizovat. Účastníci se seznámí
s efektivními komunikačními dovednostmi (na velmi
konkrétní úrovni), které umožňují vést děti k zodpo-
vědnému chování, snižují rizika vytváření konflikt-
ních situací a především napomáhají u dětí zvyšování
sebeúcty, která se považuje za významný faktor pre-
vence sociálně patologických jevů.
Na seminář je možné se přihlásit e-mailovou formou
milada.nadvornikova@litomysl.cz nebo telefonicky:
461 653 351, 461 653 352
Cena semináře je stanovena na 400 korun pro jednot-
livce, program je akreditován u MŠMT č. 23 421/2006-
25-473 

Mgr. Milada Nádvorníková

Jak postupovat při oprávněných požadavcích
vůči druhým (dětem i dospělým)

Čekají v psinci 
na Pohodlí

Den před Silvestrem
30. prosince byl na ulici
17. listopadu v Litomyšli
odchycen hnědý kříženec
jezevčíka, pes.

Dne 4. prosince loňského
roku byl v nemocnici
Litomyšl odchycen volně
pobíhající německý
ovčák. Jedná se o starší-
ho psa, dobrotivé pova-
hy, který se kolem
nemocnice potuloval
údajně delší dobu.

Do psince na Pohodlí byl
17. prosince umístěn
policisty z Poličky černý
chundelatý kříženec -
pes.

Jiný pohled na problémy s dětmi, rodiči a kolegy
ve škole - Jak řešit problémy s dětmi
Rodinné konstelace jsou moderní a efektivní metoda,
s jejíž pomocí můžeme lépe rozumět sobě, vztahům
ve své rodině, sporům na pracovišti, ve škole...
Za pomoci konstelací můžeme překonat různá nedoro-
zumění, problémy ve vztazích, spory nebo jiné potíže. 
Na podzim minulého roku mělo více než třicet pedago-
gů a rodičů možnost prožít dva dny věnované agresivi-
tě dětí, kdy lektorem semináře byl Mgr. Zdeněk
Šimanovský, psycholog, terapeut, lektor komunikač-
ních technik a rozvoje osobnosti, autor mnoha knih
(Hry s hudbou a techniky muzikoterapie, Lidové pís-
ničky a hry s nimi, Písničky a jejich dramatizace, Hry
pro rozvoj zdravé osobnosti, Hry pro zvládání agresivi-
ty a neklidu, Hry pomáhají s problémy).

Ve středu 27. února se můžeme těšit hned na dvojí set-
kání s tímto lektorem. Od 9 do 15 hodin je v aule III. ZŠ
Litomyšl pro zájemce připraven seminář s názvem
“Modelové zpřítomnění vztahů ve třídě a ve škole. Jiný
pohled na problémy s dětmi, rodiči a kolegy ve škole”.
Cena je stanovena na 300 korun. 
Ve stejný den od 16 do 20.30 hodin se těšíme na zájem-
ce především z řad rodičů a pedagogů, kdy v EŠC Lito-
myšl je připraveno setkání na téma “Rodinné
konstelace, jak řešit problémy s dětmi”. Účast
na tomto setkání stojí 50 korun, manželská dvojice
hradí 50 korun dohromady. Na oba semináře se může-
te přihlásit e-mailem na adrese milada.nadvorniko-
va@litomysl.cz, nebo telefonicky: 461 653 351, 461
653 352                               Mgr. Milada Nádvorníková, 

vedoucí odboru školství, sportu a volného času

Dvě setkání se Zdeňkem Šimanovským 

Turné tří žánrově odlišných metalových kapel - Vidoc-
ku, Hyperionu a Innocens - slibuje pořádnou zimní
bouři, která se strhne v MC Kotelna 15. února. 
Zatímco Vidock nabízí crossover metalovou smršť
s představením skladeb nového CD, ostravští Hyperion
předvedou autorský instrumentální ‘nářez’ v podání
tří violoncell a bicích. Mnozí si ho budou pamatovat
z jejich posledního vystoupení na festivalu Smetanova
Litomyšl s polskou kapelou SBB v roce 2005. Den
po tomto koncertu Hyperion vyprodal další dva kon-
certy v Kotelně. Třetí kapelou turné je gothic metalo-
vá kapela Innocens, v jejich vystoupeních se snoubí
nezaměnitelný ženský operní vokál s barevnými
hudebními plochami. O vzrůstající oblibě těchto kapel
svědčí účast na mnoha prestižních koncertech a festi-
valech v České republice i v zahraničí. Všechny tři
kapely pilně koncertují vedle domácích pódií také
v Rakousku, Německu, Slovensku a Polsku. 
Litomyšlským koncertem začíná turné, které se pak
přesouvá na Moravu. Začátek koncertu v Kotelně je
v 19.30 hodin, vstupné 100 korun. V rámci koncertů
kapely slibují soutěže o ceny, autogramiády a různá
další překvapení. A hlavně spoustu kvalitního metalu,

kterého není nikdy dost. Internetové stránky kapel:
www.hyperion.wz.cz, www.vidock.cz, www.inno-
cens.net                                        -red- foto Ivan Hudeček

Zimní bouře v Kotelně

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

Další kříženec hnědo-
černé barvy byl
odchycen v ulic
Na Lánech 10. ledna
tohoto roku. 
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Zdeněk Velíšek - Svět, o který mi jde, Václav Kubec -
Odvaha jim nechyběla, Mariusz Szczygiel - Gottland,
Petr Hrtánek - Kacíři, rouhači, ironikové, Athur Bar-
sky - Jak lépe žít se zdravotními problémy. Čeko -
anglický slovník, Pierre Gerboin - Španělština, Ang-
lická slovíčka ve větách, Pascale Lomas - Zbavte se
komplexů!, Tomáš Novák - Hádky v manželství, Dita
Šamánková - Pravda a lež v partnerství, Catherine
Mann - Grabowski - Cvičebnice francouzštiny, Viv
Foster - Jak předpovědět budoucnost, Jarmila Man-
džuková - Kniha pro váš mozek, Kurt Tepperwien -
Nemoci vyčtené z tváře, Daniel G. Amen - Nikdy není
pozdě, Miroslav Donutil - Pořád se něco děje, Lauren
Weisberger - Všechny důležité kontakty, John O´Cal-
laghan - Tichý křik, Steve Berry - Alexandrijská kni-
hovna, Ken Kalfus - Americký problém, Willy

Breinholst - Cesta do sedmého nebe, Joe Hill - Černá
krabice, John Connolly - Nokturna, Cammie Mac
Govern - Oční kontakt, Martina Formanová - Trojdíl-
né plavky, Petr Neomillnerová - Sladká jako krev, Dan
Abnett - Stvořitel duchů, R. A. Salvatore - Vyhnan-
ství. Legenda o Drizztovi, Joe Sacco - Bezpečná zóna
Goražde, Jeffrey Deaver - Vrahem může být kdokoliv,
Vltavínský - Sladkobolno, Holly Peterson - Chlapec
k dětem, Robin Cook - Krize, Sandra Broen - Mrazivý
chlad, Lionel Shriver - Musíme si promluvit o Kevino-
vi, David Norman - Pobřeží temnoty, Edward Docto-
row - Pochod k moři, Michael Crichton - Příští,
Christiny Hachfeld - Tapukai - S láskou lvice, Malika
Oufkir - Svoboda, Jonathan King - Viditelná temnota,
Gabriel Mázquez - Zpráva o jednom únosu. 

270 let - 15. února 1738  zemřel v Praze Bernard
Matyáš Braun, sochař a řezbář světového jména.
Sochy z jeho dílny jsou v Litomyšli v piaristickém
chrámu a v zámku na konírně.
200 let - 4. února 1808 se narodil v Kutné Hoře
Josef  Kajetán Tyl, dramatik a český herec. Jeho
spisy byly vydávány také v Augustově tiskárně
v Litomyšli. Hrál v hostinci U černého orla se společ-
ností  Zöllnerovou.
135 let  - 2. února 1873  narozen  Karel Vejrych, kla-
vírista a profesor hudby v Čechách a v Rusku. Je
pohřben na Kozlově v rodinném hrobě Vejrychů.
130 let - 10. února 1878 se v Litomyšli narodil Zde-
něk  Nejedlý, historik a hudebník, spisovatel. Byl
organizátorem  velkých výstav v Litomyšli, uspořá-
dal městský  archiv a sepsal dějiny města. Podílel se
na vzniku Smetanovy Litomyšle.
115 let - 13. února 1893 se narodil v Litomyšli Vác-
lav Reif, lékař v Litomyšli, který byl dlouholetým
předsedou sportovního klubu SKL. Sportovní klub
byl založen roku 1903 a první fotbalový zápas se
konal  na Bělidlech.
110 let - 6. února 1898 se v narodil v Litomyšli Emil
Kubíček,  sochař. Ve městě je umístěna řada jeho
plastik, památných desek a na hřbitově jsou od něho
některé náhrobky.
105 let - 23. února 1903 se narodila v Kročehlavech
Ludvika Smrčková, malířka, grafička, ilustrátorka
a sklářská výtvarnice. Několik let učila na učitel-
ském ústavu v Litomyšli.
100 let - 11. února 1908 se narodil v Širokém dole
u Poličky  Václav Josef Síla, malíř, který maloval
v Litomyšli a na Poličsku.  Jeho obrazy jsou  v lito-
myšlské galerii a v mnoha soukromých  sbírkách.
65 let - 24. února 1963 zemřel v Litomyšli Josef
Kubíček, kožešník a kloboučník. Byl v Litomyšli
náčelníkem Sokola, filatelista,  byl také výrobcem
spolkových  čapek a doplňků k uniformám.
55 let - 16. února 1943  zemřela  v koncentračním
táboře Osvětim Růžena Hanyková, narozená v Lito-
myšli. Byla členkou odbojové organizace za II. svě-
tové války.
45 let - 5. února 1973 zemřela v Praze Ludmila
Jirásková, narozená v Litomyšli, dcera spisovatele
Aloise Jiráska.

Nové knižní tituly v Městské knihovně

Kalendárium Litomyšle
na únor 2008

Poděkování

Možná jste už na českých rádiových vlnách zazname-
nali anglicky zpívanou skladbu s názvem Everybody
Somebody. Možná jste si pomysleli, že ta kapela zní
docela zajímavě. Ale sotva někoho napadlo, že tahle
muzika pochází z domácích luhů a hájů. Vždyť zní tak
světově, řeknete si. A to je právě hlavní deviza králo-
véhradeckých The Coolers. Podle zvuku a textů by je
málokdo zařadil do českého pop - rocku, a přitom se
pomalu ale jistě stávají jeho víc než nadějnou součás-
tí. The Coolers jsou žánrově nezařaditelní. ‘Fušují’
naprosto do všeho, zkouší všechno, hrají si s bezpoč-

The Coolers v Kotelně
tem hudebních žánrů. Jako svou hudební inspiraci
zmiňují takové kapely, jako Fun Lovin’Criminals,
Gorillaz, Faith No More, Pink Floyd a další. A od každé-
ho si vypůjčují něco, občas něco pozmění, občas něco
překroutí. Co song, to naprosto odlišný žánr, úplně
jiný styl, skoro jako úplně jiná kapela. A to je jejich
největší síla - nikdy nevíte, co čekat. The Coolers vás
neustále překvapují a nenechají vás jedinou minutku
nudit se. Proto si nenechte v pátek 29. února ujít kon-
cert této skvělé kapely, která je často odborníky ozna-
čována za letošní objev roku!                                   -red-

Mezinárodní veletrh turistických možností v regio-
nech Regiontour 2008 je za námi. Konal se od 10. do
13. ledna a nově byl doplněn o prezentaci kongresové
a incentivní turistiky M.I.C.E. (meetings, incentives,
congresses & exhibitions industry). Novinkou byla
samostatná prezentace obcí Českomoravského pome-
zí. Tento dobrovolný svazek obcí, který byl založen v
létě loňského roku, sdružuje Litomyšl, Poličku, Svita-
vy, Moravskou Třebovou a Vysoké Mýto. Představitelé
těchto měst si však uvědomují, že jedině propagací
všech atraktivit, které lze na území celé turistické
oblasti nabízet, dokážeme udržet návštěvníky v našem
regionu déle. Na veletrhu bylo představeno nové logo
sdružení, nové letáky a brožury i nové propagační
předměty pro děti jako jsou korálky či barvy na obličej.
Logo vychází ze zvláštnosti naší turistické oblasti, kte-
rou je velké množství měst blízko. Každý puntík -
korálek má svoji barvu a toto řešení nahrává i celé řadě

sloganů. V Brně jsme zaujali sloganem Českomoravské
pomezí hraje všemi barvami, který měl vyjadřovat roz-
manitost nabízených atraktivit. Jsme přesvědčeni o
tom, že každý návštěvník si zde může navléknout svůj
náhrdelník zážitků přesně sobě na míru – nabízíme
klidnou dovolenou, kde protiváhou městské turistice
plné památek a kulturního vyžití může být relaxace v
krásné přírodě nebo cyklo či pěší turistika. 
Starostové a místostarostové měst Českomoravského
pomezí vidí ve svém spojení v oblasti cestovního ruchu
budoucnost. Důkazem je společná snaha o získání
finančních prostředků na pokračování další společné
propagace a na zřízení samostatné destinační společ-
nosti pro naši oblast. Českomoravské pomezí patří i
mezi zakládající členy Destinační společnosti Východ-
ní Čechy. V budoucnosti by tyto dvě společnosti měly
úzce spolupracovat a doplňovat svoje aktivity. 
Ing. Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl

Chceme touto cestou poděkovat společnosti GE
Money Bank a.s., která poskytla naší Farní charitě
Litomyšl sponzorský dar ve výši 20 tisíc korun. Tyto
finanční prostředky použijeme na zakoupení lineár-
ního dávkovače léčiv pro naše středisko Domácí
péče. Byl to pro nás takový nečekaný “vánoční
dárek”, k jehož realizaci dopomohl především mana-
žer pobočky pan Pavel Janiš. Velmi si vážíme takto
projevené důvěry v kvalitu a poctivost naší práce.

Za Farní charitu Litomyšl Petr Doseděl

150 let - roku 1903 byla přeměněna  dosavadní
Řemeslnická škola  v Zemskou odbornou školu. V té
době sídlila v obecním domě čp. 152 na Toulovcově
náměstí.
145 let - Obcí Litomyšl byla založena veřejná nemoc-
nice na Skalce (dnešní domov důchodců u hřbito-
va).
120 let - rok 1888 byl  posledním rokem  pobytu
Aloise Jiráska v Litomyšli, který trval 14 let od roku
1874. Účastnil se bohatě kulturního života v Lito-
myšli, na příklad v únoru 1878 přednášel v Litomyš-
li na téma: O některých slovutných ženách českých. 
85 let - V roce 1913 vzniká v Litomyšli druhé knih-
kupectví Faltysovo, které pod stejnou firmou půso-
bí v Litomyšli dosud. Knihkupectví vydalo také
mnoho pohlednic, zachycující Litomyšl v meziváleč-
né době.                            Připravuje  Miroslav Škrdla

Českomoravské pomezí bylo na veletrhu vidět
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Slova moudrých: Člověk má tři cesty k moudrému
počínání. Přamýšlení je ta nejryzejší. Napodobo-
vání je ta nejsnadnější. Zkušenost je ta nejtrpčí.

Konfucius

Své významné životní jubileum v říjnu osla-
vili litomyšlští spoluobčané:
80 let - Bedřiška Sirotková, Anna Mužíková,
Ing. Vlasta Čápová, Jan Doseděl, Josef Zavřel
91 let - Marie Neodšínská
92 let - Vlasta Bahníková (Nedošín), Marie Pac-
líková
93 let - Amalie Doležalová, Milada Baladová
(Pazucha), František Beránek
95 let - Olga Patočková
97 let - Matylda Štyksová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.
V našem městě uzavřeli manželství:
Petr Lněnička, Vidlatá Seč a Jana Horáková,
Vidlatá Seč, Josef Šnajdr, Dolní Újezd a Daniela
Seidlová, Litomyšl
Novomanželům přejeme mnoho spokojenosti,
manželské pohody a vzájemného porozumění.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Zdeňkou Kohoutovou (80 let), Emilií Jiruško-
vou (87 let), Vierou Skýlovou (58 let), Adolfem
Hornišem (87 let), Radovanem Šperlem (84).
Vzpomínáme.

V. Kučerová, SPOZ

Svět a Litomyšl na starých mapách
cesta novověké kartografie 16. až 20. stoletím

Nová výstava Regionálního muzea v Litomyšli, která
bude zahájena v sobotu 9. února, zachytí vývoj karto-
grafie od holandské školy 16. století až po moderní 20.
století. Ukáže postupnou přeměnu map krásných
a nepřesných v mapy přesné, ale mnohdy už ne tak
krásné. Návštěvníci budou moci až do 20. dubna obdi-
vovat ručně kolorované mědiryty s bohatou obrazo-
vou výzdobou (Mercator, de Wit, Sanson, Homann
a další), včetně mladších map z 18. století založených
již na přesnějším měření v terénu, které však ještě roz-
hodně ani v nejmenším neztrácely na výtvarné přitaž-
livosti (Müller, Wieland). Chybět nebudou například
ani první mapy využívající astronomické ověřování
souřadnic a dokonalejší zobrazovací techniky.
A mnohé další... Zvláštní pozornost bude samozřejmě
věnována také mapám regionálním, litomyšlským.
Některé z nich nebyly dosud nikdy vystavovány.

Petr Chaloupka

Modely letadel
v kryté hale
První akcí, kterou Spolek leteckých modelářů Litomyšl
pro litomyšlskou veřejnost v roce 2008 připravuje, je
létání s radiem řízenými modely v kryté hale. Ještě
před několika lety bylo halové létání s radiem řízený-
mi modely věc těžko představitelná - tehdy létaly
v halách pouze modely neřízené a jen vzdáleně připo-
mínající skutečná letadla. Díky rychlému rozvoji
a miniaturizaci napájecích akumulátorů, elektromoto-
rů a ovládacích prvků je dnes možné zkonstruovat
a postavit jen několik desítek gramů vážící model,
který nejen jako skutečné letadlo vypadá, ale také -
díky své plné ovladatelnosti - jako skutečné letadlo
létá. A právě takové modely mají litomyšlští modeláři
a jejich hosté připraveny k předvádění.
Akce, na kterou SLML zve srdečně všechny zájemce
o letecké modelářství, se koná v neděli 10. února
od 13.30 do 15.30 hodin v kryté jezdecké hale stáje
Manon v Suché u Litomyšle. Veškeré dění budou moci
návštěvníci sledovat buď přímo v prostoru haly, nebo
ještě lépe z příjemného prostředí útulné kavárničky,
oddělené od haly skleněnou stěnou. Přijďte se tedy
podívat na poněkud netradiční, ale zajímavou letecko
- modelářskou disciplínu.                            Milan Šmejc

Smíšený pěvecký sbor Vlastimil pod vedením dr. Dany
Ludvíčkové oslavil 14. listopadu 2002 své 140. výročí
jubilejním koncertem v chrámu Povýšení sv. Kříže.
O bohaté historii sboru uváděla litomyšlská Lilie člán-
ky na pokračování. Ani jsme se nenadáli, uplynulo dal-
ších pět let a přichází další kulaté výročí a příležitost
ke vzpomínání. Vzhledem k náročnému vánočnímu
programu všech litomyšlských sborů proběhne jubilej-
ní koncert až v tomto roce.
Co se v uplynulých pěti letech v činnosti sboru
událo? V letech 2003 - 2004 vedl sbor mladý sbor-
mistr Zdeněk Kudrnka. První vystoupení se usku-
tečnilo společně s americkým vysokoškolským
sborem a vyvrcholením činnost byly koncerty v dru-
žební slovenské Levoči. Za zmínku stojí také premi-
érové vystoupení v Českých Heřmanicích. 
Od roku 2005 dodnes stojí v čele sboru další mladý
sbormistr Martin Profous. Ten zahájil své působení
u sboru Jarním koncertem v Litomyšli. Nejvýznam-

Vlastimil opět jubiluje
nějším vystoupením byl zájezd do Holandska, kon-
certy v Rodenu, Gietenu a úspěšné vystoupení
na festivalu pěveckých sborů Zahrada v Praze.
Samostatně jsme koncertovali mimo Litomyšl
na Růžovém paloučku, v Budislavi, v Cholticích,
v Chrudimi, v Cerekvici nad Loučnou, ve Sloupnici
a v Semaníně. 
Vlastimil spolupracoval s ostatními litomyšlskými
sbory na společných koncertech i projektech - part-
nery mu byly KOS, Mužský pěvecký sbor Litomyšl,
Sbor paní a dívek. V Litomyšli jsme uvítali také
levočský soubor Chorus Minor.
Dnešní Vlastimil sice oslavuje 145. výročí od svého
vzniku, ale v současné době je litomyšlským sborem
s nejnižším věkovým průměrem. Na jubilejní kon-
cert, který se bude konat v květnu, zveme všechny
příznivce sborového zpěvu. Hostem Vlastimilu
budou litomyšlské sbory i zahraniční hosté z part-
nerských měst.                                               Petr Jonáš

V Ateliéru konzervace a restaurování papíru, knižní
vazby a dokumentů na Fakultě restaurování proběhla
3. prosince prezentace účastníků druhé knihvazačské
soutěžní přehlídky, konané v Českých Budějovicích. 
V roce 2004 pořádal Státní okresní archiv v Českých
Budějovicích pod záštitou odboru archivní správy
a spisové služby Ministerstva vnitra ČR (dále jen AS MV
ČR) první archivní knihvazačskou soutěž. Letos -
po třech letech - byla pod záštitou ředitele AS MV ČR
PhDr. Václava Babičky pořádána druhá archivní knih-
vazačská soutěžní přehlídka, které se zúčastnili i dva
studenti a dva pedagogové z Atelieru konzervace
a restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů
fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
Všem účastníkům soutěže byla rozeslána studie Dani-
ela Kováře pojednávající o tragickém zavraždění budě-
jovického purkmistra Ondřeje Puklice ze Vztuh
v nesvázané podobě, tedy ve volných složkách. 
Soutěžní přehlídka měla tři soutěžní kategorie - pra-
covníci archivů, studenti restaurování středních
a vysokých škol, knihařky a knihaři, pracující mimo
archiv a působících na volné noze, nebo vyučujících
knižní vazbu, případně její restaurování na různých
školách.
Z celkového počtu 47 zúčastněných bylo 17 soutěží-
cích oceněno, z toho čtyři byli z fakulty restaurování
pardubické univerzity. Mezi oceněnými byl BcA. Rado-
mír Slovik (vedoucí Ateliéru konzervace a restaurová-
ní papíru, knižní vazby a dokumentů), který obdržel

Restaurátoři uspěli na přehlídce
čestné uznání za uměleckou knižní vazbu v třetí sou-
těžní kategorii. BcA. Karin Sojková (asistentka atelié-
ru knižní vazby) obsadila 1. místo za řemeslně
dokonalou vazbu a 1. místo za uměleckou knižní
vazbu v třetí soutěžní kategorii. Studentka 3. ročníku
Barbora Kopsová převzala čestné uznání za uměleckou
knižní vazbu v druhé soutěžní kategorii a Mgr. Ján
Šíblo obsadil 1. místo za řemeslně dokonalou vazbu
také v druhé soutěžní kategorii.   
Výstava knižních vazeb se přestěhovala do Prahy, kde
ji bylo možné vidět v budově Archívu hlavního města
Prahy a následně v Městské knihovně v Ostravě.

Pavla Nováková, Fakulta restaurování UPce

Policisté dopadli podezřelého násiníka. První lednový
týden obvinil policejní komisař z trestného činu vydí-
rání devatenáctiletého mladíka z Ústeckoorlicka. Mla-
dík je podezřelý z toho, že 27. listopadu krátce
po deváté hodině večer v prostoru vlakového nádraží
v Litomyšli fyzicky napadl sedmnáctiletou dívku. Poš-
kozenou povalil na zem a pokusil se o sexuální kon-
takt. K jejímu zranění nedošlo. Podezřelému hrozí
trest odnětí svobody až na tři roky.                            -red-

Mladík obviněn 
z vydírání

Vítězná vazba Karin Sojkové.



P
ří

sp
ěv

k
y 

d
o

 k
a

le
n

d
á

ře
 a

k
cí

 o
d

e
vz

d
á

ve
jt

e 
p

ro
sí

m
 v

 I
C

 d
o

 2
0

. 
d

n
e 

v 
m

ěs
íc

i.
 

Ab
ys

te
 n

ep
ři

šl
i 

o 
pr

ez
en

ta
ci

 a
kc

e 
po

řá
da

né
 n

a 
př

el
om

u 
m

ěs
íc

e,
 js

ou
 v

 K
A

zv
eř

ej
ňo

vá
ny

 p
oz

vá
nk

y 
s 

př
es

ah
em

 a
ž 

7 
dn

í 
(d

le
 t

er
m

ín
u 

vy
dá

ní
).

 P
ři

 d
o-

dá
vá

ní
 p

ří
sp

ěv
ků

 n
a 

to
, 

pr
os

ím
, 

ne
za

po
m

ín
ej

te
. 

Ú
pl

né
 i

nf
or

m
ac

e 
vč

et
ně

ak
cí

, j
ej

ic
hž

 te
rm

ín
 je

 z
ná

m
 d

lo
uh

o 
do

př
ed

u,
 n

aj
de

te
 n

a 
w

w
w.

lit
om

ys
l.c

z.

Ka
le

nd
ář

ak
cí

M
Ě

S
T

O
 

L
I

T
O

M
Y

Š
L

Ú
NO

R 
20

08

In
fo

rm
a

čn
í 

ce
n

tr
u

m
 o

te
vř

en
o

: 
Po

 - 
Pá

:  
8.

30
 - 

18
.0

0 
•

 S
o 

9.
00

 - 
14

.0
0

•
 N

e 
za

vř
en

o

N
A

B
ÍD

K
A

 I
N

FO
C

E
N

TR
A

Př
ed

pr
od

ej
 v

st
up

en
ek

 n
a 

ku
lt

ur
ní

 a
kc

e 
v 

sí
ti

 T
ic

ke
t A

rt
, 

Ti
ck

et
st

re
am

 a
 V

st
up

en
ky

.c
z

Zá
si

lk
ov

é 
sl

už
by

 fi
rm

y 
DH

L.
 P

ro
de

j m
ez

in
ár

od
ní

ch
 a

ut
ob

us
ov

ýc
h 

jíz
de

ne
k

ST
U

DE
NT

 A
GE

NC
Y 

a 
re

ze
rv

ac
e 

le
te

ne
k.

N
O

V
Ě

V
IC

: V
st

up
en

ky
 v

 p
ře

dp
ro

de
jn

í s
íť

i T
IC

KE
TP

RO

V
 P

R
O

D
E

JI
:

PA
RK

OV
AC

Í A
 D

ÁL
NI

ČN
Í Z

NÁ
M

KY
 n

a 
ro

k 
20

08
NÁ

ST
ĚN

NÝ
 K

AL
EN

DÁ
Ř 

Če
sk

é 
dě

di
ct

ví
 U

NE
SC

O 
20

08
 

D
Á

L
E

 V
 P

R
O

D
E

JI
:

Ví
no

 C
H

AT
EA

U
 L

ito
m

yš
l, 

ví
no

 Q
ui

do
 Š

im
ek

, k
ni

hy
a 

pr
ův

od
ce

 o
 Č

R,
 n

ás
tě

nn
é 

m
ap

y,
 tr

ič
ka

, C
D,

 h
rn

íč
ky

, s
uv

en
ýr

y,
...

 

In
fo

rm
ač

ní
 c

en
tr

um
, S

m
et

an
ov

o 
ná

m
. 7

2,
 5

70
 0

1 
Li

to
m

yš
l

te
l.:

 4
61

 6
12

 1
61

, e
-m

ai
l: 

ic
@

lit
om

ys
l.c

z,
 a

kt
uá

ln
í i

nf
o 

na
 w

w
w.

lit
om

ys
l.c

z

M
ěs

ts
ká

 k
ni

ho
vn

a
46

1
61

2 
06

8
Č

e
tb

a
 k

n
ih

Dá
še

ňk
a 

a
An

gl
ic

ké
 li

st
y 

- 
z

in
sp

ir
ac

e 
če

tb
ou

 b
y

m
ěl

a 
vz

ni
kn

ou
t z

aj
ím

av
á 

vý
tv

ar
ná

 d
ílk

a.
..

Po
kr

ač
uj

e 
čt

en
ář

sk
á 

a
vý

tv
ar

ná
 so

ut
ěž

 K
a

re
l 

 Č
a

p
ek

 d
ět

em
.

Z
m

iz
e

lá
 

L
it

o
m

yš
l

- 
pr

om
ít

án
í 

di
ap

oz
it

iv
ů 

s
ko

m
en

tá
ře

m
p.

Šk
rd

ly
S

p
a

si
te

l 
vš

e
d

n
o

st
i

- 
be

se
da

 o
ži

vo
tě

 a
dí

le
 Q

ui
do

 Š
im

ka
sa

ut
or

em
 s

te
jn

oj
m

en
né

 k
ni

hy
 M

ar
tin

em
 B

oš
tík

em
B

u
rz

a
 k

n
ih

- p
ři

jď
te

 si
 k

ou
pi

t l
ev

ně
 k

ni
hy

 a
ča

so
pi

sy
 (9

 - 
17

)

ún
or

Ú
t  

 5
. 2

.
17

.0
0

Ú
t 

26
. 2

.
17

.0
0

St
   

27
. 2

.

od
  2

. 2
.

O
B

R
A

Z
Y

 J
O

S
E

FA
 M

A
TI

Č
K

Y
- v

ýs
ta

va
 •

 d
ům

 U
 R

yt
ířů

>
ot

ev
ře

no
 d

en
ně

 k
ro

m
ě 

po
nd

ěl
í 9

 - 
12

, 1
3 

- 1
6

M
ěs

ts
ká

 g
al

er
ie

46
1 

61
4 

76
5

Zá
m

ec
ký

 p
iv

ov
ar

 
46

1 
61

2 
57

5
4

8
0

. 
L

H
V

: 
D

a
n

ie
l 

S
k

á
la

 -
ci

m
bá

l -
 o

d
19

.3
0 

Ú
t  

 1
1.

 3
.

H
os

tin
ec

 U
 č

er
né

ho
 o

rla
73

1 
11

4 
10

5
IN

S
A

N
IA

 &
 C

H
L

A
P

I 
Z

 P
R

Á
C

E
 s

 r
.o

.
- k

on
ce

rt
  (

od
 2

0.
00

)
Pá

  
7.

 3
.

B
en

á
tk

y 
-

pr
ův

od
po

 v
si

 (o
d 

ka
pl

ič
ky

, 1
3.

00
)

So
 1

6.
 2

.

Kr
yt

ý z
im

ní
 s

ta
di

on
46

1 
61

2 
17

9
Ve

ře
jn

é 
br

us
le

ní
: o

d 
13

.3
0 

do
 1

5.
30

 h
od

in
 

JA
R

N
Í 

P
R

Á
Z

D
N

IN
Y

 d
en

ně
 o

d 
9.

00
 d

o 
11

.0
0 

h
So

 a
 N

e
Po

 1
1.

 -
Pá

 1
5.

 2
.

Ae
ro

bi
c 

cl
ub

 F
IT

-L
IN

E 
77

7 
28

8 
77

0
DA

NC
E 

AE
RO

BI
C 

s 
Lu

ck
ou

 (
od

 1
9.

00
 d

o 
20

.3
0 

h)
 

BO
DY

LA
TE

S 
s 

Vl
as

to
u 

(o
d 

19
.0

0 
do

 2
0.

00
 h

)
BO

DY
ST

YL
IN

G 
s 

Lu
ck

ou
 (

od
 1

9.
00

 d
o 

20
.3

0 
h)

•
II

. Z
Š 

U
 Š

ko
le

k

Po
nd

ěl
í 

St
ře

da
 

Čt
vr

te
k 

Sp
or

t •
 c

vi
če

ní

Sp
in

ni
ng

 c
en

tr
um

 S
tr

at
íle

k
72

4 
03

3 
54

8
Za

čá
te

čn
íc

i:
 P

o,
 S

t, 
Pá

 o
d 

18
.0

0 
a 

19
.3

0 
h 

•
Út

, Č
t o

d 
10

.0
0 

a 
16

.0
0 

h
•

Ne
 1

6.
00

 h
  P

ok
ro

či
lí

: P
o,

 S
t o

d 
6.

30
 h

 •
Út

 o
d 

18
.0

0 
h 

a 
19

.3
0 

h•
Čt

,
So

, N
e 

od
 1

8:
00

 h
  A

k
ti

vn
í 

cy
k

li
st

é:
 P

o 
 o

d 
16

.3
0 

h 
•

Čt
 o

d 
19

.3
0 

h 
•

Pá
 - 

10
.0

0,
 1

7.
30

 , 
19

.3
0 

•
So

 1
0.

00
, 1

7.
00

, •
Ne

 1
0.

00
, 1

8.
00

Pl
es

y v
 o

ko
lí 

Li
to

m
yš

le
JE

ZD
EC

KÝ
 P

LE
S

- K
D 

Na
 R

yc
ht

ě 
Ja

no
v 

(h
ra

je
 D

om
in

o)
ŠI

BŘ
IN

KY
 - 

KD
 O

sí
k 

 
PL

ES
 S

DH
 N

ET
ŘE

BY
- K

D 
Č.

 H
eř

m
an

ic
e 

 - 
hr

aj
e 

Ve
př

o 
kn

ed
lo

 z
el

o
OB

EC
NÍ

 P
LE

S 
M

or
aš

ic
e 

- K
D 

Ry
ch

ta
 

DI
VA

DE
LN

Í P
LE

S 
- K

D 
Ně

m
či

ce
 - 

hr
aj

e 
Co

m
bo

 2
OB

EC
NÍ

 P
LE

S 
- S

ok
ol

ov
na

 D
ol

ní
 Ú

je
zd

 - 
hr

aj
e 

Qu
at

ro
PL

ES
 A

-K
LU

BU
 -

 K
D 

Po
ho

dl
í 

- 
hr

aj
e 

Ve
př

o 
kn

ed
lo

 z
el

o,
M

AŠ
KA

RN
Í P

LE
S 

-  
H

os
tin

ec
 “

V 
ok

lik
u”

 B
en

át
ky

 u
 L

ito
m

yš
le

   
DI

SK
OP

LE
S 

SP
OR

TO
VC

Ů 
- S

ok
ol

ov
na

 S
lo

up
ni

ce
KA

RN
EV

AL
 P

RO
 D

ĚT
I -

 B
en

át
ky

 - 
sá

l h
os

tin
ce

 “
V 

 o
kl

ik
u”

DI
VA

DE
LN

Í P
LE

S 
- S

ok
ol

ov
na

 S
lo

up
ni

ce
TR

AD
IČ

NÍ
 Š

KO
LS

KÝ
 P

LE
S 

- K
D 

Kr
čm

a 
Bu

di
sl

av
DĚ

TS
KÝ

 K
AR

NE
VA

L 
- K

D 
Kr

čm
a 

Bu
di

sl
av

 

Pá
   

8.
 2

.
Pá

 1
5.

 2
.

So
16

. 2
.

So
16

. 2
.

So
 1

6.
 2

.
Pá

 2
2.

 2
.

So
23

. 2
.

So
23

. 2
.

So
 2

3.
 2

. 
Ne

24
. 2

.
Pá

29
. 2

.
So

   
1.

 3
.

So
   

1.
 3

.

Ve
se

lk
a

77
5 

99
8 

86
9

F
IT

B
O

X
- n

ej
žh

av
ěj

ší
 n

ov
in

ka
 v

 o
bl

as
ti

 fi
tn

es
s 

pr
o 

že
ny

 i 
m

už
e 

( 
Po

 1
0 

- 1
1 

h,
 Ú

t 1
9 

- 2
0,

 S
t 1

7 
- 1

8 
a 

Čt
 1

9 
- 2

0 
h)

T
A

E
 B

O
- ú

či
nn

ý 
sp

or
to

vn
í s

ys
té

m
, k

om
bi

na
ce

 a
er

ob
ik

u 
s 

pr
vk

y
bo

jo
vé

ho
 u

m
ěn

í  
(P

o 
19

 - 
20

, Č
t 1

8 
- 1

9)
A

IK
ID

O
(P

o 
16

.3
0 

- 1
7.

30
, S

t 1
8 

- 1
9.

30
, P

á 
18

.3
0 

- 2
0)

 
C

A
P

O
E

IR
A

 (
Po

 1
7.

30
 - 

19
, P

á 
17

 - 
18

.3
0)

   
w

w
w.

sa
m

ur
ai

kl
ub

.c
z

od
 le

dn
a 

Sa
un

a 
Li

to
m

yš
l

77
4 

84
8 

05
3

IN
DI

VI
DU

ÁL
NÍ

 R
EZ

ER
VA

CE
16

.0
0 

- 1
9.

30
 Ž

EN
Y,

 1
9.

30
 - 

22
.0

0 
h 

BE
Z 

OM
EZ

EN
Í 

16
.0

0 
- 1

9.
00

 M
U

ŽI
, 1

9.
00

 - 
22

.0
0 

h 
BE

Z 
OM

EZ
EN

Í
16

.0
0 

- 1
9.

00
 Ž

EN
Y,

 1
9.

00
 - 

22
.0

0 
h 

BE
Z 

OM
EZ

EN
Í

16
.0

0 
- 1

9.
30

 M
U

ŽI
, 1

9.
30

 - 
22

.0
0 

h 
BE

Z 
OM

EZ
EN

Í
IN

DI
VI

DU
ÁL

NÍ
 R

EZ
ER

VA
CE

16
.0

0 
- 

18
.0

0 
RO

DI
ČE

 S
 D

ĚT
M

I 
(p

ou
ze

 p
o 

př
ed

ch
oz

ím
 o

bj
ed

ná
ní

m
in

. j
ed

en
 d

en
 p

ře
de

m
),

 1
8.

00
 - 

22
.0

0 
h 

BE
Z 

OM
EZ

EN
Í 

Po
nd

ěl
í

Ú
te

rý
St

ře
da

Čt
vr

te
k 

Pá
te

k
So

bo
ta

 
Ne

dě
le

   

Ro
di

nn
é 

ce
nt

ru
m

 
60

7 
70

5 
72

0
8

. 
D

E
N

 (
k

te
rý

 s
ch

á
zí

 n
á

m
 :

o
)

Ve
se

le
 s

e 
hý

bá
m

e,
 P

ub
er

ta
 -

ja
k 

ji 
zv

lá
dn

ou
t a

ne
zb

lá
zn

it
 s

e,
 U

m
ím

e 
si

 s
ta

no
vi

t h
ra

ni
ce

?
Ta

tí
n

e
k

 j
e

 I
N

- 
RC

 o
te

vř
en

é 
pr

o
ta

tí
nk

y 
a

dě
ti

, k
te

ří
 s

i s
po

lu
ch

tě
jí 

hr
át

a
tv

oř
it

8
. 

D
E

N
 (

k
te

rý
 s

ch
á

zí
 n

á
m

 :
o

)
Zd

ra
vý

 ž
iv

ot
ní

 s
ty

l -
 r

ec
ep

ty
a

oc
hu

tn
áv

ky
, É

čk
a 

(p
ří

da
tn

é 
lá

tk
y 

v
po

tr
av

in
ác

h)
Z

á
ži

tk
o

v
é

 o
d

p
o

le
d

n
e

 s
Jo

h
a

n
k

o
u

(p
ou

ze
 p

ro
ab

so
lv

en
ty

ku
rz

u 
m

as
áž

í d
ět

í a
ko

je
nc

ů)
 - 

le
kt

or
ka

 J
an

a 
Fa

it
ov

á
Ta

tí
n

e
k

 j
e

 I
N

- 
RC

 o
te

vř
en

é 
pr

o
ta

tí
nk

y 
a

dě
ti

, k
te

ří
 s

i s
po

lu
ch

tě
jí 

hr
át

a
tv

oř
it

Po
   

4.
 2

.
19

 - 
21

Ú
t  

12
. 2

.
17

 - 
19

 
Po

 1
8.

 2
.

19
 - 

21
 

So
 2

3.
 2

.
13

 - 
18

Ú
t 

26
. 2

.
17

 - 
19

Jo
ga

73
7 

05
5 

29
6

Ú
te

rý
17

.4
5 

- 1
9.

15
 •

 T
ěl

oc
vi

čn
a 

II
. Z

Š 
- v

ed
e 

M
. K

le
m

en
to

vá
 

od
 le

dn
a

K
u

rz
y

 
o

ri
e

n
tá

ln
íh

o
 

ta
n

ce
- 

po
řá

dá
 T

an
eč

ní
 š

ko
la

 A
M

OR
.

Př
ih

lá
šk

a 
a 

in
fo

 n
a 

te
l. 

72
8 

68
4 

63
4 

ne
bo

 e
-m

ai
l: 

a.
m

or
av

ko
-

va
@

qu
ic

k.
cz

, w
w

w.
am

or
-o

rie
nt

.c
om

So
9.

 2
.

So
  1

6.
 2

.
So

  2
3.

 2
.

Tu
rn

aj
 d

vo
jic

- 8
 b

al
l

Tu
rn

aj
 v

 k
ar

am
bo

lu
 - 

vo
ln

á 
hr

a 
- j

ed
no

tl
iv

ci
6.

 k
ol

o 
lit

om
yš

ls
ké

 li
gy

 je
dn

ot
liv

ců
 - 

8 
ba

ll 
ví

ce
 n

a 
w

w
w.

bc
lit

.o
rg

za
čá

tk
y 

vž
dy

 v
e 

13
.0

0 
h,

 p
re

ze
nt

ac
e 

od
 1

2.
30

 h
 (

ne
ní

-li
 u

ve
de

no
 ji

na
k)

Bi
lla

rd
 c

en
tr

um
46

1 
61

5 
91

0

ZU
Š 

- b
ud

ov
a 

Tu
ne

l
72

8 
68

4 
63

4

M
as

op
us

t



Kino SOKOL
461 612 505

Pá  1. 2.

Ne  3. 2.

Út
5. 2.

St   6. 2.
Čt

7. 2.
Pá 

8. 2.
Ne

10. 2.

Ne
10. 2.

17.00

Út
12. 2.

St  13. 2.
Čt

14. 2.
Pá

15. 2.

Ne
17. 2.

Po 18. 2.
9.30

Út
19. 2.

St  20. 2.

Čt 21. 2.
Pá

22. 2.

Ne
24. 2.

17.00

Ne 24. 2.

Ú
t26. 2. 

St 27. 2.

Čt 28. 2. 
Pá
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H
ITM

A
N

•
 Francouzský film

. Nem
á jm

éno, nem
á m

inulost, nem
á

slitování...H
rají: Tim

othy Olyphant, Olga Kurylenko, Dougray
Scott aj. Režie: Xavier Genes, 90 m

inut, vstupné 60
Kč

•
T *

TĚ
S

N
Ě

 V
E

D
L

E
 •

Film
 U

SA Nežeňte se do
ženění. H

rají: Ben Stiller,
M

ichelle M
onaghan  aj. Režie: Bobby Farrelly, Peter Farrelly,  115

m
inut, vstupné 60

Kč •
T *

V
Á

C
L

A
V

 •
 Nová tragikom

edie Jiřího Vejdělka, ve
které Ivan Trojan

vyvádí jeden průšvih za
druhým

. H
rají: E. Vášáryová, Jan Budař,

Jiří Lábus, Soňa Norisová a
jiní, 100 m

inut, vstupné 65
Kč

K
O

U
Z

E
L

N
Á

 
R

O
M

A
N

C
E

 
•

 Film
 U

SA. Svého pana Dokonalého
potkala, až když opustila pohádkový svět. Režie: Kevin Lim

a, 105
m

inut, vstupné 45
Kč

S
V

A
TB

A
 N

A
B

ITE
V

N
ÍM

 P
O

L
I

•
Úsm

ěvná kom
edie o

chlapech
s

hlavou v
oblacích, hříšných touhách lásky a

jedné svatbě, která
skončila m

álem
 jako bitva. H

rají: Bolek Polívka, Zlata Adam
ovská,

Jan Som
r, M

arek Vašut, M
onika H

ilm
erová a

jiní. Režie: Dušan
Klein, 100 m

inut, vstupné 75
Kč •

*

...A
 B

U
D

E
 H

Ů
Ř

 •
 Film

 ČR. Kino Art. Generační film
 o

hledání
životních hodnot a

jistot, o
střetu s

policií a
m

ěšťáky. H
rají: Karel

Žídek, Filip Kaňkovský, Tereza H
ofová a

jiní. Režie: Petr Nikolaev,
90 m

inut, vstupné 70 Kč•
**

K
R

Á
L

 A
S

K
Ř

ÍTE
K

 •
 Pásm

o dětských pohádek pro
nejm

enší.
Vstupné 20

Kč

P.S
. M

IL
U

JI TĚ
•

Film
 U

SA. Slova, pro
něž stojí za

to žít.... M
ILU-

JI TĚ. H
rají: H

ilary Sw
ank, Gerard Butler, Lisa Kudrow

 a
jiní.

Režie: Richard LaGravenese, 120 m
inut, vstupné 65

Kč •
T *

B
E

O
W

U
L

F
•

 Film
 U

SA. Nevzdoruj svým
 dém

onům
. H

rají: Ray
W

instone, Anthony H
opkins, John M

alkovich a
jiní. Režie: Robert

Zem
eckis, 110 m

inut, vstupné 65
Kč

•
T *

P
A

N
 V

Č
E

L
K

A
 •

 Film
 U

SA. Včela vždycky v
čele.Anim

ovaná kom
e-

die. Režie: Steve H
ickner, Sim

on J. Sm
ith, 85 m

inut, vstupné 45
Kč

C
H

Y
ŤTE

 D
O

K
T

O
R

A
 •

Film
 ČR. Kom

edie o
lásce a

jejích následcích.
H

rají:M
. M

alátný,T. Vilhelm
ová, Iva Janžurová a

jiní.Režie: M
artin

Dolenský, 95 m
inut, vstupné 60

Kč

V
E

TŘ
E

L
C

I vs
P

R
E

D
Á

TO
R

 2
 •

 Film
 USA. Na

Zem
i vypukne peklo.

H
rají: John Ortiz, Steven Pasquale, Johnny Lew

is a
jiní. Režie:

Colin Strause, Greg Strause, 90 m
inut,vstupné 65

Kč
•

T **

JÁ
, L

E
G

E
N

D
A

 •
Film

 USA. Poslední člověk na
Zem

i není sám
.

H
rají: W

ill Sm
ith, Alice Braga, Dash M

ihok a
jiní. Režie: Francis

Law
rence, 110 m

inut, vstupné 70
Kč

•
T *

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

>
Ve středu a v sobotu vstup zdarm

a

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.
Vstupné na výstavy a přednášky:  základní: 20 Kč, poloviční: 10 Kč (děti,
studenti, důchodci, držitelé průk. ZTP)

od 2. 2.
do 30. 3.

od 9. 2. 
do 20. 4.

Pá
1. 2.

Ú
t

5. 2. 
Čt 

7. 2.
Pá 

8. 2.
Ú

t 19. 2.
Čt 21. 2.
Pá

22. 2.
Ú

t
26. 2.

Čt 28. 2.
Pá 29. 2.
Ú

t   4. 3.
Čt  

6. 3.
Pá  

7. 3.

P
L

E
S

 TR
A

D
IN

G
 C

E
N

TR
E

,s.r.o.Litom
yšl (od 19.30)

Kurs tance a společenské výchovy (od 19.00)
Kurs tance a společenské výchovy (od 19.00)
P

L
E

S
 S

P
g

Š
 a

 V
O

Š
Litom

yšl - 4.B (od 20.00)
Kurs tance a společenské výchovy (od 19.00)
Kurs tance a společenské výchovy (od 19.00)
P

L
E

S
 S

P
g

Š
 a

 V
O

Š
 Litom

yšl - 4.C (od 20.00)
Kurs tance a společenské výchovy -  2. prodloužená, hraje COM

BO
2 (od 19.00 hodin)
Kurs tance a společenské výchovy (od 19.00)
P

L
E

S
 S

TŘ
E

D
N

Í Z
A

H
R

A
D

N
IC

K
É

 Š
K

O
L

Y
 Litom

yšl (od 20.00)
Kurs tance a společenské výchovy (od 19.00)
Kurs tance a společenské výchovy - VĚNEČEK, hraje COM

BO 2 (od 19.00)
P

L
E

S
 H

C
 L

ito
m

yšl (od 20.00)

Lidový dům
461

619 183
So  2. 2.
Ne

17. 2.
14 - 18
So

23. 2.
Ne 24. 2.
Pá    7. 3.
20.00
So  8. 3.
Pá

14. 3.

B
E

N
E

FIČ
N

Í P
L

E
S

- Řím
skokatolické  farnosti, COM

BO 2, (20.00)
K

A
R

N
E

V
A

L
O

V
É

 O
D

P
O

L
E

D
N

Í Č
A

JE
 P

R
O

 D
Ř

ÍV
E

 N
A

R
O

Z
E

N
É

- hraje
M

alý taneční orchestr  p.  Borýska
S

O
K

O
L

S
K

É
 Š

IB
Ř

IN
K

Y
- Trio excelent (od 20.00)

D
Ě

TS
K

Ý
 K

A
R

N
E

V
A

L
 - DJ Koukola (od 14.00)

P
L

E
S

 FA
K

U
L

T
Y

 R
E

S
TA

U
R

O
V

Á
N

Í
Univerzity Pardubice, skupina

M
otovidlo, předtančení, tom

bola, zvěřinový guláš
P

L
E

S
 TIS

K
Á

R
N

Y
H

.R
.G

., Vepřo knedlo zelo (20.00)
P

L
E

S
 S

O
U

 Z
A

H
R

A
D

N
IC

K
É

Litom
yšl (od 20.00)

Základní um
ělecká škola

461 612 628
Ú

t   5. 2.
Po 25. 2.
16.30

M
ÍS

TN
Í K

O
L

O
 S

O
U

TĚ
Ž

E
 Z

U
Š

IN
TE

R
N

Í K
O

N
C

E
R

T Ž
Á

K
Ů

- vstupné dobrovolné •
 sál školy

JO
S

E
F

 P
O

R
TM

A
N

, K
N

IH
TIS

K
A

Ř
 L

IT
O

M
Y

Š
L

S
K

Ý
 - tiskařské dílo

i
m

nohé z
jeho soukrom

ého života, nejen v
souvislosti s

Josefem
Váchalem

. 
Kom

entované 
prohlídky 

s
kurátorkou 

výstavy
M

gr.H
anou  Klim

ešovou:  6.2. od
10.00 h, 17.2. od

14.00 h, 21.2.
od

9.00 h,  1.3. od
14.00 h,  4.3. od

10.00 h

S
V

Ě
T A

L
IT

O
M

Y
Š

L
 N

A
S

T
A

R
Ý

C
H

 M
A

P
Á

C
H

 - C
e

sta
 n

o
v

o
vě

k
é

k
a

rto
g

ra
fie

 
1

6
. 

a
ž 

2
0

. 
sto

le
tím

 
- výstava o

kartografii
od

holandské školy až po
m

oderní m
apy.

více na
w

w
w.rm

l.cz

M
usic club Kotelna

461 615 297
>

Začátky vždy ve 20 hodin - není -li uvedeno jinak

Dance party - dj-ka m
agdi-da

D
.O

.P. / S
A

B
A

TH
O

R
Y

 / P
E

R
S

O
N

A
L

 S
IG

N
E

T
- 4. kolo  soutěže 

Dance party - do 21.00 h vstup zdarm
a!

M
usic party - dj m

ilhaus
Dance party - do 21.00 h vstup zdarm

a!
H

Y
P

E
R

IO
N

 +
 In

n
o

cen
s +

 V
id

o
ck

 - koncert + after party
Diskotéka 70. - 90. let - dj alík
Dance party - do 21.00 h vstup zdarm

a!
Z

N
O

U
Z

E
C

TN
O

S
T

- koncert + after party
M

O
TH

E
R

´
S

 A
N

G
E

L
S

- koncert + after party
Dance party - do 21.00 h vstup zdarm

a!
TH

E
 C

O
O

L
E

R
S

- koncert + after party

Pá  1. 2.
So

2. 2.
St

6. 2.
Pá

8. 2.
St 13. 2.
Pá

15. 2.
So 16. 2.
St

20. 2.
Pá

22. 2.
So

23. 2.
St  27. 2.
Pá 29. 2.

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

Portm
oneum

 
461 612 020

Středy 
14 - 16

Dům
 dětí a m

ládeže 
461 615 270

Litom
yšlská stiga liga v DDM

 - stiga hokej (17.30)
S

E
TK

Á
V

Á
N

Í
- prem

iéra film
u keram

ického kroužku •
 aula gym

-
názia
Jarní prázdniny v DDM

:
P

O
D

 P
O

K
L

IČ
K

O
U

 I N
A

D
 P

O
K

L
IČ

K
O

U
- výtvarně keram

ická dílna, hry a soutěže, denně 9 - 16 hodin
Litom

yšlský pohár 2008 ve stiga hokeji -  2.kolo (14.00)
V

Ý
P

A
L

 K
E

R
A

M
IK

Y
 R

A
K

U
(koná se v  obci Netřeby č.p. 5)

Středy
St  

6. 2.
17.00
Po

11. 2. 
Pá

15. 2. 
So

16. 2.
So

23. 2.
9 - 20

H
eaven M

usic club
731 542 002

H
itparáda H

eaven Life Top 10 - DJ BoBo (od 21.00)
W

ednesday H
eaven Party - DJ Pegas (od 19.00)

Dance Party - DJ Lucky (od 21.00)
Středeční M

usic akce - DJ BoBo (od 19.00)
Vodka Puškin Party - DJ M

ajkl Kain (od 21.00)
M

uzika 2000 Litom
yšl - výjim

ečná akce  podpořená 
regionálním

i DJs: DJ Japato, W
etty a hosté. (od 21.00)

W
ednesday Top H

eaven - DJ BoBo (od 19.00)
Jim

 Beam
 Party - DJ Pegas (od 21.00)

Stella Artois Beer Party - DJ Lucky (od 21.00)
Sem

tex Night - DJ BoBo (od 19.00)
H

eaven Dance Party - DJ Lucky (od 21.00)
více na w

w
w.heaven-club.cz

Pá 
1. 2.

St
6. 2.

Pá
8. 2.

St
13. 2.

Pá
15. 2.

So
16. 2.

St
20. 2.

Pá
22. 2.

So
23. 2.

St
27. 2.

Pá 29. 2.

Dům
 Naděje 

461 618 305
P

ra
vid

e
ln

ý týd
e

n
n

í p
ro

g
ra

m
:

Klub Velryba - volnočasové aktivity pro m
ladší děti ve věku 6 - 9

let
Klub Velryba - volnočasové aktivity pro starší děti

H
lídání dětí - 2 - 6

leté děti, poplatek 50 Kč
Cvičení pro ženy a dívky, poplatek 20 Kč

Ú
terý

16 - 18
Středa
16 - 18
Čtvrtek 
8 - 12 
17 - 18 

M
im

o
řá

d
n

é
 p

ro
h

líd
k

y při příležitosti výstavy v v Regionálním
m

uzeu
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Jak Vás napadlo otevřít si v Lito-
myšli jídelnu zdravé výživy?
Několik let jsem spolupracovala
s majitelkou firmy Bazalka z Hradce
Králové Janou Lukešovou. Provozu-
je v tomto krajském městě už dva-
náct let jídelnu a prodejnu zdravé
výživy. Přestože je inženýrkou che-
mie, je v tomto oboru opravdovou
zárukou kvality. Rozhodla jsem se
tento “doplněk” ve stravování
nabídnout obyvatelům i návštěvní-
kům Litomyšle, protože všude lidé jedí příliš
mnoho jídel živočišného původu, stravu konzervo-
vanou, synteticky dochucovanou. My připravuje-
me jídla pro vegetariány i ty, kteří si chtějí
rostlinnou stravou jídelníček jen zpestřit. Chtěla
bych, aby se jídelna zdravého životního stylu Bio
Balance stala alternativou celodenního stravová-
ní. 
Nechybí pak ale takovým strávníkům bílkoviny,
když se při přípravě jídel systematicky vyhýbáte
živočišné bílkovině?
Dostatek bílkovin rostlinného původu obsahují
nejen rostlinná masa, ale také soja a luštěniny,
které hojně užíváme. Když se vrátíme k našim
kořenům, zjistíme, že všechno bylo a stále je mno-

Jsme to, co jíme. Rozhovor s Lenkou Fikejzovou
hem jednodušší, než dnes činíme.
Naši předkové, přestože denně tvrdě
fyzicky pracovali, jedli maso jeden-
krát do týdne - v neděli. 
Náš sortiment ale může být pro ty,
kteří si na tak zásadní zásah
do jídelníčku netroufají, jen doplň-
kem či inspirací. Denně nabízíme
obědové menu z čerstvé i dušené
zeleniny, rostlinná “masa”, jídla
ze soji, pšenice i dalších, méně uží-
vaných obilnin (ovsa, prosa, pohan-

ky, amarantu). Také je u nás k dostání denně
čerstvé pečivo, saláty ochucené výhradně sojané-
zou, koláče a bábovky, nápoje bez konzervantů. 
Většina nabízených jídel je vyráběna ručně přímo
na místě. 
Jak sháníte suroviny k jejich výrobě?
Naše výroba je protikladem konvenční - často che-
micky konzervované a téměř vždy “éčky”dochuco-
vané - stravy. Surovinami pro denně čerstvá
a skutečně ručně vyrobená jídla jsou pouze české
produkty většinou v bio kvalitě. Veškerá voda
k přípravě jídel i nápojů je upravovaná na principu
reverzní osmózy filtrem, který odstraní chlor i jeho
sloučeniny, fenoly, pesticidy. 

Placená inzerce

Vlastník: Město Litomyšl                           
Navrhovatel: Město Litomyšl
Dražebník: Dražební spolek s.r.o.,
Litomyšl
Nejnižší podání: 3 950 000,- Kč
Dražební jistota: 200 000,- Kč                  

Termín dražby: 15. 2. 2008 v 9.00 hodin,
vstup účastníkům dražby bude umožněn
od 8.30 hodin
Místo konání dražby: 
zasedací místnost MÚ, Bří Šťastných
1000, Litomyšl
Město Litomyšl hodlá zpeněžit budovu
č.p. 62, část obce Litomyšl - Město,
na st. p. č. 395 spolu se st. p. č. 395 - za-
stavěnou plochou a nádvořím o výměře
250 m2 v katastrálním území a obci Lito-
myšl, a to formou veřejné dobrovolné draž-
by. Nemovitosti nejsou zatíženy žádnými
zástavními právy, věcnými břemeny ani
právem nájmu. 
Dražebníkem je společnost Dražební
spolek s.r.o., Litomyšl, IČ 25942719. Kon-
takt na dražebníka je tel. č. 461 618 666. 
V dražební  vyhlášce jsou upřesněny všechny
podrobnosti týkající se dražby. Tato  dražební
vyhláška je zveřejněna mimo jiné na úřední
desce Městského  úřadu v Litomyšli a dále je
k dispozici v písemné či elektronické  podobě
na vyžádání u dražebníka. Dražebník
na vyžádání poskytne zájemcům veškeré
dostupné údaje. Druhý termín prohlídky
předmětu  dražby je stanoven na den 11.
února 2008 od 13.00 do 13.30 hodin. Místo
prohlídky se stanovuje před předmětem
dražby, tj. před budovou čp. 62
na Smetanově náměstí v Litomyšli. 

DRAŽBA DOMU na Smetanově
náměstí v Litomyšli

Fotovýstavka
Vzpomínkovou výstavku připravila litomyšlská fotos-
kupina E P Foto na měsíc únor v minigalerii Zdeňka
Samka.                    Fotografové zvou srdečně k návštěvě.
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Vyprávění o litomyšlských domech - 14
Dům čp. 49
pochází z 1. poloviny 16.
století. Dvorní křídlo bylo
dodatečně odděleno jako
samostatný dům s čp. 567 Vodní valy. Přestavba před-
ní části pochází z klasicismu. V roce 1965 došlo k další
stavební úpravě.
Již roku 1608 získala dům rodina Tobolářova od pana
Slepičky. První Tobolář byl pravděpodobně řezníkem,
jmenoval se Hendrych a přišel do Litomyšle roku 1585
z Prahy. Rodokmen rodiny Tobolářů je sestaven histo-
rikem Františkem Jelínkem, autorem třídílné Historie
města Litomyšle (vydané 1838 a 1845), jedné z prv-
ních česky psaných knih o našich městech.
Rovněž se zde pálila kořalka, a to v místnosti ve dvoře,
které se říkalo V pálence. Syn Marie Tobolářové, pro-
vdané za Alexandra Štěpána, soudního adjunkta,
Antonín, roku 1912 prodal muzeu zbytek celého zaří-
zení palírny s destilační měděnou nádobou zvanou
alembik. Byl to jakýsi kotel, ve kterém se líh srážel.
Kořalka se v litomyšlských domech pálila do roku 1866.
V domě se vařilo také mýdlo, tak jako u Tobolářů v čp.
47. Výrobu mýdla zde zahájil Jiří Tobolář na začátku
18. stol. Mýdlo se vařilo z loje, který se musel nejdří-
ve vyškvařit. U Tobolářů si k výrobě mýdla museli též
připravit louh. K tomu vykupovali dřevěný popel a ten
míchali s vápnem a vodou. Získaný louh vařili
s vyškvařeným lojem tak dlouho, až došlo ke zmýdel-
nění. Zbytek přebytečného louhu se užíval ještě ke
hnojení pole. Později se do mýdla přidávala kalafuna
a vodní sklo.
Současně s mýdlem se u Tobolářů vyráběly lojové svíč-
ky. U jiných výrobců svíček se přidávala do loje prys-
kyřice, u Tobolářů ne. Knoty pro svíčky si u Tobolářů
předli sami z bavlněných nití. Lití svíček i tkaní knotů
bylo velmi pracné.
Mydlář a rolník Antonín Tobolář, narozený 1816, byl
setníkem ostrostřelců a radním prvního městského
výboru. Jeho syn Augustin (narozen 1850) byl vojen-
ským lékařem, Čeněk (narozen 1853) převzal mydlář-
ské řemeslo po otci. Roku 1892 byl zvolen starostou
osady města Litomyšle. Proslul i jako horlivý místní
entomolog.
Po smrti posledního z této větve rodiny Tobolářovy
Čeňka, roku 1903, zdědil dům již zmíněný Antonín
Štěpán. Ten pronajal dům svému strýci Karlu Tobolá-
řovi z čp. 47. Úmrtím Karla Toboláře roku 1917 řemes-
lo mydlářské v Litomyšli upadá, i když se výrobky
u Tobolářů prodávaly ještě za první republiky. Anto-
nín Štěpán nedokončil lékařské studium a žil ze zdě-
děného majetku. Prodal zvlášť zadní část domu,
později i přední část. Tu koupila paní Pechancová,
která zde měla prodej vápna, cementu a mýdla. Anto-
nín Štěpán zemřel roku 1920 v Praze.
O rodině Tobolářů se tradují dva příběhy:
Člen této staré rodiny Jiří Tobolář měl jediného syna,
též Jiřího, který byl odveden k vojsku k těžkým
kyrysníkům. V tureckých válkách v jedné bitvě jeho
regiment neuspěl a vojáci byli odsouzeni k zastřelení.

Když byli postaveni v řadě
a odpočítáváni a bylo hlá-
šeno jméno Jiří Tobolář,
uslyšel to přítomný lékař,

člen komise, a ihned požádal, aby mu tento muž byl
přidělen jako sluha. Po skončení války, když se vojá-
ci z Litomyšle vraceli domů, na dotaz otce na syna
sdělili mu, že byl jeho syn zastřelen. Nešťastný otec
po této zprávě ztratil řeč. Po sedmi letech, když
zasedla rodina ke štědrovečernímu stolu, někdo
zaklepal klepadlem na domovní dveře. V tom okamži-
ku promluvil otec: “To je náš Jiří.” Každý člen rodiny
měl totiž svůj způsob klepání. Onen lékař, který Jiří-
ho zachránil byl jedním ze studentů litomyšlské filo-
zofie a u Tobolářů za svých studií dostával obědy; tak
jak bylo tehdy zvykem pomáhat nemajetným studen-
tům.
Druhá příhoda se váže k pruským válkám mezi Fridri-
chem Velikým a Marií Terezií, kdy do Litomyšle vtrhlo

V domě čp. 49 se rovněž pálila kořalka, a to v místnosti
ve dvoře, které se říkalo V pálence.        Foto Eva Hudečková

pruské vojsko. Bylo to za sedmileté války při vpádu
Prusů na Moravu. Dne 18. května 1758 zahájili Pruso-
vé obléhání Olomouce, ale pod tlakem rakouských
vojsk, vedených generály Daunem a Laudonem, opus-
tili Olomouc a pruský král Fridrich II. pak táhl přes
Českou Třebovou, Litomyšl, Hradec Králové a Brou-
mov do Slezska. Do Litomyšle s více jak dvaceti tisíci
vojáky vstoupil 7. července 1758. Litomyšl ani okolí
nebylo nijak ušetřeno pohromy. Město bylo vydranco-
váno. Fary, kostely, okolní vesnice vyrabovány. V té
době všichni z rodiny Tobolářů uprchli. V domě zůsta-
la pouze starší žena Tereza, příbuzná rodiny. V tu
dobu vařili u Tobolářů velkou várku mýdla, kterou
tato rázná, ale velmi nehezká žena hlídala. Prušáci
slídili po litomyšlských domech a přišli i do domu
Tobolářova. Tereza v rychlosti naházela do kotle
všechno stříbro, cínové a měděné nádoby, a pořádně
přiložila. Příchozím nabídla jídlo a pití, co hrdlo ráčí.
To se přirozeně vojákům líbilo a tak se dál po ničem
nesháněli. Dokonce před dům postavili stráže, aby je
v jejich hodování nikdo nerušil.

Připravuje Alena Randáková

Žáci sedmých tříd III. základní
školy prožili nepříjemné chvíle jen
kousek od cíle své cesty z Litomyšle
na lyžařský kurz v Orlických horách.
V neděli 6. ledna večer jen pár kilo-
metrů před Starým Městem pod Krá-
lickým Sněžníkem, kam měli
namířeno, ucítili chlapci sedící na
zadních sedadlech štiplavý dým. Za
několik minut byl celý autobus v
plamenech. Díky duchapřítomnosti řidiče, pedagogů i
dětí nebyl naštěstí nikdo zraněn. Deset let starý auto-
bus Karosa v hodnotě 1,5 milionů korun byl požárem
zcela zničen. Majitel a zároveň řidič Miroslav Šplíchal z
Dolního Újezdu se marně snažil plameny uhasit použi-
tím tří hasicích přístrojů. Ohnivé představení skončilo
až po zásahu čtyř hasičských jednotek, které na místo

Rodný dům Mikuláše Dačického z Heslova ukrývá řadu
významných historických prvků, jeho oprava si vyžádá
vyšší náklady a dohled památkářů. Klenba ve sklepech
je z doby husitské. Další osud kutnohorské památky je
ale závislý na financích z Bruselu. Po opravě by mohly
objekty sloužit vysokoškolákům jako umělecký ateliér
Pardubické univerzity, katedry restaurování. Zázemí
by zde měly najít některé dílny fakulty restaurování
sídlící v Litomyšli. Práci studentů oboru restaurování
kamene by mohla díky prosklenému atriu v přízemí
sledovat z ulice také veřejnost. Univerzita byla tímto
nápadem Kutnohorských tak nadšená, že hodlá do
budovy umístit i pracoviště z katedry historických
věd. “Mohly by tam vzniknout i seminární a konferenč-
ní prostory,” dodala Valerie Wágnerová z tiskového
oddělení Pardubické univerzity. Plány už univerzitní
vedení má a nyní jen čeká, až bude objekt městem při-
pravený k tomu, aby se mohl pro studijní záměry vyu-
žít.                                                                                   -red-

dorazily z blízkého okolí.
“Škoda na lyžařském vybavení
devětadvaceti žáků a čtyř pedago-
gů byla nakonec vyšší než se před-
pokládalo. Věci uložené ve
schránách byly poškozené žárem a
následně vodou. Dostali jsme se
včetně storno poplatků za lyžařský
kurz na částku 300 tisíc korun,”
vypočítává ředitel školy Pavel Jirsa.

Celková škoda by měla být uhrazena z povinného ruče-
ní řidiče, a to ze zákona do tří měsíců. “Náhradní ter-
mín lyžařského kurzu byl stanoven na týden po 15.
březnu. Je však otázka, zda rodiče budou schopni zaji-
stit svým dětem nové vybavení a jaké budou v té době
sněhové podmínky,” uzavírá ředitel školy.

-eh- foto Patrik Filipi

Restaurátoři míří
do Kutné Hory

Lyžařský kurz skončil dřív než začal

Děti, které se nestačily přihlásit do zájmových krouž-
ků na podzim, mohou přijít teď. Přehled všech krouž-
ků najdete na www.litomysl.cz/ddm. Nabízíme i jeden
nový kroužek - Šikovná dílna, každé pondělí od 16
do 19 hodin (kdo nestíhá, může přijít mezi 16. a 17.
hodinou). Na programu je výroba různých drobností,
dárků, hraček a tak podobně. Poplatek za druhé polo-
letí je 250 korun. 

Vševědova novinka 
V únoru proběhne další kolo soutěžní hry ve městě -
Zimní Litomyšl. V té době najdete na stránkách DDM
soutěžní formulář, který si účastníci soutěže mohou
vytisknout, vyřešit hádanky a úkoly a nakonec odevz-
dat v Domě dětí a mládeže nebo v Městské knihovně.

Jarní prázdniny v DDM 
Během jarních prázdnin (11. - 15. února) bude v DDM
již tradičně výtvarná a keramická dílna pro děti, letos
pod názvem Nad pokličkou pod pokličkou. Každý den
od 9 do 16 hodin připravíme hry, soutěže a různé leg-
rácky inspirované jídlem, ale jednotlivé dny budou
mít ještě speciální náplň - v pondělí a úterý se zamě-
říme na modelování i točení keramiky a koláže
ve stylu malíře Arcimbolda, ve středu na vylepšování
triček, ve čtvrtek na ozdobně vyřezávané ovoce
a zeleninu (fruit carving) a v pátek si něco dobrého
ukuchtíme. Cena pětidenní dílny je 500 korun (včet-
ně ceny obědů ve školní jídelně), za jeden den 100
korun.

Letní tábory DDM 
Děti, které si chtějí část letních prázdnin užít
na našich táborech, mají možnost si vybrat. Hned
druhý den po vysvědčení začíná tábor v Řadově
u Brandýsa nad Orlicí - dva týdny v přírodě, ubytová-
ní v chatkách, zajímavá táborová hra, program
i pro rybáře a plastikové modeláře. Od 6. do 19. čer-
vence se vydáme na dobrodružnou cestu do minulos-
ti na stanovém táboře ve Svratouchu, kde je
samozřejmě v programu keramika. V Litomyšli budou
ještě tři příměstské tábory: přírodovědný 14. - 19.
července, keramický 21. - 27. července a výtvarný 18.
- 23. srpna. Ceny táborů budou upřesněny během
února. 

DDM ve druhém pololetí

PŘIJMU - prodavačku 
- kuchaře/ku

do Masny pod věží
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Po loňské výstavě fotografií se letos Výtvarný salon
Litomyšl vrátil k tradiční podobě. Dal prostor tvorbě
sedmadvaceti autorů, kteří se věnují malbě, kresbě,
grafice, sochařské, sklářské i keramické volné tvorbě.
Z tohoto výčtu trochu vyčnívá ukázka animovaného
filmu. Absolventská práce studentky výtvarné tvorby
na ostravské univerzitě řeší autorčin vztah s tatínkem.
“Pobíhá tu veselá holčička, která se snaží přinutit
tatínka, aby si jí všimnul a šel si s ní hrát,” prozrazuje
o vystaveném dílku Miluše Gloserová, která nyní učí
na pedagogické škole v Litomyšli.
“Potěšilo mě, když jsme tuto přehlídku dávali dohro-
mady, že většina autorů, výjimek skutečně není příliš
mnoho, dodala díla zcela čerstvá, dalo by se říct sotva
oschlá,” řekla ředitelka Městské galerie Helena Zema-
nová při vernisáži a dodala: “Svědčí to o tom, že kolem
nás, abych se vyjádřila vzletně, kypí umělecký kvas,
a že se můžeme těšit i na další ročníky.”
Jistě jste se mnohokrát setkali s názorem, že výtvarné
umění ve své klasické podobě - ve formě závěsného
obrazu, grafiky nebo plastiky, je přežilé nebo mrtvé.
Většina vystavených děl je stvořena k všednímu setká-
vání, kdy máme chuť si jen tak sednout před obraz,
dívat se, na nic nemyslet a tiše relaxovat. I to jsou
postačující důvody, proč mají v dnešní době malíři
malovat a sochaři sochat.           -eh- foto Ivan Hudeček

Výtvarný salon
Litomyšl 2007 Je s podivem, jak se dnes,

když slyší o demokracii,
mnoha lidem vybaví to, co
slyšeli na politických ško-
leních za socializmu. Tehdy probíraný Leninův demo-
kratický centralizmus měl s demokracií společného jen
to, že měl sloužit k její likvidaci za pomoci špatně vylo-
ženého hesla - Menšina se podřizuje většině. Ve sku-
tečné demokracii se sice uskutečňuje ten program,
pro který se rozhodla většina. Menšina si však svůj pro-
gram ponechává a později ho znovu předkládá
k posouzení. Velice často se ukázalo, že pravdu měla
menšina a většina zvítězila jen díky všeobecně rozšíře-
nému bezmyšlenkovitému kejvalství. Skutečný demo-
krat si proto vždy váží promyšleného menšinového
názoru a bude usilovat o to, aby ho mohl šířit i ten člo-
věk, s kterým on vůbec nesouhlasí. Stejný respekt má
i ke kritickým názorům obyvatel města na to, co se
v něm staví a přestavuje. Nikdy by se nesnížil k tomu,
aby se s těmito názory vypořádával jinak než v disku-
si. Uvědomuje si, že pokud se k tomu budou vyjadřo-
vat jen architekti a lidé se stavbami nějak spjatí, nikdy
se nedosáhne toho, aby současné stavby byly jako
stavby dvou středních škol, okresu, Sokolovny a Lido-
vého domu, postavené zde za první republiky, nejen
architektonickými, ale i stavebními skvosty, na kte-
rých nebylo šedesát let potřeba nic opravovat. 
Dnes čteme v novinách články o tom, kolik stovek mili-
onů Litomyšl po Bruselu chce na několikaposchoďové
parkoviště pod přední zámeckou zahradou a další
stavby. Vypadá to, jako by hlavní bylo jen to, kolik
peněz se může proinvestovat, což za socializmu spíš
znamenalo neprůhledně promrhat. Městská rada
a zastupitelstvo se za první republiky zaměřovaly spíš
na to, aby se i v podnikání dodržovaly zásady slušnos-
ti a poctivosti a se pomáhalo hlavně těm nejpotřebněj-
ším. Toho se mělo dosáhnout hlavně tím, že na nich
nebudou vydělávat právě ti, u kterých trh nedokáže
zajistit, aby neměli daleko vyšší zisky než je obvyklé.
K těmto lidem vždy patřil hlavně ten, kdo inkasoval
peníze za novostavby, protože se jejich ceny nikdy
nedaly snadno určit. Dnes se na první pohled zdá, že
nemalé příjmy těchto několika lidí nikde nechybějí

proto, že se většinou jedná
o novostavby, které platí
stát. Jenže jim zbytečně
zaplacené sumy způsobují

nebývalý nárůst státního dluhu. Demokratický stát se
nemůže na to, jak dluhy splácejí ti, kteří je nezavinili,
stále jen nečinně dívat a bude muset nezasloužené
zisky omezit. Při tomto úsilí by měl navázat na to, jak
se Litomyšl už před osmdesáti lety pokusila zprůhled-
nit odměňování stavitelů a projektantů. Pod vedením
purkmistra bylo založeno stavební družstvo, které
vlastnilo cihelnu a les, aby mohlo stavět domky
pro dělníky za režijní ceny. Každý v něm měl odměnu
za svoji práci, ale nikdo si nemohl připočítávat všelija-
ké ziskové marže. Dokončování dělnických domků
za Sokolovnou ovlivnilo situaci na zdejším trhu tak, že
stavitelé, kteří nemohli sehnat zakázku, u níž by si
mohli připočíst i marži, brali i zakázky za režijní cenu.
Díky tomu, že si dnes veřejnost těchto věcí nevšímá, je
předražení novostaveb patrné už na první pohled.
Současné informace o městě by mu měly především
získávat sympatie a ne lidi odrazovat neustálým
vychloubáním. Ty by mu pak mohly velmi brzy chybět,
protože Brusel už má zkušenosti s tím, kde končí
některé investice poskytnuté do Česka a jak zdejší
cenoví kouzelníci dokáží požadovat za kilometr dálni-
ce daleko víc, než stojí stejný úsek postavený v hor-
ském terénu Rakouska. Proto se bude nové
poskytování peněz konzultovat i s organizací Transpa-
rency internacional.
Aby se ty dnešní úvahy o parkovišti přiblížily realitě,
měl by si někdo zdejší vzpomenout, jak při vykopáv-
kách před necelými padesáti lety byly v části této
zahrady objeveny zbytky zdí středověké baziliky
s nádhernou kamenickou výzdobou. Páni architekti by
měli obyvatele města uklidnit prohlášením, že vědí
o nebezpečí sesunu zdí stavby, v jejímž okolí se prová-
dějí zemní práce a že se stavbou parkoviště nezačne
bez důkladného archeologického průzkumu tohoto
místa. Jiný postup by byl neodpustitelným barbar-
stvím. Díky němu bychom se už nikdy nedozvěděli nic
o hradu ani o nejstarších dějinách města.   

Milan Staněk, Litomyšl

Neříkej hop, dokud...

Nemáte čas, nejste zruční, jste sama?
Volejte 602 479 791 - provádím drobné

domácí práce a opravy.

V týdnu od 21. ledna zjistili strážníci několikeré
znečištění veřejného prostranství kuřáky na autobu-
sovém nádraží, tři přestupky vyřídili blokovou poku-
tou. Dále přistihli pět kuřáků mladších 18 let, z toho
jednoho mladšího 15 let. Jedna osoba byla potrestána
blokovou pokutou za prodej cigaret osobě mladší 18
let.

Na toaletách odboru dopravy v ulici J. E. Purkyně si
ustlal ve čtvrtek 24. ledna opilec - bezdomovec. Proto-
že znemožnil používání toalet pro klienty úřadu, byl
strážníky vyveden. 

Ve čtvrtek 24. ledna v noci byli strážníci požádáni
o pomoc servírkou jednoho z barů, které utekli bez
zaplacení dva hosté. Strážníkům se podařilo podle
popisu sedmadvacetiletého a třicetiletého muže
z Prostějovska ve městě najít. Policisté ČR prověřili
osoby v evedencích hledaných osob a poté byly učině-
ny kroky vedoucí k uhrazení útraty. 

MÁTE BEZLEPKOVOU DIETU 
a marně se snažíte najíst v restauraci?

Neváhejte a navštivte 

BAR U PODKOVY V BRANDÝSE NAD ORLICÍ.
Nabízíme například pizzy, pohankové palačinky, 

mořské speciality, smažená i ostatní jídla.
Používáme pohankové, kukuřičné a rýžové suro-
viny. Na Vaši návštěvu se těší manželé Čerychovi

tel.: 604 988 538

S ředitelem záchranné služby Markem Obrtelem jedna-
la v pondělí 21. ledna v Moravské Třebové krajská
zástupkyně lékařů Pardubického kraje MUDr. Eliška
Leichterová. Sešli se opět nad návrhem smlouvy, kte-
rou předložil kraj 28. prosince loňského roku. “Pod-
mínky v tomto návrhu smlouvy byly pro nás nepři-
jatelné,” říká o smlouvě doktorka Leichterová. “Služby
konáme v soukromých zdravotnických zařízeních
a navržené úhrady by nepokryly ani režii,” vysvětluje
dále důvod. Navíc podle nové lékové vyhlášky je
možné lékařskou službu první pomoci provozovat
pouze tam, kde je návaznost na lékárnu a ani to v pří-
padě Litomyšle není zajištěné - nejbližší lékárna je
ve Svitavách. V sobotu dopoledne se tedy lidé mohou
obracet na pohotovostní službu v Litomyšlské nemoc-
nici, později a v neděli pak musí do Svitav. Do konce
měsíce by se lékaři měli dozvědět rozhodnutí kraje.
V průběhu posledních dvou let se v celé České republi-
ce mění zastaralý systém, kdy lékařskou pohotovostní
službu zajišťovali v každé lokalitě většinou praktičtí
lékaři s odpovídajícím vybavením i erudicí. “Většinou
však bez potřebné návaznosti na další odborná dia-
gnostická a léčebná pracoviště, což považujeme
za nevyhovující,” říká místopřoedsedkyně Sdružení
praktických lékařů ČR MUDr. Jana Uhrová a dodává:
“Současný trend soustředit odborný personál i finance
potřebné pro zajištění neodkladné péče jen do vybra-
ných zdravotnických zařízení v dané oblasti a rychlých
vozů RZP/RLP je plně v zájmu občanů.”                     -eh-

O Lékařské službě
první pomoci se stále
jedná

Ráda bych poděkovala řediteli Technických služeb
panu ing. Karlu Kalouskovi a panu J. Čejkovi i ostat-
ním pracovníkům Technických služeb za to, jak zajiš-
ťují celoroční údržbu vozovek, chodníků, v současné
době je to i posyp, aby se zabránilo uklouznutí
na ledovce. V létě je to péče o zeleň, sekání a údržba
travnatých ploch, na podzim úklid listí, odvoz různých
skládek, vyprazdňování odpadkových košů, čištění
kanálů, osvětlení. Vyjmenovala jsem jen část prací,
které zajišťují. Děkuji jim za ochotu a vstřícnost, kdy-
koli se na pana ředitele a jiné pracovníky technických
služeb obracím. Vše funguje jak má a jsem za to vděč-
ná - stačí je jen oslovit. Chodím jen pěšky a vídávám je
často ve městě i v okolí při jejich práci. Sama se natrá-
pím se spadaným listím na své zahradě, někdy ho uklí-
zím i třikrát denně, ale vidět to není. Vím, že si
poděkování zaslouží.
Při této příležitosti bych také chtěla poděkovat panu
místostarostovi Janečkovi za jeho ochotu a vstřícnost.
Vždy si najde čas a pomůže daný problém vyřešit.
Na závěr ještě děkuji paní ing. Terezii Šmolíkové, ředi-
telce CSP. Je to vzácná osobnost, empatický člověk
na svém místě, který dlouhodobě a nezištně pomáhá
seniorům, klientům řešit jejich problémy v tíživých
životní situacích. Pomoc a řešení najde vždy.

S díky J. Bernátová

Poděkování



Milí rodiče, stále ještě vybíráte mateřskou školu
pro své dítě? Rádi bychom vám připomněli projekt
“Třída s anglicko - českým programem”, který při-
pravuje II. MŠ a JA AKAIA. 
Jedná se o projekt náročný a ve městě velikosti
Litomyšle poměrně ojedinělý. Proč jsme se do něho
pustili? Protože chceme, aby naše děti bez problé-
mů komunikovaly v angličtině.
Protože my sami jsme se ve škole anglicky mluvit
za několik let nenaučili, pouze jsme uměli vyplňo-
vat cvičení.
Protože teprve díky pobytům v cizích zemích
a komunikaci s cizinci jsme schopni vyjádřit své
myšlenky jinak než česky.
Protože se malé děti učí velmi snadno.
Protože smysl má pouze intenzivní, každodenní
působení angličtiny.
Protože věříme, že v Litomyšli je více rodičů, kteří
považují schopnost mluvit anglicky za běžnou sou-
část pracovního i soukromého života a kteří chtějí,
aby se jejich dítě naučilo anglicky lépe a rychleji
než oni.

Závěrem ještě připomínáme hlavní body projektu
“Třída s anglicko-českým programem”: Děti absol-
vují denně 2 x 45 minut výuky s rodilým mluvčím
(dopoledne - odpoledne), 1 x 45 minut s českým
pedagogem (dopoledne) ve skupinách s maximál-
ním počtem 9 dětí, kromě toho se rodilý mluvčí
účastní běžného denního programu další 2,5 hodi-
ny (dopoledne).
Výuka bude probíhat formou odpovídající věku
dětí (hry, písničky, pohádky, scénky, zkrátka učení
hrou. Rodilý mluvčí i český pedagog budou mít
odpovídající kvalifikacií a budou řádně proškoleni
pro výuku angličtiny v této věkové skupině.
Výuka angličtiny je nadstandardní službou hraze-
nou nad rámec školkovného, předpokládaná cena
je 2000 - 2250 Kč měsíčně, výuka bude probíhat
v období září-červen.Na výuku v MŠ bude navazo-
vat výuka pro děti školního věku. 

Bližší informace poskytneme na adrese a tele-
fonních číslech 777 345 866, 608 200 467, 731
103 727. 

V mateřské škole mluvíme anglicky
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•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.

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

•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

VŠECHNY RODIČE ZVEME NA INFORMATIVNÍ SCHŮZKU, KTERÁ SE

BUDE KONAT V POLOVINĚ BŘEZNA. PŘESNÝ TERMÍN NALEZNETE

V PŘÍŠTÍ  LILII.

Podstatou Sudoku (pro ty, kteří se s touto hrou ještě
nesetkali) je umístit čísla od jedné do devítky do polí-
ček herní plochy Tu tvoří čtverec obsahující devět stej-
ných hracích polí. Zásadou je, že se ani v jednom
z devíti polí, řádků a sloupců nesmí opakovat žádné
z čísel. Neexistuje žádný způsob výpočtu, kterým
bychom přišli na to, zda tam patří to, či ono číslo. Jed-
noznačné je jen to, že si musíte vybrat určité číslo,
které byste chtěli doplnit do určitého pole a pak odvo-
zujeme pozici tohoto čísla ve čtverci.
I vy si můžete porovnat svoje schopnosti v luštění
Sudoku a prožít atmosféru soutěže. Gymnázium Vyso-

ké Mýto ve spolupráci s městem Vysoké Mýto vyhlásilo
ve středu 6. února soutěž, které se může zúčastnit
úplně každý. Od 14 do 18 hodin budou dveře gymnázia
otevřeny všem, členové organizačního výboru přícho-
zím zájemcům nabídnou možnost zahrát si Sudoku
a třeba i vyhrát jednu z hodnotných cen. Není nutné se
přihlašovat předem, startovné se neplatí a hrát se
bude ve čtyřech věkových kategoriích - do 12 let
(narození 1996 a mladší), do 20 let (narození 1988 až
1995), do 50 let (narození 1957 až 1987) a nad 50 let
(narození 1956 a starší). Sudoku se bude luštit indivi-
duálně a na čas. Více na www.gvmyto.cz.

Sudoku cvičí logický úsudek

První aplikace 22. února
rezervace telefonicky do 15. února
Kosmetické studio dále nabízí kosmetiku,
jarní detoxikační kůru přístrojem Mary Stags

Oldřiška Dlouhá, B. Němcové 167, tel.: 731 114 485

Permanetní způsob depilace technologií VPLTM

na místech s nadměrným nebo nežádoucím
ochlupením - trvalé výsledky

Inzerce
Prodám manželskou postel s úložnými prostory
(d.190cm x š.170cm) vč. nočních stolečků a toaletního
stolku. Textilní provedení v tmavé barvě s jemným
vzorkem, dvě šatní skříně v bílé barvě s 3dílnými
posuvnými dveřmi (v. 220 cm x š. 160 cm), dvě komo-
dy se čtyřmi šuplíky v bílé barvě (v. 80 cm x š. 90 cm x
h. 40 cm). Vše perfektní stav. Kontakt: 607 526 386,
Česká Třebová. 
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Triatlonista DTC Litomyšl Tomáš Kabr-
hel se již pilně připravuje  na nadchá-
zející triatlonovou sezónu. V prvním
lednovém týdnu  absolvoval zimní
soustředění v šumavském zimním
středisku Srní.  Ve stejné době se tam
připravoval i dorostenecký a junior-
ský  výběr Baden - Württemberska
pod vedením českého trenéra Luboše
Bílka. Spolu s mladými závodníky se
tam připravovalo i několik  elitních závodníků, napří-
klad čtrnáctá z loňského Havajského  Ironmana Kath-
rin Paetzold a především pak úřadující mistr světa

Tomáš Kabrhel trénoval s mistrem světa
a jeden z největších favoritů olympij-
ských her v Pekingu Daniel  Unger.
Pro Tomáše to kromě tréninkových
dávek, především na běžkách
a v bazénu, byla i výborná motivace
do dalšího tréninku,  když se mohl
osobně setkat a trénovat s mistrem
světa. Další  soustředění absolvuje
Tomáš v březnu ve Španělsku. To bude
zaměřeno především na potřebné

najíždění cyklistických  kilometrů a absolvování kva-
litních běžeckých tréninků v příznivých klimatických
podmínkách.                                           Zdeněk Kabrhel

regionální autobusový
dopravce se sídlem

v Rychnově nad Kněžnou
přijme 

ŘIDIČE, ŘIDIČKY 
AUTOBUSU

pro oblast Litomyšl,
Brandýs nad Orlicí, 

Vysoké Mýto
Nabízíme: dobré platové 

ohodnocení - firemní 
bonusy - plánovanou práci 

v turnusových službách
uchazečům zajistíme získání
řidičského oprávnění; možný 

i částečný úvazek

kontakt: tel.: 494 533 737
e-mail: info@audis.cz

www.audis.cz

www.interio.lit.cz/index.htm

VÝROBA A REALIZACE INTERIÉRŮ,
TRUHLÁŘSTVÍ přijme

Požadavky: ŘP skupiny B,(C vítáno) - praxe v oboru
minimálně 3 roky - flexibilnost, spolehlivost
Nástup: ihned
Nabízíme: zajímavé výdělky - stravování v místě
Interio spol. s. r. o., Tyršova 244, Litomyšl
Tel.: 461 612 227, fax: 461 618 693
e-mail.interio@ltm.cz, www.interio.lit.cz

VYUČENÉHO TRUHLÁŘE

VÝSTAVBA 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Firma LB tech a.s.
Moravská 786, Litomyšl

tel.: 461 353 501
mob.: 603 832 253

přijme

VEDOUCÍHO 
MONTÁŽNÍ ČETY

pro výstavbu 
inženýrských sítí

Požadujeme: střední
vzdělání ve stav. oboru
praxe v oboru výhodou

STROJNÍKY, ŘIDIČE,
STAVEBNÍ DĚLNÍKY

Zámecká restaurace v Nových Hradech 
přijme od 1. května 

KUCHAŘE, ČÍŠNÍKY, SERVÍRKY 
A PANÍ NA ÚKLID 

Nabízíme možnost ubytování. 
Kontakt: mobil 777 032 520 

nebo e-mail: zamek@nove-hrady.cz

Na lánech 3, 570 01 Litomyšl
přijmou

VODÁRENSKÉ
DĚLNÍKY

Vzdělání:
- vyučen v oboru nebo 

v oboru příbuzném
- základní vzdělání 
+ praxe v oboru

Kontakt: 461 612 169, 777 761 076
vodovody@lit.cz

Hledáme privat
nebo podnájem - spěchá!

Dvě studentky 4. ročníku
Trading centre hledají privat

nebo levný podnájem
v Litomyšli nebo blízkém
okolí. Volejte na tel. číslo 

777 967 858 nebo 
725 546 371

V Městské sportovní hale proběhlo ve čtvrtek 24.
ledna druhé a současně závěrečné kolo 3. ročníku
florbalové ligy v kategorii mladších žáků. Do druhého
kola nenastoupila družstva 2. ZŠ Litomyšl a Gymnázia.
Jejich neúčastí ale úroveň ligy neutrpěla. Bylo ode-
hráno celkem 15 hodnotných zápasů, které rozhodly
o celkovém vítězi soutěže a zároveň i držiteli putovní-
ho poháru. 
Vítězem se stalo družstvo 3. základní školy ve složení
Filipi, Petr, Hanák, Voříšek, Maloch, Vojáček, O. a D.
Kroulíkovi, Krátký, Stejskal, Holub a Vomáčka.

Florbalová liga - mladší žáci
1. 3. ZŠ Litomyšl 22:1 23 
2. ZŠ Lubná 17:9 16 
3. ZŠ Dolní Újezd 16:8 15 
4. ZŠ Morašice 7:13 9 
5. Gymnázium Litomyšl 10:6 8 
6. 1. ZŠ Litomyšl 4:13 6 
7. ZŠ Cerekvice 4:14 6 
8. 2. ZŠ Litomyšl 0:12 0 
Nejlepší hráči - střelec Patrik Filipi, nahrávač Patrik
Petr, brankář Ondřej Kroulík (všichni 3. ZŠ).

Milan Břeň

pronajmu
skladové prostory v Litomyšli

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

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.cz

VÝBĚR PRO LITOMYŠL A OKOLÍ:
BYDLENÍ LITOMYŠL:
byt 3+1 (70 m 2) + sklep, lodžie. Nová plast. okna.
klidný a slunný.
zainvestované pozemky, můžete hned stavět!
zajímavé pozemky blízko centra 2 x 626 m2.
byt 3+1 v osob. vlastnictví (90 m2). V bytě je
nájemce se soudní výpovědí.

PRONÁJMY LITOMYŠL:
pronájem nebyt. prostor v přízemí (90 m2)-
vhodné na sklad, výrob. nebo prodej.prostory
pronájem prostor v I. patře víceúčel. objektu o celk.
výměře 290 m2 na velmi výhod.místě. Vhodné pro leh-
kou výrobu, kanceláře, ordinace lékařů.

GARÁŽ V LITOMYŠLI:
3 garáže s patrovou přístavbou. Napojení
na elektřinu. Vodovod a kanalizace nedokončeny,
zem. plyn v ulici.

VESNICKÁ STAVENÍ /REKREACE:
Dolní Újezd – objekt s výrob. a obyt.částí.
Vodovod, el., DČOV, plyn. příp. Vhodné pro bydlení
i podnikání.
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, venkovní 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.
Javorník u Svitav – pozemky pro stavbu rodin.
domku o výměře 3115 m2 (z toho st. parcela 480
m2) v okrajové části obce směrem na Svitavy.

HHLLEEDDÁÁMMEE::  eexxtteerrnníí  ssppoolluupprraaccoovvnnííkkyy  nnaa ŽŽLL
pro oblast Litomyšle, Svitav, Poličky.

V případě, že nás oslovíte s nabídkou nemovitosti:
• stanovíme optimální cenu Vaší nemovitosti
• zajistíme nabídku na 10 internet. serverech
• zajistíme Vám kompletní realitní servis včetně

obstarání úvěru a pojištění.

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz
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Nejvyšší snahou karate není vítězství ani porážka,
ale zdokonalování vlastního charakteru II.

Tréninky se zaměřily
na přípravu na páskování.
Oba trenéři Miloš Pospíšil
s Liborem Chaloupkou
vedli tréninky v obdobném duchu jako Petr Dolejš, to
znamená s důrazem na nasazení, rychlost a tvrdost.
Po zdařilém náboru nastal čas připravit se na zvýšení
technických stupňů. V roce 1984 to pro nás znamena-
lo nacvičit sami bez dohledu zkušeného trenéra celou
sestavu na 7. kyu (to je žlutý řemen) a pak zajet
do Hradce Králové, kde probíhalo v malé tělocvičně
v areálu Hradecké nemocnice jednou měsíčně pásko-
vání pro celé Východní Čechy. Při zkouškách bývalo
pravidlem, že přibližně třetina zúčastněných propadla
a technický stupeň nezískala. Tento stav nebyl zapříči-
něn ani tak malou snahou o získání řemenů, ale spíš
nedostatkem kvalifikovaných trenérů, zvláště v men-
ších oddílech, jako byl v začátcích i ten náš. 29. dubna
1984, tedy přibližně po deseti měsících od posledního
páskování na bílé řemeny, jsme se rozhodli, že jsme již
dostatečně připraveni na to změnit barvu řemenů
na žluté. Deset členů našeho oddílu tak v nedělním
ránu vyrazilo do krajského města. Na zkoušky jsme
nastupovali mezi posledními a po velmi vlažném výko-
nu našich předchůdců jsme se vrhli do boje o získání
vyššího technického stupně s plným nasazením. Naším
prvním kiai, při první technice kihonu, jsme probudili
všechny dřímající diváky a ve stejném duchu pokračo-
val náš bezchybný výkon až do poslední techniky.
O tom, že se nám to tenkrát povedlo, svědčí nejen
slova uznání zkušebního komisaře při závěrečném
nástupu, ale i to, že všichni členové našeho oddílu
nakonec řemeny získali a že nikdo z nás nemusel
v průběhu páskování žádnou techniku znovu opako-
vat. Domů jsme se vraceli sice pozdě, ale s obrovskou
radostí a s pocitem, že při našem prvním vystoupení
mimo Litomyšl jsme našemu mladému oddílu ostudu
určitě neudělali. V průběhu září 1984 byl proveden
další nábor, tentokrát již bez názorných ukázek, čímž
se náš oddíl rozrostl o dalších 26 členů, mezi kterými
se objevilo i prvních sedm dívek. Další navýšení tech-
nických stupňů proběhlo v nám již známém prostředí
hradecké tělocvičny 28. října 1984, kde získali 6. kyu
(to je zelený řemen) - Karel Janovský, Jan Severa,
Pavel Severa a Václav Haupt.
Začátkem školního roku 1984 potkala náš oddíl jedna
velice pozitivní událost, která ovlivnila běh oddílu.
Do Litomyšle přišel studovat na SPgŠ Jiří Kurz, držitel
4. kyu, jinak člen oddílu karate VŠ Hradec Králové.

Petr Dolejš pro nás sestavil
celoroční tréninkový plán
a z Jirky Kurze se stal hlav-
ní trenér našeho oddílu.

Svého úkolu se ujal velice zodpovědně a se snahou
dostat z nás maximum, kterého jsme schopni, začal
pořádně tvrdě. Pro nás to bylo ze začátku velmi kruté.
Z tréninků jsme odcházeli zcela vyčerpáni. Ale po pár
měsících, kdy Jirka neslevil ani o píď ze své důsled-
nosti a tvrdosti, se začaly ukazovat první výsledky.
Hlavně se zpřesnily techniky, zlepšila se fyzická kondi-
ce a zcela se změnil přístup k vedení tréninků. Zavedl
do tréninků řád, koncepci a hlavně nikdy a nikomu
(ani sobě) nic neslevil. Byl to dobrý začátek, abychom
se mohli někdy v budoucnosti zúčastnit závodů.
Rok 1985 byl pro náš oddíl zajímavý tím, že Jan Severa
začal zprávičky o našem oddíle posílat do redakce
novin Nové Svitavsko. První zpráva vyšla 4. září 1985.
Byla to pozvánka na nábor nových členů. Však také
nábor z roku 1985 patřil do té doby k nejsilnějším
náborům za krátkou historii oddílu. Přihlásilo se více
než 35 nových členů z poměrně širokého okolí (Česká
Třebová, Svitavy), což mělo v budoucnosti za následek
vznik nových oddílů v okolí Litomyšle. Po ročním stu-
diu Jiří Kurz z Litomyšle odchází, ale v září 1985
nastupuje na místní SPgŠ odchovanec jičínského
oddílu Petr Nožička, který se stává novým hlavním tre-
nérem. V roce 1985 se přihodila ještě jedna nenápadná
věc (která však do budoucna ovlivnila zásadně chod
celého oddílu). Z dvouleté vojenské pauzy se vrátil
zakládající člen Jiří Smékal, který se po čase vypraco-
val na hlavního trenéra a táhne činnost litomyšlského
oddílu vlastně dodnes. Ale zpět do minulosti. Tenkrát
roku 1986 se náš oddíl zúčastnil prvních opravdových
závodů v Hradci Králové ve složení Tomáš Bělohlávek,
Honza Severa, Petr Musílek, Karel Janovský, Jiří Smé-
kal a Václav Haupt. Sice jsme žádnou medaili nepřivez-
li, ale byl to první malý krůček na cestě k mnoha
budoucím vítězstvím. Od této doby je závodní činnost
jedním z hlavních úkolů našeho oddílu. V roce 1986 se
stala ještě jedna významná událost. Karel Janovský,
Jan Severa a Václav Haupt se zúčastnili trenérského
kurzu a 22. června složili závěrečné zkoušky na trené-
ra III. třídy. Tím náš oddíl přestal být závislý na trené-
rech z jiných oddílů. Od tohoto data si nepřetržitě
vychovává své trenéry, z nichž někteří dosáhli mist-
rovských stupňů a se svými svěřenci získali mnoho
vynikajících výsledků.

Václav Haupt,  pokračování

23. února od 13 hodin proběhnou v jezdecké hale na
Suché veřejné tréninky, vždy se třemi tréninkovými
parkury  od 70 do 100 cm. Denně je otevřen v nových
prostorech penzionu bar s výhledem  do jezdecké haly.
Další informace o akcích, naší nabídce a penzionu hle-
dejte na www.stajmanon.cz. -red-

Stáj Manon zve 
na parkur do Suché

Ani v dalším dvoukole florbalové Pardubické ligy
mužů hráči FBC Peaksport Litomyšl nezaváhali a oba
své soupeře porazili s nulou. V neděli 27. ledna se
v Rokytnici v Orlických horách utkali se Sokolem
Pardubice Fajtrs E a FBC Letohrad B.
V prvním utkání se Sokolem Pardubice Fajtrs E měli
Litomyšlané od první třetiny mírnou převahu, která
vyvrcholila od začátku druhé třetiny drtivým tlakem
na soupeřovu branku a pěti brankami během tří
minut a padesáti vteřin! V závěrečné třetině přidali
osmou branku a v klidu si pohlídali vysoké vítězství.
Během celého utkání se soupeř dostal jen do několi-
ka šancí, které jsme ubránili nebo nás podržel gól-
man Jakub Řezníček. Z hráčů v poli se dařilo Láďovi
Štanclovi (1+4), Marku Mandíkovi (3+0) a Michalu
Jochovi (2+1). 
Druhé utkání s týmem FBC Letohrad B probíhalo
podobně, jen s tím rozdílem, že hráči soupeře
po zhlédnutí našeho zápasu s Pardubicemi hráli
s cílem co nejméně inkasovat, a jen sporadicky vyrá-
želi do rychlých protiútoků, ale spíš jen vyhazovali
míčky. Postupně jsme si vytvářeli šance a soupeře
jsme přehrávali ve všech herních činnostech.
I v tomto utkání Marek Mandík zaznamenal hattrick.
Sestava Litomyšle: Řezníček - Štancl, Stříteský,
Bouška, Šeránek - Joch, Klejch, Mandík, Hrubeš,
Maloch, Tobek, Holub.
13. kolo: FBC Peaksport Litomyšl - Sokol Pardubice
Fajtrs E 8:0 (1:0; 6:0; 1:0). Branky: 14. Stříteský, 20.
Joch, 21.Mandík, 22. Štancl, 22. Tobek, 23. Mandík,
28. Mandík, 39. Joch. 
14. kolo: FBC Peaksport Litomyšl - FBC Letohrad B
6:0 (1:0; 2:0; 3:0). Branky: 11. Mandík, 17.Maloch,
27. Mandík, 31. Tobek, 41. Joch, 43. Mandík.

Vojtěch Jakubík

FBC Peaksport 
Litomyšl opět 
plný bodový zisk

Pozvánka na další turnaj 
Litomyšlští florbalisté se představí svým fanouš-
kům a příznivcům tohoto sportu v dalším turnaji
Pardubické ligy, který se odehraje v neděli
10. února od 9 hodin v Městské sportovní hale.

V lednu se na squashových kurtech odehrál 3. turnaj
neregistrovaných hráčů a hráček. Mezi ženami zvítězi-
la K. Švecová, v kategorii mužů zvítězil R. Kovář před
J. Pečinkou. Před závěrečným kolem, které se bude
konat 8. března, vede mezi ženami M. Plchová, mezi
muži R. Kovář.
Lednové soutěže jednotlivců v bowlingu se zúčastnili
24 hráči. Zvítězil M. Brokeš před S. Brůnou a J. Bulvou.

-red-

SPORT areál v lednu

Rozpis služeb 
stomatologie 
(soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin)
2. - 3. února - MUDr. Pavel Procházka
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
9. - 10. února - MUDr. Jitka Sejkorová
Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501
16. - 17. února - MUDr. Stanislav Ševčík 
Polička, 1. Máje 607, tel.: 461 724 423
23. - 24. února - MUDr. Dagmar Švecová 
Litomyšl, Šmilovského 1122, tel.: 461 613 663
1. - 2. března - MUDr. Ivana Veselíková
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel.: 461 614 569
8. - 9. března - MUDr. František Zeman
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel.: 461 613 827

Případné změny na zubní poliklinice v Litomyšli,
Kpt. Jaroše 404 nebo na www.pardubickykraj.cz

Pronajmu byt 1+1
na Komenského náměstí. Nová plastová okna,
nově zateplen. Částečně zařízený. Volný ihned.

Základní cena 4000,- + inkaso. Tel.605 560 552
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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!

Objednávka jídla musí být min. za 200,- Kč.
Dovoz po Litomyšli + blízké okolí je zcela zdarma! 

TĚŠÍME SE NA VAŠE OBJEDNÁVKY ! 

Do you enjoy speaking English? 
Are you interested in English culture? 
If so, we’d like to invite you to our English club at
Vinárna U Mydláře on 16th February at 18.00.
During the evening, you’ll get the chance to meet our
native - speaker teachers, listen to their experiences
of teaching English around the world and ask them
questions about English language and culture. So, if
you’d like to join in the atmosphere of a typical Eng-
lish evening in the pub, our teachers will be very
happy to share the night with you.
The number of places available is limited, so please
let us know as soon as possible if you would like to
come at or 777 345 866. Placená inzerce

ENGLISH CLUB
JAZYKOVÁ AGENTURA AKAIAV letošním roce se uskuteční první ročník Evropského

poháru v nohejbalu mužů. V následujících dvou měsí-
cích se nejlepší nohejbalové trojice postupně utkají
na čtyřech vybraných turnajích ve čtyřech různých
evropských městech o celkový titul Evropského držite-
le poháru. Protože Litomyšl je proslulá  mezinárodním
turnajem O pohár Města Litomyšle, který byl již  něko-
likrát zařazen do Českého poháru, dočkali se pořada-
telé velké pocty. Litomyšl se stane pořádajícím
městem jednoho z těchto čtyř velkých mezinárodních
turnajů. Ve dnech 1. a 2.  března se v Litomyšli střetne
naprostá elita tohoto sportu, aby si to ‘rozdala’ o veli-
ce hodnotné ceny vypsané pro tento turnaj a v nepo-
slední řadě o body do celkového pořadí Evropského
poháru. 
V sobotu 1. března se dvaatřicet nejlepších trojic střet-
ne v základních skupinách v Městské sportovní hale
a Tenisové hale SPORT. Nejlepší trojice postoupí
do nedělní vyřazovací části, která se celá odehraje již
v Městské sportovní hale.

Vítězná trojice z prvního turnaje seriálu - trojice Dopravní-
ho  podniku města Košic - zleva Martin Perun, Ján Brutov-
ský a Patrik Perun. Vpředu trenér Košic i slovenské
reprezentace Jaro  Žigala. 

Během turnaje budou moci diváci shlédnout ty nejlep-
ší hráče, kteří se v současné době pohybují na kurtech
po celé Evropě. Ambice na nejvyšší příčky budou mít
samozřejmě elitní trojice z tuzemské Extraligy - úřadu-
jící mistr z Modřic, dlouhodobě vynikající Karlovy
Vary, velmi perspektivní mladý tým Šacungu i další tro-
jice složené ze zkušených hráčů, kteří v současnosti
jsou nebo v nedávné minulosti byli v české reprezenta-
ci
Jmenovitě se můžeme těšit na modřického několika-
násobného mistra světa a nejlepšího hráče České
republiky za minulý rok Petra Bubniaka, nejúspěšněj-
šího medailistu na mezinárodních akcích Josefa Tirpá-
ka, hrající legendy Jirku Dvořáka, Karla Bláhu
a mnoho dalších zkušených hráčů i na talentované
mladíky, kteří mají za sebou již úspěchy na junior-
ských akcích. 
V jednání je účast hrající legendy a jednoho z nejlep-
ších nohejbalistů historie Viléma Ungermanna, který
by měl na této akci obléci dres Litomyšle!
Samozřejmě největším favoritem na titul z tohoto tur-
naje, což platí i pro celý seriál, je v současnosti nejlep-
ší světová trojice DMPK Košice - zároveň slovenská
reprezentace - ve složení Patrik Perun, Martin Perun
a Ján Brutovský, která je naprostým hegemonem toho-
to sportu. V roce 2007 tato trojice odehrála mezinárod-
ní akce se zápasovou bilancí 49 výher a jediná prohra! 
Proto zveme všechny diváky k podpoře českých týmů
v nelehkém souboji s tímto superfavoritem. Seriál EP
2008 byl odstartován v sobotu 26. ledna ve sloven-
ských Košicích. Nejvíce se dařilo domácím reprezen-
tantům - trojici DPMK, kteří ve finále porazili Liapor
Karlovy Vary 2:0 na sety.

Konečné pořadí EURO CUP 2008 Košice:
1. NK DPMK KOŠICE I (P. Perun, M. Perun, Brutovský), 
2. SK LIAPOR KARLOVY VARY (Vanke, Kokštein, Dvo-
řák), 3. TJ AVIA ČAKOVICE (J. Suchý, M. Suchý, Mráka-
va, Hofman), 4. SK ŠACUNG 1947 BENEŠOV (Kalas,
Řehák, Kadeřábek).                                   Miloš Vomočil 

Litomyšl hostí evropský pohár

LITOMYŠL
V ÚNORU OTEVÍRÁME

NOVÉ KURZY
nabízíme výuku v oborech:

pro nejmenší:

PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ
od 18 měsíců do 4 let

KRŮČKY RYTMUS - FLÉTNA
od 4 do 6 let

pro děti, mládež a dospělé:

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
AKUSTICKÁ KYTARA, ZOBCOVÁ FLÉTNA

POPULÁRNÍ ZPĚV

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE

A BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE

www.yamaha-skola.cz/odkaz-prihlaska/

nebo tel.: 603 834 800

e-mail: info@yamaha-skola.cz

HLEDÁME 
PŘÍJEMNOU OBSLUHU

do nově otevřené restaurace v Litomyšli.
Od března 2008!!!!

Kontakt: 775 99 88 69
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Litomyšlské ženy v domácím prostředí
Ligové soutěže stolních tenistů vstupují do druhé
poloviny, která pro sezónu 2007/2008 začala poslední
lednový víkend. Litomyšlská družstva jsou v průběž-
ných tabulkách na opačných pólech, ale zdání může
klamat. Prvoligové ženy jsou na sedmém místě, třetili-
goví muži jsou čtvrtí. Pozice tedy jednoznačně výhod-
nější pro muže, ale pro druhou polovinu soutěží budou
mít více utkání v domácím prostředí ženy, muži se
budou o body prát více na stolech soupeřů. Konkrétně
je to v poměru šest ku pěti, respektive čtyři ku sedmi.
Družstvo žen je po první polovině své soutěže
na sedmém místě s 20 body a pasivním skóre v utká-
ních 4-1-6. Nejlepší hráčkou je Marta Lněničková,
která je v hodnocení jednotlivců na vynikajícím pátém
místě s procentuálním výsledkem 75,75. Na třiadvacá-
tém místě je Martina Šilhanová (46,87 %) a 28. stanu-
la Zuzana Klátová (33,33 %). Zlepšit bilanci družstva
i jednotlivců měly možnost litomyšlské ženy již
o víkendu 26. a 27. ledna, hlavně v domácím prostředí.
Přivítaly Sokol Praha Nusle a Union Plzeň. Cílem druž-
stva pro druhou polovinu soutěže musí být pohlídání
týmů, které jsou na pozicích za naším. Hrát by se mělo
o klidný střed tabulky.
Muži mají ve 3. lize skupiny C proti ženám lepší star-
tovní pozici do finálové části soutěže. Hned první
utkání ale přinášejí respekt, zajíždí do Brna na Morav-
skou Slávii a do Tišnova. Tato družstva patří v boji
o postup do vyšší ligové soutěže mezi favority, přede-

Soutěže ve stolním tenisu
zahajují druhou polovinu

vším pak Brno, které má prohru jen s našimi muži
a bude jim ji chtít vrátit. Náš kolektiv hodně spoléhá
na vyrovnaný kádr, ve kterém hraje prim Jaroslav Špi-
nar, který je v hodnocení jednotlivců na vynikajícím
třetím místě s úžasnou bilancí 77,50 %. Dvojkou je
překvapivě Radek Šesták, který se v první polovině
z náhradníka družstva stal stálým členem a zakončil
část na skvělém 14. místě s 60 %. Jiří Táborský je 31.
(45,94 %) a Tomáš Křepelka 37 (37,93 %). Ze základu
kvůli zranění a výborným výkonům Šestáka vypadl
Dostál, ale pro závěrečnou část ligy se počítá samozřej-
mě i s ním. Družstvo ztrácí na vedoucí tým soutěže
pouhých 6 bodů, ale ze čtvrtého místa (25 bodů za šest
výher, dvě remízy a tři prohry) má blízko i na pozice,
které mohou znamenat boj o setrvání v ligové soutěži.
Jsou to pouhopouhé tři body (díky situaci ve 2. lize
mohou sestupovat i čtyři týmy). Ve prospěch litomyšl-
ského kolektivu ale hraje výrazně to, že družstva,
která jsou hlavními aspiranty na sestup, přivítá
na vlastních stolech a z první části s nimi má i většino-
vá vítězství z venku. Soutěž bude ještě nesmírně dra-
matická a vyrovnaná a my musíme věřit, že místa
pro play off by slušela Litomyšli více než boj o sestup,
a hráči se tomu lepšímu budou jistě co nejvíce snažit
přiblížit. Cíl týmu se ale stále nemění, chceme třetili-
govou příslušnost zachovat i pro sezónu 2008/2009.
A to je úkol reálný, k jeho splnění však čeká ještě
všechny hráče náročná stolnětenisová práce!

Karel Štarman

Inzerce

Halový turnaj dorostu ve fotbale
V městské sportovní hale v Litomyšli se v sobotu 19.
ledna uskutečnil velký halový turnaj ve fotbale
pro dorostenecké týmy okolních obcí.
Skupina A: Čistá - Litomyšl 0:5, Horní Újezd -
Sloupnice 0:1, Sloupnice - Litomyšl 1:2, Horní
Újezd - Čistá 3:3, Čistá - Sloupnice 0:3, Horní Újezd
- Litomyšl 0:4. Pořadí: 1. Litomyšl (9 bodů, skóre
11:1), 2. Sloupnice (6, 5:2), 3. Horní Újezd (1, 3:8),
4. Čistá (1, 3:11). 
Skupina B: Sebranice - Řetová 2:0, Svitavy - Holice
2:0, Svitavy - Řetová 2:0, Sebranice - Holice 0:0,
Svitavy - Sebranice 0:1, Řetová - Holice 1:1. 
Pořadí: 1. Sebranice (7 bodů, skóre 3:0), 2. Svitavy
(6, 4:1), 3. Holice (2, 1:3), 4. Řetová (1, 1:5).
Finálová skupina: Litomyšl - Svitavy 1:1, Sloupni-
ce - Sebranice 0:2, Sloupnice - Svitavy 2:3, Litomyšl
- Sebranice 1:1. 
Pořadí: 1. Sebranice (7 bodů, skóre 4:1), 2. Litomyšl
(5, 4:3), 3. Svitavy (4, 4:4), 4. Sloupnice (0, 3:7).
Skupina o 5. - 8. místo: Horní Újezd - Řetová 0:1,
Čistá - Holice 2:3, Čistá - Řetová 0:1, Horní Újezd -
Holice 1:3. Pořadí: 5. Holice (7, skóre 7:4), 6. Řeto-

vá (7, 3:1), 7. Čistá (1, 5:7), 8. Horní Újezd (1, 4:7).
Konečná tabulka turnaje: 1. Sokol Sebranice, 2.
Jiskra Litomyšl, 3. TJ Svitavy, 4. Sokol Sloupnice, 5.
SK Holice, 6. Sokol Řetová, 7. Sokol Čistá, 8. TJ
Horní Újezd.
Nejlepší brankář - Patrik Hůlka (Litomyšl), nej-
lepší střelec - Jakub Chlup (Svitavy). 
Rozhodčí - P. Svoboda, R. Halva. 
Sestava domácích: Hůlka - Pecháček, Hašek (1),
Stejskal, Štoudek (1), Kundera (2), Pechanec (1),
Němec (3), Kristek, Urban (3), Jána (1), Popelka,
Bohunek.
Dorostenci Sebranic vyhráli turnaj překvapivě, ale
zaslouženě. S jejich důslednou osobní obranou si
nevěděly rady ani Svitavy v základní skupině, ani
domácí Litomyšl v rozhodujícím utkání finálové
části. Vyrovnání na 1:1 přišlo deset sekund před
koncem a remíza stačila k prvenství soupeři. Stí-
nem na jinak hladkém průběhu turnaje byl úraz
hráče Horního Újezdu, který musel být s vážným
zraněním kotníku převezen záchrannou službou
do nemocnice.                                          Radek Halva

Klub turistů Litomyšl pořádá lyžařské přejezdy Orlic-
kých hor, Jeseníků a Vysočiny. Trasy jsou vhodné jen
pro zdatné lyžaře a termíny sobotních akcí budou
upřesněny podle aktuálních  sněhových podmínek.
9. února Orlické hory (Šerlich, Hanička, Žamberské
lesy,  Klášterec nad Orlicí - trasy 25 - 35 km)
23. února Jeseníky (Horní Morava, Kralický Sněžník,
Ramzová -  35 km)
8. března Jeseníky (Červenohorské sedlo, Praděd,
Alfrédka,  Žďárský potok - 35 km)
Bližší informace Petr Popelka, Akvárium Litomyšl, tel.:
461 613 675

Lyžařské přejezdy 
v zimě 2008

Jsem nevidomý a hledám slečnu, paní nebo hospody-
ni, která by se mi mohla alespoň 1x či vícekrát v týdnu
(dle domluvy) věnovat (např. číst, psát, počítat, cho-
dit na procházky). Případně by se mnou jezdila jako
doprovod do tuzemských lázní nebo do zahraničí. Tel.:
606 872 691. • Koupím zděný byt 3+1 v OV v Litomyš-
li. Tel. 739 134 070. • Prodám rohový rodinný domek
ve Vysokém Mýtě, vzhledem k umístění a architekto-
nickému řešení vhodný též k podnikání v oblasti slu-
žeb (kancelář, ordinace apod.) Tel. 777 935 999 nebo
465 421 271.  • Koupím byt 1+1 vebo podobný ve Vyso-
kém Mýtě, platba v hotovosti - nejsem RK. Tel. 465 421
271 nebo 736 790 421. • Prodám dámské trekingové
kolo v dobrém stavu. Cena 2 500,- Kč. Tel. 465 421 271
nebo 736 790 421. • Nabídněte starou panenku či
medvídka do sbírky - předem děkuji. Tel.: 739 307 646.
• Ze zdravotních důvodů prodám rodinný domeček,
5 km od Litomyšle, 1+ 1 s příslušenstvím, lokální tope-
ní, 400 m2 včetně pozemku, 220/380 V, přípojka
na telefon. Bližší info tel. 603 887 314 p. Chadimová.
• Koupím zahrádku, nejraději i s chatkou v kolonii
Za nemocnicí nebo Rozkvět. Tel.: 776 610 052. • Shá-
ním doučování anglického jazyka - začátečník. Tel.:
739 013 001. • Prodám byt 3 + 1, osobní vlastnictví,
Komenského náměstí po rekonstrukci. Cena 1,8 milio-
nu korun. Tel.: 604 796 142. • Koupím dům na náměs-
tí nebo pozemek v centru. Koupím byt v Litomyšli. Tel.:
737 777 845. • Nabízím pozemek k zavezení hlínou
atd. asi 150 tun. Tel.: 737 777 845. • Koupím tašky
Bramac, stavitelné činky. Tel.: 737 77 845. • Koupím
zděný byt 3 + 1 v Litomyšli, v os. vl. Tel.: 739 134 070.
• Prodám mušelínový přehoz přes manželské postele,
dětskou dřevěnou ohrádku, barový pult a vitrinu
na zboží (zařízení bistra), nabídkovou tabuli - černou,
průmyslový ventilátor, okno dřevěné zdvojené
150/210, dveře vnitřní 2/3 prosklené 80/197 2 ks,
dveře vnitřní plné 60/197, drtič kostí, pánské obleče-
ní zachovalé na střední velikost a věk. Tel.: 607 744
568. • Prodám světlou ložnici - 3 skříně plus nástavce,
postele, stolečky a toaletka. Cena dohodou, tel. 461
631 728, volat po 19 hodině. • Prodám řadovou garáž
v Cihelně. Tel.: 461 613 187
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ZHUBNETE 
A VÁHU SI UDRŽÍTE. GARANTUJI VÝSLEDEK

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

simackova@unet.cz

HC Litomyšl - HC Hlinsko 6:3 (2:0,2:1,2:2)
Pohádkovou neděli zažili hokejisté Litomyšle, když
výsledky všech zápasů 22. kola krajské ligy dopadly
podle jejich přání. Důležité tři body připsané za domá-
cí výtězství nad hráči Hlinska, Slovan na dostřel a Cho-
ceň na páté pozici s pětibodovou ztrátou. Je nadmíru
jisté, že Světlá ani Žďár nad Sázavou již postup nepus-
tí. V prvních dvou třetinách mělo utkání Litomyšle
s Hlinskem jednoznačný průběh. Častější chyby domá-
cích ve třetí části hry však dovolily hostům snížit
na 5:2. Za dalších 42 vteřin vedli domácí již jen o dva
góly a rázem bylo o drama postaráno. Střelecké štěstí
domácí opustilo. Pomohlo jim však naprosté selhání
hlineckého hráče Halamky, který neunesl prohru
a ve snaze vyřídit si otevřený účet s domácím Čechem
jej zezadu ležícího napadl a začal bít do hlavy. Za tento
zákrok si vysloužil 2 + 5 + vyloučení a vypískání ze sta-
dionu. Ani mnozí hlinečtí fanoušci nechápali, proč byl
s tímto horkokrevným hráčem vyloučen i domácí
Musil. Utkání se dohrávalo v nervózní atmosféře, kte-
rou uklidnil Pešinův gól na 6:3 dvě minuty před závě-
rečnou sirénou. Góly: Čech 2, Dospěl, Joudal, Kosejk,
Pešina - Šuvara 2, Sláma.
HC Litomyšl - HC Chotěboř 3:2 (2:0,1:2,0:0)
Jednoznačná bilance vzájemných zápasů nevypovídá
o úsilí, které výsledek litomyšlské hokejisty stál.
I poslední střetnutí, ke kterému došlo ve středu 23.
ledna, se podařilo po velmi vyrovnaném a tuhém boji
vyhrát tím nejtěsnějším rozdílem. Opět se projevila
jakási nepochopitelná ustrašenost po obdržení gólu.
Počet neproměněných šancí měli domácí snad třikrát
větší než hosté. Zčásti za to může výborný brankář
hostí, zčásti smůla i nepřesná muška. “Celé utkání se
hrálo velice slušně, výkon rozhodčího Najmana byl
výborný, čároví se vyvarovali chyb a tak mohlo utkání
skončit podstatně dříve než na ostatních stadiónech,”
hodnotí na závěr svého komentáře výkony sudích Jiří
Mlejnek a upozorňuje na službu, kterou HC Litomyšl
vychází vstříc svým fanouškům: “Průběh třetin byl
zaznamenán přímo na stadiónu, aby fanoušci, kteří
nemohli přijet, měli co nejlepší přehled o zápasu.”

Více najdete na www.hclitomysl.cz

Litomyšle se drží
forma i štěstí

Litomyšl dovede na Světlou zahrát
HC Litomyšl - HC Světlá n. Sáz. 7:3 (2:1, 4:2, 1:0)
V důležitém utkání, ve kterém šlo o udržení pozice
v tabulce krajské ligy vůči pronásledovateli z Chocně,
zvítězili litomyšlští hokejisté nad soupeři ze Světlé nad
Sázavou po výborném výkonu zcela zaslouženě. Muž-
stvo podalo výborný výkon a v kompletní sestavě, posí-
lené o Pavla Kosejka z HC Kutná Hora a uzdraveného
Davida Šedivého, mělo od začátku utkání navrch. 
Rozhodující okamžik nastal v 29. minutě, kdy poslal

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

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

domácí do vedení 3:2 Joudal. A když při vyloučení Žáka
ve 34. minutě uspěl Pilný, ztratili hosté jistotu - dopou-
štěli se nedovolených zákroků a dále se vysilovali při
hře v oslabení. Přestože se favorizovaní hosté snažili
ve třetí třetině o vyrovnání, šťastnější byli domácí.
Krásná střela Zdeňka Joudala po přihrávce Lukáše
Matyse v poslední minutě zápasu pěkný sportovní
večer uzavřela. Branky: Joudal 2, Novotný, Matys,
Musil, Šauer, Čech - Žák 2, Fixa.

Akciová makléřská 
společnost SMS 

finanční poradenství 
vyhlašuje pro novou kancelář v Pardubicích

výběrové řízení na pozici:

VEDOUCÍ KANCELÁŘE, 
FINANČNÍ PORADCE, 

HYPOTEČNÍ SPECIALISTA
Plat: 30 000 - 35 000 Kč

Tel.: 605 863 642
e-mail: Pardubice@sms-as.eu
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V sobotu 5. ledna proběhl v Orlovně ve Vysokém Mýtě
krajský přebor dvoučlenných družstev starších žákyň
Pardubického kraje. Zúčastnilo se celkem osm druž-
stev. Linea Chrudim, Sokol Sudslava a Jiskra Litomyšl
zde měli áčko a béčko a TTC Ústí nad Orlicí a Orel Vyso-
ké Mýto po jednom družstvu.
V první čtyřčlenné skupině zvítězilo družstvo Litomyš-
le A před Sudslavou A. Druhou skupinu vyhrálo Ústí
n. Orlicí před Chrudimí A. Tato čtyři družstva se poté
utkala v semifinále,které bylo hráno vyřazovacím způ-
sobem. Zde nejdříve Litomyšl A po boji porazila Chru-
dim A 3:2 a Ústí nad Orlicí hladce Sudslavu A 5:0.
Turnaje se zúčastnilo i litomyšlské béčko, které po 3.
místě ve skupině získalo konečné 5.místo.
Konečné pořadí: 1. Jiskra Litomyšl A (Burešová K.,
Syrová L.), 2. TTC Ústí nad Orlicí (Motlová M., Kapou-
nová B.), 3. Linea Chrudim A (Fišerová K., Bakulová
Z.), 4. Sokol Sudslava A (Drábková T., Bubnová K.), 5.
Jiskra Litomyšl B (Zavoralová M., Průžková K.), 6.
Linea Chrudim B (Dimterová A., Modráčková M.), 7.
Orel Vysoké Mýto (Vávrová V., Vedralová M.), 8. Sokol
Sudslava B (Drábková V., Jarošová M.). Družstvo Jis-
kry Litomyšl A ve složení Kateřina Burešová a Lucie
Syrová si svým vítězství zajistilo přímý postup na mist-
rovství republiky, které se konalo 1 - 2. února v Měst-
ské sportovní hale při 3. ZŠ v Litomyšli.                  -red-

foto Vlasta Syrová

Starší žákyně
nejlepší v krajiTJ Jiskra Litomyšl - oddíl stolního tenisu

Neděle 24. února od 10.00 hodin - Litomyšl -  TTC Znoj-
mo (3. liga muži), sobota 2. února od 9.00 hodin -
Litomyšl B - Lanškroun A (KS 1. třídy muži), od 13.30
hodin - Litomyšl B - M. Třebová B (KS 1. třídy muži),
sobota 9. února od 14.30 hodin - Litomyšl - Mor. Slávia
Brno (1. liga - ženy), neděle 10. února od 10.00 hodin
- Litomyšl - SKST Brno (1. liga - ženy), sobota 23.
února od 9.00 hodin - Litomyšl B - Loko Pardubice B
(Divize žen), od 14.00 hodin - Litomyšl B - Chrudim
(Divize žen), od 17.00 hodin - Litomyšl - Sokol Brno
I (3. liga mužů).
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl šachu
Pravidelné tréninky v pátek od 16.00 do 20.00 hodin
v herně Jiskry Litomyšl.
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl basketbalu      
Sobota  a neděle  16. - 17. února  -  Litomyšl -
Jablonec  (minižákyně), sobota a neděle 23. –

24. února - Litomyšl - Jičín mladší (dorostenky).
Hokejový klub Litomyšl
Sobota 2. února od 9.00 a 11.00 hodin - HC  Chrudim
(st. a ml. žáci), neděle 3. února od 9.00 a 11.00 hodin
- HC  Choceň (st. a ml.  žáci), sobota 2. února od 17.00
hodin - HC Světlá Junioři, středa 6. února od 18.30
hodin - HC Choceň (A - mužstvo), sobota  9. února
od 9.00  hodin - HC Světlá (4. + 5. třída), sobota 9.
února od 11.00 hodin - HC Hlinsko (mini 3. třída),
sobota 9. února od 9.00 a 11.00 hodin - HC Světlá
n. Sázavou (elévové a přípravka), sobota 16. února
od 9.00 a 11.00 hodin - HC Mor. Třebová  (elévové a pří-
pravky), neděle 24. února od 9.00 a 11.00 - HC Chotě-
boř (st. a ml. žáci).
Volejbalový oddíl Litomyšl
Sobota 16. února od 10.00 hodin - VK Spartak Choceň
(A KPI muži), sobota 1. března od 10.00 hodin - Sokol
Hnátnice (KPI muži).

Kam v únoru za sportem 

Burešová krajskou přebornicí
V neděli 13. ledna se v tělocvičně Základní školy
Na Lukách v Poličce konal krajský přebor staršího žac-
tva Pardubického kraje. Zúčastnilo se ho dvaatřicet
chlapců a dvanáct dívek. Litomyšlský oddíl zastupova-
lo pět hráček - Kateřina Burešová, Lucie Syrová, Bar-
bora Pulkrábková, Martina Zavoralová, Kateřina
Průžková a jeden hráč - Adam Šváb. Švábovi se poda-
řilo postoupit ze skupiny jako druhému, když prohrál
2:3 s Haklem (Tesla Pardubice), poté porazil Krejčíře
(Mistrovice) 3:0 a Meissnera (Sedlec) 3:1. Bohužel
v dalším kole nestačil na Kaplana z Ústí n. Orlicí
a skončil mezi šestnácti. Mezi děvčaty vyhrála skupinu
A Fišerová (Chrudim), když jeden set ztratila pouze se
Syrovou (Litomyšl). Ta překvapivě prohrála ve skupině
s Kapounovou z Ústí n. Orlicí, která si tak zajistila
druhé místo ve skupině. Syrová skončila třetí a za ní
Juklová (Pardubice). Ve skupině B suverénně bez ztrá-
ty setu zvítězila Burešová (Litomyšl), druhá Motlová
(Ústí), třetí Pulkrábková (Litomyšl), čtvrtá Bakulová
(Chrudim). V dalším stupni, který se hrál vyřazovacím
způsobem, Syrová porazila hladce Motlovou a Burešo-

vá Juklovou 3:0. Mezi nejlepšími čtyřmi Burešová zví-
tězila nad Kapounovou 3:1 a čekala na vítězku z utká-
ní Syrová -Fišerová. Po velkém boji vyhrála Syrová 3:2
a v litomyšlském finále Burešová hladce přehrála Syro-
vou. Ve čtyřhrách Šváb hrající s Jiříčkem (Vysoké
Mýto) neprošli přes první kolo. Průžková s Juklovou
(Pardubice) prohrály s ústeckou dvojicí Motlová,
Kapounová. Druhá dvojice Pulkrábková, Zavoralová
(obě Litomyšl) zvítězila nad Vedralovou, Dostálovou
(V. Mýto) 3:0. V dalším kole prohrály s Fišerovou,
Bakulovou 0:3. Tato dvojice byla finálovým soupeřem
litomyšlských hráček Burešové a Syrové, které nejdří-
ve zdolaly Motlovou, Kapounovou 3:1 a potom i tyto
hráčky 3:0. V mixu zvítězila Burešová s Lukešem (Par-
dubice), když ve finále porazili Pečínku s Juklovou
(Holice - Loko Pardubice). Nejúspěšnějšími hráči pře-
boru se stali M. Lukeš (Pardubice) a Burešová (Lito-
myšl), když oba získali titul Přeborníka kraje ve všech
třech disciplínách.
Výčet medailí:  Burešová 3 - 0 - 0, Syrová 1 - 1 - 0, Pul-
krábková 0 - 0 - 1, Zavoralová 0 - 0 - 1.                   -red-


