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Piaristický kostel Nalezení svatého Kříže se v pátek
7. listopadu opět na chvíli otevřel veřejnosti při příle-
žitosti litomyšlské premiéry rockového oratoria Ever-
smiling liberty. O představení byl takový zájem, že se
několika divákům ani nepodařilo najít místo k sezení. 
Oratorium nastudoval sbor KOS ve spolupráci s několi-
ka mladými litomyšlskými instrumentalisty a hradec-
kými pěveckými sbory Jitro a Gibon. Na projektu se
podílel i taneční soubor C-dance z Ústí nad Orlicí a žáci
tanečního oddělení ústecké ZUŠ. 
„Snažíme se tak přimět mládež ke zpěvu a ukázat
veřejnosti, že sborové zpívání nemusí být žádná
nuda,“ řekl o představení sbormistr KOSu a dirigent
oratoria Milan Motl. Několikaminutový potlesk
a nadšení diváků mohlo být důkazem, že se jeho záměr
vydařil.     
Sbor čítal asi stovku zpěváků, včetně sbormistrů Gibo-
nu a Jitra Jaromíra Schejbala a Jiřího Skopala. Ti si při
této příležitosti mohli vyzkoušet, jak se na obvyklých
koncertech cítí jejich svěřenci. V doprovodné kapele

Od poloviny listopadu panuje pod sokolovnou
v ulici Moravská čilý stavební ruch. Na místě,
kde bude stát budoucí kostel Církve bratrské,
začala stavební firma první etapu, kterou jsou
zemní práce. 
Církev bratrská se pro stavbu nového kostela
rozhodla proto, že prostory stávající modliteb-
ny již přestaly početnému sboru stačit.
Zahájení vlastních prací předcházelo vydání
stavebního povolení a protokolární předání
pozemku. Po té převzala staveniště firma První
litomyšlská stavební.
Podle informací Jany Mackové z realizačního

týmu by do konce roku měly být dokončeny
základy stavby.                 Pokračování na straně 3

sestavené z tradičních
rockových nástrojů
(kytara, bicí, basa, kla-
vír), houslí a dechové
sekce se svými sóly
blýskly zejména hous-
listka Jana Věnečková
a saxofonistka Eva
Holubová. Altové sólo
svěřil dirigent Michaele
Račákové. Ta má
za sebou například
vystoupení v muzikálu
Jack Rozparovač praž-
ského divadla Kalich
a v současné době se
připravuje k talentovým
zkouškám na Ježkovu
konzervatoř, obor mu-

zikálové herectví. Tenorového sóla se ujal již osvědče-
ný Jakub Dryml, který je v oblasti pop-rocku jako
doma. Celé těleso vedl excelentní Milan Motl. Dirigoval
se svým typicky energickým a emotivním projevem
a diváky do představení doslova vtáhl. Při druhém pří-
davku si také zatančil se souborem C-dance, v němž
dříve sám působil.
S nápadem secvičit rockové oratorium přišli na podzim
minulého roku sbormistři Jiří Skopala ml. a Jaromír
Schejbal. Ti se o jeho existenci dozvěděli na sborovém
kongresu v Ústí nad Labem od pražského dirigenta
Libora Sládka. Právě Sládek totiž dirigoval českou pre-
miéru oratoria v roce 1997 na festivalu Bohemia Can-
tat. 
Dát dohromady představení se zhruba 130 účinkující-
mi není nic snadného, a tak výsledku předcházela řada
soustředění a tvrdé práce. Jednoduchý nebyl ani výběr
prostoru, kde se vystoupení uskuteční. Oratorium je
totiž duchovní forma, která patří do kostela. Milan
Motl se nakonec rozhodl pro Nalezení svatého Kříže
hlavně proto, že se tak obrovské těleso prostě jinam
nevešlo. Špatný technický stav kostela se však díky
profesionálnímu technickému vybavení na kvalitě
zvuku nijak výrazně neprojevil. Pro diváky bylo navíc
představení o to atraktivnější, že se mohli podívat
na místo, kam za normálních okolností není přístup
možný. 
Litomyšlskému provedení předcházela série koncertů
v Ústí nad Orlicí. V Litomyšli bylo představení uvedeno
na dvou výchovných koncertech pro žáky místních
škol s podtitulem Studenti studentům.
Sbory čeká ještě vystoupení v Klášterních zahradách,
v Hradci Králové a na Kuksu. KOS se navíc 28. listopa-
du vydal na desetidenní koncertní turné do Kanady,
kam jej pozval pěvecký sbor Christ Church Calgary.         
Oratorium Eversmiling liberty z roku 1990 je dílem
skladatelů Jense Johansena a Erlinga Kullberga. Dán-
ští autoři použili libreto z oratoria Georga Friedricha
Händla Juda Makabejský, sepsané roku 1747. Kombi-
nují klasickou barokní hudební formu s výrazovými
prostředky moderních hudebních stylů, jako rock,
pop, jazz, swing a blues. 

David Jirsa, student žurnalistiky na FF UP v Olomouci

Začala stavba
nového kostela

Východočeské sbory představily
Litomyšli rockové oratorium

V sobotu 8. listopadu proběhla na místě stavby
nového kostela ekumenická bohoslužba, které se
účastnili zástupci všech litomyšlských církví.
Na samém závěru slavnostního shromáždění pak
církevní hodnostáři i litomyšlští občané poklepali
na základní kámen kostela. Stavba by v budoucnu
měla sloužit všem církvím i široké veřejnosti.

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

velké vánoční slevy
SPLÁTKY

BEZ NAVÝŠENÍ
MOŽNOST AŽ PĚTILETÉ

ZÁRUKY
NA SPOTŘEBIČE

SUPER CENA
6 799,- Kč!!!
energetická třída A
objem 246 litrů

SUPER CENA
5 599,- Kč!!!
energetická třída A
5,5 kg prádla
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Krátce z města

RaM souhlasí se záměrem změnit trasu MHD takto:
Autobus MHD nebude projíždět ulicí J.E. Purkyně
z důvodu velké hustoty provozu a parkujících vozidel.
Nově bude projíždět ulicí Z. Kopala. 
RaM dále souhlasí se záměrem zřídit novou zastávku
MHD na ul. Havlíčkova a to od 14. prosince 2008.  

RaM souhlasí se záměrem prodloužit MHD od 14.
prosince 2008 o jeden spoj dopoledne a jeden odpo-
ledne do Suché a Pazuchy na zkušební dobu do 31.
května 2009. Zvýšené náklady byly odhadnuty asi
na 80 000,- Kč.

RaM se seznámila s předloženým návrhem financo-
vání stavby Kostel Církve bratrské Litomyšl a souhlasí
se započetím stavby v souladu s budoucí darovací
smlouvou ze dne 21. srpna 2008. Žadatel Sbor Církve
bratrské v Litomyšli, Nádražní 526, Litomyšl. 

RaM požaduje, aby v rámci zpracování projektu
na zámecké návrší, bylo v zelené sekci (anglický park)
zapracováno mobilní podium s kapacitou 400 - 500
míst. 

RaM požaduje dořešit problematiku sloupků
ve střední části Smetanova náměstí.

RaM souhlasí s následujícími podmínkami
pro výběr developera a následnou výstavbu objektů
městských vil a garážových stání:
- stavba bude v maximální možné míře respektovat
DUR od arch. Krátkého s tím, že na dalších stupních PD
bude arch. Krátký spolupracovat
- pokud průzkum trhu prokáže poptávku po jiných
velikostech bytů, bude o této problematice jednáno
- Město zakoupí dva celé domy B3, B4 - zainvestování
celé lokality je odhadováno na cca 14-16 mil. Kč a bude
plně v režii developera (v ceně zainvestování je zakal-
kulován parkovací objekt v částce cca 4,5 mil. Kč)
- Město za těchto podmínek nabízí předmětné pozem-
ky zdarma a očekává cenovou nabídku na odprodej
2 domů

Až do konce prosince můžete hlasovat pro Litomyšl
v soutěži časopisu Travel in the Czech republic o neja-
traktivnější místo České republiky v roce 2008. Hlaso-
vání je velmi jednoduché. Stačí na adresu
travel@mf.cz zaslat mail se třemi nejoblíbenějšími
městy či obcemi České republiky s určeným pořadím
(např. 1. místo Litomyšl, 2. místo…, 3. místo…).

Ve čtvrtek 20. listopadu se v zámeckém informač-
ním centru konalo pravidelné setkání ubytovatelů.
Zúčastnil se ho tentokrát i starosta Michal Kortyš
a předseda svazku obcí Českomoravské pomezí a sta-
rosta města Svitav Jiří Brýdl.  

Ve čtvrtek 27. listopadu zasedala na Ministerstvu
kultury komise pro rozdělování finančních prostředků
z programu Podpora pro památky UNESCO. Podmínky
programu a alokovaná částka budou zveřejněny
na webu Ministerstva kultury ČR okamžitě po schvále-
ní státního rozpočtu. 

Připomínáme již dnes, že do konce ledna je třeba
odevzdat vyplněný formulář žádosti o poskytnutí
dotace na rok 2009 na podporu činnosti spolku nebo
na podporu konání jednorázové akce. Formuláře jsou
k dispozici v podatelně městského úřadu, v informač-
ním centru nebo na www.litomysl.cz.

Z rady města

uzávěrka všech podkladů pro lednové vydání
Lilie je 20. prosince. Příspěvky a inzeráty, které
budou doručeny redakci po tomto datu, nebu-
dou otištěny.  Děkujeme za pochopení.

Redakce Lilie

Upozornění přispěvatelům
a inzerentům

Rekonstrukční práce
na ZŠ Zámecká vrcholí

Zaměstnanci stavební firmy v těchto dnech dokončují
poslední rekonstrukční práce na ZŠ Zámecká, která je
se současným počtem 480 žáků největší a zároveň nej-
starší základní školou ve městě. Opravy historické
budovy, která funguje jako škola již od roku 1873, pro-
bíhají s přestávkami už od roku 2003. 
V poslední a současně nejnákladnější fázi s názvem
Energetická opatření byl nově vybudován systém vytá-
pění budov školy a školní jídelny. Pracím předcházel
energetický audit, který škola nechala vypracovat
před dvěma lety. V souvislosti s budováním nových
kotelen byla upravena také elektroinstalace a zateple-
na jídelna. 
V průběhu pěti let se na škole vystřídalo několik
desítek firem. Pedagogický sbor se musel potýkat
s řadou problémů, které nejsou v oblasti školství
běžně na pořadu dne. „Například při rekonstrukci
topení jsme stáli před problémem, kam uskladnit
vybavení školy. V každé místnosti se totiž nachází
minimálně jeden radiátor. Zbývala nám jen půda
a sklepní prostory,“ vzpomíná ředitel školy Petr
Doseděl. Trn z paty vedení ZŠ Zámecká nakonec vytr-
hl pan Jiří Kohák, majitel budovy Veselka, který
umožnil uskladnění části vybavení ve svém objektu.
Podle ředitele školy má na poslední fázi rekonstruk-
ce velký podíl také Město Litomyšl, které se již
na počátku rozhodlo nákladnou opravu finančně
podpořit. „Když jsme s rekonstrukcí systému vytápě-
ní začínali, nebylo vůbec jisté, zda dotaci skutečně
dostaneme. Na druhé straně jsme si byli vědomi
toho, že rekonstrukce musí probíhat v relativně tep-
lých letních měsících a v krajním případě i v září, kdy
se ještě děti mohou vyučovat bez topení,“ říká první
místostarosta Jan Janeček. Protože státní dotace
přichází až v průběhu stavby, muselo si město
na celou akci vzít od banky překlenovací úvěr. Podle
místostarosty Janečka se rozhodnutí města ukázalo
jako správné a nyní již nehrozí, že zastaralý systém
vytápění postihne v zimě nějaká havárie, která by
omezila chod školy. O dotaci na poslední fázi rekon-
strukce totiž město bez úspěchu žádalo již v loňském
roce. Finanční prostředky se nakonec podařilo
sehnat díky litomyšlskému poslanci Pavlu Severovi,
který tuto položku v rozpočtovém výboru PSČR pro-
sadil do rozpočtu. „Jednalo se o havárii topného
systému, který téměř nefungoval. Původně se mluvi-
lo o 7 – 9 milionech korun. Po zpracování dokumen-
tace se částka nakonec vyšplhala na 15 milionů,
přičemž o 11 milionů se žádalo z kapitoly minister-
stva financí,“ uvedl poslanec PSČR Pavel Severa.
Zbývajících část pak zaplatilo město.
Ve všech třech fázích rekonstrukce se na ZŠ Zámecká
proinvestovalo celkem 44 milionů korun, z čehož 35
milionů tvořily státní dotace. Devět milionů šlo
z pokladny města. 

Na této zakázce se podílely téměř výhradně litomyšl-
ské firmy. Projektovou dokumentaci vypracovala
firma KIP s.r.o. – Litomyšl. Velký dík vedení školy
patří zejména firmě První litomyšlská stavební,
s. r. o., která jako generální dodavatel převzala zod-
povědnost za celou stavbu i za práci a konání subdo-
davatelských firem. Největším subdodavatelem
v poslední fázi rekonstrukce byla firma Termomont,
s.r.o. Ředitelství základní školy děkuje firmám
za to, že dodržely všechny termíny, které byly
dopředu dojednány, a letošní školní rok se mohl
začít podle plánu 3. září. „Rádi bychom poděkovali
také rodičům našich žáků, pedagogům a provozním
zaměstnancům školy za trpělivost a spolupráci,“
řekl ředitel školy, pro kterého bylo na celé věci nej-
těžší skloubit probíhající rekonstrukční práce s běž-
ným provozem školy. 
V současné době dokončují stavební firmy zateplení
a obklady budovy školní jídelny. Uvažuje se ještě
o vybudování parkoviště před jídelnou, k jehož rea-
lizaci by se mohlo přistoupit v roce 2009. 

Text a foto Prokop Souček

Tělocvična školy v době rekonstrukce

Jak bylo se státní dotací naloženo, si v doprovodu místosta-
rosty Jana Janečka (uprostřed) a ředitele školy Petra Dose-
děla (vpravo) přišel prohlédnout i poslanec Pavel Severa.

Město Litomyšl vás zve na 

Slavnostní novoroční koncert
který se uskuteční v neděli 4. ledna v 16 hodin ve Smetanově domě.

Účinkuje Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala
pod taktovkou uměleckého vedoucího a sólového houslisty Ewalda Danela.

V rámci slavnostního večera proběhne předání čestného občanství města Litomyšle
dirigentu Liboru Peškovi a sochaři Olbramu Zoubkovi.

Předprodej vstupenek v Informačním centru.

Poslední zasedání Zastupitelstva města Litomyšl v roce
2008 se koná 16. prosince od 16 hodin v Evropském
školicím centru.

Zasedání
zastupitelstva

Ve středu 31. prosince budou na Městském úřadě
v Litomyšli úřední hodiny pouze do 10.00 hodin.
Děkujeme za pochopení. 

Provoz MěÚ
31. prosince
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Otevření kruhové křižovatky na silnici první třídy I/35
u hotelu Dalibor proběhlo 26. listopadu. Slavnostního
aktu se zúčastnili zástupci investora - Ředitelství sil-
nic a dálnic(ŘSD) Pardubice, policie ČR a Města Lito-
myšle.
Budování křižovatky probíhalo od července tohoto
roku, a to za minimálního omezení provozu. Celkové
náklady na stavbu se vyšplhaly na 18,5 milionu korun. 
„Cesty do Prahy, kde jsme po dlouhou dobu přesvědčo-
vali Státní fond dopravní infrastruktury o nutnosti
této stavby pro Litomyšl, se vyplatily,“ uvedl spokoje-
ný starosta Litomyšle. 
V minulosti byla v místě průsečná křižovatka, na které
často docházelo k dopravním nehodám. Po dlouhou
dobu stál projektu v cestě také objekt skladu potravin.
„Řešení výkupu a demolice této stavby trvalo poměrně
dlouho. Jakmile se to podařilo, zrodila se tato kruho-
vá křižovatka, která výrazně zlepšila bezpečnost
na této silnici,“ řekl náměstek ŘSD Pardubice Jiří Jed-
lička. Kruhová křižovatka a s ní spojené stavby by
podle náměstka Jedličky měly přispět také k větší bez-
pečnosti chodců. Nově vybudované přechody v blíz-
kosti křižovatky jsou totiž podle stávajících
bezpečnostních předpisů osvětleny a kryty ostrůvky. 
Kruhové křižovatky obecně dopravu zpomalují, právě
proto se v zastavěných částech měst budují. Zásadního
snížení dopravní propustnosti se však starosta Lito-
myšle Michal Kortyš neobává. Doprava se podle něj
sice zpomalí, na druhou stranu se ale sníží hluk.
„Pokud bude provoz plynulý, myslím, že to nebude
na škodu,“ uvedl starosta Litomyšle. 

Krátce poté, co začaly práce na velké kruhové křižo-
vatce, se začala budovat i její menší sestra před budo-
vou firmy Litex na křižovatce ulic Na Lánech
a Havlíčkova. Do provozu byla uvedena 1. prosince.
K jejímu vybudování vedla město především nepře-
hledná dopravní situace a zajištění větší plynulosti
provozu v místě. Náklady na malou křižovatku, včetně
rekonstrukce chodníků směrem do centra města
a dvou nových autobusových zastávek, které budou
dokončeny do 14 dní, činí pět milionů korun.
O zkrášlení vnitřních částí obou kruhových křižova-
tek se postarají žáci Střední zahradnické školy v Lito-
myšli. Ředitel školy Ing. Ivo Jiránek totiž přišel
s nápadem uspořádat pro své studenty soutěž na osa-
zení křižovatek zelení. Nejlepší návrh pak vyberou
zástupci města.

Text a foto Prokop Souček

Kruhová křižovatka u hotelu Dalibor
uvedena do provozu

Město pořádá adventní trhy
Po dvě adventní soboty (13. prosince a 20.
prosince) bude město v dolní části Smetano-
va náměstí u pomníku Bedřicha Smetany
pořádat v době od 8 do 16 hodin dva advent-
ní trhy. 
Do Litomyšle se sjedou řemeslníci z měst, obcí a vísek
z celých Čech i Moravy. Autoři přivezou keramiku,
malované vánoční ozdoby, kožešiny, slaměné ozdoby,
cukrovinky, kabelky, sklo, perníky, šperky a bižuterii,
stuhy, ubrusy, patchworkové výrobky, betlémy, svíčky,
drobnosti pro radost i hračky a další výrobky ze dřeva,
cínu, ovčí vlny, krajky i hedvábí. Stánkový prodej také
samozřejmě nabídne široký sortiment občerstvení,

nebude chybět medovina, svařené víno
a punč. Zavoní opékané klobásy a zabijačko-
vé speciality. 
Na pódiu před pomníkem se budou střídat se
svým programem litomyšlské orchestry, sku-

piny a pěvecké sbory. Budou připravené texty vánoč-
ních písní a koled, které si budete moci zazpívat
společně s účinkujícími. Při druhém trhu, 20. prosince
od 10.00 hodin si můžete odnést domů plamínek bet-
lémského světla, které přivezou skauti.
Sobota 13. prosince

9.15 hod. – pěvecký sbor Vlastimil Litomyšl
10.00 hod. – Mužský pěvecký sbor Litomyšl

11.00 hod. – Sbor paní a dívek Litomyšl
13.00 hod. – dechová hudba Pohoranka
14.00 hod. – folková skupina X̌ILT Litomyšl
15.00 hod. – Klusoň band Litomyšl
Sobota 20. prosince

9.15 hod. – pěvecký sbor Vlastimil Litomyšl
10.00 hod. – dětský pěvecký sbor ZUŠ Litomyšl
11.00 hod. – dechová jedenáctka BEKRAS Litomyšl
13.00 hod. – folková skupina X̌ILT Litomyšl
14.00 hod. – folková skupina Věneband Litomyšl
15.00 hod. – Klusoň band Litomyšl

Jaroslav Dvořák,
vedoucí odboru vnitřní správy a obrany

Začala stavba
nového kostela

Letošní Advent je v našem městě
nejen těšením se na Vánoce, ale
i na oslavy 750 let od povýšení
Litomyšle na město. V roce 1259
udělil král Přemysl Otakar II. Litomyšli městská
práva. Šéf přípravného výboru oslav Radomil Kašpar
říká: “Rádi bychom, aby oslavy trvaly celý rok a pro-
bíhaly za výrazné účasti litomyšlských kulturních
organizací a spolků“ a dodává “také proto je jedním
ze sloganů oslav Litomyšlané Litomyšlanům“.  
Hodnotný dárek k oslavám dostanou všichni oby-
vatelé Litomyšle. „Litomyšl slaví velký příběh
malého města, tak je nezbytné, aby její občané sla-
vili také,“ říká s úsměvem Radomil Kašpar.
Do konce roku obdrží každý občan našeho města
bez výjimky tzv. Výroční kartu Litomyšlana. Během
roku oslav bude karta zajišťovat slevy na vstupné
a další výhody při nejrůznějších akcích. Díky kartě

se dostanete zdarma či výhodněji
než ostatní na prohlídku litomyšl-
ských památek. Zbývá jediné –
pečlivě sledovat Lilii, internetové

stránky města, plakátovací plochy a těšit se
na akce během roku oslav! Kartičky si tedy pečlivě
uschovejte! Těm, kteří v občanském průkazu
nemají jako místo trvalého bydliště Litomyšl,
budeme od ledna nabízet kartu s textem „Na rok
Litomyšlanem“. Těchto kartiček vydáme přesně
1028, jeden „nový“ Litomyšlan za každý rok
od první zmínky. K dostání budou v informačním
centru za 75,- Kč (tedy 750 s přeškrtnutou nulou).
A jaká bude první výhoda? Sleva na Slavnostní
novoroční koncert, který se bude konat 4. ledna
2009. Vstupné pro držitele karet bude poloviční
a opět  symbolické - 75,- Kč. 

Michaela Severová, tisková mluvčí 

Výroční karta Litomyšlana
aneb být Litomyšlanem se vyplatí!

Pokračování ze str. 1
Z částky dvacet milionů korun, na kterou celá stavba
přijde, má Sbor církve bratrské pohromadě pouze
polovinu. Před zahájením prací proto musela církev
dát radě města k dispozici plán financování. 
Část stavby platí církev z vlastních zdrojů, zbytek část-
ky tvoří půjčky a veřejné sbírky. „Požádali jsme o povo-
lení ke sbírce formou dárcovských SMS zpráv a oslovili
různé nadační fondy, jako fond firmy ČEZ a firmu Hol-
cim,“ uvedla Jana Macková. 
Stavba bude probíhat po etapách, některé její části
totiž nelze rozložit do delšího časového období. „Se
stavební firmou jsme se dohodli na určitých krocích
tak, aby byly vždy na účtu pohromadě peníze na jednu
technologickou etapu. Například betonovat se nemů-
že přestat v polovině,“ vysvětluje Jana Macková. Část-
ka, kterou má momentálně Církev bratrská na svém
účtu, umožňuje zaplatit stavbu základů. Po jejich
dokončení bude stát církev před nelehkým úkolem:
sehnat v hotovosti pět milionů korun na vylití korpu-
su kostela z pohledového betonu. 
Zmíněných deset milionů korun, které na účtu zatím
chybí, hodlá církev získat z prodeje vily v Nádražní
ulici, ve které se nachází stará modlitebna sboru.
Ve snaze uspíšit její prodej se církev rozhodla jít
s cenou nemovitosti dolů. 
Pokud chcete na stavbu nového kostela přispět, máte
možnost tak učinit v rámci adventní sbírky. Pokladnič-
ka bude umístěna na výstavě Vánoce s patchworkem
od 30. listopadu do 6. ledna. Další informace o tom,
jak můžete stavbu podpořit, naleznete na nové webo-
vé stránce www.novykostel.cz. Prokop Souček
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Nový vůz pro litomyšlské policisty

Na obvodním oddělení PČR v Litomyšli začala obnova
vozového parku. První zbrusu novou Škodu Octavia
s motorem 1,6i si 28. listopadu prohlédl i starosta Lito-
myšle Michal Kortyš. „To, že ministr vnitra Ivan Langer
poslal jedno auto i do Litomyšle, je skvělá zpráva. Pod-
mínky pro práci policistů tím výrazně zlepší,“ uvedl
Michal Kortyš. 
Vozový park v Litomyšli, stejně tak jako na jiných
obvodních odděleních, je podle zástupce ředitele

pro trestní řízení PČR OŘ Svitavy pplk. Jaroslava Krůla
relativně uspokojivý. Dnes již policisté pro svou práci
používají pouze fábie a oktávie, poslední dosluhující
felície fungují jen jako záložní vozidla. 
„Nedochází k navýšení vozového parku, ale k jeho
obnově,“ vysvětluje Jaroslav Krůl. Za novou oktávii
tak budou muset litomyšlští policisté odevzdat jednu
fábii, která bude upravena pro civilní provoz a použita
pravděpodobně na službě kriminální policie. 
Na novém voze policisté oceňují zejména reflexní
prvky a výstražné blikače, umístěné na přední masce
vozidla. Tato vylepšení činí vozidlo pro ostatní řidiče
lépe viditelným, a to zejména v noci. Nové vozy jsou
také podstatně prostornější. Součástí jejich vybavení
je i klimatizace.
Současně s novou oktávií přijeli policisté ze Svitav
předvést i tzv. mobilní kancelář svitavské „nehodov-
ky“ – Volkswagen Transporter s náhonem na všechna
čtyři kola.
Další nová auta dorazí na Svitavsko v blízké budouc-
nosti. „Vozy jsou již nakoupené ve skladech krajských
správ a postupně se dávají do provozu,“ řekl Jaroslav
Krůl.                                         Text a foto Prokop Souček

Pozvánka na
novoroční koncert
Koncert k 750. výročí města Litomyšle se uskuteční
4. ledna ve Smetanově domě. V rámci slavnostního
večera proběhne předání čestného občanství města
Litomyšle dirigentu Liboru Peškovi a sochaři Olbramu
Zoubkovi. 
Vystoupí zde Slovenský komorní orchestr Bohdana
Warchala pod taktovkou uměleckého vedoucího
a sólového houslisty Ewalda Danela. Na programu je
Concerto grosso op. 6 G. F. Händela a Čtvero ročních
období Antonia Vivaldiho. Předprodej vstupenek
v Informačním centru na Smetanově náměstí začíná
čtrnáct dní před konáním koncertu.
Slovenský komorní orchestr vznikl v roce 1960
na půdě Slovenské filharmonie. Již od dob svého vzni-
ku patří mezi nejpopulárnější tělesa v oblasti klasické
hudby na Slovensku. Má za sebou vystoupení na řadě
prestižních světových festivalů i spolupráci s předními
světovými sólisty. Více než 40 let stál v čele orchestru
vynikající houslista Bohdan Warchal, kterého po jeho
smrti vystřídal ve vedení tělesa houslista a dirigent
Ewald Danel.                                                               -red-

Miroslav Sobotka převzal nejvyšší vyznamenání českých hasičů
Nejvyšší ocenění, záslužný řád českého hasičstva,
převzal 6. listopadu z rukou Karla Richtera, starosty
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, dlouholetý
člen SDH v Litomyšli a kronikář sboru, pan Miroslav
Sobotka (86 let). 
K udělení vyznamenání přišli Miroslavu Sobotkovi
pogratulovat čelní funkcionáři dobrovolných hasičů
i zástupci profesionálních složek z regionu. Dalšími
gratulanty byli představitelé města, starosta Michal
Kortyš a místostarosta Jan Janeček. 
Záslužný řád českého hasičstva uděluje republikový
výkonný výbor sdružení od roku 2007. Prvním z oce-
něných byl bývalý starosta sdružení, nejznámější žijí-
cí hasičská legenda, pan JUDr. Miroslav Řepiský.
V letošním roce bylo rozhodnuto o udělení dalších
pěti řádů. Jejich nositeli se stali lidé, kteří i přes svůj
pokročilý věk dodnes aktivně působí v řadách hasičů.
Miroslav Sobotka je zatím jediným nositelem tohoto
ocenění v celém Pardubickém kraji. Řád, který si při-
pjal na klopu, nese pořadové číslo 004.
„Je to přísně výběrový řád a uděluje se českým hasič-
ským činovníkům za dlouholetou, obětavou a nezišt-
nou práci. V příštím roce oslaví Sdružení
dobrovolných hasičů 145. výročí organizované čin-
nosti. Mít to vše uchováno na papíře pro budoucí
generace hasičů je velice záslužná činnost a i to roz-
hodlo o tom, že pan Sobotka je nositelem tohoto
řádu,“ uvedl Karel Richter. „Řád je to krásný, ale
pořád si myslím, že si jej nezasluhuji, ve sboru je
mnoho lidí, kteří by jej měli mít, nikoliv já,“ říká
skromně Miroslav Sobotka.
Miroslav Sobotka se narodil13. května 1922 v Litomyš-
li. Do hasičského sboru města Litomyšle vstoupil roku

myšli. Spolupracoval na řadě výstav s tématem hasič-
ské a požární hnutí v Litomyšli. Řadu let přispíval
do zpravodaje města Litomyšle Lilie. Připravoval rub-
riku kalendárium k výročím různých osobností Lito-
myšlska. Za tuto činnost byl v roce 1999 oceněn
Cenou za přínos litomyšlské společnosti. Ve věku 86
let ještě stále píše kroniku sboru.
„Naši dědové i otcové bydleli v domě, který byl vedle
hasičské zbrojnice v Litomyšli. Asi bych těžko byl
hasičem, kdyby jsem v období, kdy jsem tam vyrůstal,
neprožil ta jejich cvičení, jejich srazy, motání hadic
apod.,“ řekl Miroslav Sobotka, který za posledních
čtrnáct let ani jednou nevynechal soutěž hasičských
kronikářů ani sběratelů kuriozit. 
Prvního zásahu se mladý hasič Miroslav Sobotka
účastnil v Sedlištích, kde jak říká hořel vjezd do jed-
noho statku. „Nejhorší požár, který jsem prodělal, byl
požár Logarexu, firmy, která pracovala s umělými
hmotami, v blízkosti vlakového nádraží. Shořela zde
celá dílna se vším všudy,“ vzpomíná pan Sobotka.
Podílel se i na likvidaci ohně, který zachvátil  pivovar.
Litomyšlanům tenkrát musely pomoci hasičské sbory
z okolních měst. Za proudnicí stál, i když oheň pohltil
bývalý Hraběnčin dům, kde zcela vyhořel internát
Střední zemědělské průmyslové školy. „Mimo Lito-
myšl byl velký požár v Janově, kde hořela věž kostela,
která se nakonec zbortila, na pomoc hasičům přijely
i sbory z Pardubic,“ vzpomíná na katastrofu nebývalé-
ho rozsahu pan Sobotka.
Od dřívějších dob se podle Miroslava Sobotky příliš
nezměnilo, výcvik hasičů zůstal v podstatě stejný,
změnila se ale technika. 

Text a foto Prokop Souček

Projekt Revitalizace Smetanova náměstí, v rámci
kterého se řeší i parkování v dané  lokalitě, se stal
předmětem mimořádného jednání Rady města Lito-
myšle. Radní se rozhodli uspořádat 3. prosince zase-
dání RaM, jehož ústředním tématem bude řešení
problému parkování na Smetanově náměstí. 
Na řádné zasedání RaM 9. prosince jsou přizvání
i zástupci občanského sdružení Patriot, kteří se tak
budou moci osobně zapojit do diskuze na téma parko-
vání v centru města.                                                    -ps-

Radní se sejdou
se zástupci
o.s. Patriot

1941. Po dobu čtyřiceti let se aktivně účastnil likvida-
ce požárů, byl členem požárních asistenčních hlídek
a postupně se zapojoval do organizační činnosti hasi-
čů. V letech 1944 – 1980 byl jednatelem základní orga-
nizace v Litomyšli. V roce 1984 se ujal funkce
kronikáře - právě ta jej nejvíce proslavila. Zaznamená-
val události týkající se hasičské činnosti při požárech,
záplavách a povodních. Je autorem publikace Povodně
a záplavy, jejíž nejrozsáhlejší část je věnována povod-
ním, které postihly město Litomyšl a okolí v roce 1984.
Další knihou, pod kterou je Miroslav Sobotka pode-
psán, je Hasičská župa litomyšlská. Oba tituly se
dočkaly ocenění na soutěžích hasičských kronikářů. 
Kromě psaní kroniky a publikační činnosti proslul
ještě jako sběratel hasičských kuriozit. Řadu let
zchraňuje různá vyznamenání, odznaky, ale i unifor-
my a literaturu. Jeho sbírka odznaků a vyznamenání
čítá přes 2000 kusů a patří k nevětším v republice. 
Svým dílem přispěl i k vybudování archivu SDH v Lito-

Benefiční bazar pro nový kostel
vydělal přes dvacet tisíc

Benefiční bazar na podporu nového kostela Círk-
ve bratrské v Litomyšli, který se konal ve dnech
18. – 22. listopadu, vynesl 23 940 korun. Organi-
zátoři akce tak mohou být spokojeni. „Jsme mile
překvapeni, takový úspěch jsme nečekali,“
uvedla Jana Macková ze Sboru Církve bratrské v
Litomyšli, který akci organizoval. 
Na místě prodejce se vystřídalo 37 dobrovolníků
ze čtyř farností. Vedle Sboru Církve bratrské se
akce zúčastnili ještě zástupci z litomyšlské řím-

skokatolické farnosti, Farního sboru Českobratr-
ské církve evangelické, Církve adventistů sedmé-
ho dne a římskokatolické farnosti z Mladočova.
Bazar se těšil velkému zájmu lidí. Podle dobro-
volnice ze Sboru Církve bratrské Jitky Nádvorní-
kové, která se ujala role prodejce, bazar
navštívilo až pět desítek lidí za den. Největší
zájem byl o dekorativní předměty a hrnečky. Nej-
dražší věcí byla televize v hodnotě 1200 korun.     

-ps-
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Destinační společnost Východní Čechy se zaměří
na atraktivity Českomoravského pomezí

Valná hromada Destinační společnosti Východní Čechy
se konala 3. listopadu v hotelu Zlatá hvězda. Výkonný
výbor společnosti zde mj. přijal dalšího, již dvanácté-
ho člena, kterým je Orlicko a Podorlicko.
Ve společnosti, která funguje od ledna 2008, jsou pří-
tomny všechny významné subjekty v oblasti cestovního
ruchu, tzv. hlavní hráči na trhu a destinační manage-
menty jednotlivých turistických oblastí Pardubického
kraje. Své zastoupení zde mají Českomoravské pomezí
a Kralický Sněžník. V příštích letech se uvažuje ještě
o přistoupení Chrudimska, Hlinecka a Pardubicka.
„Každý rok se snažíme zaměřit v našem kraji na nějaký
zajímavý region či turistickou oblast a na nějaké zají-
mavé téma. Na rok 2009 bylo vybráno téma Českomo-
ravské pomezí a jako ‚tematické podtéma‘ památky
a historie. Pro rok 2009 bude těžištěm naší práce zvi-
ditelnění Českomoravského pomezí a nalákání turistů
na atraktivity našich památek,“uvedla ředitelka spo-
lečnosti Alena Horáková. Největšími lákadly pomezí,
která by měla v příštím roce podle Horákové přitáh-
nout do regionu turisty, jsou města Litomyšl a Polička
ve spojitosti s důležitými daty, jakými jsou např. výro-
čí narození skladatele Bohuslava Martinů či 750 let
od povýšení Litomyšle na město. Vedle kulturního
dědictví hrají důležitou roli také přírodní krásy regio-

nu, které sem táhnou především rodiny s dětmi, cyklis-
ty i milovníky pěší turistiky. V povědomí turistů také
doposud nezakořenila historická města jako Vysoké
Mýto a Moravská Třebová.
Úkolem organizace je propagace, marketingová pod-
pora a zviditelňování značky regionu Východní Čechy.
Záběr společnosti je široký. Spolupracuje jak s odbor-
nými asociacemi v cestovním ruchu, tak se samosprá-
vou a informačními centry. Východočeský region
propaguje na mnoha veletrzích cestovního ruchu a to
samostatně nebo pod hlavičkou České centrály.
Od jiných společností, působících v oblasti cestovního
ruchu, se odlišuje zejména tím, že do propagace regi-
onu zapojuje i podnikatelské subjekty. Podle Aleny
Horákové byla v minulosti spolupráce s podnikateli
a soukromými subjekty ze strany destinačních mana-
gementů podceňována.
Cílovou skupinou, na kterou se organizace zaměřuje,
jsou všichni potencionální návštěvníci Pardubického
kraje, a to včetně jeho domácích obyvatel, ale třeba
také obchodních cestujících. „Nejdůležitější pro nás
je, aby sem návštěvník nejen přijel, ale aby se k nám
vracel, nebo zde zůstal delší dobu. V této chvíli se sna-
žíme podpořit hlavně domácí cestovní ruch, který je
oproti minulým letům na vzestupu,“ říká Alena Horá-

ková. V poslední době vzrůstá oblíbenost regionu
zejména mezi polskou klientelou, návštěvníky
z pobaltských zemí a Ruska. 
Největším problémem zůstává podle ředitelky společ-
nosti nedostatek kvalitních ubytovacích kapacit
a nabídky zajímavých produktů v oblasti cestovního
ruchu. Potenciál kraje je velký, ale infrastruktura
neodpovídá požadavkům zákazníků. Chybí hotely vyš-
ších cenových kategorií, které vyhledávají zejména
obchodní cestující.                Text a foto Prokop Souček

Zastoupení Pardubického kraje při EU
vyhlásilo soutěž pro mladé umělce

Soutěž pro mladé umělce s názvem „Dvacítky:
generace nové Evropy” a podtitulem 20 year
after - 20 years ahead (20 let po pádu železné
opony a 20 let vize Evropy do budoucna)
vyhlašuje Zastoupení Pardubického kraje při
EU v Bruselu ve spolupráci s EUROPE DIRECT
Pardubice. Akce se bude konat u příležitosti předsed-
nictví ČR v EU v 1. pololetí roku 2009.
Umělci, jehož dílo bude porotou složenou ze zástup-
ců Pardubického kraje vybráno jako nejlepší na kraj-
ské úrovni, bude na přelomu února a března
uhrazena účast na závěrečné ceremonii ve Výboru
regionů EU v Bruselu. Mezinárodní porota složená
z členů evropských institucí poté vybere tři nejlepší

díla na evropské úrovni, kterým se dostane
zvláštního ocenění. Vítězné dílo zůstane jako
dar trvale vystaveno v prostorách budovy
Výboru regionů EU.
Soutěže se mohou zúčastnit mladí malíři,
sochaři či fotografové ve věku mezi 18 - 28

lety. Jejich dílo musí být originální a vystihující
název a podtitul akce. Má znázorňovat ideály a prin-
cipy Evropské unie: mírový dialog mezi komunitami,
solidaritu, rovnost příležitostí, svobodu, občanská
práva a ochranu obyvatel...
Práce budou vyrobeny pro třítýdenní výstavu, která
se uskuteční na přelomu března a dubna 2009 v Bru-
selu. Vítězné dílo bude darováno Výboru regionů.

Ostatní práce mohou zůstat vystaveny v prostorách
regionálních zastoupení. Porota v rámci Pardubické-
ho kraje bude umělecké dílo hodnotit podle těchto
kritérií: univerzální vzhled uměleckého díla, inter-
pretace a zpracování tématu, kompozice - srozumi-
telnost vyjádření, kreativita a originalita uměleckého
ztvárnění a schopnost upoutat pozornost.
Umělecká díla do soutěže mohou případní zájemci
předat od 1. do 12. 12. 2008 s registračním formulá-
řem do informačního střediska Europe Direct Pardu-
bice, sídlo Pardubice Region Tourism, Nám.
Republiky (odvoz díla bude zajištěn pracovníkem
Zastoupení Pardubického kraje v Bruselu).                     

-red-

Hotel Aplaus zahájil svůj provoz
Čtyřhvězdičkový hotel Aplaus na Šantově náměstí byl
uveden do provozu 2. prosince. Na konci listopadu se
v budově vystřídala celá řada řemeslníků, kteří praco-
vali na posledním doladění interiérů. 
Hotel se skládá ze tří památkově chráněných kamen-
ných měšťanských domů. Dispozičně byl navržen před
dvanácti lety, kdy začala rekonstrukce budov. 
V ubytovací části, která se nachází v prvním a druhém
patře hotelu, je 21 pokojů a dva apartmány. Celková
kapacita je 46 lůžek a 4 přistýlky. Ubytování v apart-
mánu vyjde potenciálního hosta na 4800 korun
za noc, pokoj de luxe v prvním patře na 2800 a noc
ve druhém patře na 2400 korun. Vybavení pokojů
odpovídá standardům pro čtyřhvězdičkové hotely.
Například postele mají šíři jeden metr, v pokojích jsou
trezory, telefony, televize a wifi, v každé koupelně je
vana. K dispozici je hostům také sauna, vířivka
a na objednávku i masáže.
V restauraci v prostoru za domem bývalé tiskárny
Augusta je přibližně 50 míst. Salonek i hotelová
kavárna mají shodně po 30 místech. 
„Do restaurace máme rezervace na celý prosinec.
Ubytování se pomalu rozjíždí, volají nám lidé, kteří
se chtějí ubytovat v lednu nebo až v srpnu,“ uvedla
ředitelka hotelu Markéta Prokešová. O hotelu Aplaus
se prozatím nedočtete v žádných zahraničních prů-

vodcích. Do budoucna připravuje vedení hotelu spo-
lupráci s cestovními kancelářemi. V centru jeho
zájmu stojí především japonští a ruští turisté
a domácí firemní klientela, pro kterou by se v prosto-
rách hotelu mohla pořádat různá školení. Uvažuje se
také o tom, že v době festivalu Smetanova Litomyšl
zde bude ubytována část souboru Národního diva-
dla. 
O pohodlí hostů se bude starat 24 stálých zaměstnan-
ců hotelu. Důraz klade Markéta Prokešová právě
na vstřícnost personálu vůči hostům.

Management má ambici vybudovat z hotelové restau-
race jednu z nejvěhlasnějších v regionu. K její atrakti-
vitě má přispět i šéfkuchař Libor Malousek, který
pochází z Litomyšle. Tento muž po deset let pracoval
jako zástupce šéfkuchaře v pražském hotelu Hilton. 
Současní majitelé, bratranci Brýdlovi, koupili rozesta-
věný hotel v březnu 2006. Pokračování stavby se ale
nakonec rozhodli pozdržet. Ukázalo se totiž, že je
možné dosáhnout na dotaci z fondu EU, určeného
na podporu infrastruktury cestovního ruchu. Tento
krok se majitelům vyplatil, z Evropské unie nakonec
přišlo více než 18 milionů korun. 
Od soukromého vlastníka má hotel Aplaus pronajatý
pozemek, který sousedí s Klášterními zahradami.
Na tomto kousku zeleně zamýšlí vedení hotelu vybu-
dovat dětské hřiště. Skrze doposud uzavřenou zahra-
du tak bude v budoucnu možné projít až do hotelové
restaurace.
V době, kdy se hotel začal budovat, se uvažovalo
o jménu Pernštejn. Nakonec se jeho noví majitelé roz-
hodli pro jméno Aplaus. Proč, vysvětluje Markéta Pro-
kešová. „Zcela pragmaticky jsme nakonec zvolili název
od písmene A, protože je první v abecedě a mohl by se
dostat na slušné místo v internetových vyhledávačích
a různých seznamech či katalozích,“ uvedla Markéta
Prokešová.                                          -ps-   PLACENÁ INZERCE
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Pozvánka na
výstavu betlémů

Betlemáři Litomyšlska vás srdečně zvou na výstavu
historických i současných betlémů, která se uskuteční
ve dnech 4.  14. prosince v Zámeckém pivovaru.
Výstava bude otevřena denně od 9 do 17 hodin.

Jiří Podařil

Hospodaření v Nedošínském háji
Nedošínský háj je jednou z nejsledovanějších oblastí,
o kterou se starají Městské lesy Litomyšl. Díky tomu,
že má tento les statut přírodní památky, nese s sebou
péče o tuto lokalitu celou řadu specifik. Hospodaří se
zde podle schváleného plánu péče, který vypracovává
krajský úřad (referát životního prostředí) jako správce
tohoto území. Na plán péče navazuje lesní hospodář-
ský plán, který nechalo vypracovat město jako vlast-
ník. „I když dodržujeme veškeré zásady, setkáváme se
s tím, že když zde ozve motorová pila, lidé protestují,“
říká vedoucí odboru Městských lesů Petr Novák.
Městské lesy hledají kompromis, jak skloubit hospo-
dářskou činnost s rekreačním využitím a ochranou pří-
rody. V krajině Litomyšlska hájů, jako je ten
Nedošínský, není mnoho. Je v něm zastoupena celá
řada živočichů a rostlin, typických pouze pro tento typ
lesa. Vedení Městských lesů si je vědomo jedinečnosti
tohoto území, proto spolupracuje s ochránci přírody
a nevnímá les jako primárně hospodářský. 
Petr Novák však upozorňuje, že Nedošínský háj není
les původní dřevinné skladby a za svou historii se díky
výrazným zásahům člověka značně proměnil. Dříve
zde bylo podstatně větší zastoupení dubů. Vlivem
minimálního hospodaření v posledních padesáti
letech se změnilo procentní zastoupení jednotlivých
dřevin v druhové skladbě. Dub, který pro svůj růst
potřebuje hodně světla, tzv. volnou korunu, postupně
vytlačily habry a ostatní dřeviny.
Do roku 2016 mají Městské lesy v plánu provádět
v lužní části lesa pouze asanační těžby a kácení stro-
mů, které ohrožují návštěvníky lesa. Vše probíhá
po dohodě s ochranou přírody. „V ostatních částech
háje bude probíhat výchova mladších porostů a těžba

nekvalitních nebo druhově nevhodných jedinců
ve prospěch dubů a lip,“ vysvětluje Petr Novák.
Doby Aloise Jiráska jsou nenávratně pryč a Nedošínský
háj již asi nikdy nebude připomínat uklizený park.
Právě v lužní části lesa mohou jeho návštěvníci sledovat
rozpad mrtvého dřeva, které je cenným prostředím
pro řadu hub a bezobratlých živočichů. Celý proces roz-
padu je popsán na informační tabuli u sv. Antoníčka. 
Přestože je háj přírodní památkou, nesnaží se Městské
lesy pohyb lidí v této lokalitě nějak omezit. „Zpevnili
jsme cesty a spolupodíleli jsme se na obnově naučné
stezky. Tyto kroky jsou vedeny snahou přiblížit lidem
přírodní procesy a usměrnit návštěvnost po obvodu
lesa tak, aby lidé nevstupovali do porostu, ale drželi
se cest a naučné stezky,“ dodává Petr Novák, podle
kterého by háj měl sloužit lidem spíše k pozorování

života v lokalitě, než k venčení psů a cyklistice.
Oblast Nedošínského háje je osídlena již od dob, kdy jí
vedla Trstěnická stezka. První zmínky o obci Nedošín
pochází z roku 1167. O háji se píše poprvé v roce 1378
v souvislosti s vybudováním Kláštera v Tržku. Ten měl
být postaven u zdi obory, kterou byl pravděpodobně
právě Nedošínský háj. Už ve 14. století byl háj velice
intenzivně lidmi spravován a využíván. O oboře se mluví
ještě v roce 1648 ve spojitosti s tzv. mělkým rybníkem,
který byl ve spodní, lužní části háje. V 15., 16. a 17. sto-
letí byl háj převážně využíván k těžbě dřeva. Nejslavněj-
ším obdobím pro Nedošínský háj je 19. století. Ve svém
románu Filosofská historie jeho tehdejší podobu vylíčil
Alois Jirásek. Háj byl přeměněn na park, který byl prot-
kán sítí malých cest, jež vedly k mnoha malým stavbám,
jako byly altánky, rozhledny a restaurace. V roce 1933
koupilo háj Město Litomyšl. Od roku 1940 byl místním
národním výborem vyhlášen částečnou ptačí rezervací.
Stalo se tak údajně i kvůli tomu, aby se německé správě
zamezilo v těžbě dřeva. V roce 1949 byl tento stav lega-
lizován vyhláškou a od té doby je háj jak rostlinnou, tak
ptačí rezervací.
Na historii je třeba brát zřetel i při budoucím rozhodo-
vání, co s hájem dál. Protože se Nedošínský háj nachá-
zí se v poměrně hustě obydlené oblasti, nelze jej podle
Petra Nováka jen tak vytrhnout z kontextu hospodář-
ského využití krajiny. Ani ekonomický výnos z těžby
dřeva totiž není zanedbatelný. „Regulované hospoda-
ření s ohledem na statut přírodní památky považujeme
za správné. V budoucnu bychom rádi pokračovali
ve výchově porostů a pěstování kvalitního dřeva, tak
aby byly zohledněny i ekonomické zájmy vlastníka,“
uzavírá Petr Novák.               Text a foto Prokop Souček

Vánoce s KOSem a varhanami
Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy
po návratu ze svého kanadského turné opět zazpívá
litomyšlské veřejnosti. V úterý 16. 12. 2008 od 18.00
hod. pořádá tradiční vánoční koncert v Kapitulním
kostele Povýšení sv. Kříže. Vedle hudby renesanční,
hudby 20. století, ale i hudby rockové KOS představí
především vánoční koledy a písně ze všech koutů
světa. 
První polovina koncertu však bude patřit Wilbertu
Berendsenovi z Nizozemí, který rozezní královský
nástroj varhany. Sbor KOS s tímto varhaníkem navázal
spolupráci v rámci svého loňského vánočního turné
(Belgie, Nizozemí, Německo). Berendsen vystudoval
varhany na hudební konzervatoři v Amsterodamu. Již
během studia předvedl kompletní dílo francouzského
skladatele Maurice Duruflé. Později si rozšiřoval speci-
alizaci v různých interpretačních kurzech. V roce 2007
se stal finalistou varhanní improvizační soutěže
v Amsterodamu, na jaře 2008 se zúčastnil varhanní

improvizační soutěže v Haarlemu. V současné době
působí  jako varhaník v kostele – Lambertikirche v Zel-
hemu. Kromě toho vyučuje na hudební škole v Doetin-
chemu a také se podílí na výuce amatérů v oblasti
chrámové hudby pro holandskou protestantskou cír-
kev. Koncertuje pravidelně v Nizozemí i v zahraničí,
např. v Německu, Belgii, Anglii, Španělsku a v České
republice. V Litomyšli zahraje díla Johanna Sebastina
Bacha, Césara Francka, Louise Vierna, ale také vlastní
improvizace na české vánoční koledy.
Sbor KOS i Wilbert Berendsen se v kapitulním kostele
představí také ve čtvrtek 18. 12. 2008 na společném
vánočním koncertě „Hej, mistře“ litomyšlských sborů
a Litomyšlského symfonického orchestru, který kaž-
doročně pořádá Mužský sbor.
Neméně úspěšná součást sboru KOS -  komorní sbor
KOKOS vystoupí na vánočním koncertu dechového
orchestru BEKRAS v neděli 14. 12. od 17.00 hod.
v Lidovém domě.                                                         -red-

S hospodařením v Nedošínském háji se v září na výjezdním
semináři seznámili i litomyšlští zastupitelé 

Betlémské světlo dorazí do Litomyšle
Vánoční plamínek betlémského světla doputuje 20.
prosince v 10.00 hodin do Litomyšle na adventní
trhy na Smetanově náměstí. Litomyšlané si budou
moci svoji svíčku zažehnout na Štědrý den před
budovou muzea. Plamen betlémského světla ozáří
také kostel Povýšení sv. Kříže, kde bude doplňovat
atmosféru vánočních svátků.
Světélko zažehnuté v Betlémě přilétá 13. prosince
do Vídně. Zde je předáno delegacím 25 zemí Evro-
py. Za nás ho již tradičně převezmou brněnští
skauti. Poté bude 19. prosince ve Svatovítské
katedrále slavnostně předáno Jeho eminenci, kar-
dinálu Miloslavu Vlkovi, manželce prezidenta Lívii
Klausové, primátorovi hl. m. Prahy Pavlu Bémovi,
výkonnému řediteli Českého rozhlasu Josefu Hav-
lovi a starostovi skautů Josefu Výprachtickému.
Do Čech betlémské světlo dorazí v sobotu před

Štědrým dnem již podevatenácté. Tento den ho
budou vlakem rozvážet skauti po celé republice,
aby rozzářilo co nejvíce domácností.
Jaké byly začátky cesty plamínku pokoje a míru?
Úplně poprvé plamínek přicestoval roku 1986 leta-
dlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky
rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiže-
ným dětem. U nás se Světlo přátelství, jak byl bet-
lémský plamen také nazýván, objevilo po pádu
komunismu v prosinci roku 1989.
Více informací o rozvozu Betlémského světla
do různých koutů naší země a jiné zajímavosti
naleznete na internetových stránkách www.bet-
lemskesvetlo.cz. Přejeme vám, ať vaše světýlko
rozlije úsměv na vaší tváři a svítí jasným plamín-
kem po celý rok 2009. Krásné Vánoce přeje 

Skautské středisko Liliový kruh Litomyšl

Máte 2 hodiny denně
čas? Práce na PC

www.pracezdomu.com

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy.

Manželský pár má přednost.
tel.: 606 223 698.
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Adventní koncert M. Kociánové a Kühnova dětského sboru
Srdečně vás zveme na 487. litomyšlský hudební večer,
na kterém vystoupí Martina Kociánová (mezzosoprán)
a Kühnův dětský sbor. Koncert se bude konat v úterý
9. prosince v 18 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže
v Litomyšli.
Martina Kociánová si původně vybrala profesi historič-
ky. Tento obor, konkrétně historii a muzeologii, vystu-
dovala na Slezské univerzitě v Opavě. Současně
vystudovala i ostravskou Lidovou konzervatoř. Už
během studií pracovala jako redaktorka i moderátorka
zpravodajství České televize. V roce 1994 začala mode-
rovat hlavní zpravodajskou relaci v TV Nova. Od roku
1996 nastoupila jako moderátorka večerního zpravo-
dajství do TV Prima a hlavní zprávy tam moderovala až
do roku 2006. Zpěv nadále studovala soukromě. V sou-

časné době spolupracuje s Jaroslavou Niederlovou.
Do divadla vstoupila prostřednictvím muzikálu. Tři
roky zpívala jednu ze sólových rolí v úspěšném muzi-
kálu Krysař. Pak už se zaměřila především na klasický
zpěv. Zúčastnila se několika mezinárodních soutěží.
Pravidelně vystupuje s Triem Amadeus. Spolupraco-
vala s řadou hudebních těles, např. se Severočeskou
filharmonií, Královéhradeckou filharmonií a Janáčko-
vou filharmonií Ostrava, hostovala v Hudebním
divadle v Karlíně a v Městském divadle Karlovy Vary.
Na společných projektech spolupracovala s Kateřinou
Englichovou, Lubomírem Brabcem, Jaroslavem Svěce-
ným či Wihanovým kvartetem.
Spolu s Martinou Kociánovou vystoupí Kühnův dětský
sbor, který patří k nejvýznamnějším českým umělec-

kým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale
i v Japonsku, USA, Kanadě, Mexiku, Singapuru
a Malajsii. Za více než 75 let své existence vychoval
tisíce talentovaných dětí a naučil je lásce k hudbě
a umění. Z jeho nejnadanějších členů vyrostli význam-
ní umělci – dirigenti, režiséři, skladatelé, pěvci
i instrumentalisté. Mimořádnou uměleckou pověst
dokládají i oficiální pocty, jichž se tělesu dostalo,
včetně European Grand Prix z roku 1998. Sbor je pravi-
delně zván na velké hudební festivaly a prestižní kon-
certní turné. Vedle samostatných koncertů
spolupracuje se špičkovými orchestry, Národním diva-
dlem, Státní operou Praha i zahraničními operními
scénami. 

Jiřina Macháčková

Sbor paní a dívek láká mladé zpěvačky
Sbor paní a dívek funguje v Litomyšli od roku 1995.
V současnosti má dvaadvacet členek, pravidelných
zkoušek se ale účastní pouze sedmnáct z nich. „Rády
bychom mezi sebou přivítaly nové členky a omladily
tak věkový průměr sboru,“ říká jednatelka sboru Jind-
řiška Kubíčková. 
Porevoluční nadšení z obnovy spolkové činnosti
v Litomyšli je dávno pryč a pěvecké sbory se tak potý-
kají s poklesem zájmu veřejnosti a úbytkem členů.
„Lidé radši sedí doma u televize, a když s nimi mluví-
me, říkají, že se nemají zájem někde předvádět,“
posteskla si Jindřiška Kubíčková.
V příštím roce Litomyšl ožije chystanými oslavami 750.
výročí od povýšení na město. Stranou nehodlá zůstat
ani Sbor paní a dívek. „Společně se Symfonickým
orchestrem, Mužským pěveckým sborem a sborem
Vlastimil budeme nacvičovat operu Viléma Blodka
V studni, kterou předvedeme Litomyšlanům na konci
května příštího roku. Připravuje se také dalších pět
společných vystoupení v okolí Litomyšle,“ uvedla
Jindřiška Kubíčková. 
Od října tohoto roku stojí v čele sboru nová sbor-
mistryně Hana Vanišová, která taktovku převzala
od Markéty Pohorské. „Již dříve jsem věděla, že Sbor

zpěvu si odnesla již od své matky, která byla po celý
život sbormistryní. Je absolventkou Střední peda-
gogické školy v Litomyšli, jejíž pěvecký sbor rovněž
navštěvovala. Na vysoké škole v Brně vystudovala
obor učitelství pro první stupeň základních škol.
V minulosti sama založila a vedla několik dětských
sborů. 
Sbor paní a dívek není pouze školou zpěvu, jeho člen-
ky se na zkouškách chtějí setkávat, povídat si a něco
se naučit. „Není to rozhodně o tom, že bychom se
scházely a hrály si na nějaké profesionálky a to se mi
líbí,“ říká nová sbormistryně, podle které je smyslem
sborového zpívání především radost z díla a ze společ-
ného setkávání.
V budoucnu by klasický repertoár sboru mohl projít
drobnými změnami. „Pro zpěváky i posluchače může
být i zajímavější něco méně obvyklého, třeba doplnění
produkce o nějaké hudební nástroje nebo ozvláštnění
drobným pohybem. Ten vylepší každé vystoupení,“
říká Hana Vanišová, která chce na modernější a sviž-
nější skladby nalákat i mladší zpěvačky. 
Sbor paní a dívek se pravidelně schází na zkouškách
každou středu od 19.30 v budově Tunel ZUŠ Litomyšl. 

Text a foto Prokop Souček

paní a dívek hledá sbormistra, v té době však pro mě
nebylo možné nabídku přijmout. Sbor na mě ale
počkal - bývalá sbormistryně odešla do Brna.
Původně jsem předpokládala, že se budu pouze roz-
koukávat a zpívat, ale hned na první zkoušce jsem
byla oslovena, jestli bych nemohla sbor vést,“ vzpo-
míná nová sbormistryně, jež ve sboru zpívá po boku
matky svého manžela a švagrové. Hana Vanišová
pochází z muzikantské rodiny. Základy sborového

Večer Magdaleny Dobromily Rettigové přivítá
Magdalenu Dietlovou a Aleše Cibulku

Již 13. večer Magdaleny Dobromily Rettigové pořádá
poslední sobotu v lednu, 31. ledna 2009, od 19.00
hodin Sbor paní a dívek. Návštěvníky bude večerem
provázet moderátor Českého rozhlasu Aleš Cibulka.
Těšit se můžete také na Magdalenu Dietlovou, která
bude hlavním hostem programu. O hudební
doprovod se postarají manželé Vedralovi z Vysokého
Mýta. Sbor paní a dívek společně s Mužským

pěveckým sborem zde zazpívá Pět českých
madrigalů od Bohuslava Martinů. 
Na své si přijdou i milovníci dobré kávy a domácího
pečiva, které již tradičně členky sboru na tuto akci
připravují. Vstupenky si budete moci zakoupit
od poloviny ledna v Informačním centru
na Smetanově náměstí.                                                     

-red-

Pěvecké Vánoce 2008
Potkat se s litomyšlskými pěvci o Vánocích není slo-
žité. Litomyšl a okolí zní jejich koncerty a sbory
vyjíždějí i za hranice okresu a kraje.
Letošní vánoční nadílka se jeví bohatší než obvykle.
K tradičním společným zpěvům, kdy kromě oblíbené
Rybovy vánoční mše zazní i méně známá, melodická
Marhulova Česká mše vánoční (Litomyšl 18. 12.,
Mladočov 26. 12.). Pěvecký sbor Vlastimil připravil
i vánoční vystoupení v Cerekvici (19. 12.), Sbor paní
a dívek v Lubné (6. 12.) a Mužský pěvecký sbor
ve Vysokém Mýtě (14. 12.).
Vystoupení pěveckých sborů na náměstí v Litomyšli
u příležitosti adventních trhů 13. 12. a 20. 12. jistě
přispěje k vytvoření té správné nálady návštěvníků.
Na pódiu se vystřídají všechny sbory, některé i opa-
kovaně.
Nesmíme zapomenout ani na pravidelného účastní-
ka vánočních koncertů - Litomyšlský symfonický

orchestr, který pod vedením dirigenta Jana Šuly
doprovodí společné koncerty, ať už to bude Rybova
mše v Pomezí (6. 12.), Hradci Králové (16. 12.), Lito-
myšli (18. 12), Budislav (26. 12.) a Neratově v Orlic-
kých horách (4. 1. 2009).
A na co se mohou pěvci spolu s posluchači těšit
v příštím roce? V rámci obnovené tradice operních
představení v Litomyšli si budou moci příznivci
vyslechnout operu Viléma Blodka V studni. Kromě
této opery připravují sbory i další premiéry. Vlasti-
mil odjede utužovat přátelské vztahy s Evropou
do Holandska a našlo by se i mnoho dalších připra-
vovaných akcí a koncertů.
Litomyšlany zveme ve čtvrtek 18. 12. v 18 hodin
do kostela Povýšení sv. Kříže na oblíbený vánoční
koncert. Bude zajímavé si vyslechnout dvě vánoční
mše-Eduarda Marhuly a Jana Jakuba Ryby.

Josef Veverka

KADEŘNICTVÍ 
Jarmila Rožková

Mařákova 1087
Budova ČSAD, 1. patro
(vchod z ulice
T. G. Masaryka,
zezadu budovy)

Otevírací doba Po - So
dle objednání .
Telefon: 737 161 414    

Adventní varhanní
a pěvecký koncert
Adventní varhanní a pěvecký koncert se bude
konat v neděli 21. 12. od 16 hodin v Evangelic-
kém kostele Na Lánech. Na varhany bude hrát
Josef Coufal, zazpívá Iveta Benešová a sbor.
Na programu jsou skladby: William Byrd - Fanta-
sia, Johann Pachelbel - Ciaconna f-moll, J. S.
Bach - Toccata a fuga d-moll, „Dórická“, César
Franck - Chorál č. 1, E-Dur, Otmar Mácha -
Vánoční toccata, Svatební toccata. Srdečně zve 

Farní sbor českobratrské církve evangelické
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Je tomu dva týdny, co jsem se vrátil z Jihoafrické
republiky, kde jsem měl tu příležitost po dobu více než
dvou týdnů působit jako přednášející v cyklu biblicky
zaměřených přednášek. Pro každého z nás, kdo není
zvyklý cestovat na Jižní polokouli, je neobvyklé si
představit, že v tuto chvíli tam končí jaro a začíná léto,
všechno kvete a voní a zároveň s tím obchodníci mezi
vystavovaným letním zbožím mají ve výkladech Svaté-
ho Klause s bambulí na čepici a další předvánoční pro-
priety.
Port Elizabeth je město s relativně dlouholetou histo-
rií, portugalskými mořeplavci poprvé navštívené 4
roky před Kolumbovým objevením Ameriky. Nádherné
písečné pobřeží se chystá na největší nával návštěvní-
ků především v období Vánoc a Nového roku, kdy se
teploměr konečně začne šplhat nad 30 stupňů
a zimomřivějším černým Afričanům začne být teplo,
takže překonají svou nechuť ke koupání a vydají se
k moři.
Při pobytu v této zemi a každodenních povinnostech,
spojených s přípravou jedné, někdy i dvou přednášek
denně, jsem měl to štěstí, že jsem mohl práci v Africe
na postu kazatele rozšířit také o návštěvy v domovech
u věřících nebo jejich sousedů či příbuzných. Sám
jsem si o to řekl. Většinou se jednalo o návštěvy
u nemocných či jinak ztrápených.
Sbor, do kterého jsem byl povolán, stojí v chudší oblas-
ti, ale je zde zavedená elektřina a velká část domů je
zděných, tedy ne úplně nejchudších. Vedou tu asfalto-
vé cestičky a u domů občas stávají i více či méně
improvizované, někdy řádné garáže. Některé domy
dokonce mívají kolem i kousky zeleně. Ale opravdu
nenápadně malinko. Pozemky jsou obvykle pronajaté
a velmi malé. Šesti – sedmi členná rodina mívá v prů-
měru k dispozici dům o třech místnostech v rozloze
kolem 45-50 m2.
Jednoho dne jsem byl opět pozván k vážněji nemocné-
mu. Procházíme slumem, tedy chudinským „sídlištěm“
v přízemních chatrčích a baráčcích. Mí průvodci kon-
statují, že ještě před 14 lety, v době apartheidu, bych
se na tato místa nikdy nedostal. Nehledě na mé prů-
vodce, bych skončil mrtvý někde v příkopu. Dnes
kolem mne pobíhají psi a povlávají všudypřítomné
zbytky igelitových tašek všech barev. Zvědavých dětí
i dospělých je kolem vždycky dost a máme možnost se

s nimi zastavit a prohodit pár slov. Obrázky z mých
návštěv se vždy opakují - dům bez vytápění, vchod
přímo do jakéhosi obýváčku, kolem domu houf dětí,
co koukají s prsty v ústech na MULUNGU - bělocha.
V sousední místnosti leží nemocný, přikrytý přikrýv-
kami, obvykle s kulichem na hlavě kvůli chladu (teď
na konci jara je tu přes den obvykle mezi 19 - 23
stupni).
U lůžka nemocného, než se jdeme modlit a než přečtu
nějaký text z Bible, se obvykle chci něco o tom člově-
ku dozvědět, ptám se na jeho vztah s Bohem, mluvíme
o odpuštění, Boží milosti a přijetí, o jeho nemoci
a touhách atd.
Na návštěvě, o které s vámi chci mluvit, mi řekli, že
ležící, nemocný muž, je doma na nemocenské už půl
roku, je mu 36 let a jeho přáním je, aby se mohl vidět
s dětmi. Má dvě, jednomu je teprve 8 měsíců.
Když jsem se zeptal, co mu je, řekl mi - TB. „Ty bláho,“
říkám si, on má TBC. Sice jsem očkovaný, ale co tady
dělám? Podávám mu ruce a on má tuberu, jestli je
otevřená, no nazdar!
Ale pak mi to došlo, uklidnil jsem se. To nevypadá
na tuberkulózu. Spíš bych hádal na AIDS. Mohl měřit
tak 175 centimetrů, ale na váhu bych mu odhadnul tak
42 kilo, možná ani ne. Když jsem ho při přivítání vzal
za rameno, byl kost a kůže.
Pomodlili jsme se, pobavili se s jeho maminkou, kolem
proběhla jeho sestra, černošský albín... Bylo mi hlou-
pé se s nemocným fotografovat jako se zvířátkem, ale
sami mi to navrhli. Ukázal jsem mu foto na displeji,

Neobvyklé vánoční zamyšlení
rozloučili jsme se a odcházíme. Když jsme procházeli
slumem, ptám se svého průvodce – „Cože to má? TB?“ 
Benjamin, velmi milý starší bratr mi říká - „Má HIV,
AIDS, jestli to chceš slyšet. Nevím proč, ale tihle
nemocní se za svou nákazu stydí, ale nakonec, stejně
to všichni vědí... Mimochodem, jeho nejmladší syn se
s AIDS narodil, ale to on ti už neřekl…"
Milí přátelé, víte to? Afrika trpí pandemií AIDS.
A Jihoafrická republika má největší počet obyvatel
na celém světě, žijících s AIDS - 5,5 milionu z celko-
vých 47 milionů obyvatel. Více než 1 tisíc jich denně
na tuto nemoc umírá. 10,8% obyvatel starších 2 let je
nakažených virem HIV. Průměrný věk obyvatel v této
zemi je 58 let. Bez viru HIV by to bylo 64 let. Pro zají-
mavost - 21% jihoafrických učitelů je nakaženo touto
nemocí.
Přesto - největší metlou tohoto kontinentu jsou jiné
nemoci: tuberkulóza, malárie, akutní průjmová one-
mocnění a zápal plic. Kde v tomto žebříčku je AIDS,
zda na třetím či čtvrtém místě, závisí na té – které
zemi. To je síla, ne?
Před námi jsou vánoční svátky, svátky připomínající
narození Ježíše Krista. Pro většinu lidí v nich bude
Ježíšek pouze Jezulátkem, chlapečkem, jehož činnost
vlastně ani netuší, jen znají Jeho jméno, vyslovují je
automaticky, bez rozmyslu a přemítání o jeho hloubce. 
Ale my víme, že tento chlapec dospěl v muže. Miloval
každého z nás dříve, než jsme si vůbec uvědomili Jeho
existenci. V dospělém věku se pak dobrovolně, jak
bylo předem Jeho záměrem, vydal jako oběť za hříchy
každého z nás. Po třech dnech v hrobě byl vzkříšen
a od té chvíle je nadějí pro všechny ztrápené celého
světa. Ještě za svého života, před smrtí na kříži, nav-
štěvoval Ježíš nemocné a vléval do nich svou přítom-
ností nový život.
Nemusíte jako já za bídou a neštěstím cestovat deset
tisíc kilometrů. Lidé nešťastní, ztrápení žijí také u nás.
Udělejte si ve vánočním shonu čas na úsměv, čas
na návštěvu u těch, kteří nepotřebují dlouhá slova,
stačí vaše přítomnost. Bible to vyjadřuje ústy Pána
Ježíše takto: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi,
tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci.“
(Matouš 7:12)                                                 

Aleš Kocián,
Kazatel Církve adventistů v Luži a Litomyšli

Vánoční a novoroční bohoslužby církví
v Litomyšli 2008/2009

Církev bratrská
21. 12.: Dětská vánoční bohoslužba v EŠC –
od 15.30
25. 12.: Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně,
10.00
31. 12.: Bohoslužba k ukončení roku, 17.00
1. 1.: Novoroční bohoslužba, 10.00 
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
ve Sboru Církve bratrské (Nádražní 526) naproti
vlakovému nádraží. 

Církev českobratrská evangelická
21. 12.: Dětská vánoční besídka, 9.00
21. 12.: Adventní koncert (Josef Coufal varhany
a Iveta Benešová a spol. sborový zpěv), 16.00 
25. 12.: Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně, 9.00
26. 12.: Bohoslužba, 9.00
28. 12.: Bohoslužba, 9.00, odpoledne turnaj
všech generací v pingpongu
31. 12.: Bohoslužba k ukončení roku, 17.00
1. 1.: Novoroční bohoslužba s vysluhováním Večeře
Páně, 9.00
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
v Česko-bratrském evangelickém sboru (A. Tomíčka
69-1)

Církev československá husitská
16. 12.: Bohoslužba se svátostí pokání a Večeří
Páně od 15.30.
24. 12.: Bohoslužba večerní , 22.00
25. 12.: Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně,
8.30 Litomyšl, 11.00 Trstěnice 
31. 12.: Bohoslužba večerní  se svátostí pokání,
16.00
1. 1.: Novoroční bohoslužba s vysluhováním Veče-
ře Páně, 9.30
Bohoslužby se uskuteční v kostele (Toulovcovo
nám. 156)

Církev římskokatolická
24. 12.: Bohoslužba štědrovečerní pro rodiče
s dětmi, 15.00
24. 12.: Bohoslužba vánoční, 22.00
24. 12.: Bohoslužba půlnoční, 24.00
25. 12.: Bohoslužby,  7.30, 10.15, 17.45
26. 12.: Bohoslužby, 7.30, 10.15, 17.45
31. 12.: Bohoslužba děkovná  k ukončení roku, 16.00
31. 12.: Bohoslužba ke vstupu do Nového roku, 23.00
Novoroční bohoslužby, 7.30, 10.15, 17.45 
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
v kapitulním kostele

Dětská vánoční
slavnost Církve
bratrské
21. prosince 2008 v 15.30 proběhne dětská vánoční
slavnost Církve bratrské v zámeckém pivovaru. 
Děti z nedělních besídek CB si pro vás pod vedením
svých učitelů připravily divadelní scénku, protkanou
vánočními písněmi a koledami. 
Přijďte si s námi připomenout, co že se to vlastně před
asi 2000 lety stalo. 
Vstupné je dobrovolné a veškerý výtěžek bude věno-
ván na stavbu nového kostela Církve bratrské v Lito-
myšli.                    Těší se na vás děti a učitelé besídek

Nemocný HIV - Mxolisi Manona

Domácí cukrárna
Anna Taberyová, Lubná 304
nabízí zakázkovou cukrářskou výrobu,
přijímám objednávky
na vánoční cukroví.
Tel.: 461 100 240, 724 225 497
www.domacicukrarna.cz.
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Válečný rok 1918 v Litomyšli – listopad
Poslední měsíc roku 1918 zase o něco přiblížil život
mírovým podmínkám, ale úplný klid ještě zdaleka
nenastal. Byly oficiálně zrušeny Národní výbory, svůj
úkol - zajištění převzetí moci - splnily, a správu pře-
vzaly zpět obecní a státní úřady. Také hospodářské
rady měly nadále jen poradní funkci.
Zlepšilo se zásobování. Na lístky bylo možné zakoupit
více chleba i mouky, oboje bylo také kvalitnější. Strhly
se tak rvačky o kvasnice, každý si chtěl upéct za války
téměř zapomenutou vánočku. Naopak hrozilo, že
na Vánoce nebude kuřivo. Německá fabrika ve Svita-
vách nesouhlasila se složením peněz na litomyšlském
berním úřadě, chtěla je dostat sama. Vyřešilo to až
vyslání vojska do Svitav. Do Litomyšle měl přijet tran-
sport s tabákem. Němci z Janova se nechali slyšet, že
jej přepadnou, proto ho museli doprovázet vojáci.
Pád Rakouska nepřežily některé přespříliš s ním sváza-
né litomyšlské spolky. V prosinci se rozešla Beseda,
zanikl i ostrostřelecký spolek. Jiné organizace naopak
začaly svoji činnost obnovovat. O kulturní zážitky se
v prosinci starali i přespolní. Arne Novák přednášel
o českých ženách v literatuře. Přijela dudácká beseda
Čeňka Zíbrta. Stále nenormální podmínky dokazovalo,
že ke své cestě musela využít nákladního vlaku.
A Zíbrt si místo kytic vyžádal chléb a mouku. Ve spo-
lečnosti převládl optimismus. Oslavy Silvestra proběh-
ly ve velkém stylu.
Vážnější potrestání lichvářů bylo zameteno pod kobe-
rec. V jednom hostinci byli v prosinci přistiženi zbo-
hatlíci, kteří hráli ferbla o vysoké částky, ale záležitost
byla řešena jen jako přestupek (nepovolený hazard).
Nikdo nezjišťoval, odkud jejich peníze pocházely.
Nepořádky byla zjištěny i v litomyšlské odbočce Červe-
ného kříže.
Gymnaziální studenti si nově nabytou svobodu vyloži-
li po svém. Zorganizovali jednodenní stávku kvůli
neoblíbenému učiteli, přezdívanému Kolera. Vypravili
dokonce deputaci za ministrem školství Habrmanem
do České Třebové a protestovali na zemské školní radě
proti stávkokazům. Profesor byl nakonec přeložen, ale
ředitel si vysloužil pokárání, že nedostatečně hájil uči-
telovu autoritu. Studenti získali žákovskou autono-
mii, ale jejich nadšení brzy vyprchalo, když s právy
přišly také povinnosti.
Vypořádávání se s následky války bylo pomalé a zdlou-
havé. V lednu 1919 se místní obchodníci dohodli
na snížení cen, aby předešli rabování, ke kterému
došlo v některých okolních městech. V dubnu 1919
začala vnucená správa knížecího velkostatku. Aprovi-
zační komise se rozešla v květnu 1919. Rekvizice trva-
ly až do roku 1921.
V prosinci 1918 se do Čech vrátili první legionáři (ital-
ští), jeli rovnou na Slovensko, v Litomyšli se objevili až
počátkem příštího roku. Situace na Slovensku byla
výbušná ještě dlouho. Desítky litomyšlských sokolů
vyjely v únoru 1919 do Bratislavy, aby tam hájily ohro-
žený vjezd československé vlády. Sokolové v březnu
1919 drželi také „Stráž svobody“ při kolkování banko-
vek. A přes sto padesát jich začalo s vojenským výcvi-
kem, když maďarská republika rad v květnu 1919
napadla Slovensko. Do války trvající do července
nakonec zasáhlo dvanáct mužů z Litomyšle. Poslední
ruští legionáři se vrátili až v roce 1920.
V minulém režimu angažovaní lidé si kupovali veřejné
mínění vstupem do Sokola nebo příspěvky na pozůsta-
lé po legionářích. K Čechům se začali více hlásit i Židé.
Národní jednota ale vzala brzy za své. Oslavy 1. máje
1919 již neproběhly jednotně, zvlášť slavili lidovci
i agrárníci. Rolníci pořádali i další průvod 25. května,
dostalo se jim tehdy nadávek do keťasů a kluci po nich
dokonce házeli kameny. Není proto divu, že když poté
přišli lidé z Litomyšle nakupovat do Kornic mléko
a vejce, „… tu sedláci spustili ‚Vy neřádi, jděte odtud.
Vy nás budete kamenovat‘ a ‚ Těm psům litomyšlským
nic nenecháme‘.“
Uctíváni začali být noví hrdinové, často způsobem
podobným době minulé. Školy byly vyzdobeny portré-
ty Masaryka, Wilsona, českými a americkými vlajkami.
Byly oslavovány Masarykovy narozeniny a v červenci

1919 dokonce i Den nezávislosti. Demokracie byla
konečně naplněna, když volební právo získaly také
ženy. Pět jich po obecních volbách v červnu 1919
zasedlo i v litomyšlském zastupitelstvu. Novým purk-
mistrem se stal František Lašek.
Vzpomínka na válku zůstávala živá dlouho. 28. října
1930 byl na křižovatce Havlíčkovy a Nádražní ulice
odhalen pomník obětem války podle návrhu Antonína

Ausobského, později osazený deskou se jmény sto
dvou padlých občanů města. Odstranili ji nacisté.
V roce 1959 byl památník, doplněný o připomínku
druhé světové války, přemístěn před sokolovnu.
Ovšem bez desky se jmény, protože na ní figurovali
komunistům nepříjemní legionáři. Poškozená deska
nebyla osazena dodnes (je uložena v Regionálním
muzeu v Litomyšli).                          Petr Chaloupka, RML

Transport tabáku ze Svitav
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Tříkrálová sbírka
Charity ČR

Náměstí je
přeplněné auty
Souhlasíme s vámi, pane starosto, jsme plně přesvěd-
čeni, že naše milé litomyšlské náměstí je přeplněné
zaparkovanými auty. Kdo chce, vidí, jak je tento pro-
blém řešen v jiných městech. Parkování u domů
a obchodů okolo náměstí je samozřejmostí. Parkovací
místa je třeba využít hlavně pro nákupy. V nejvíce
exponovaných časech je třeba ale upravit výši parkov-
ného. Kdo nenakupuje, zaparkuje mimo náměstí, a asi
i levněji…
Parkování uprostřed náměstí je však třeba zrušit. Jsme
si vědomi, že je to problém a těžko se hledají náhradní
pozemky. Ceníme si toho, že se město snaží problém
postupně řešit.
Například staronová kašna v Moravské Třebové je nád-
hernou stavbou tamního náměstí, v jehož prostředku
se nachází klidová zóna.
Co nejdříve je třeba dořešit obchvat Litomyšle R 35
mimo centrum města a zrušit ten strašný průjezd měs-
tem okolo Lidového domu. Pro místní provoz by šlo
využít třeba jen půl dosavadní silnice první třídy
a ostatní komunikace. V prostoru mezi starou světel-
nou křižovatkou a parkovištěm u SZTŠ zbudovat třeba
i poschoďové parkoviště.
Věříme, že odborníci i čas vše zdárně vyřeší!

Jaroslav Jiráček a přátelé

Nekalá konkurence, nekalá soutěž, ano či ne?

Co je to nekalá konkurence a nekalá soutěž? Jde
o právní pojmy související s obchodním, trestním
i obchodním právem. Podle právní dikce jde o ty pří-
pady, kdy někdo zneužívá a deformuje konkurenční
prostředí s cílem svého ekonomického konkurenta
poškodit nebo zcela zničit.
Je tento případ možné aplikovat na Domov mládeže či
ubytovací zařízení YMCA u nás v Litomyšli? Majitelé
ubytovacích zařízení v Litomyšli podali celou řadu
stížností na Krajský úřad v Pardubicích a Úřad
pro hospodářskou soutěž v Brně a vše je v řešení.
Domnívám se, že celá věc je složitá a vyžadovala by
velmi podrobný právní rozbor. Domovy mládeže,
jejichž zřizovateli jsou školy a krajské úřady, jsou roz-
počtové a neziskové organizace. Všichni víme, jaké
problémy s finančními prostředky má rezort školství,
a tak vidím jako zcela přirozené, že v době letních
prázdnin jsou tato zařízení využívána jako ubytovací
zařízení nižší kategorie. Školy by měly potom příjmy
z těchto aktivit investovat do oprav svých ubytova-
cích zařízení (a věřím, že tak činí). Tato ubytovací
zařízení přece nemohou konkurovat penzionům
a hotelům střední a vyšší kategorie a jen dotváří při-

rozený výběr volby ubytování během prázdnin
v našem městě. Takto jsou využívány domovy mládeže
a vysokoškolské koleje v celém světě a naše město
nemůže být výjimkou. Možnosti levného ubytování
využívají tradičně studenti, kteří poznávají svět. Když
si vzpomenu na svá mladá léta, využíval jsem této
možnosti na kolejích v Praze, Varšavě, Gdaňsku
i v Budapešti. Jako student bych nešel nikdy do draž-
šího hotelu nebo penzionu. Naopak v dnešní době si
jako muž středního věku neumím představit, že bych
někde v Evropě či u nás tato zařízení vyhledával. Dom-
nívám se, že ani náš domov mládeže nechce někoho
ekonomicky poškodit nebo zničit a nedeformuje ani
konkurenční prostředí.
Poněkud odlišná je situace v ubytovacím zařízení
YMCA a ubytovacích zařízeních postavených z růz-
ných dotací obecně. Zde je rozhodující účel, k jakému
bylo zařízení vybudováno, a schválený způsob, jakým
bude dosaženo udržitelného hospodářského výsled-
ku. Dále zaleží na tom, zda jde o ziskovou nebo nezis-
kovou organizaci. Podstatný rozdíl proti domovům
mládeže a kolejím je v době a účelu užívaní. Ubytova-
cí zařízení YMCA ubytovává celoročně, domovy mlá-
deže ubytovávají jen sezónně. Věřím, že v tomto
zařízení je provozováno vše v souladu s pravidly hos-
podářské soutěže, což nám brzy potvrdí i kontrola
orgánů státní a krajské správy.          Jaromír Odstrčil

Policisté varují před mož-
ným výskytem podezře-
lých osob pohybujících se
v osobním vozidle. Osád-
ku vozu tvoří mnohdy tři ženy tmavší pleti. Řidičem
vozu bývá muž. Před nedávnem byla podobná osádka
vozidla zaznamenána na Havlíčkobrodsku a následně
pak na Poličsku. 
Policisté žádají obyvatele, aby byli velmi obezřetní
a v případě výskytu podezřelých osob, okamžitě kon-
taktovali policii prostřednictvím linky tísňového volá-
ní 158. Tyto osoby se dají snadno identifikovat. Snaží

se vždy vetřít do vaší
přízně, pod smyšlenými
legendami, například
nabízejí opravu vozidla

pro rodinné příslušníky, vrací přeplatky energií, plynu
a vody, mají v nemocnici nemocné a nutně potřebují
půjčit hotovost nebo potřebují vodu do chladiče vozu.
Jiní o sobě říkají, že jsou slušní a shánějí staré železo. 
Setkáte-li se s podobným osobami, prosím, okamžitě
uvědomte policisty.  Pomůžete tím předejít krádežím,
spáchaných na našich rodičích a prarodičích. 

nprap. Anna Štegnerová, tisk. mluvčí PČR OŘ Svitavy

Podle staré tradice vycházejí
po Novém roce do ulic měst a obcí
České republiky skupinky tříkrálo-
vých koledníků. Původ tradice je
ve středověku, kdy se ve městech
a na vsích hrály hry o Třech králích.
Představení vyprávěla o trojici mudr-

ců z dalekého východu, kteří se přišli poklonit dítěti
v betlémských jesličkách – nově narozenému Králi lidí
– a předat mu své dary: zlato, kadidlo a myrhu. Chudé
děti pak chodily 6. ledna v přestrojení za Tři krále
po domech, zpívaly lidem koledu „My tři králové“
a posvěcenou křídou psaly na veřeje dveří písmena
K + M + B, jež nejsou iniciály tradičních jmen králů
Kašpar, Melichar a Baltazar, ale zkratkou latinského
„Christus mansionem benedicat“, což lze přeložit jako
„Ať Kristus žehná tomuto domu“. Od dobrých lidí za to
dostaly drobný dar na přilepšenou.
Dnes nekoledují chudí a potřební, ale koleduje se
pro potřebné: chudé, nemocné, postižené, seniory,
děti bez rodičů, lidi opuštěné, bez domova… Charita
se pořádáním Tříkrálové sbírky snaží získat prostředky
na rozsáhlé spektrum aktivit, které realizuje ve pro-
spěch lidí ve všech kategoriích sociální potřebnosti.
Peníze z posledních ročníků sbírky v Litomyšli a okolí
tak byly využity na provoz sirotčince v arcidiecézi
Dhaka v Bangladéši, obnovu v oblastech postižených
povodněmi na východním Slovensku, vybavení a pro-
voz služeb domácí péče a přímou pomoc potřebným
lidem a rodinám v mikroregionu. Všem dárcům patří
poděkování – vždyť právě i jejich příspěvek pomohl
uskutečnit něco, co by jinak nebylo možné, a snad tak
učinit svět o něco lepším.
V nadcházejícím ročníku sbírky vyrazí tříkráloví koled-
níci do ulic Litomyšle a okolních obcí v sobotu 10.
ledna 2009. Až u vás zazvoní Tři králové a prokáží se
pověřením Charity ČR, prosíme, neváhejte jim otevřít
nejen dveře, ale také svá srdce.
Ve čtvrtek 8. ledna se jako poděkování všem dárcům
a koledníkům v kostele Povýšení svatého Kříže usku-
teční koncert Smíšeného pěveckého sboru KOS a jeho
polských hostů. Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude součástí fondu Tříkrálové sbírky.

Karel Bělohlávek, Farní charita Litomyšl

Varujeme před výskytem podvodníků,
okrádají naše rodiče a prarodiče

Bylo zaregistrováno občanské sdružení Patriot
Dne 30. 10. 2008 bylo zaregistrováno občanské
sdružení Patriot (číslo registrace: VS/1 –
1/73380/08-R). Sdružení je dobrovolný, nezávislý
spolek občanů žijících v Litomyšli, dále pak fyzic-
kých a právnických osob (živnostníků, podnikatelů,
organizací…), které mají sídlo nebo provozovnu
v Litomyšli. Cílem sdružení je získávání informací
a komunikace se státními orgány (zejména měst-
ským úřadem) k zajišťování a hájení společných
zájmů, za rovné podmínky v podnikání, za příjem-
ný život ve městě Litomyšl.

V současné době se intenzivně zabýváme řešením
problematiky parkování v centru města. Dne 9. 12
se koná schůzka výboru sdružení s představiteli
města, kde se bude moci sdružení k dané proble-
matice vyjádřit.
Podrobné informace najdete na www.patriot.lit.cz
Sídlo: Litomyšlský Patriot, Smetanovo nám. 91,
570 01 Litomyšl, IČ: 265 80 756
Kontakt: e-mail: info@patriot.lit.cz

Výbor sdružení Litomyšlský Patriot

Prodej vánočních stromků
Městské lesy budou prodávat

vánoční stromky ve čtvrtek
11. prosince od 9 od 16 hodin

na tradičním místě u věže
na Smetanově nám.

a v pátek 12. prosince
na Správě městských lesů

ve Strakově v časech
od 9 do 15 hodin.

Taneční škola AMOR  zahájí nový

KURZ
ORIENTÁLNÍHO

TANCE
v pátek 5. ledna 2009

v 18.30 hod v tanečním sále ZUŠ (Tunel) v Litomyšli

Bližší informace a přihlášky na tel.  728 684 634,
e-mail:  A. Moravkova@quick.cz

www.amor-orient.com
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Nové knižní tituly v Městské knihovně

Kalendárium Litomyšle
na měsíc prosinec 2008
380 let - 19. 12. 1628 se narodil v Počátkách Tomáš
PEŠINA z ČECHORODU, katolický kněz, historik a spi-
sovatel. Od roku 1657 byl děkanem v Litomyšli a vydal
své některé práce v tiskárně v Litomyšli.
130 let - 6. 12. 1878 se narodil v Budislavi Josef
DOLEŽAL, pedagog, hudební skladatel. Působil
ve Vysokém Mýtě. Autor divadelní hry se zpěvy Pohád-
ka o Honzovi, autor klavírních skladeb a písní. 
125 let - 19. 12. 1883 se narodil Leopold EISNER,
majitel továrny Linka v Litomyšli. Za odbojovou čin-
nost byl popraven v Pardubicích v roce 1942.
120 let - 24. 12. 1888 se narodil Miroslav ZEDNÍK,
učitel ve Sloupnici a v Litomyšli. Legionář, filatelista
a Sokol.
120 let - 26. 12. 1888 se narodil Jaromír KLIKA, bota-
nik a spisovatel, profesor na litomyšlském gymnáziu.
Později se stal děkanem na Vysoké chemické škole
v Praze.
105 let - 14. 12. 1903 se narodil v Jarošově František
FIALA, geolog, petrograf. Byl synem řídícího učitele.
Rodina žila na Bělidlech.
100 let - 31. 12. 1908 se narodil Bedřich KREJČÍ,
okresní soudce v Litomyšli. Byl popraven v Pardubicích
v roce 1942 za účast v odboji.
80 let - 6. 12. 1928 zemřel v Litomyšli František
HOŠEK, hudební skladatel a kapelník městské hudby.
30 let - 13. 12. 1978 zemřel v Jablonci nad Nisou Jan
ČERNÝ, sochař, řezbář, sklářský výtvarník. Učil v Lito-
myšli, později na sklářské škole v Železném Brodě.
Autor nové techniky sklářských plastik.

360 let - Po skončených válkách roku 1648 bylo v Lito-
myšli napočítáno 86 bytů pustých a polopustých.
Město se snažilo tyto byty zvelebit a obsadit novými
majiteli.
80 let - V roce 1928 bylo otevřeno Městské muzeum
v budově po Piaristickém gymnáziu, kde sídlí dosud.
Do té doby bylo v budově reálky (dnes základní škola
v Zámecká ulici).
80 let - Velké oblibě se ve městě těšilo loutkové diva-
dlo. V té době mělo ve svém inventáři 30 velkých lou-
tek vysokých 75 cm a 100 dekorací a drobných
předmětů k různým hrám. V muzeu je část loutek
zachována. připravuje Miroslav Škrdla

Tchaj-Wan, Šotolová Eva -  Vzdělávání Romů, Baumjo-
hann – Rostlinolékař, Dardenne - Ubrousková metoda,
Pehle Tobias – Slepice, Vaříme pro „hladové“, Prévost -
Skandály v Bibli, Svaz knihovníků Čtenářství, jeho
význam a Praha, Kerssenbrock – Paracelsus, Alzheime-
rova nemoc, Poláčková - Himálajský deník, Tomáš
Miloš - O rozpouštění ega Schwarz - Parkinsonova
nemoc, Judt Tony - Poválečná Evropa, Bruce Steve –
Sociologie, Suchá Jitka - Trénink paměti pro každý…,
Obermajer - Ve svitu táborového ohně, Sokol Jan - Zůs-
tat na zemi, Tomšíček Jan - Do Vladivostoku…, Klener
Pavel - Jde to i slušně, Heaser Sue – Modurit, Bergene
Lise - Kouzelný patchwork, Biton Davis – Účesy, Jure-
witz-Freisc - Vládkyně Louvru, Naučte se fotit lépe!,

Štěpán Luděk - Dílo mlynářů a sekerníků, Nazer,
Mende - Slzy ticha, Čechov A. P. – Dramata, Brown
Sandra - Adamův pád, Mosse Kate –Hrobka, Kašpar
Jan - Tlučhořovic rodinka, Waltari Mika - Zázračný
Josef, neboli…, Gregorová - Kámen - hora – papír,
Jílek, Jan - Milování s hudbou, Farkas Péter - Osm
minut, Lozinski – Reisefieber, Boyle T. - Řeči řeči, Jeff-
ries - Nevydařená pomsta, Greene Niamh - Deník matky
na pokraji…, Dousková - O bílých slonech, Waltari
Mika - Bosá královna, Cartland - Vězenkyně lásky,
Křesťan - Jsem z toho jelen, Gogol Nikolaj - Zapiski
sumasšedšego, Nahai Gina - Kaspický déšť, Sewellová -
Ledová past, Woodiwiss – Navždy, Mooney Chris –
Pohřešovaná, Deghelt - Život té druhé

Nové služby v Městské knihovně
Protože se blíží Vánoce a každý z nás hledá vhodný
dárek, kterým by potěšil své blízké, připravila
pro vás Městská knihovna novinku – dárkové pou-
kázky.
Jako vánoční dárek můžete svým rodinným pří-
slušníkům nebo přátelům zakoupit registraci
do knihovny na celý příští rok, kurz trénování
paměti pro začátečníky i pokročilé či návštěvu
přednášek Litomyšlské univerzity třetího věku.
Základní kurz trénování paměti pro seniory má
deset lekcí a bude probíhat  od 21. 1. 2009
do 27.5.2009 každou sudou středu, a na podzim

ještě jednou a to od 11. 9. 2009 do 9. 12. 2009.
Pro příští rok jsme přichystali i novinku - kurz tré-
nování paměti pro pokročilé, který navazuje
na kurz pro začátečníky. Bude to osm lekcí od 28.1.
2009 do 6.5.2009 každou lichou středu.
Vzhledem k tomu, že Litomyšl i Litomyšlskou uni-
verzitu 3. věku čekají příští rok kulatá jubilea (750
a 10 let), je podle toho také připraven program
obou semestrů LU3V. Jaro bude věnováno našemu
krásnému městu a na podzim se vrátíme k oblíbe-
ným přednášejícím a tématům z minulých ročníků.

Za Městskou knihovnu Litomyšl Iva Pekníková

Litomyšlský Parkinson klub sídlí
nově v prostorách Rodinného centra

Litomyšlský Parkinson klub, který se schází jednou
za čtrnáct dní, přestěhoval místo svých setkání
z Domu s pečovatelskou službou do Rodinného centra,
které najdete na Toulovcově náměstí. Díky pochopení
vedoucí Rodinného centra, paní Petry Benešové a pod-
poře města můžeme využívat tyto krásně zrekonstruo-
vané prostory, které lépe vyhovují našim potřebám.
K dispozici je nám společenská místnost a herna, již
využíváme ke cvičení, které je nedílnou součástí
našich setkání. V současné době se scházíme v úterý
v liché týdny od 15 do 17 hodin. 

Kromě cvičení se věnujeme i dalším aktivitám, v září
a říjnu letošního roku jsme absolvovali na Litomyšl-
ském gymnáziu malý kurz práce s počítačem. Kurz
sestával ze 4 lekcí, učili jsme se základům obsluhy
počítače a práci s internetem, což pro pacienty s Par-
kinsonovou chorobou není vždy jednoduchá záleži-
tost. Kurz se všem moc líbil, a proto chceme poděkovat
za vstřícnost paní ředitelce Mgr. Ivaně Hynkové
a panu Ing. Jakubu Šmolíkovi za čas a trpělivost, které
nám věnoval.

Jana Valdhansová Kroužilová

Poděkování & blahopřání
V září jsem podstoupila operaci kyčelního kloubu

na ortopedickém oddělení nemocnice v Litomyšli.
Chtěla bych touto cestou poděkovat celému operační-
mu týmu i všem sestrám za vzornou péči. Zvláště
děkuji svému ošetřujícímu lékaři, doktoru Hebltovi,
nejen za péči, ale i za trpělivost a vždy milé jednání.

B. Janecká
Jménem všech spokojených účastníků srazu po 50

letech od ukončení školní docházky, který se konal
dne 18. října v restauraci Na Sídlišti v Litomyšli, děku-
jeme našim spolužačkám, které toto velmi milé setká-
ní zorganizovaly.           Jindřiška Pulkrábková

31. října skončila v Litomyšli Pečovatelská služba.
Proč se to stalo, nevím, ale je mi to velmi líto. My, co
jsme službu potřebovali, jsme byli na naše pečovatelky
zvyklí. Jejich vstřícné a ochotné chování nám usnad-
ňovalo náš zdravotní hendikep. Chtěla bych touto ces-
tou poděkovat pečovatelkám, nejen těm, které mi
svou službu poskytovaly, ale všem, které se této
záslužné práci věnovaly.

Mnohokráte vám děkuji a přeji vám na novém pra-
covišti nadále trpělivost, shovívavost a dobré srdce
pro staré a nemocné lidi.                 Dagmar Freybergová

Milé studentky V3.A VOŠ a SPgŠ Litomyšl, chtěly
bychom vám poděkovat za příjemné dopoledne, které
mohli díky vám prožít všichni naši malí pacienti.
Děkujeme a přejeme poklidné další studium.

Učitelky ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení
Dne 16. prosince oslaví své 70. narozeniny Marie

Lenochová z Pohodlí. Hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti do dalších let jí ze srdce přejí děti s rodinami.
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Vážená redakce, na úvod bych chtěla podotknout, že
jsem nikdy nikam nepsala a nejsem typ člověka, který
by byl stále s něčím nespokojen, nebo si na něco stě-
žoval. Vím, že budu „brečet na nesprávném hrobě“, ale
byla bych ráda, aby se co nejvíc lidí dozvědělo o tom,
co je možné a jak dovedou někteří lidé „správně“ vyu-
žít situace. 
Jsem zdravotní sestra a svou práci dělám ráda. Jedno-
ho dne se uzákonilo, že se zdravotní sestry musí zare-
gistrovat a celoživotně vzdělávat (pro ty nezasvěcené
to znamená, že musíme chodit na semináře, ty si musí-
me platit, (většinou kolem 400 Kč) a sbírat body, aby-
chom mohly pracovat tzv. bez dohledu a vykonávat
povolání zdravotní sestry (je to trochu složitější
na vysvětlení). A tak si na to tak nějak zvykáme, cho-
díme na semináře ve volném čase a sbíráme body.
Na seminářích se dozvídáme o rozličných způsobech
léčby různých nemocí a v podstatě se tak i navzájem
dělíme o zkušenosti. Člověk se kolikrát dozví dost zají-
mavé informace o různých možnostech léčby.
Osmého listopadu tohoto roku jedna nejmenovaná
organizace (nechci ji jmenovat z toho důvodu, že dělá
mnoho dobrého pro lidi, a já ji nechci nikterak poško-
dit. Mám ale dojem, že tentokrát pěkně naletěla…)

pořádala odborný seminář pro sestry. Přislíbena byla
účast jednoho lékaře z Prahy, jedné paní bakalářky,
která pracuje v FVN Praha, a jisté inženýrky Jany
Andersové. Jako vždy byl od nás vybrán při vstupu
poplatek 350 Kč a seminář začal. Celou dobu vystupo-
vala pouze paní inženýrka (pan doktor ani paní baka-
lářka se nedostavili a mám pocit, že se ani dostavit
neměli) a představovala nám výrobky firmy Biopron.
V polovině „semináře“ nám řekla, že budou ty Vánoce,
a tak nám nabízí výrobky za slevu dvacet až třicet pro-
cent. Také dodala, že specielně kvůli nám si udělala
kurz na to, aby nám mohla poskytnout úvěr od jisté
společnosti. Z odborného semináře pro sestry se
vyklubala prachobyčejná předváděcí akce firmy Biop-
ron, jedna z těch, na které za poplatek devadesát
korun důchodci a obchodní zástupci jim nabízí to
„nejlepší“ zboží na světě. 
Po přestávce se paní inženýrka pochlubila, jak už má
z našich řad pár zájemců, a stále mluvila o tom, že jsme
ty zdravotní sestry a jak tyto výrobky určitě dovedeme

ocenit. Když mělo dojít k předávání certifikátů, které
potřebujeme pro obhájení nebo získání registrace,
pověděla nám paní inženýrka, že musíme vyplnit při-
ložené dotazníky, jinak nám nic nedá. V přiloženém
dotazníku jsme kromě našeho jména, telefonního
čísla, pracoviště, spokojenosti s prezentací a výrobky
měly také vyplnit tři známé, kterým bychom výrobky
ještě mohly doporučit. Myslím si, že celá tato akce byla
pro nás sestry dost ponižující a paní inženýrka si zas
pěkně „namastila kapsu“. Bylo nás tam zhruba sto,
každá dala poplatek 350 Kč (to se na seminářích běžně
dává, někdy i více). Paní inženýrka zaplatila pronájem
sálu, zbytek si nechala, plus ještě provize ze smluv,
které tam uzavřela s důvěřivými jedinci. A ve finále
i certifikát bude zřejmě neplatný, protože to byl okopí-
rovaný kus papíru bez jména, příjmení a data naroze-
ní podepsaný nečitelným klikyhákem - takový si může
udělat každý. Když jsme za paní inženýrkou zašly, že
se nám tohle teda nelíbí, že máme pocit, že je to celé
podvod a ptaly jsme se jí, kde je ten slibovaný lékař
a bakalářka, nebyla ani schopna nám odpovědět. Cel-
kový dojem je tedy takový, že někteří lidi už nevědí, co
by udělali, aby se obohatili na úkor druhých, a je mi
z toho dost smutno.                             Šárka Bartošová

Poděkování 
dárcům krve
Transfusní oddělení v Litomyšli by rádo poděkovalo
svým dárcům krve za jejich ochotu pomáhat pacien-
tům. Můžeme se na vás spolehnout a vašim prostřed-
nictvím můžou hladce fungovat operační a akutní
oddělení.
Myslím, že dosah vašeho „daru“ si mnoho lidí neuvě-
domuje, ocení jej až tehdy, když se jich dotknou zdra-
votní obtíže, a podání krve nebo přípravků z ní
vyrobených je nezbytné. 
Srdečně děkujeme, že se na vás můžeme kdykoliv
obrátit a vy jste ochotní ze dne na den přijít a doplnit
nám nedostatkové krevní skupiny .
Rádi bychom upozornili, že od prosince tohoto roku
na našem oddělení provádíme i plasmaferesy. Bližší
informace o naší činnosti najdete na webových strán-
kách Litomyšlské nemocnice /www.litnem.cz/.
Přejeme vám všem příjemné prožití konce roku 2008
a v novém roce pevné zdraví.

Za kolektiv HTO Simona Leníčková 

Vzpomínka
Dne 21. listopadu 2008 si připomínáme
smutné výročí, deset roků, kdy od nás
navždy odešel nezapomenutelný man-
žel, otec i dědeček JUDr. Ladislav
Künyü.                           Vzpomíná rodina 

Sbírka Bílá pastelka letos nevidomým
přinesla bezmála 3,2 milionů

Při letošním devátém ročníku celonárodní sbírky
Bílá pastelka se vybralo 3.183.632 Kč. „Výtěžek sbír-
ky Bílá pastelka, která se tradičně koná v polovině
října u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole,
bude opět rozdělen na podporu služeb, jež pro nevi-
domé zajišťují pořadatelé sbírky Sjednocená organi-
zace nevidomých a slabozrakých ČR ve spolupráci
s Tyfloservisem, o.p.s. a krajskými TyfloCentry,“
sdělil při dnešním dni otevřených dveří prezident
SONS ČR Josef Stiborský.
Upřímné poděkování patří všem dárcům, kteří
i letos dvacetikorunou přispěli k udržení našich slu-
žeb těžce zrakově postiženým. „Samozřejmě děkuje-
me i všem dobrovolníkům, kteří se na úspěchu
sbírky podíleli,“ řekla patronka sbírky Mathilda Nos-
titzová. „V rámci dnešního dne otevřených dveří se
mohou všichni zájemci na vlastní oči přesvědčit, že

veškeré darované prostředky využíváme efektivně
a rozdělujeme je v naší organizaci na základě vnitř-
ních výběrových řízení,“ uvedl J. Stiborský. Ten
navíc ještě poděkoval i všem dalším partnerům,
kteří pomohli propagaci a realizaci sbírky Bílá pas-
telka. Mezi nejvýznačnější partnery patří hlavní
partner sbírky Allianz pojišťovna, dále Česká spoři-
telna, Duropack, Mitsubishi, Sony BMG, Karton Ser-
vis a další. Hlavními mediálními partnery již
tradičně byly rozhlasové stanice Frekvence 1 a Evro-
pa 2. Dále se o mediální podporu významně zaslou-
žily MF Dnes, Lidové noviny, Právo, Ref lex,
regionální Deníky Bohemia a Moravia a řada regio-
nálních rozhlasových stanic.
Výtěžek sbírky bude opět věnován na speciální
výukové programy pro nevidomé a těžce slabozra-
ké občany, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi
s bílou slepeckou holí, číst Braillovo bodové písmo
a další základní dovednosti, jež jim umožňují
samostatnější existenci a komunikaci s okolím.
Téměř polovina prostředků bude použita na kurzy
prostorové orientace a výuku čtení a psaní Braillo-
va písma pořádané obecně prospěšnou společností
Tyfloservis. Zbylá částka bude využita na další
výukové kurzy a programy (výuka ovládání speci-
álních pomůcek a komunikačních prostředků
pro nevidomé včetně upravených počítačů, podpo-
ra zaměstnanosti zrakově postižených), které
organizují SONS ČR a krajské obecně prospěšné
společnosti TyfloCentrum.

Václav Polášek

Kulturní komise v Dolním Újezdě vás srdečně zve
na prodejní vánoční výstavu, která se uskuteční 14.
prosince od 10 do 18 hodin v místní sokolovně.
•Odpolední program od 13.30 hodin (vystoupení děti
z MŠ, ZUŠ, ZŠ a následně hudební skupina Věneband)
•Medovina, svařené víno, punč a plno sladkostí.
•Dětská dílnička, malování vánočních ozdob, tradiční
ruční práce (řezbáři, perníčky, suché květiny, kerami-
ka, patchwork, paličkování, slaměné ozdoby atd.)

Těšíme se na Vaší návštěvu

Pozvánka na výstavu

Děkujeme Vám za projevenou

důvěru v uplynulém roce

a do nového roku 2009 Vám

přejeme hodně zdraví, štěstí,

osobních i pracovních úspěchů.

Současně se těšíme

na další společnou

spolupráci.

Tradiční prodej
vánočních stromků

před Lidovým domem
v Litomyšli bude probíhat

ve dnech: 10. – 12. prosince
a 15. – 19. prosince

Vždy od 9 do 16 hodin.

Zneužívání nutnosti registrace zdravotních sester

Autogramiáda
Novou knihu Lichožrouti, která je určena jak dětem,
tak dospělým, budou v sobotu 13. prosince od 11.00
v Knihkupectví Paseka v Litomyšli podepisovat její
autor Pavel Šrut a ilustrátorka Galina Miklíková. 
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Dne židovské kultury na litomyšlském gymnáziu
se účastnil i spisovatel Ivan Klíma

Akce s názvem Den židovské kultury se konala 24.
listopadu na Gymnáziu Aloise Jiráska. 
Více než sedm desítek gymnazistů se při ní snažilo
zmapovat fenomén židovství po všech jeho stránkách.
Představena byla řada studentských prací s židovskou
tematikou. Nechyběly ani ukázky židovské kuchyně,
písní či nepřekonatelné židovské anekdoty Karla
Poláčka. Prezentovány byly i výtvarné práce na souvi-
sející témata.
Se studenty se o své zážitky z koncentračního tábora
v Terezíně přijel podělit i bývalý vězeň tohoto ghetta,
spisovatel Ivan Klíma.
Den židovské kultury završil studentský projekt Pod
hvězdou Davidovou, který se zrodil v hlavách studen-
tů po návštěvě památníku v Terezíně před třemi lety.
Projekt měl mít původně dějepisno-historický rozměr.
Brzy se ale přidaly i gymnaziální profesorky Iva Pulgre-
tová a Jitka Hendrychová a celé akce se rozšířila
o rovinu hudebně literární a výtvarnou. 
Podle slov hlavní organizátorky Ludmily Marešové-
Kesselgruberové představuje židovství významnou
část naší kultury. V osnovách však podle jejího mínění
tomuto fenoménu není věnován dostatečný prostor.
„Protože jsem dějepisářka, vím, že zde jsou reálné
potřeby technického rázu a vy musíte během roku
stihnout probrat celou řadu témat. Chtěla jsem, aby se
fenomén židovství vyloupl v širším měřítku, než je
měřítko úzkých hodinových dotací,“ uvedla Ludmila
Marešová - Kesselgruberová.  Den židovské kultury
na litomyšlském gymnáziu ocenil i spisovatel Ivan

Klíma. Ten podobné akce pokládá za cestu, kterak
moderním způsobem přiblížit historii studentům
ve větší šíři, než jak se tomu děje při běžném výkladu
látky. To, že škola pozve pamětníky a lidi, kteří o dané
problematice vědí více, považuje za následování-
hodné. 
Jak dlouhou dobu jste strávil v Terezíně?
V Terezíně jsem byl od začátku do konce, tři a půl roku.
Odjel jsem tam s prvním transportem a odešel po osvo-
bození. Když jsem tam přišel, bylo mi deset let, odešel
jsem, když mi bylo třináct a půl. 
Vrací se vám někdy vaše terezínské zážitky
ve snech?
Mám dost šťastnou povahu, takže se mi většinou nic
takového nezdá. Taky se tím nezbývám a píši o tom jen

minimálně. Vždy mě spíš zajímala současnost a to, co
bude v nejbližší budoucnosti. 
Setkáváte se i dnes s projevy antisemitismu?
Osobně se s nimi prakticky nesetkávám. Slyším
o nich však od jiných lidí, někteří jsou na to obzvláš-
tě hákliví. Je těžké říci, na kolik u nás antisemitis-
mus existuje. Myslím si, že ve srovnání
s předválečným časem, jsou u nás tyto problémy
opravdu minimální. 
Co je podle vás příčinou xenofobiích a antisemit-
ských nálad ve společnosti?
Antisemitismus je povětšinou iracionální. V dnešní
době je Židů ve společnosti strašně málo a také žijí
normálním životem, jako většina lidí. Daleko větším
problémem společnosti je antipatie vůči Romům. Ta je
dána tím, že žijí odlišným způsobem života, který lidi
irituje, a někdy je irituje dokonce právem - v tomto
nechci být zaujatý. Znám však řadu Romů, kteří jsou
bez potíží včleněni do většinové společnosti, a to i bez
nějakých nepřátelských projevů vůči jim samotným.
Člověk nikdy nemá soudit druhého podle barvy kůže,
ani podle toho, v co věří, ale podle toho, jaký je. To je
základ toho, jak se vyhnout všem „antiismům“. 
Proč jste přijal pozvání do Litomyšle, účastníte se
i podobných akcí na jiných místech?
Na podobné akce občas jezdím, navíc Litomyšl mám
rád. Léta jsem jezdil na Budislav, kde je chata PEN
clubu, a do krásné Litomyšle jsme často chodívali.
Pozvání sem mě opravdu potěšilo. 

Text a foto Prokop Souček

Úbytek řádově 10 či 20 míst k zaparkování je malichernost
Nedá mi to, abych nereagoval na smršť novinových
článků ohledně snižování počtu parkovacích míst
v centru města Litomyšle a nevole místních podnika-
telů. Když jsem zjistil, že existuje občanské sdružení
s názvem Patriot, čekal jsem od takového sdružení
pravý opak toho, co požaduje a o co ve skutečnosti usi-
luje. Osobně se považuji za litomyšlského patriota (v
tom pravém slova smyslu), ale myslím si, že filozofie
o. s. Patriot je zcela odlišná... Nelíbí se mi obrovské
množství automobilů na našem náměstí, ale když
na druhou stranu vidím polomrtvé náměstí třeba
ve Svitavách, kde mají velice málo ploch k možnému
zaparkování na jejich před lety opravovaném náměstí,
jsem rád, když to u nás zkrátka žije! 
Na stranu druhou se mi nelíbí, že místní podnikatelé
a lidé, kteří podepsali petici proti snižování počtu par-
kovacích stání na Smetanově náměstí v Litomyšli, tak
brání i znovunavrácení vodního prvku, v podobě
kašny. Skutečně to nechápu. Prakticky by se přeci jed-
nalo jen o několik málo míst a to by snad nemusel být
takový problém. Nebo se snad mýlím!? Mně se třeba
zase nelíbí vytahané koše s oblečením, obuví, umělými
květinami a jinými cetkami nevalné kvality, v „nejlep-
ším“ případě ještě zezadu přikryté různými látkami,

vytahané přepravky s ovocem a zeleninou, která je
následně roztahána po celém okolí, vystrčené a novo-
tou zářící popelnice na podloubí, štafle, k tomu různé
druhy pletiva, umělohmotných barelů, demižonů
apod., mezi kterými pak musíme doslova kličkovat
a průchodnost náměstí se tak o veliký kus zúží. Napad-
lo mě, že bych také založil sdružení, které by proti
tomuto bojovalo… Poslední dobou se mi totiž zdá, že
si místní podnikatelé chtějí zřídit jakýsi stát ve státě.
Moc mě mrzí, že jim vedení města v tomto postupně
polevuje a nedokáže být ve svém rozhodnutí více
důsledné, ačkoliv je chápu a dokážu se vžít do jejich
nelehké situace. Samozřejmě, že je nutné tyto věci
předem projednat s dotčenými orgány a poté teprve
začít jednat, ale nelíbí se mi, že si tu obchodníci sku-
tečně chtějí dělat, co se jim zlíbí... Osobně jsem byl
velice potěšen, když jsem se dozvěděl o úmyslu rad-
ních vrátit kašnu na náměstí a doslova mě zvedlo
ze židle, když jsem pak slyšel, že by kvůli tomu zanik-
lo 6 nebo 8 parkovacích míst, což se lidem nelíbí. Jako

místní občan, který je právem hrdý na své rodné
město, bych si přál, abych se na Smetanově náměstí
dočkal více laviček a odpadkových košů, nejlépe i oné
výše jmenované kašny, čistých a v noci svítících podsí-
ní apod. Úbytek řádově 10 či 20 míst k zaparkování je,
myslím si, malichernost! Okolní ulice jsou k parkování
přeci také maximálně vhodné a že jich není málo... 
Pevně věřím a zároveň doufám, že zvítězí selský rozum
a cit pro kulturní a historický odkaz, Litomyšl bude
i nadále vzkvétat a nám se v ní bude krásně žít ! 
Držím nám všem pevně palce!     Petr Dvořák, Litomyšl

1.nekuřácká
restaurace
v centru Litomyšle

Každý den
můžete vyhrát
oběd zdarma.

Přijďte ochutnat
svou výhru!

Obědy podáváme od 11 do 15 hodin

Restaurace
v Lidovém domě

Vánoce se blíží a česká móda Eva Plchová pro Vás připravila na vlastních prodejnách -

elegantní, praktickou ležérní
a exklusivně batikovanou módu!!!

Vánoce s Evou v síti obchodů...
Litomyšl, Smetanovo nám. 125 

• Pardubice, Sladkovského 514 • Hradec Králové, ČSA 257
• Praha 2, Lublaňská 48/Tylova pasáž • Praha 7, M. Horákové 54

Vánoce s Evou potěší každou ženu pod stromečkem

PRONÁJEM BYTOVÝCH PROSTOR 
ve vile v centru Litomyšle

k účelům ordinace, kanceláře a jiné. 
Krásné prostředí.

Tel.: 606 236 975



Vyprávění o litomyšlských domech – 24

Antonín Augusta počítal, že velmi dobré spisy Boženy
Němcové zachrání jeho podnik před finanční
katastrofou. Netušil, že právo na vydání sebraných
spisů bylo již dříve prodáno knihkupci Schalkovi
v Praze za čtyři zlaté za tiskový arch. Antonín Augus-
ta po koupi Bergrovy tiskárny za čtrnáct tisíc dvě stě
zlatých a sňatku s Bergrovou dcerou Františkou v roce
1852 si vedl v tiskárně velmi dobře. Opatřil si dodávky
vojenských tiskovin pro Brno, Pešť i Krakov, ale vadi-
lo mu, že vše, co zatím vydával, muselo být tištěno jen
v němčině. Seznámil se s vynikajícími lidmi našeho
národa, s Palackým, Riegerem, Nerudou a dalšími,
a pustil se do podniků na tehdejší dobu riskantních.
Získal pro své nakladatelství od Vilímka vydávání
časopisu Obrazy života, což byl nejlepší časopis mladé
literární generace, jehož redaktorem byl Jan Neruda,
který krátký čas pracoval v litomyšlské tiskárně.
V roce 1861 začaly u Augusty vycházet první litomyšl-
ské noviny Hlas z Litomyšle a odvážil se vydávat
ze všech oborů české literatury. Ovšem na tyto podni-
ky doplácel a tak se dostal do finanční tísně. Domněn-
ka, že snad spisy Boženy Němcové zachrání jeho
podnik před úpadkem, se nesplnila. A právě do této
doby spadá i jeho milostný poměr se slečnou Františ-
kou Tobolářovou z hostince U Modré hvězdy.
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V době tohoto finančního a rodinného rozvratu napsal
Augusta churavé Němcové dopisy, které ho v pozdější
době postavily do nepříznivého světla. Zdravotní stav
Boženy Němcové se v Litomyšli rapidně zhoršil a muse-
la být odvezena manželem do Prahy, kde 21. ledna
1862 zemřela.
Augusta v roce 1863 opustil rodinu a odjel do Ameriky
s Františkou Tobolářovou a svými staršími syny Adol-
fem a Františkem. V Americe se po rozvodu oženil
a přijal jméno Elsner. Dne 17. srpna 1866 zemřel v Jef-
ferson City.
Na domě je umístěna pamětní deska Františka Kysely
z roku 1932, na které je zápis: V tomto domě naposled
pracovala a dohasínala Božena Němcová 13.9. -
18.11.1861. Deska byla odhalena při zahájení velké
výstavy, uspořádané na litomyšlském zámku k sedm-
desátému výročí spisovatelčina úmrtí.
Dvojdům čp. 85/86 má svůj původ v období renesan-
ce. Ve směru do Nerudovy ulice je samostatný jedno-
patrový trakt, v jehož zdivu se nacházejí zbytky
městského opevnění. V tomto objektu bývali ustájeni
koně pro poštovní vůz, který rozvážel po městě balíko-
vou poštu. V roce 1930 došlo k celkové přestavbě před-
ní části. Bývala zde restaurace Bursa a výroba lihovin
s prodejem. 
Dům čp. 87 je zmiňován k roku 1519. Přestavěn byl
v klasicismu v 2. pol. 19. stol. Dům má dodnes zacho-
vaný pěkný dvorní prostor se zástavbou do Nerudovy
ulice. Býval zde koloniál Stanislava Mikuláše Horské-
ho, který měl ještě benzínovou pumpu uprostřed
Braunerova náměstí. Majitel domu býval velitelem
Okresní hasičské jednoty Litomyšl, spoluzakladatelem
a čestným členem Městského muzea. 
Dům čp. 88
je renesančního původu s pozdně barokní fasádou
z roku 1869. V roce 1775 z tohoto domu vzešel jeden
z největších požárů města.
Žil zde malíř Karel Holec, který se narodil v Litomyšli
17. února 1900 a zemřel 13. března 1968 v Hradci Krá-
lové. Nadaný malíř absolvoval malířské letní kurzy
u akad. malíře Aloise Kalvody. Jeho obrazy zachycují
nejen náměty z Litomyšlska, Českomoravské vysočiny,
ale i ze Šumavy. Jako ilustrátor spolupracoval s Pravo-
šem Martínkem. V prosinci roku 1937 byla v sále hote-
lu Zlatá hvězda prezentována souborná výstava jeho
díla.                                      Připravila Alena Randáková

vat své spisy s nadějí na zlepšení svých hubených lite-
rárních honorářů. Žila tehdy víceméně z příležitost-
ných podpor a z toho živila sebe i děti. Přirozeně že
k stále se zvětšujícímu hmotnému nedostatku se při-
daly nemoci dětí a především se zhoršila její nemoc.
Navíc byla od doby manželova vyšetřování pod stálým
policejním dohledem.

Dvojdům čp. 83/84

Dvojdům čp. 83/84, dnes hotel Zlatá Hvězda, byl
vybudován na propojených dvou parcelách, na jejichž
zadní části bylo vedeno městské opevnění. Dne 11.
května 1546 pozdě v noci zde začalo hořet. Oheň se
s velkou rychlostí rozšířil a vyhořelo skoro celé město
- obě strany náměstí i s radnicí, panský mlýn i nové
kostkovské město též s radnicí. Požár zachvátil hrad
s kostelem, farou, školou, náměstí Špitálek (dnešní
Toulovcovo náměstí) a české předměstí. Bohužel vzal
tehdy za své i bohatý archiv českých bratří. 
Roku 1898 nový majitel Václav Němec oba domy zbou-
ral a na jejich místě postavil dvouposchoďový hotel
Hvězda s historizující fasádou a se šestnácti ubytova-
cími pokoji. Roku 1914 koupila hotel Okresní hospo-
dářská záložna a zřídila zde prostory pro záložnu
a pro Okresní rolnickou nemocenskou pojišťovnu.
Hotelu zůstaly pouze čtyři pokoje k ubytování. V roce
1931 došlo k další velké přestavbě do současné podo-
by. Domem bylo možno projít ve směru na Vodní valy
a do další budovy, kde bylo situováno kino Sokol.
Původní starý hostinec U Modré hvězdy nám připomí-
ná ubytování Boženy Němcové za její poslední návště-
vy v Litomyšli. 
Božena Němcová napsala odtud v dopise své dceři mj.
Augusta poslal hnedle domovníka pro moje věci a ten
mě vedl do hostince U Hvězdy na konci rynku. Paní
(Tobolářová) je vdova a má dvě dcery a jednu malou
ještě a syna, ten ale není doma. Pan Augusta je tam
poručníkem a říkají mu děti strejčínku, je také příbuz-
ný se strany paní. Napřed je velký pokoj, to je měšťan-
ská beseda a potom piliár a dole veliká šenkovna
a vedle několik místností pro rodinu a služky. Mám
nahoru do mého pokoje dva schody, buď jdu skrze
pokoj, kde se hraje, a vchodem dolů ze sálu aneb jdu
šenkovnou a potom je asi 6 kroků pavlač a tři schůdky
a jsem v síňce a ze síňky vedou dveře do hostinského
pokoje, kde jsou tři postele a divan, ale je tam chladno
a tmavo. Z toho jdou dveře, které si můžu, když je noc-
lehář, uzamknout, ale to je nejsvětlejší a nejteplejší
pokojíček v celém domě.
Boženě Němcové se v hostinci zřejmě líbilo. Paní hos-
tinská se k ní chovala velmi dobře. V jídelně hostince
bylo dokonce několik českých i cizích časopisů, které
si ráda pročítala. Němcová přišla do Litomyšle redigo-

Program Rodinného centra na prosinec
Úterý 2. 12. od 17.00 do 19.00 hodin - „Tatínek je IN“ -
RC otevřené pro tatínky a děti, kteří si spolu chtějí hrát
a tvořit
Pondělí 8. 12. od 19.00 do 21.00 hodin 8. DEN (který
schází nám) - pohyb, radost, tvořivost 
Úterý 16. 12. od 17.00 do 19.00 h  „Tatínek je IN“ - RC
otevřené pro tatínky a děti, kteří si spolu chtějí hrát
a tvořit
Od 22. 12.2008 do 2. 1.2009 bude Rodinné centrum
uzavřeno
Týdenní program Rodinného centra Litomyšl:
Pondělí: 9.00-12.00 Herna pro předškolkové děti;
19.00-21.00 (sudý týden) 8. DEN (který schází nám)
- pohyb, radost, tvořivost. Jana Drimlová, tel.:
724 269 557 
Úterý: 9.00-12.00 Šikulka - výtvarné dopoledne
pro nejmenší (s sebou "pracovní" oblečení pro děti);
15.00-20.00 (sudý týden) Tvořivé dílny a přednášky -
informace v RC; 17.00-19.00 (lichý týden) "Tatínek je
IN" - RC otevřené pro tatínky a děti, kteří si spolu
chtějí hrát a tvořit 
Středa: 9.00-12.00 Mrňouskové - dopoledne pro děti
od 6 měsíců (dopoledne nejen pro miminka, ale
i pro děti, kterým je příjemnější klidné prostředí);
16.00-17.00 "Jóga - cvičení - hry s Alenkou" pro děti
od 4 do 9 let; 17.15-18.45 (lichý týden) Cvičení
pro těhotné (od 17. 9. 2008) 

Čtvrtek: 9.00-12.00 Malý neposeda - hrátky pro děti
i rodiče; 12.00-17.00 Společnost pro lidi s mentálním
postižením 
18.30-20.30 STOB - správné stravovací návyky
a redukce váhy 
Pátek: 9.00-10.00 (lichý týden) Cvičení pro maminky
s kojenci od 3. měsíců; 9.00-10.00 (sudý týden) Cviče-
ní pro maminky v šestinedělí; 14.15-15.00 Superlear-
ningový a konverzační kurz angličtiny pro děti od 4 let
(lektorka Katherine Koting tel. 603 802 304) 

Více na www.rc.litomysl.cz

Restaurace Hotelu
Zlatá Hvězda

upozorňuje své hosty,
že krátkodobě, 

po dobu zimních měsíců
upravuje otevírací dobu

restaurace:
pondělí- pátek:

17.00 - 22.00 hod
sobota: 11.00 - 15.00 hod.

Všechny předem domluvené
akce - svatby, hostiny, oslavy,
semináře, školení a pracovní

obědy, zajistíme jako
obvykle i mimo otevírací dobu

v plném rozsahu.
Zároveň přejeme všem našim
klientům krásné a spokojené
Vánoce a těšíme se na setkání 

s Vámi i v roce 2009.

Varování občanům
Policie České republiky, obvodní oddělení Litomyšl,
informuje občany města Litomyšle o výskytu neznámé-
ho muže, který podvodným způsobem od občanů vybí-
rá finanční hotovost. Záminkou k vylákání finančních
hotovostí od seniorů v posledním případě bylo vybrání
zálohy ze energie. Muž, který se vydává za technika, je
vyšší statnější postavy, bílé pleti, tmavých vlasů, věk
cca 30 let, hovořící plynně česky.
Policie ČR OOP Litomyšl žádá občany o spolupráci ke
zjištění podezřelé osoby. Veškeré informace volejte
na linku 461 618 778.         prap. Jiří Zezula, inspektor

a npor. Stanislav Dobeš, vedoucí oddělení



Vánoce se blíží, proto zveme všechny zájemce na několik
předvánočních dílen. Prosincová pondělní odpoledne
mohou děti i rodiče strávit v Domě dětí a mládeže. 1. pro-
since si vytvoříte vlastní vykrajovátko na cukroví a vrst-
venou svíčku nebo plovoucí svíčky (s sebou si vezměte
plechovku). 8. prosince budeme z ovčí vlny filcovat
míček nebo chrastítko a zkusíme i vlněnou ovečku nebo
jiné zvířátko (s sebou plastový vnitřek z kinder vajíčka).
15. prosince si zkusíte uplést z pedigu rybku a nějakou
vánoční ozdobu (s sebou několik dřevěných korálků).
Poplatek za jedno odpoledne (16.00 - 18.00) je 40,- Kč. 

Prosinec v DDM 
Naši prosincovou víkendovou dílnu v sobotu 6.
a v neděli 7. 12. povedou  Jiří Macoun a Veronika Ma-
tiásková, tentokrát zveme na ketlování a vlastnoručně
vinuté skleněné perly. 
Ketlování je vytváření šperků z korálků a drátků nebo-
li ketlovacích jehel, vinuté perly vzniknou podle
vašich představ z barevného skla. Základní cena
za den (10.00 - 18.00) je 400,- Kč, můžete si dokoupit
další skleněné tyče. 
Přejeme všem krásné Vánoce a příjemně strávený volný
čas i v roce 2009.                                    Eva Pecháčková

Kyticový quilt
V sobotu 8. listopadu proběhla na III. ZŠ v Litomyšli již
30. šicí dílna našeho Spolku patchworku Litomyšl.
Tentokrát jsme se šili kyticový quilt. Dílnu vedly Klárka
Beránková a Renata Edlmanová, naše náčelnice. Obě
dvě se v létě zúčastnily výletu do holandského Rode-
nu, kam náš spolek pozvaly stejně „závislé“ přítelkyně
a kde jsme se tento vzor naučily. Holanďanky nám
všem věnovaly materiál a naše děvčata zkušenosti.
Zpočátku jsme byly dost rozpačité, protože tento vzor
není až zase tak moc patchworkový, přesto celý den
probíhal jako vždy v tvůrčím duchu a nadšení z dokon-
čeného díla nás z těch úvodních rozpaků úplně vyved-
lo. Ostatně posuďte sami!

Za SPL Monika Rambousková, Foto Ivana Voříšková

Toxique zahraje v Kotelně

Chcete vědět, co se stane, když se hodí do zkumavky
výjimečný hlas dívky, o kterou se popralo víc chlapů,
než byste dokázali spočítat, a hudební perfekcionis-
mus čtyř individuí, permanentně intoxikovaných hud-
bou? 
Těžko říci. Ale možná pomůže, když si pro odpověď
zajdete na koncert TOXIQUE, který se uskuteční
v pátek 19. prosince v Music Clubu Kotelna.

Legenda praví, že se dali dohromady při mytí baněk
v utajovaných laboratořích Vysoké školy chemicko-
technologické. Nelze to vyloučit.
Jiní tvrdí, že se ani expertům z ústavu pro potlačová-
ní hudebního nadšení Ježkovy konzervatoře nepoda-
řilo intoxikované jedince zbavit vedlejších
kreativních účinků. Byli proto transportováni
do likvidační zóny, aby je semlela mlýnice showbyzny-
su. Zdá se, že se nepodařilo ani to a dnes už se jen
stěží dopátráte pravdy. 
Jisté je, že jsou tu a jejich hudba je plná jedovatě krás-
ných a nakažlivých zvuků. Jejich melodie, motivy
a riffy dokáží svou lehkostí uchvátit nejednoho poslu-
chače, takže pozor – poslech jen na vlastní nebezpečí!
Hudba Toxique jde napříč hudebními žánry. Sami čle-
nové tvrdí, že hrají hudbu na pomezí retropopu, soul-
jazzu a grooverocku. Mezi své hlavní vzory uvádí
hudebníky, jako jsou Stevie Wonder, Amy Winehouse,
Gwen Stefani, John Mayer nebo kapely jako Moloko,
Morcheeba a jim podobné ...
Začátek koncertu je naplánován na 20. hodinu. Vstu-
penky lze zakoupit pouze na místě v den konání
za 120,- Kč.                                                Milan Kalibán

Další etapa uměleckého zrání sboru KOS
Na pozvání pěveckého sboru Christ Church Calgary,
který koncertoval mimo jiné i pro anglickou královnu,
odletělo poslední listopadový pátek do Kanady sdru-
žení mladých zpěváků z litomyšlské pedagogické
školy. Ty hudbymilovná veřejnost zná pod názvem
KOS. „Čeká nás celkem osm vystoupení, sedm hudebně
pohybových dílen ve francouzské základní škole,
návštěva Konzervatoře Mount Royal, kde je pro nás
připraveno setkání se sborem, studenty, profesory, ale
také náslechy v lekcích,“ přibližuje bohatý a náročný
program, který pro Kosáky připravili kanadští zpěváci,
Milan Motl, sbormistr litomyšlského seskupení. 
Dodejme, že během desetidenního pobytu za velkou
louží se Kosáci rovněž zúčastní setkání s českým kon-
zulem Jiřím Jelínkem, prohlédnou si divadlo Jubilee
Auditorium, navštíví Olympijský park, zvědavi jsou
také na expozici o indiánech a historii nového konti-
nentu a v neposlední řadě v duchu názvu svého sboru
pohlédnou na Calgary z ptačí perspektivy - z rozhlaso-
vé věže. „Na let se těšíme, ale pochopitelně určité
chvění kolem žaludeční oblasti máme, zejména ti

z nás, kteří letadlo coby dopravní prostředek okusí
poprvé,“ přiznává těsně před cestou sbormistr a dodá-
vá: “Cesta za oceán je prestižní záležitostí, sen každé-
ho.Pro zpěváky je to velká motivace do další práce
a pro mě jako sbormistra pochopitelně signál, že práce
s mladými talenty na litomyšlské škole má smysl.“ 
Příprava na zahraniční vystoupení byla intenzivní, ale
jak Milan Motl přiznává, bylo na ni vzhledem k realiza-
ci úspěšného projektu rockového oratoria Eversmiling
Liberty poměrně málo času. Připravený repertoár
zahrnuje hudbu renesanční, lidovou, rockovou,
hudbu 20.století i melodie charakteristické pro vánoč-
ní období. Kosáci nastudovali rovněž kanadskou
hymnu.
Jeden zásadní problém se ale během příprav na cesty
přece jenom vyskytl. Sbormistr neví, jak převézt oblí-
bený doprovodný nástroj vozembouch, který je
nezbytný pro aranžmá písně Gorale. „Snad jej nebudu
muset zanechat na některém letišti a přes neobvyklé
rozměry jej nakonec odbaví,“ konstatuje s trochou
obavy v hlase Milan Motl.                    Zuzana Fruniová

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
www.consultvk.cz

VÝBĚR PRO LITOMYŠL:
pronájem vily 6+1 blízko centra. Dvojgaráž,

2 sklep. prostory, zahrada, hřiště. Pronájem se
současným zařízením. Vhodné na bydlení, podni-
kání. Č.8094, Cena: dohodou

prodej zděného bytu 3+1+jídelna
(90 m2), III.NP, OV. Kuch.kout, jídelna, 3 pokoje,
koupelna, WC, komora, lodžie, sklípek. Kuch. linka,
plyn.sporák digestoř s odtahem ven, plyn. kotel.
Klidná lokalita, zeleň. Č. 8092. Cena: 1 750 000,- Kč

pronájem nadstand.bytu 5+1 (cca 150 m2)
na hl.náměstí. Kuch. linka se spotřebiči, jídelna
s nábytkem, vest. skříně, krb. kamna, plov.podla-
hy, velká terasa. Č. 8085. Cena: 20 000,- Kč/měsíc

prodej půd. vestavby 4+1 ve IV. NP blízko
centra. Koupelna s WC, lodžie, kuch.linka,
vest.skříně, plyn. kotel, dveře masiv-dub, stoupač-
ky a odpady nové, dům zateplený. Prostorný, klid-
ná lokalita. Č. 8083. Cena: 2 600 000,- Kč

prodej domu v centru města. Dům rozdělen
na před. a zad.část+dvorek. Prodejna cca 180 m2,
nebyt.prostory 158 a 45 m2, 9 bytů, 3 garáže. Čás-
tečně pronajato, udržované, zachovalý stav. Žáda-
ná lokalita. Č. 8075. Cena: info v kanceláři

prodej rod. vily s možností podnikání v klid.
části města. Klubovna, sál (59 m2), kuchyňka, byt
3+kk se zázemím, v podkroví 3 pokoje, půda. ÚT
plyn.,plast. okna, bezbar. přístup, garáž. St.p.182
a zahrada 751 m2. Č. 8069. Cena: info v kanceláři

prodej rodin.domu s bytem 4+1 (1 pokoj
v podkroví), soc. zařízením a sklepem.
Vodovod, el., plyn. ÚT, žumpa. Na zahradě zděná
kůlna a plech. garáž. Zůstane zařízení kuchyně.
Uvolnění v červnu 2009. Č.8099. Cena: dohodou

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz

Realitní kancelář Consult VK Litomyšl s.r.o.
vypisuje

výběrové řízení
na pozice realitní manažer a realitní makléř
pro oblast Litomyšlsko, pro oblast Svitav-
sko, pro oblast Poličsko, pro oblast Vysoko-
mýtsko, pro oblast Českotřebovsko, pro
oblast Skutečsko a pro oblast Chrudimsko.
Na pozici realitního manažera požadujeme
střední a vyšší vzdělání, řidičský průkaz,
přístup na internet, schopnost řídit kolektiv,
kreativitu, vstřícnost, slušné vystupování,
sebevzdělávání. Na pozici realitního makléře
požadujeme střední vzdělání, řidičský průkaz,
přístup na internet, kreativitu, vstřícnost,
slušné vystupování, sebevzdělávání.
Podrobnější informace na www: 
consultvk.cz, kariéra.
Strukturovaný životopis posílejte na adresu
CONSULT VK Litomyšl s. r.o., Smetanovo
náměstí č.p. 120, 570 01 Litomyšl. Na obálku
napište “Výběrové řízení”. Uzávěrka přihlášek
do výběrového řízení je 31.12.2008. 

v Lidovém domě

www.bclit.org

Jsme tu pro vás:
Po – Čt:
17.00 – 24.00
Pá:
14.30 – 01.00
So, Ne:
14.00 – 01.00

Billard Centrum
Litomyšl

kulečníková
herna

Každý víkend 

50% sleva
na kulečník
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Rozhovor s Litomyšlanem Tomášem Pakostou,
autorem loga českého předsednictví EU

Logo českého předsednictví EU představili 12. listopa-
du na společné tiskové konferenci premiér Mirek Topo-
lánek a vicepremiér pro evropské záležitosti,
zodpovědný za koordinaci příprav předsednictví, Ale-
xandr Vondra. Logo vychází z motta českého předsed-
nictví Evropské unie „Evropa bez bariér“ a současně
motta Evropské unie „Jednota v rozmanitosti“. „Je to
hra s barvami, kódy jednotlivých států rozložené
na mapě a posléze smíchané v rovnoprávné mozaice,“
vysvětluje autor loga, litomyšlský grafik Tomáš Pakosta
(34). Z více než 350 návrhů vybrala ten vítězný odbor-
ná porota, složená mj. z předních českých grafických
designérů. Kromě „značky“, která bude vizuálně repre-
zentovat Českou republiku v době jejího předsednictví,

vytvořil ještě sedmdesáti stránkový manuál, jak značku
používat. V tomto návodu je logo aplikováno na celou
řadu předmětů, od propisky až po letadlo. 
Tomáš Pakosta je absolventem Střední pedagogické
školy v Litomyšli. Kromě výtvarných kroužků na ZŠ a tří
semestrů učitelství výtvarné výchovy pro střední a umě-
lecké školy na PF UP v Olomouci nemá ucelené výtvarné
vzdělání. Začínal v litomyšlské firmě BilliArt, ze které
později vznikla společnost Story Design. Od roku 2007
pracuje ve svém soukromém „studiu jednoho muže“
tpd. Je autorem návrhů řady plakátů a log, které dobře
znají mnozí Litomyšlané. V poslední době vytvořil
například loga Českomoravského pomezí, veletrhu S1
pro BVV nebo internetové Moravské televize. Momentál-
ně pracuje na projektu mluvících panelů pro dvanáct
měst UNESCO. 
Tomáš Pakosta doufá, že nová znělka Českého předsed-
nictví EU, která se brzy začne objevovat ve vysílání
České televize, „již snad bude opravdu vycházet z jím
navrženého vizuálního stylu“.

čitelnost. U menšího formátu potom moc, třeba
i prázdného místa, na formátu nezbude.
To, že se nakonec nebude v celém rozsahu aplikovat
vizuální styl předsednictví na letadlech ČSA, je
škoda, ale bylo by to příliš drahé.
A co menší plochy?
Asi největší radost mám teď z poštovní známky
s logem předsednictví, která vyjde koncem
listopadu.
Pokud řeknu, že mi jako laiko-
vi přijde logo českého předsed-
nictví mj. barevně podobné
tomu rakouskému, co odpovíte?
Logo rakouského předsednictví
vychází z podobného principu.
Jsou různé možnosti, jak se k tvor-
bě takového loga postavit. Jednu
možnost zastupuje značka Nizozem-
ského předsednictví, to je typogra-
fická hříčka, která pracuje s písmeny
EU a NL. Řešil jsem, jestli pracovat
tímto způsobem, nebo se spíše přiblí-
žit k dalšímu přístupu, jak jej nabízí
například logo Rakouska. Já jsem vyšel z principu
kódů v barevnosti jednotlivých členských států.
Z kódů jsem složil mapu a mozaiku, a logotyp už je
pouze jejich logickým spojením ve stejně barevné
doméně EU2009.CZ.
Líbil se vám nějaký návrh vašich konkurentů?
Nějaké návrhy jsem viděl, ne všechny. Na druhém
místě skončil návrh s pěkným typografickým nápa-
dem. Jsou v něm použita písmena EU a Z, přičemž U je
zároveň písmenem C (zkratka České republiky, pozn.
red.). Jinak je přirozené, že jednotlivé návrhy jsou si
navzájem podobné – řada věcí (např. barvy EU, pozn.
red.) je totiž předem daná.
Jaké principy by mělo podle vás univerzální logo
splňovat?
Značka neboli logo, v případě samostatného nápisu
bez symbolu jde o logotyp. Logo by mělo být výrazné,
poutavé, příjemné, dobře aplikovatelné a nemělo by
být nudné. Mělo by mít vtip a nějakou zřejmou sou-
vislost s daným tématem. Nemělo by být jen obráz-
kem, který splňuje estetické kvality, které jsou právě
aktuálně v kurzu. I tak je ale každé logo dobově zařa-
ditelné. Osobně mám rád konceptuální a typografic-
ká loga. Logo je dnes jednou z hlavních věcí, které
produkt prodává. V posledních několika letech lidé
přicházejí na to, jak důležitou část obchodní strate-
gie představuje. Jak se podle vás v posledních
letech změnilo vnímání grafických designérů
a jejich práce v očích veřejnosti?
Někdy mám pocit, že je kolem toho všeho až moc
velký rozruch. Pro náš obor je to však samozřejmě
dobře. Lidé si už nemyslí, že si pouze hrajeme s počí-
tačem a logo uděláme za tisíc korun. Ceny se staly již
více reálnými. Tady na malém městě tomu tak ještě
asi úplně není. Pořád zde přežívá pionýrská doba 90.
let, kdy grafik vystřelil logo a bylo téměř nemístné
chtít za něj nějaký honorář. 
Je nějaký rozdíl v tom, dělat logo např. pro Dům
dětí a mládeže a pro EU?

Myslím, že v tom skoro žádný rozdíl není. Značka před-
sednictví si podle mě zaslouží slavnostní atmosféru
a velkorysý přístup. Navíc bude používána pouze
v době českého předsednictví, tzn. půl roku. Mohl
jsem si tedy dovolit pestrou barevnost. Vyrobit dárko-
vé předměty, např. propisku s takto barevným moti-
vem, je ale určitě nákladnější. Kdybych dělal komerční
logo, asi bych použil i z tohoto důvodu spíše střízlivěj-
ší barevnost. 
Jak vás napadlo se do soutěže přihlásit?
Odkaz na soutěž mi poslal táta mailem. Zaujalo mě
obsazení soutěžní poroty. A kdybych si svým návrhem
nebyl jistý, soutěže bych se nezúčastnil. Návrh vznikl
v srpnu minulého roku a potom na podzim chybělo
málo a skoro jsem jej v termínu do soutěže nestihl
poslat. 
Soutěž jste nakonec vyhrál, jste rád?
Když jsem se to dozvěděl, měl jsem samozřejmě radost.
Všichni mi blahopřáli. Sám jsem si však už uvědomo-
val, co bude následovat, a že vytvoření manuálu jed-

notného vizuálního
stylu nebude jedno-
duchá záležitost.
V logu je použito
písmo Politic

Ve svém grafickém studiu vytváříte řadu návrhů,
od kalendářů přes plakáty, obaly až po loga. Je
něco, co vás opravdu nebaví?
Snažím se dělat to, co mě baví. Pokud se zakázka
táhne dlouho, stane se, že to člověka bavit prostě
přestane, ale i tak se musí dokončit. 
Díváte-li se na některé své starší práce, říkáte si
někdy, to bych udělal jinak?
Asi ano, Kdybych se podíval na to, co jsem dělal před
deseti lety, asi bych z toho šílel. S většími zkušenost-
mi ale člověk dělá méně chyb. Ty historické práce by
ale asi bylo lepší radši vůbec nevidět... Zákazníkům
se však myslím vždy líbily (směje se).
Čekáte na nějakou vysněnou zakázku, která ne
a ne přijít?
V Litomyšli se tisknou většinou plakáty do rozměru
A2. Mým přáním je tedy dělat A1. Vzhledem k vyšší
ceně a malé velikosti plakátovacích ploch po nich ale
není poptávka. 
Co je na tomto rozměru pro vás jako grafika tak
lákavého? A co třeba již zmíněný návrh letadla?
S kompozicí plakátu velkého rozměru se lépe pracuje.
Písmo musí mít nějakou velikost s ohledem na jeho

od typografa Fratiška Štorma. Jakou roli hrál při
výběru fontu jeho název?
Název písma při samotném výběru nehrál žádnou roli –
důležitý byl jeho vzhled – název Politica (současný
název konkrétního řezu je Politic B) mě pouze utvrdil
v tom, že jsem vybral správně. To je humorná stránka
celé věci – systém tak funguje i v tomto ohledu. Doplň-
kovým písmem je v manuálu stanoveno písmo Vida
od stejného autora. 
Předseda ČSSD Jiří Paroubek komentoval vaše logo
slovy „Tak to se nepovedlo.“ Co tomu říkáte?
Mně to nevadí. Jsou v opozici a musí tedy kritizovat
vše. Je to jeho práce. A možná se mu to prostě nelíbí…
Je spousta lidí, kterým se logo nelíbí, nevnímám to
jako nic osobního. Pokud nemají takový vliv, aby
mohli do samotné práce zasáhnout, je vše v pořádku.
Kdo z velkých osobností českého grafického desig-
nu zasedl v porotě a jakou roli měl při rozhodování
premiér ČR?
Premiér Topolánek byl předsedou komise a na doporu-
čení odborníků návrh schválil. Z grafiků byli členy
komise Aleš Najbrt, Alan Záruba a Rostislav Vaňek,
který vede ateliér grafického designu a vizuální komu-
nikace na VŠUP v Praze. Porota měla ještě další členy...
Co pro vás znamená, že váš návrh ocenily takové
kapacity českého grafického designu, jako je Aleš
Najbrt a Rostislav Vaněk?
To, že můj návrh vybrali, je pro mě určitě větší poctou,
než dávat rozhovory pro noviny. Bez jejich pohledu
na věc by asi takový návrh nevyhrál. Jejich podpora
pro mě byla velkým zázemím a přínosem. S Rostisla-
vem Vaňkem jsem práci na manuálu konzultoval. Zpra-
covat manuál takového rozsahu bývá většinou týmová
práce.                                                          Prokop Souček
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A
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Á
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K
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V

Á
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Á
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Kino SOKOL
461 612 505

Ú
t 2. 12.

St 3. 12.

Čt 4. 12.
Pá 5. 12.

Ne 7. 12.
17.00

Ne 7. 12.

Út 9. 12. 
St 10. 12.

Čt 11. 12. 
Pá 12. 12.

Ne 14. 12.

Út 16. 12.
St 17. 12.

Čt 18. 12.
Pá 19. 12.

Ne 21. 12.

Čt 25. 12.
Pá 26. 12.

Ne 28. 12.
17.00

Ne 28. 12.

Po 29. 12.
Út 30. 12.

Z
R

C
A

D
L

A
•

Film
 U

SA. Zlo existuje…
 na

druhé straně.
H

rají: Kiefer Sutherland, Paula Patton, Am
y Sm

art aj. Režie:
Alexandre Aja ,T., 110 m

in., vstupné 60 Kč•
 od

15 let

Q
U

A
N

TU
M

 O
F

S
O

L
A

C
E

•
Film

 U
K/U

SA. Další pokračování agenta
007. Režie: M

arc Forster,T.,105 m
in., vstupné 70 Kč•

od 12 let

V
E

S
M

ÍR
N

Í O
P

IČ
Á

C
I•

Film
 U

SA. Rodinná anim
ovaná kom

edie.
Režie: Kirk

De
M

icco, 80 m
in., vstupné 50

Kč

K
A

T
Y

Ň
•

Polský film
. Příběh o

zločinu, který m
ěl zůstat

zapom
enut. H

rají: Joachim
 Paul Assböck, Andrzej Chyra aj.

Režie: Andrzej W
ajda,T., 120 m

in., vstupné 60 Kč•
od 15let

9
6

 H
O

D
IN

•
Film

 Francie. Čas odplaty nadešel. H
rají: Liam

 Neeson
aj. Režie: Pierre M

orel,T., 90 m
in., vstupné 70 Kč•

od 12 let

N
E

S
T

Y
D

A
•

Film
 ČR. Kom

edie podle bestselleru M
ichala Viw

egha
„Povídky o

m
anželství a

o
sexu“

S
Jiřím

 M
acháčkem

 v
hlavní roli.

Režie: Jan H
řebejk, 90 m

in., vstupné 70 Kč, od
15 let

D
IS

A
S

TE
R

 
 

M
O

V
IE

•
Film

 
U

SA. 
Nejnovější 

film
 

scénáristů
a

producentů SCARY M
OVIE. H

rají: Carm
en Electra, M

att Lanteraj.
Režie: Jason Friedberg, Aaron Seltzer,T., 90 m

in., vstupné 65
Kč

M
A

X
 P

A
Y

N
E

•
Film

 USA. Zbavit New
 York špíny není čistá práce.

H
rají: M

ark W
ahlberg, M

ila Kunis aj. Režie: John M
oore,

T., 100
m

in., vstupné 60 Kč•
od 12 let

O
K

O
 D

R
A

V
C

E
•

Film
 USA. Chceš žít, tak poslouchej. H

rají: Shia
LaBeouf, Billy Bob Thornton aj. Režie: D.J.Causo,

T., 115 m
in.,

vstupné 60 Kč•
od 15 let

N
A

D
IN

E
•

Film
 Nizozem

í/Belgie. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.
H

rají: M
onic H

endrickx, Sanneke Bos, H
alina Reijn aj. Režie:

Erik
de

Bruyn,T., 105 m
in., vstupné 70 Kč•

od 12 let

M
U

Z
IK

Á
L

 Z
E

S
TŘ

E
D

N
Í 3

 –
 M

a
tu

ritn
í ro

čn
ík

•
Film

 USA. H
rají Zac

Efron, Vanessa H
udgens, Corbin Bleu aj. Režie: Kenny Ortega, 110

m
in., vstupné 70

Kč

M
A

D
A

G
A

S
K

A
R

 2
•

Film
 USA. Stále spolu. Stále ztracení. Rodinná

anim
ovaná kom

edie. Režie: Eric Darnell, Tom
 M

cGrath, 80 m
in.,

vstupné 50
Kč

S
A

W
 V.•

Film
 USA. V

SAW
 V.pokračuje H

offm
an v

práci Jigsaw
a.

H
rají: Tobin Bell, Scott Patterson, Julie Benz aj. Režie: David

H
ackl,T., 90 m

in., vstupné 65 Kč•
od 15 let

K
O

Z
Í 

P
Ř

IB
Ě

H
 

–
 

P
o

věsti 
sta

ré 
P

ra
h

y•
Film

 ČR. Staré pražské
legendy v

prvním
 českém

 3D anim
ovaném

 film
u. Režie: Jan

Tom
ánek, 80 m

in., vstupné 65
Kč

Kultura •
 hudba •

 výstavy •
 přednášky

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

yšl, tel. 461 612 161

Regionální m
uzeum

461 615 287

>
otevřeno: Ú

t - Ne  9 - 12 a 13 - 17 hodin, více na w
w

w.rm
l.cz

Vstupné na výstavy a přednášky: základní 20 Kč, poloviční 10 Kč 

do 25. 1.

do 31. 1. 

Ne 7. 12.
15.00

Ne 14. 12.  
15.00

Ne 21. 12.
15.00

Ne 7. 12.

Ne 14. 12.

Ne 21. 12.

St 24. 12.
14 hodin

G
E

N
TL

E
M

E
N

 S
IN

G
E

R
S

- koncert k
zahájení výstavy betlém

ů
v

Evropském
 školícím

 centru. Koná se v
kongresovém

 sále.

O
K

O
L

O
 Z

Á
M

K
U

 S
O

L
B

R
A

M
E

M
 Z

O
U

B
K

E
M

- předvánoční setkání
s

M
istrem

 Olbram
em

 Zoubkem
. Projekce film

u Okolo zám
ku

s
Olbram

em
 Zoubkem

, křest stejnojm
enného DVD a

beseda.
Slavnostní uvedení do

provozu nových audioprůvodců s
auten-

tickým
 kom

entářem
 Olbram

a Zoubka k
dílům

 vystaveným
v

zám
eckém

 sklepení. Prohlídka expozice v
zám

eckém
 sklepení

s
novým

i audioprůvodci. Koná se v
kongresovém

 sále a
zám

ec-
kém

 sklepení. Pořádá Sm
etanova Litom

yšl o.p.s.

V
Á

N
O

Č
N

Í K
O

N
C

E
R

T Z
U

Š
 L

ITO
M

Y
Š

L. Koná se v
kongresovém

 sále.

V
Á

N
O

Č
N

Í P
R

O
H

L
ÍD

K
Y

 Z
Á

M
K

U
- prohlídka litom

yšlského zám
ku

zakončená v
kapli společným

 zpíváním
 koled •

 začátky prohlí-
dek ve

14.00, 15.00 a
16.00 h

L
ITO

M
Y

Š
L

 N
A

FO
TO

G
R

A
FIÍC

H
 M

IR
O

S
L

A
V

A
 Š

K
R

D
L

Y
- znám

ý
litom

yšlský am
atérský fotograf M

iroslav Škrdla se své zálibě
věnuje tém

ěř padesát let. Jeho nejoblíbenějším
 a

nejčastěji
fotografovaným

 
„objektem

“ 
je 

m
ěsto 

Litom
yšl, 

jeho
architektonické prom

ěny a
zdejší kulturní dění. Výstava

představuje průřez touto dokum
entární tvorbou.

O
S

L
A

V
Y

 K
O

N
C

E
 R

O
K

U
 V

D
O

B
Á

C
H

 D
Á

V
N

Ý
C

H
 a

n
eb

 „
o

d
 b

u
ja

réh
o

veselý S
lu

n
o

vra
tu

 k
p

o
k

lid
n

ým
 svá

tk
ů

m
 vá

n
o

čn
ím

“
- výstava

nám
 dává m

ožnost poznat způsob oslav konce roku jinak než
jsm

e v
současnosti zvyklí.

O
 D

O
B

Ě
, K

D
Y

 S
E

 V
Á

L
E

Č
N

ÍC
I Z

A
V

A
Z

O
V

A
L

I M
E

D
O

V
IN

U
 S

P
L

Á
C

E
T

S
V

O
U

 K
R

V
Í

- Kulty starých Germ
ánů, přednáší Ondřej Šedo

Ph.D., ARÚ AV ČR Brno
R

ITU
Á

L
N

Í P
O

JÍD
Á

N
Í ZE

M
Ř

E
L

É
H

O
 K

ZÍSK
Á

N
Í JE

H
O

 SCH
O

P
N

O
STÍ

- Náboženství v
době bronzové a

ve
starší době železné, přednáší

PhDr.Jiří Juchelka, ARÚ AV ČR, Brno, v.v.i. a
SZM

 Opava
Přednáška „

Ž
ivo

t v
d

o
b

ě vlá
d

y b
o

h
a

 P
eru

n
a

 a
n

eb
 co

 n
á

m
K

o
sm

a
s v

k
ro

n
ice za

ta
jil“

- Slovanské m
ýty, bohové a

jejich
svatyně, přednáší M

gr.Jana Něm
cová, RM

L

A
D

V
E

N
TN

Í P
R

O
G

R
A

M
Y:

U
K

Á
Z

K
A

 JE
D

N
O

TL
IV

Ý
C

H
 Ř

E
M

E
S

E
L

 V
P

R
A

V
Ě

K
U

- v
režii DDM

v
Litom

yšli, 
skupiny 

experim
entální 

archeologie 
Bacrie

a
skupiny experim

entální archeologie Sebranice
D

E
M

O
N

S
TR

A
C

E
 

TE
C

H
N

IK
Y

 
D

R
Á

TK
O

V
Á

N
Í 

S
P

A
N

Í 
JIN

D
R

O
U

K
U

Č
E

R
O

V
O

U
- m

ožnost zakoupení výrobků, lze si donést vlastní
předm

ět, který vám
 paní Kučerová ozdobí touto technikou

U
K

Á
Z

K
A

 S
TA

R
Ý

C
H

 Ř
E

M
E

S
E

L
– brašnářství, práce skůží spanem

M
ilošem

 Grim
ou. M

alování vánočních ozdob - s
paní Zdeňkou

Šafránkovou, m
ožnost ozdobit si vlastní ozdobu

V
Ě

N
E

B
A

N
D

- tradiční zpívání vánočních koled na
m

uzejních
schodech

M
usic club Kotelna

461 615 297

>
Začátky vždy ve 20 hodin - není - li uvedeno jinak

Oranžovej Vykřičník + Výkup Jablek - free stage, vstup zdarm
a 

Dance party - do 21.00 h vstup zdarm
a!

K
R

U
C

IP
Ü

S
K

- koncert + after party
Předprodej vstupenek v M

C Kotelna a v knihkupectví Paseka
Litom

yšl za 180 Kč (na m
ístě 200 Kč)

P
E

N
D

L
 +

 D
r. V

ik
to

r
- koncert + after party

Dance party - do 21.00 h vstup zdarm
a!

TL
E

S
K

A
Č

 - koncert + after party
Předprodej od 1. 12. v M

C Kotelna a v knihkupectví Paseka
Litom

yšl za 150,- Kč 
Dance party - do 21.00 h vstup zdarm

a!
T

O
X

IQ
U

E
- koncert + after party

DISKOTÉKA 70.-90. let- dj alík + hosté
ŠTĚPÁNSKÁ PARTY - dj w

olf &
 dj m

ilhaus
SILVESTR NANEČISTO: SU

NPLU
GGED + DJ´s - koncert + after

party •
 více na w

w
w

.m
ckotelna.cz

Po 1. 12.
St 3. 12.
Pá 5. 12.

So 6. 12.
St 10. 12.
Pá 12. 12.

St 17. 12.
Pá 19. 12.
So 20 .12.
Čt 25. 12.
So 27. 12.

Čt 4. 12.
17.30

Ne 14. 12. 
15.00

Ú
t 16. 12. 

17.00 
Pá 26. 12.
So 27. 12.

Zám
ek 

461 615 067

Kostel Povýšení sv. Kříže
461 612 263

4
8

7. L
H

V
: M

A
R

TIN
A

 K
O

C
IÁ

N
O

V
Á

 +
 K

Ü
H

N
Ů

V
 D

Ě
T

S
K

Ý
 S

B
O

R
Na program

u: Adam
 M

ichna z Otradovic, C. Franck, F. Schu-
bert, B. Britten. Pořádá SD Litom

yšl. Vstupné 90 Kč•
začátek

v 18.00
K

O
N

C
E

R
T P

Ě
V

E
C

K
É

H
O

 S
B

O
R

U
 Z

U
Š•

začátek v 18.30
Č

E
S

K
É

 V
Á

N
O

C
E

- vánoční koncert, na program
u J. J. Ryba:

Česká m
še vánoční a Eduard M

arhula: Česká m
še vánoční.

Ú
činkují: Spojené litom

yšlské sbory, solisté, Litom
yšlský

sym
fonický orchestr a dirigenti Jan Šula a Otokar K

arlík.•
začátek v 18.00

Ú
t 9. 12.

Čt 11. 12.
Čt 18. 12.

M
ěstská galerie

461 614 765

Střední škola zahradnická
461 612 013

Otevřeno Ú
t-Ne 9.00-12.00 a

13.00-16.00 h
G

Y
U

L
A

I 
L

IV
IU

S
Z

- výstava obrazů a
grafik m

aďarského
výtvarného um

ělce 
V

Ý
T

V
A

R
N

Á
 L

ITO
M

Y
Š

L
 2

0
0

8
- obrazy, sochy, grafika, keram

ika
a

další díla výtvarného um
ění. Vernisáž 12. 12. v

17.00 hod.
M

E
Z

IN
Á

R
O

D
N

Í 
V

Ý
S

T
A

V
A

 
V

Á
N

O
Č

N
Í 

F
L

O
R

IS
TIK

Y
- výstava

vánočních vazeb. (Čt 9.00-17.00, Pá 8.00-17.00)

do 7. 12

od 13. 12.
do 25. 1.

Čt 18. 12
Pá 19. 12.

Ú
t 9. 12.

Čt 18. 12.

Základní um
ělecká škola

461 612 628
Interní koncert žáků - v sále školy•

začátek v 16.30 
Vánoční interní koncert žáků - v sále školy•

začátek v 16.30 
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GE Money Bank 
Bělidla 1061, Litomyšl 
tel. 461 653 840 

GE Money Bank 
Nerudova 16, Svitavy 
tel. 461 550 511 

GE Money Bank 
Masarykova 8, Polička 
tel. 461 723 583 

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

Evropský
antibiotický den
První Evropský antibiotický den, den ochrany antibio-
tik pro léčbu bakteriálních infekcí, připadl na 18.
listopadu.  
Před 80 lety Alexander Fleming popsal antibakteriální
účinek plísně rodu Penicillium na kmen Staphyloco-
ccus aureus, a tím zahájil jednu z nejdůležitějších etap
ve vývoji medicíny, antibiotickou éru. Zahájení aplika-
ce penicilinu v lékařské praxi v roce 1942 a následný
vývoj dalších antibiotik přinesl naději, že bakteriální
onemocnění přestanou být problémem. 
Evropský antibiotický den ustavila EU z iniciativy Svě-
tové zdravotnické organizace. Od roku 1998 funguje
v Evropě program EARSS – European Antimicrobial
Resistence Surveillance, systém, kam 29 zemí posílá
data o citlivosti a rezistenci ze svých laboratoří. Česká
republika se do programu zapojila v roce 2000, spolu-
podílí se na něm i laboratoř infekční diagnostiky Lito-
myšlské nemocnice. Když se zjistilo, jakým tempem
rezistence bakterií vůči antibiotikům narůstá, rozhod-
la se EU uspořádat den boje za zachování účinnosti
antibiotik. Nebezpečí, že by antibiotika v budoucnu
nemusela být účinná, je pravděpodobné.     
Na oddělení infekční diagnostiky Litomyšlské nemoc-
nice se laboratorně testují vzorky od infekčně nemoc-
ných a vyhledávají se bakteriální patogeny, u kterých
se cíleně testuje citlivost pro antibiotickou léčbu.  
Dobrá spolupráce pacientů s lékařem, nepřeceňování
ani podceňování příznaků nemoci, aby stanovení dia-
gnózy bylo pravdivé, provedení laboratorních vyšetře-
ní a následně cílené léčení - to je reálná možnost, jak
zachovat účinnost antibiotik dalším generacím. 

Jana Janečková
Primářka oddělení infekční diagnostiky a ATB střediska

Litomyšlské nemocnice a.s.

FITNESS CLUB 233

Otevírací doba
Po: 13 − 20 • Út: 10 − 20 • St: 13 − 20
Čt: 10 − 20 • Pá: 13 − 20 • Ne: 14 − 19 

OD 1.12. AKCE
PŘI NÁKUPU NAD 1000 KČ DÁREK

– láhev kvalitního vína v hodnotě 150 Kč

Tyršova 233, Litomyšl, Tel: 461 615 965
e−mail: jana.od@tiscali.cz,
mobil: 605 269 860, www.fitnesslitomysl.cz 

FITNESS – 30 strojů, speciální stroje pro ženy
TURBOSOLÁRIUM V – moderní, rychlé
SOLÁRIUM H – zaručená kvalita, 
SLENDER LIFE – 6 ks relaxačních masážních strojů
LYMFOVEN – péče o nohy při celulitidě a otocích
BODYWAVE – harmonizér energie

SOLNÁ JESKYNĚ – moře v Litomyšli

VHODNÝ VÁNOČNÍ DÁREK
PERMANENTNÍ VSTUPENKY VŠEHO DRUHU

ZA VÝZNAMNÉ SLEVY, UDĚLEJTE NĚCO
PRO ZDRAVÍ SVÝCH NEJBLIŽŠÍCH

Miroslav Škrdla
vystavuje
v Regionálním muzeu
Na vernisáž výstavy Litomyšl na fotografiích
Miroslava Škrdly v Regionálním muzeu v Lito-
myšli přišla 22. listopadu více než stovka
návštěvníků. Výstavu zahájil několika skladba-
mi syn fotografa, folkový písničkář Ladislav
Škrdla. Následovalo vystoupení fotografa Mila-
na Dvořáka, který ve svém projevu popsal
význam díla a osobnosti Miroslava Škrdly. Ten je
od roku 1972 členem fotoklubu Litomyšl. Pro-
slavil se zde zejména jako průkopník digitální
fotografie a mimo jiné se stará klubu o interne-
tové stránky. Miroslav Škrdla také aktivně půso-
bí v Klubu přátel Boženy Němcové a je i jedním
z předních členů Krajského poradního klubu
pro fotografii. 
Fotografovat začal již v roce 1943. Nejprve se,
stejně jako většina fotografů samouků, věnoval
focení rodiny, přátel a přírody. V roce 1955 se
přestěhoval do Litomyšle a od té doby je jeho
hlavním zájmem fotografování města. Škrdla
na svých fotografiích zachycuje město na přelo-
mu tisíciletí ve všech jeho podobách. Dokumen-
toval významné politické události, kulturní
akce, stavební práce i živelné pohromy a dlou-
hodobě i činnost Městské knihovny. Výstava,
která potrvá do 4. ledna příštího roku, je první
samostatnou Miroslava Škrdly po šesti letech.
V minulosti vystavoval svá díla například
v domě U Rytířů či na poště. Každoročně také
promítá své diapozitivy na besedách v Městské
knihovně.                                              David Jirsa

První adventní neděli se na Smetanově náměstí v Lito-
myšli konalo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.
Pořadatele mile překvapila, ale i mírně zaskočila hojná
účast na této akci. Město Litomyšl se omlouvá všem
za technické problémy. Již dnes přemýšlíme, čím obo-
hatíme slavnostní rozsvícení vánočního stromu v roce
2009 – tedy v roce, kdy Litomyšl bude slavit 750 let
od povýšení na město.                                                -ms-

Omluva
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Soustředění dětského pěveckého sboru Lilium
Od pátku 10. do neděle 12. října jsme my, zpěváci Dět-
ského pěveckého sboru (DPS) ZUŠ B.Smetany „LILIUM“
strávili pěvecký víkend obklopení krásnou přírodou
v okolí Mladočova. Protože jsme k budově Rekreačního
zařízení přijeli příliš brzy a budova pro nás ještě nebyla
připravená, vydali jsme se na „předlouhou“ procházku
do okolních polí – asi za půl hodinky jsme byli zpátky.
Teprve pak přišlo na řadu ubytování, rozdělování
do pokojů a první „potrápení“ našich hlasivek. Po veče-
ři a večerních hrách jsme do postelí s pohodlnými a tep-
lými spacáky uléhali úplně vysílení.
Ráno na nás ale čekalo pěkné překvápko v podobě
budíčku v 7.30 a následně rozcvičky, kterou pro nás
přichystali naši „sekundární hlídací psi“, Honza
s Maruškou. Ze začátku někteří sice brblali, ale všem
přišel pohyb na čerstvém vzduchu jako probuzení
náramně vhod. Po výborné snídani následovaly další
pěvecké zkoušky, ať už dělené ( alt, soprán ) nebo spo-
lečné. Po obědě jsme se vydali na fáborkovanou
po stopách hrozných lupičů sladkého pokladu,
na které jsme se dokonale odreagovali, nechali odpo-

ném dýchání, čisté intonaci každého zpěváka a hlavně
zvládnutí spousty nových skladeb, kterým bychom
rádi překvapili své posluchače v nastávajícím koncert-
ním období. Čtvrtého prosince zazpíváme v Domově
pro seniory ve Sloupnici, 11. prosince v 18.30
na Vánočním koncertě v kostele Povýšení sv. Kříže
a 20.prosince v 10.00 na Vánočních trzích u pomníku
B.Smetany. 
Další soustředění se uskuteční znovu na jaře, abychom
propracovali nový repertoár na společný koncert s Par-
dubickým dětským sborem Iuventus Cantans, na náš
Závěrečný koncert a další vystoupení DPS LILIUM. 
Přijďte i vy posílit naše řady, naučit se spoustu nových
písniček a zažít hodně legrace a zábavy ! 
V průběhu ledna se budou nabírat noví zpěváci
do obou oddělení – DPS Poupátka (6-10 let ) a DPS Lili-
um ( 10-16 let ). Stačí přijít na některou z našich zkou-
šek a zazpívat libovolnou písničku. Více o našem sboru
na www.lilium.alexei.cz.

Barbora Liebichová a Ivana Havelková
členky DPS LILIUM

čívat unavené hlasy a ještě se pobavili při plnění nej-
různějších úkolů. Sladký poklad jsme ale získali až
po rozluštění šifry a zazpívání naší nejoblíbenější pís-
ničky La lů la lej. Odpočinutí jsme se vrhli do dalšího
zpívání a po večeři jsme se šli bát na noční stezku
odvahy místním ztemnělým lesem, osvícenou pouze
svíčkami ve velkých lahvích. Strašidla z řad nejstarších
zpěvaček se na svých kostýmech opravdu vyřádila
a naháněla strach i dospělákům. 
Další ráno s brzkým budíčkem a rozcvičkou vedenou
dvěma strašidly – Ivčou a Jančou -bylo ale o něco horší
než to předcházející, protože jsme díky všem zážit-
kům, které bylo nutno podrobně rozebrat, usnuli
hodně pozdě. Po dopoledním zpívání a vynikajícím
obědě nám páni učitelé, Lucie Kratochvílová, Markéta
Hegrová a Petr Jiříček, domluvili s místním panem
farářem možnost zazpívat si v mladočovském kostele.
Až teprve tady se krásně rozlehly naše hlasy a nálada
písní, které zpíváme. 
A závěr ? Naše první soustředění se vydařilo a splnilo
i svůj hlavní účel – pracovat na hlasové kultuře, správ-

Střední odborná škola technická zve na den otevřených dveří
Střední odborná škola technická Litomyšl pořádá
v pátek 9. ledna od 8.00 do 15.00 den otevřených
dveří. Dveře budou otevřeny pro každého, kdo se bude
mít zájem o studiu na škole něco dozvědět. Pedagogic-
ký sbor přivítá žáky základních škol, jejich rodiče i celé
třídy či skupiny studentů. Zájemci o studium na škole
si mohou vybrat ze dvou oborů. 
Obor Mechanizace a služby má čtyři odborná zaměře-
ní: Provoz, mechanizace a služby, Dopravní servisní
služby, Výpočetní technika a automatizace mechani-
zovaných provozů a Obchodně technické a administra-
tivní služby. 
Druhým oborem je Provoz a ekonomika dopravy. V něm
si studenti mohou volit z odborných zaměření Adminis-
trativa dopravy a logistika a Provoz vozidel v dopravě.
Škola má velmi široký záběr. Nabízí technické vzdělání
od oblasti výroby až po oblast využití (provoz a údrž-
ba), vše je podpořeno elektronikou.

V rámci čtyřletého studia získají studenti řidičské
oprávnění pro osobní a nákladní automobil i traktor.
Škola umožňuje také složení svářečských zkoušek
pro svařování elektrickým obloukem, acetylénovým

plamenem i pro svařování v ochranné atmosféře.
O dobré úrovni přípravy studentů svědčí stále rostoucí
zájem o absolventy školy na trhu práce. Škola má k dis-
pozici stejně kvalitní výukové pomůcky, jako mají
v některých automobilkách. Může se pochlubit nově
zařízenou učebnou CAD a CNC (na snímku) a učebnou
pro výuku odborných předmětů, která je vybavena
datovými projektory, snímací kamerou a vizualizérem.
Tato moderní zařízení umožňují představit studentům
činnost strojů a zařízení v pohybu. 
V listopadu zde mj. proběhlo školení zaměstnanců
firmy, která se zabývá likvidací pojistných událostí
pro jednu z nevětších českých pojišťoven. V rámci ško-
lení se zaměstnanci společnosti učili stanovit výši
škody na základě stupně poškození vozidla. „Tento
fakt potvrzuje, že pomůcky, které na zde škole vytvá-
říme, mají význam i pro ty, kteří už školní lavice dávno
opustili,“uvedl ředitel školy Milan Janecký.            -ps-

Žáci německé Fachoberschule z Wandlitz
na návštěvě v mateřské škole Lidická

V rámci svého vzdělávání (obor vychovatel-
vychovatelka) jsme navštívili v termínu 5. – 11. 10.
2008 naši partnerskou školu VOŠP a SPgŠ v Litomyšli.
V rámci tohoto podnětného týdne jsme měli možnost
získat náhled do vzdělávací a výchovné práce
v mateřské škole Lidická v Litomyšli.
Když jsme vstoupili do mateřské školy, okamžitě nás
upoutala „malá“ umělecká díla dětí. Velmi nás zaujaly

omezovaly individualitu a samostatnost dětí.  Celkově
shrnuto byla naše exkurze v mateřské škole velmi
pozitivním a pro nás mimořádně poučným příkladem,
jak učitelka může děti podporovat, nadchnout
a povzbudit. Jsme skutečně šťastni, že jsme toto mohli
zažít, a děkujeme srdečně dětem, jejich učitelkám
a ředitelce mateřské školy Lidická. Zvláštní
poděkování patří paní PaedDr. Janě Mackové, učitelce
z naší partnerské školy, která pro nás tento zážitek
zorganizovala. 
Jacqueline Strehl, Katja Stettnisch, Stefanie Gers-
dorf a Linda Matschke, Fachschule für Sozialwesen,
Fachrichtung Sozialpädagogik, Oberstufenzentrum 1
Barnim, Wandlitz – Bundesrepublik Deutschland

prostory školy. Dětí mají hodně místa na zábavu, hry
a pohyb. 
Paní učitelka Lopaurová nás přivítala velmi vstřícně
a trpělivě odpovídala na všechny naše otázky.
Měli jsme štěstí, že jsme mohli spoluprožít jednu
pedagogickou činnost. Paní učitelka sestavila na téma
„podzim“ velmi pestrou výukovou jednotku. Ta
zahrnovala prvky hudební, kreativní, sportovní,
jazykové, matematické, přírodovědecké a sociální
a nabídla dětem nové zkušenosti. Šikovné propojování
téměř všech vzdělávacích oblastí během jedné
činnosti nám také ukázalo, jak dobré vzdělání učitelka
musela získat. Všechno prováděla s láskou, empatií
a s velkým zaujetím. Individuální podporu a věnování
se dětem považujeme za obdivuhodné.
Učitelka podporovala a motivovala děti při dodržování
pravidel, které si děti na základě svých zkušeností
a poznání samy stanovily. Měla vždy přátelský úsměv
a dokázala cíleně pracovat se svou mimikou a gesty.
Tato osobní zkušenost v mateřské škole Lidická nám
přinesla mnoho podnětů pro naše profesní vzdělání. 
Na závěr nás provedla ředitelka mateřské školy paní
Kusá celým zařízením, které je krásně umělecky
vyzdobeno, a zodpověděla všechny naše otázky k naší
plné spokojenosti. 
Návštěva české mateřské školy pro nás byla
vyvrcholením celého týdne. Předvedená činnost nám
ukázala, jak dobře strukturovaný a plánovaný všední
den učitelky pro děti sestavují, aniž by ovšem

Lucie Jandíková, aerobic club "FiT-line" Litomyšl 
Vás zve na 

Vánoční cvičení
Neděle 14. prosince 2008
Tělocvična II. ZŠ v Litomyšli
9.30 - 12.30 hodin (prezentace od 9.00 hodin)

DANCE AEROBIC, BODY WORK - 90 min, Lucka
BODYLATES + STRETCH - 60 min, Vlasta

Cena : 120.- Kč (do 5.12. 2008 včetně)
200.- Kč (od 6.12.2008 a na místě)
Vánoční občerstvení zajištěno, bohatá tombola

Další informace na telefonu : 777 288 770
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Maškarní den s koňmi

Sobota 8. listopadu se jistě na dlouhou dobu stane
nezapomenutelným zážitkem pro spoustu dětí, které
se zúčastnily Maškarního dne s koňmi, pořádaného
Občanským sdružením hiporehabilitace Baneta a Stájí
Pucher v Janově. Pro děti byl připraven nabitý program
a jedno překvapení za druhým. 

Odpolední program začínal na dvoře u Pucherů módní
přehlídkou koňských masek. 
Klisna Baneta se na módním mole předvedla v kostýmu
berušky, stejně tak i její majitelka Mgr. Hana Onderko-
vá. Klisna Freka se v sobotu proměnila ve Zlatohříváka
a doprovázela ji Petra Pucherová převlečená za prince.
Tuto dvojici doplňoval pohádkový pták Ohnivák. Petra
Kabrhelová se oblékla do andělského a doprovázela
okřídlenou bělku Heku. Nechyběla ani klisna Tarika,
která představovala divokého indiánského koně
a předváděly ji sestry Zdenča a Kačka Šislerovy ze Stra-
kova. Na závěr přehlídky se předvedly fenky border
collie jako zdravotní sestřičky společně s hlavní sest-
rou Janou Pucherovu. Hudbu a komentář skvěle reží-
roval pan Jindřich Kasal z Litomyšle, který se v sobotu
přenesl do role Pana Tau s buřinkou.
Klisny Baneta a Freka byly odměněny za svou ochotu
při provozování hipoterapie v roce 2008.
Závěr patřil na dvoře u Pucherů zamykání stáje,
čímž byla symbolicky ukončena letošní sezóna hipo-

terapie. Odemykání stájí je plánováno na jaro 2009.
Tímto ale program celého dne zdaleka nekončil. Pok-
račování následovalo v sále kulturního domu Na Rych-
tě v Janově. Děti soutěžily, malovaly, tancovaly,
zkrátka si celou akci patřičně užívaly. Programem pro-
vázela pohádková dvojice Křemílek a Vochomůrka.
Odpoledním překvapením se stal Večerníček, který
jakoby právě přijel z televize.
Poděkování patří pořadatelům OSH Baneta a stáji
Pucher, velký dík patří také Davidovi Karáskovi z Raj-
hradic, Jindřichu Kasalovi z Litomyšle a především
sponzorům, kterými jsou:
M-MARKUS s.r.o.- PRAHA; INA Lanškroun s.r.o.;
Ing. Jaroslav Tměj, Litomyšl; Obec Janov, Město Lito-
myšl; Petr Karásek-Zednictví, Rajhradice; Miloslav
Bulva-Autocentrum, Svitavy; Centrum Sport s.r.o.,
Svitavy; Vrchotová Jitka, Janov; Hračky Globus,
Litomyšl a MS studio, s.r.o. Svitavy. Více fotografií
z této akce naleznete na www.stajpucher.wz.cz nebo
na www.baneta.webnode.cz. Petra Pucherová

Litomyšlští studenti sbírali zkušenosti v Anglii
se zbytky opatství a také jsme se projeli na zmenšeni-
ně lodi Jamese Cooka. Následovalo Scarborough, které
střeží majestátní ruiny Scarborough Castle. Ve městeč-
ku jsme se podívali i do akvária. Večer ještě následova-
la příjemná procházka po bílých útesech
ve Flamborough Head.
V pátek jsme se rozloučili s rodinami a vyjeli směr - Lon-
dýn. Tady jsme se prošli jen zběžně, zato jsme utratili
skoro všechny zbývající libry a projeli se katamaránem
po Temži do Greenwich, kde jsme si stoupli na obě polo-
koule, a pak už byla před námi jen cesta trajektem
domů.
Pobyt v Anglii se líbil všem. Velice nám přálo počasí,
takže jsme sice nepoznali britský déšť a mlhu, ale ales-
poň jsme zbytečně nemokli a mohli pořídit spoustu
snímků nádherné krajiny. Zážitky z rodin pokryly celé
spektrum prožitků, nicméně zkušenost to byla skvělá.
Anglicky jsme sice příliš nemluvili, ale i to málo stačilo
k ověření našich znalostí a zjištění nedostatků, byla to

především velká motivace k dalšímu studiu angličtiny.
Nakonec bychom rádi poděkovali našim řidičům, profe-
sorkám a zejména fenomenálnímu průvodci, bez něhož
by to prostě nebylo ono.                               Tomáš Klejch

student Gymnázia Aloise Jiráska

V pondělí 6. října jsme se vydali do Anglie. Naše skupi-
na se skládala ze studentů gymnázia a VOŠ a SOŠT Lito-
myšl (a několika dalších zájemců). Po naložení
zavazadel a seznámení se s osádkou vozidla (dvěma
řidiči a vynikajícím průvodcem) jsme se vydali
na dlouhou cestu přes Čechy, Německo a Belgii až
do Francie, kde jsme se před čtvrtou hodinou ranní
nalodili na trajekt a přepluli La Manche. Poté jsme
pokračovali ještě asi pět hodin, než jsme dorazili
do města Yorku. Zde jsme zhlédli jedno z největších
železničních muzeí na světě National Railway Muse-
um, vikingské centrum Jorvik, York Minster (gotickou
katedrálu) a velmi zachovalý hradební systém. Kveče-
ru jsme se rozdělili a zamířili do rodin. První pocity v
rodinách byly různorodé, ale všichni jsme si v nové
situaci poradili. Druhý den jsme vyrazili do Yorkshire
Dales, nádherného přírodního parku se skvělými
výhledy na travnaté louky s kamennými zídkami.
Ve čtvrtek jsme navštívili přímořská letoviska Whitby
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Prosperující firma -
vlastní výroby -

hledá prodejny
v Litomyšli, Vysokém Mýtě,

Ústí nad Orlicí za slušný nájem,
dlouhodobě. Tel.: 603977800

Byla zvolena nová Rada
Pardubického kraje

Členové Zastupitelstva Pardubického kraje zvolili
na svém ustavujícím zasedání v sobotu 15. listopadu
Radu Pardubického kraje pro volební období 2008 -
2012. Rada byla sestavena koalicí vítězné České strany
sociálně demokratické (ČSSD) a Koalice pro Pardubic-
ký kraj (KPK). 
Uvolnění členové: Mgr. Radko Martínek (ČSSD) - hejt-
man Pardubického kraje se zodpovědností za všeobec-
ný rozvoj kraje a evropské fondy; Ing. Roman Línek
(KPK) - náměstek hejtmana zodpovědný za finance
a majetek, který bude zastupovat hejtmana v době
jeho nepřítomnosti; Jan Tichý (ČSSD) - náměstek hejt-
mana zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost
a cestovní ruch; Ing. Jana Pernicová (ČSSD) - členka
rady kraje zodpovědná za školství, kulturu a památko-
vou péči; Mgr. Markéta Tauberová (ČSSD) - členka rady
kraje zodpovědná za zdravotnictví; Ing. Václav Kroutil
(ČSSD) - člen rady kraje zodpovědný za životní prostře-
dí, zemědělství a venkov; Bc. Miloslav Macela (KPK) -
člen rady kraje zodpovědný za oblast sociální péče
a neziskový sektor.
Neuvolnění členové: JUDr. Miroslav Stejskal (ČSSD) -
člen rady kraje; Ing. Petr Šilar (KPK) - člen rady kraje.
Zastupitelstvo Pardubického kraje zvolilo také předse-
dy výborů. Dva z nich budou zastávat funkci uvolněné-

ho předsedy: Ing. Josef Janeček (ODS) - předseda kon-
trolního výboru; Ing. Miroslav Krejčí (KSČM) - předse-
da finančního výboru
Pětačtyřicetičlenné Zastupitelstvo Pardubického kraje
je složeno ze zástupců ČSSD (19 mandátů), ODS (11
mandátů), KPK (9 mandátů) a KSČM (6 mandátů). 

-red-

První řadě zleva Markéta Tauberová, Radko Martínek, Jana
Pernicová, druhá řada zleva Václav Kroutil, Jan Tichý,
Roman Línek, Petr Šilar, třetí řada zleva Miroslav Stejskal,
Miloslav Macela

Inzerce
Nabídněte různé věci starož. pův. z dob našich babi-
ček. Ze stříbra, mosazi, mědi, alpaky, niklu. Brože,
spony, tabatěrky, pudřenky, svícny, lampičky, pohár-
ky, talíře, dózičky, kabelky „pompadourky“, hmoždíře;
jsem sběratel a těchto věcí si vážím. Komen. nám. tel.:
739 307 646. • Nabízím na prodej kulatý stolek s chro-
movanou podnoží + 2 židličky, chromovaný sedák
modrý – mikroplyš. Vše jako nové. Cena za vše
2200 Kč. tel.: 739 307 646. • Přenechám pronájem
zahrady se zařízenou chatkou v osadě Líbánky, 450 m,
parkování u chatky, 18 ovocných stromů, keře, nářadí
k dispozici. Zn. důchodci – spěchá. Tel.: 737 960 462 •
Vlasy téměř zadarmo na vaše téměř koleno, nechci
za poradu žádné peníze, ale za pomoci spokojených
lidí vynález patentovat. Vlasy a zuby do smrti svoje –
zaručeno. tel.: 737 054 341  •  Prodám levně psací
stroj Conzul a psací stroj Robotron (široký válec) - tel.
731 381 492 • Prodám dvě starší postele s matracemi
a nočními stolky. Dále olejový elektrický radiátor žeb-
rový. tel.: 461 614 876 • Hledám aktivní věřící katolič-
ku, která by mě opatrovala. Muž středního věku,
abstinent, nekuřák. tel.: 722 149 994 nebo 606/872
691 • Postižený, hledá studentku, která ho naučí
německému jazyku. Pouze studentky. 100,- Kč hod.
tel.: 722 149 994 nebo 606 872 691 • Hledám kdo
udělá – kovotěs, nebo nalepí gumové těsnění do bal-
konových dveří a okna. tel.: 722 149 994 nebo 606 872
691 • Hledám studentku, která naučí práci s mobilem,
diktafonem a elektronikou. tel.: 722 149 994 nebo
606 872 691.

Svoz komunálního
odpadu o svátcích
Dne 24. a 26. prosince se odpad bude svážet jako
ve všední den. Svoz, který připadá na čtvrtek 25. pro-
since, se uskuteční v sobotu 27. prosince. Svoz, který
připadá na Nový rok, se uskuteční v sobotu 3. ledna
2009. Sběrný dvůr bude od 24. prosince do 4. ledna
uzavřen. Děkujeme za pochopení.   LIKO Svitavy a. s.
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Jak se mohou z cizinců stát přátelé
Z výměnného pobytu v německém Wandlitz se v polo-
vině listopadu vrátila skupina studentů litomyšlské
pedagogické školy. Návštěvě v Německu předcházel
pobyt tamních studentů  v Litomyšli.
„Pobyt u německých kamarádů byl velmi dobrodružný,
především pokud se jedná o vzájemnou domluvu,“
konstatuje s úsměvem Vašek Horyna, student 4.roční-
ku litomyšlské pedagogické školy. „K nejzajímavějším
zážitkům patří setkání s bývalým německým černoš-
ským boxerem, který vyrůstal v mosambické buši
a skvěle hrál na tympán,“ líčí své dojmy Vašek. Zmiňo-
vané setkání bylo součástí několika seminářů na téma
„Jak se z cizinců stanou přátelé.“ Bez pozitivního
ohlasu nezůstalo ani zhlédnutí operace srdce, která se
uskutečnila v městské nemocnici v Bernau. Přímý pře-
nos sledovali studenti se zaujetím v aule gymnázia.

Rovněž seminář týkající se potírání násilí a pravicové-
ho extremismu vzbudil velký zájem. Martina Šrámko-
vá, studentka 2.ročníku litomyšlské střední
pedagogické školy označila za nejlepší zážitek
z výměnného pobytu návštěvu v mateřské škole KITA
Wandlitz. „Ze začátku se nás děti bály, ale pak si s námi
začaly hrát i povídat,“ líčí své dojmy Martina a pokra-
čuje:“Jeden klučina mi přinesl knížku o včelce
Máje.Když mu Bára začala zpívat písničku o Máje, roz-
svítily se mu hvězdičky v očích.“
Zážitků, které si mladí lidé odnesli ze vzájemných set-
kání, jež se konají  za přispění Fondu česko-německé
budoucnosti a Pardubického kraje, byla cela řada.
Pro obě strany to znamená vzájemné odborné i osob-
nostní obohacení.           

Zuzana Fruniová

Do herny v Litomyšli
přijmeme na HPP

• pokladní/ho
• provozní/ho

Příjemné pracovní prostředí
Dobré platové podmínky

Tel.: 603 107 692

Městské lesy zpracovávají poslední
poškozené stromy

Poslední zbytky dřeva, poškozeného vichřicí,
která se Litomyšlí a jejím okolím prohnala 25. červ-
na, zpracovávají v těchto dnech zaměstnanci Měst-
ských lesů Litomyšl. Podle informací vedoucího
odboru Městských lesů Petra Nováka zbývá zpraco-
vat asi pět set m3.
„Z původně odhadovaných 10 000 m3 poškozeného
dřeva se škody nakonec vyšplhaly až na 13 000 m3,“
uvedl Petr Novák. Prodáno bylo více než jedenáct
tisíc m3 kalamitní hmoty. Ve většině případů bylo
toto dřevo prodáno na pilařské zpracování a jako

vláknina pro papírenský průmysl. Kromě zaměst-
nanců Městských lesů se na těžebních a přibližova-
cích pracích podílela i celá řada nasmlouvaných
živnostníků. Více než třetinu kalamitní hmoty pak
pomohl zpracovat speciální těžební stroj (harves-
tor) s vyvážecí soupravou.
Díky včasné likvidaci následků vichřice se podařilo
odvrátit hrozící kůrovcovou kalamitu a předejít
dalšímu znehodnocení dřeva. Nabídka palivového
dříví z Městských lesů však i nadále trvá, k odběru
již ale bude pouze za běžné ceny.                    -ps-
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Slova moudrých: Moudrost je ve štěstí okrasou,
v neštěstí oporou. Aristoteles

V obřadní síni byli slavnostně přivítáni noví
občánci našeho města:
Karolína Jonášová, Karolína Šnajdrová, Jitka
Rubková, Pavel Vacek

Své významné životní jubileum v září, říjnu
a listopadu oslavili někteří naši spoluobčané:
80 let – Drbalová Marie, Veselá Božena, Štyndl
Vlastimil, Macháček Jiří, Kopecký František,
Kyncl Karel, Martinek Josef, Dvořák Jaroslav,
Hošková Růžena
85 let – Zelinková Věra, Mikešová Zdenka, Vac-
ková Marta, Matoušková Božena
91 let – Kroulíková Anna, Karbulová Marie,
Sýkora Vojtěch
94 let – Straková Marie
96 let – Ptáčková Emilie
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Jakub Mertelík, Ústí nad Orlicí – Veronika Hai-
nišová, Dobruška, Josef Doležal, Litomyšl –
Lenka Češková, Litomyšl, Pavel Herrmann, Tan-
vald – Karolína Černíková, Pardubice, Jiří Křiš-
ťál, Praha – Veronika Košťálová, Broumov,
Pavlos Zguros, Svitavy – Zuzana Petříková,
Horní Jelení, Tomáš Fuksa, Nová Sídla – Petra
Soukupová, Nová Sídla, Hany Ramadan, Lito-
myšl – Martina Martášková, Čadca, Marek Filip-
čík, Veselíčko – Jiřina Lopaurová, Čistá, Pietro
LO RE, Itálie – Simona Drašnarová, Litomyšl,
Lukáš Beneš, Trstěnice – Barbora Sigelová,
Praha, David Nádvorník, Ústí nad Orlicí – Roma-
na Pinkasová, Ústí nad Orlicí, Pavel Balčík,
Janov – Jana Krejsková, Janov, Michael Čapek,
Sloupnice – Marcela Bláhová, Sloupnice, Jind-
řich Nádvorník, Vysoké Mýto – Ivana Volfová,
Horní Slavkov, Radovan Hanuš, Opatovec –
Růžena Formánková, Opatovec, Miroslav Motl,
Vraclav – Jana Vágnerová, Chotovice, Lubomír
Štarman, Litomyšl – Lenka Fernandová, Lito-
myšl
Novomanželům přejeme hodně vzájemného poro-
zumění, spokojenosti a manželské pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Josefem Prokopem (78 let), Annou Dvořákovou
(95 let), Bohumírem Komínkem (79 let)
Vzpomínáme.

V. Kučerová - SPOZ

Věndy získaly Bradelskou Skleněnku
soutěžících

V sobotu 8. listopadu se v pardubickém Doli Klubu
konal 7. ročník hudební soutěže Bradelská Skleněnka.
V této soutěži dospělých písničkářů a duet se předsta-
vily i sestry Jana a Iva Věnečkovy z Litomyšle - jako
duo Věndy. Tyto výrazně nejmladší účastnice festivalu
zahrály své autorské skladby a získaly Bradelskou
Skleněnku soutěžících. O týden dříve, 1. listopadu, si
VĚNDY posílené o kytaristku Viktorii Dostálovou vyzpí-
valy postup do celostátního finále festivalu Brána,
které se konalo 29. listopadu v Brně. Ve stejném tří-
členném složení Věndy v oblastním kole Dětské porty
22. listopadu postoupily do republikového finále této
soutěže. Stejný postup si v jednotlivcích vyzpívala jak
Iva tak i Jana. Finále Dětské porty se bude konat 30. 1.
- 1. 2. 2009 v Praze.                                 Josef Věneček

Sestry Jana a Iva Věnečkovy (na fotografii druhá a třetí
zleva)

První diamantová kytara přišla
na svět v Litomyšli

Elektrickou kytaru československé výroby Jolana, typ
Diamant, se rozhodl vzhledově vylepšit Litomyšlan
Petr Krčmář. Poté, co v nejmenovaném časopise spatřil
diamanty osázený automobil značky Mercedes,
odhodlal se po vzoru automobilových nadšenců pře-
měnit svou kytaru na Diamond tuning. Protože si
vzhledem ke svým finančním možnostem skutečné
diamanty nemohl dovolit, použil na zkrášlení nástroje
jejich skleněné kopie. Kytara je ze všech stran osázena
několika tisíci drobných „diamantů“, které autor nale-
pil přímo na původní lak. „Celá úprava nástroje, včet-
ně výměny některých dílů, které nejsou původní,
trvala asi 150 hodin,“ vysvětluje Petr Krčmář. 
Jolana Diamond tuning není prvním počinem svého
druhu, kterého se autor dopustil. Petr Krčmář kytary

nejen upravuje, ale i sbírá a vyrábí. Jak si možná něk-
teří čtenáři Lilie pamatují, v minulosti vytvořil česko-
slovenskou kytaru, jejíž tělo má tvar České republiky
a zakončení krku tvar Slovenska. Tento nástroj byl
zapsán do pelhřimovské Knihy kuriozit a referovaly
o něm hudební časopisy Music store a Muzikus. 
Pokud budete chtít „diamantovou“ kytaru Petra Krč-
máře vidět na vlastní oči,
můžete se přijít podívat
na koncert litomyšlské
rock&rollové kapely
Hudba z Marsu. Více infor-
mací o kapele naleznete
na www.hudbazmarsu-lit.
estranky.cz. -ps-

Výstava Oslavy konce roku
v dobách dávných 

Výstava nám dává možnost poznat způsob oslav
konce roku, jinak než jsme v současnosti zvyklí. Uka-
zuje nejen oslavy spojené v pravěku a raném středo-
věku
s koncem roku, tedy se slunovratem, ale i tehdejší
náboženské představy a projevy člověka, které
postupně převrstvilo na našem území křesťanství
s jeho tradičními svátky. Přesto můžeme některé
prvky tzv. „pohanských zvyků“ nalézt ještě v oslavách
masopustních.
Výstava probíhá ve spolupráci s DDM v Litomyšli, sku-
pinou experimentální archeologie Bacrie a Sebrani-
ce. Netradičně bude pojata i výzdoba interiéru
muzea, vytvořená Střední školou zahradnickou
v Litomyšli.
Dekorace vzniknou z rostlin a plodů, rostoucích
v daných obdobích. 
Součástí výstavy bude v kontrastu s touto tematikou
vystaven polychromovaný vyřezávaný betlém autorky

Hany Vítové (na snímku), zapůjčený z Muzea betlémů
v Třebechovicích pod Orebem. 
Výstava je otevřena od 30. listopadu 2008 do 31.
ledna 2009.                                                                        RML

MARIE MAŘÁKOVÁ
Havlíčkova ulice (vedle ČSOB)

Msalon
Práce na profesionální úrovni.

Příjemná obsluha. Příznivé ceny.
Pánské, dámské, dětské,

svatební a společenské účesy.
Zákazníky přijímáme

i bez předchozí objednávky.
Otevřeno Po – Pá: 8 – 18, So: 7 –12 hod.

Tel. 728 379 406
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Přijďte s námi šít!
Srdečně zveme nejen naše
spoluobčany jakéhokoliv
věku i pohlaví, aby s námi
přišli strávit volný čas u už
ne tak oblíbené, leč bohuli-
bé činnosti, jakou je ruční
šití. V rámci naší výstavy
Vánoce s patchworkem,
která se koná 1.12.08 –
4.1.09 v Evropském školí-

cím centru v Litomyšli (bývalý pivovar v areálu
zámku), pořádáme dvě šicí dílny pro veřejnost. 
Na adventní šicí dílně v neděli 21.12.08 si s námi
můžete ušít patchworkové vánoční ozdoby, na tříkrá-
lové šicí dílně v neděli 4.1.09 si můžete ušít patchwor-
kové drobnosti ke zkrášlení vašeho domova. Obě dílny
budou probíhat vždy po celý den od 10 do 16 hod.
Pokaždé pro vás budeme mít připraveny balíčky
s předlohami a látkami (cena jednoho balíčku bude
25,-Kč), takže s sebou potřebujete pouze špetku odva-
hy, hrstku kreativity a lžíci dobré nálady. 
Přejeme vám ostrou jehlu, hladkou nit a těšíme se
na shledanou.     Členky Spolku patchworku Litomyšl

•Každé úterý od 17.30 hodin Litomyšlská Stiga-liga
•Pondělí 1. 12. od 16.00 do 18.00 hodin - Svíčky
a vlastnoruční vykrajovátka - vánoční dílna, plechov-
ku s sebou, poplatek 40 Kč
•Sobota 6. 12. a neděle 7. 12. vždy od 10.00 do 18.00
hodin - Keltování a skleněné perly - víkendová dílna,
základní cena 400 Kč
•Pondělí 8. 12. od 16.00 do 18.00 hodin - Filcování
z ovčí vlny - vánoční dílna, poplatek 40 Kč
•Pondělí 15. 12. od 16.00 do 18.00 h - Rybičky a ozdo-
by z pedigu - vánoční dílna, poplatek 40 Kč
•Sobota 20. 12. od 14.00 hodin Litomyšlský pohár
2008 ve stiga hokeji - 12. kolo

více na www.litomysl.cz/ddm

Kalendář akcí DDM

Příšery v Zámecké ulici
Ve čtvrtek 30. října v podvečer na 1.ZŠ Zámecká
pohasla světla, aby se z šera mohly vynořit příšery,
přízraky, strašidla a čarodějnice.Přišel čas Hallowe-
enu!
Děti ze třetích až šestých tříd si přišly zazpívat pís-
ničky, zahrát si a zatančit. Přivítali jsme také taneč-
ní studio Nikoly Půlkrábkové a dvě skupiny děvčat
předvedly báječné taneční kreace. Nakonec všichni
vyrazili také do kola.
Součástí zahájení akce bylo i vyhlášení vítězů v sou-
těži o nejkrásnější dýni, masku a vyrobené strašidlo.
Pak už se všichni těšili na hlavní bod programu, kte-
rým bylo prolézání tajuplných doupat skrývajících
se po celé škole. Vyzkoušeli si různé strašidelné dis-
ciplíny: prolézání pavoučí sítě, „lovení kořisti“
(housek), zametání koštětem na rychlost i přesnost,
dýňový bowling, a bezpochyby nejatraktivnější bylo
hledání písmen ve sklenicích neznámého obsahu
(pracovně nazvané „sajrajt“).

Děkujeme tanečnímu studiu ERA Nikoly Půlkrábko-
vé a jejím tanečnicím za zpestření programu a samo-
zřejmě jsme velmi vděčni za pomoc našim kolegům
učitelům a žákům osmých a devátých tříd.

Kabinet anglického jazyka ZŠ Zámecká

Zápis nanečisto
V říjnu proběhla na 3.
ZŠ T.G. Masaryka vydařená
akce: Zápis nanečisto
aneb 7 klíčů od pohádky.
Po přivítání královskou
rodinou děti zjistily, proč
na královském dvoře
panuje smutek. Král ztra-
til klíče od pohádek.
Budoucí prvňáčci si spo-
lečně s rodiči při hledání
klíčů vyzkoušeli dovednos-
ti, které budou muset
zvládnout při skutečném
zápisu (držení tužky, jemná motorika, obratnost, pravo-
levá orientace, barvy, zavazování tkaničky a logopedie).

Přitom se seznámili s pro-
středím školy a s budoucí-
mi učitelkami prvních tříd.
Nejdelší zastavení bylo
v počítačové učebně, kde si
děti vyzkoušely počítačové
programy pro prvňáčky.
Po získání sedmi klíčů jim
král předal symbolický
keramický klíč k pohád-
kám.
V prosinci 11. 12. v 16.00
hod. bude následovat
druhá akce - Škola nane-

čisto, kde si děti ve třídě prožijí jednu vyučovací hodi-
nu. Těšíme se na vás.                         učitelky 1. stupně

Olympiáda v anglickém jazyce na III. ZŠ 
Nová akce, jejíž pořádání zde zatím nemá tradici, je
olympiáda v anglickém jazyce, jejímž pořadatelstvím
byla pověřena ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl. 22. února
2009 se jí zúčastní nejlepší studenti anglického jazyka
základních i středních škol okresu, vítězové budou mít
zaručen postup do krajského kola. Je to konverzační

soutěž, je tedy založena především na poslechu a kon-
verzaci nad předem stanovenými okruhy. Prestiž
města Litomyšle by jistě zvýšilo i to, kdyby někdo
z litomyšlských studentů postoupil do vyššího kola.

Pavel Jakl

Děti dětem
Děti, mamky, taťkové, dědové a babičky,
přestaňte péct pracičky, nakupovat dárečky.
Zastavte se na chvilku, budete mít vzpomínku. 
Zámecká školička je plná radosti 
a nezná, co jsou to bolesti.
Chceme vás vánočně naladit 
a po duši pohladit. 
Přijďte tedy mezi nás, 
vítaný je každý z vás.
10. 12. v 16.30 hod. ve Smetanově domě.

Děti a zaměstnanci I.MŠ.

Módní přehlídka
školní družiny

Děti ŠD při III. ZŠ T. G. Masaryka připomněly celé škole
den studentského boje za svobodu netradičním způso-
bem. Přichystaly 1. ročník módní přehlídky, tentokrát
zaměřené na klobouky, protože klobouk vždy patřil
k ozdobě, která zdůrazňovala vážnost každého stu-
denta.                                                                     Pavel Jakl

Náměstek hejtmana Línek interpeloval 
předsedu Evropské komise Barrosa

Náměstek hejtmana Línek interpeloval předsedu
Evropské komise Barrosa
V rámci druhého dne 77. plenárního zasedání
Výboru regionů EU v Bruselu reagoval
na vystoupení předsedy Evropské komise José
Manuela Barrosa člen národní delegace ve Výboru
regionů EU a náměstek hejtmana Pardubického
kraje Roman Línek. 
Předseda Evropské komise Barroso seznámil členy
Výboru regionů EU s legislativním a pracovním
programem Evropské komise pro rok 2009. Hovořil
o celosvětové finanční a hospodářské krizi
a o možnostech jejího řešení.
„Pro řešení globální hospodářské krize je nezbytná
lepší integrace a koordinace politik EU
na evropské, národní i regionální úrovni. Tento
proces musí odrážet potřeby všech úrovní vlád.
Výbor regionů například navrhuje sladit
rozpočtové programovací období s evropským
volebním cyklem na bázi 5+5 let, nikoli tedy

na bázi 7 let, jak je tomu nyní,“ sdělil Línek, který
mimo jiné zmínil i problematiku klimatických
změn, kterou je nutné řešit již na nejnižších
úrovních vlád, tedy na regionální a místní úrovni.
Příkladem může být podpora využívání
obnovitelné energie nebo bližší propojení
Evropské investiční banky s regiony.
Línek byl historicky prvním Čechem od vstupu
České republiky do EU v roce 2004, kdy jménem
celé skupiny Evropské lidové strany-Evropských
demokratů, která tvoří nejsilnější frakci ve Výboru
regionů, vystoupil v reakci na projev předsedy
Evropské komise.
„Ve svém vystoupení jsem také osobně i jménem
české delegace pozval předsedu Evropské komise
na pražský Summit evropských regionů a měst.
Summit se koná ve dvouletých cyklech a tentokrát
se uskuteční 5. a 6. března 2009,“ uzavřel Línek.

Kateřina Nohavová,
tisková mluvčí Pardubického kraje
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LANGHAMER s.r.o. Litomyšl − NÁHRADNÍ DÍLY

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

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

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

děkuje svým zákazníkům za přízeň v letošním roce a přeje jim vše nejlepší
do nového roku 2009

máme dlouholetou praxi, odborně Vám poradíme  

Kam v Českomoravském pomezí
LITOMYŠL
- viz Kalendář akcí

SVITAVY 
25. 12. 2008, 19.00 - 
VÁNOČNÍ BIGBÍT VE FABRICE
Svitavy/Fabrika 
31. 12. 2008, 17.52 - Ohňostroj na náměstí Míru
ve Svitavách

VYSOKÉ MÝTO 

29. 11. – 21. 12. 2008 - VÁNOCE NA VRACLAVI / Barok-
ní areál na Vraclavi
30.11. – 31. 12. 2008 - MEDVĚDÍ VÁNOCE / Regionální
muzeum ve Vysokém Mýtě. Expozice nejrůznějších
druhů plyšových medvědů
16.11. – 19. 12. 2008 - JIŘÍ ZEJFART / Městská galerie
Vysoké Mýto, výstavní síň Jana Jušky
13. 12. 2008 od 9.00 – 16.00 / náměstí Přemysla Ota-
kara II. - PŘEDVÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK

POLIČKA
1.12. - 23.12. 2008 / Síň řemesel u hradeb
Vánoční výstava s možností vyrobit si vlastní voskový
zvoneček
9. 12. 2008 v 18.00 hodin / kostel sv. Jakuba 
VÁNOČNÍ KONCERT: ROŽMBERSKÁ KAPELA
13. 12. 2008 v 16.00 hodin / kostel sv. Jakuba 
AVE MARIA - Vánoce 2008, slavnostní předvánoční
chrámový koncert
15. 12. 2008 v 19.00 hodin / velký sál Tylova domu 
VÁNOCE NA VALAŠSKU: Folkové Vánoce s kapelou Fle-
ret a Jarmilou Šulákovou. 

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
10. 12. 2008, 18.00: Vánoční koncert / Na zámku
v koncertním sále základní umělecké školy. Hraje
Moravskotřebovský swingový orchestr Františka Zele-
ného. 
27. 12. 2008, 15.30: I. Česká mše vánoční „Hej, Mistře“ 
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostelní
náměstí v Moravské Třebové 

Společně proti neonacismu
V pátek 7. listopadu se žáci 9. ročníku ZŠ Zámecká
zúčastnili dvouhodinového vzdělávacího programu
„Dovedu to pochopit“? zaměřeného na problematiku
neonacismu v České republice. Do školy přijeli lektoři
společnosti Člověk v tísni, kteří pomocí interaktivních
metod vedli naše žáky k pochopení kořenů i součas-
nosti neonacistického hnutí. Žáci se seznámili s jeho
hlavními znaky a projevy, na základě řady příkladů
z minulosti i současnosti si uvědomovali nebezpečí,
která podobné myšlenky přinášejí. Velmi emotivně

působil zejména hudební klip s obrázky z vyhlazova-
cích nacistických táborů, jenž byl prokládán ukázkami
z neonacistických srazů v několika posledních letech.
Silný dojem zanechávaly také záběry pochodujících
neonacistů s budovou Národního divadla v pozadí.
Žáci získali díky tomuto programu řadu důležitých
informací, kterých budeme ve škole dále využívat
k posílení takových občanských postojů, jež vedou
k odmítnutí jakýchkoliv projevů diskriminace a rasis-
mu.                                                          Stanislav Švejcar

Příběhy bezpráví – Litomyšl 1968
Již 4. rokem se ZŠ Zámecká zapojuje do projektu Příbě-
hy bezpráví, který pořádá společnost Člověk v tísni.
Jeho podstatou je práce s dokumentárním filmem
o československých dějinách z doby komunistické
diktatury a následná beseda s člověkem, který tuto
dobu sám prožil.
Vzhledem ke 40. výročí okupace Československa pěti
státy Varšavské smlouvy v roce 1968 jsme letos celé
Příběhy zaměřili právě tímto směrem. Žáci 9. ročníku
zhlédli film „Přerušené jaro – srpen jako kladivo“
a následně se zúčastnili besedy s manžely Brýdlovými.
Díky jejich vyprávění si mohli nejen představit, co se
v Litomyšli dělo na jaře 1968, ale také co zdejší lidé
prožívali a cítili, když do Litomyšle vjely první tanky.

Povídání o srpnových událostech naši hosté zakončili
připomenutím doby normalizační, čímž dětem ukáza-
li, že komunistický režim zůstal tuhým totalitním
systémem až do svého zhroucení v roce 1989.
Příběhy bezpráví každoročně ukazují, že je třeba
o době komunistické diktatury stále mluvit, aby si
nastupující generace uvědomila, jak vysokou hodnotu
má svoboda ve všech rovinách – osobní, projevu, sou-
kromého vlastnictví - a že za tuto hodnotu během
několika let přeberou plnou odpovědnost. A takovou
odpovědnost nelze odmítnout, není možné se jí zříct.
A pokud ano, tak s fatálními důsledky nejen pro jedno-
tlivce, ale pro celou společnost.

Stanislav Švejcar

Není školka
jako školka
Tři zdařilé akce během tří měsíců a další se připravují.
V září sportovní odpoledne pro rodiče a děti na Černé
hoře, odpoledne plné sportovních her a soutěží. Draki-
jáda v říjnu, kde během slunečného odpoledne vzlétlo
na čtyřicet draků. A v neposlední řadě velmi pěkný
listopadový podvečer na svátek sv. Martina.
I MŠ ve spolupráci s Rodinným centrem v Litomyšli
uspořádaly lampionový průvod. Spousty světýlek
a rozzářených dětských očí bylo velkou odměnou
pro všechny, kteří akci připravovali. Personál mateř-
ské školy každou akci podpoří vlastnoručně upečenou
buchtičkou, které je vždy dost jak pro děti, tak
pro rodiče.
Děkujeme všem, kteří se nezištně věnují po pracovní
době našim dětem a v neposlední řadě patří dík všem
rodičům, kteří akce podporují, sponzorují a hojně se
svými dětmi navštěvují. Těšíme se na vánoční besídku,
která se už pilně ve všech třídách nacvičuje. V polovi-
ně prosince se již tradičně sejdeme ve Smetanově
domě.        Za spokojené rodiče dětí ze zámecké školičky

rodina Pakostova

Škola nanečisto
aneb my se školy
nebojíme
III. základní škola pořádá po velmi úspěšném zápise
nanečisto druhou akci pro předškoláky.
Děti zhlédnou představení školního divadelního sou-
boru Radovánek. Zkusí si zkrácenou výuku ve třídě
s jejich budoucími učitelkami. Rodiče uvidí, jak se
jejich dítě zapojí do vyučování. Po výuce si v praktic-
kých dílnách vyzkouší svou zručnost.
Rádi vás uvítáme ve čtvrtek 11. prosince 2008 v aule
naší školy.                               učitelky 1. stupně III. ZŠ 

Nevíte co pod stromeček
Vašim blízkým?
Nabízíme Vám dárkový
balíček v podobě dřevěných
briket Biomac na paletě
o hmotnosti 1 t za 3 900,- Kč.

František Beneš  •  569 56  Čistá 62
tel./fax: 461 634 397
mobil: 736 759 064
benesnaradinastroje@centrum.cz

HOŘÍ JAKO DŘEVO,
ŽHNOU JAKO BRIKETY
– EKOPALIVO
PRO 3. TISÍCILETÍ
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DENTIMED s.r.o. Litomyšl 
PRODEJNA ZDRAVOTNÍCH POTŘEB
Tel. 461 530 786

Prodejna Zdravotních potřeb, Purkyňova 1126 - v Domě s pečovatelskou službou 
(naproti nemocnici) LITOMYŠL Vás srdečně zve na nákup. 

Najdete u nás: zdravotní obuv pro děti i dospělé  zdravotní punčochy různých značek
ortézy a bandáže, zdravotnické pracovní oděvy  pomůcky pro inkontinenci, dezinfekční přípravky
chodítka, invalidní vozíky, toaletní křesla  lékařské nástroje, laboratorní sklo, tonometry
hole, rehabilitační pomůcky a mnoho dalších zdravotních pomůcek, které vám pomohou zlepšit vaše zdraví!
Objednáme vám zboží dle poukazů. Přijďte - jsme tu pro Vás!

www.dentimed.cz

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

6. -  7. prosince - MUDr. Pokorná Jana
Litomyšl, ul. 9. Května 809, tel.: 461615414
13. - 14. prosince - MUDr. Procházka Pavel
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461612733
20. - 21. prosince MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel.:606202501
24. prosince - MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. Máje 607, tel.: 461724423
25.prosince - MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, tel.: 461613663
26.prosince - MUDr. Veselíková Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461614569
27.prosince - MUDr. Zeman Oldřich
Polička, 1. Máje 606, tel.:733152435
28.prosince - MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel.: 461613827
31.prosince - MUDr. Adamcová Silva
Polička, Smetanova 55, tel.: 461725987
1.ledna - MUDr. Dostálová Jarmila
Litomyšl, Šmilovského 1122, tel.: 461613663
3. - 4. ledna MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel.: 461634157

Studentky úspěšné
na floristické soutěži
Třináctý ročník floristické soutěže Brněnská růže se konal 7. listopadu v kulturním
domě v Brně – Šlapanicích. Střední zahradnickou školu Litomyšl v juniorské kate-
gorii reprezentovaly studentka 3.ročníku Petra Kubíčková a letošní maturantka
Irena Smutná. V seniorské a juniorské kategorii se soutěžilo ve třech disciplínách:
přízdoba jednoho květu, dekorace pro nevěstu a nádoba do interiéru aranžovaná
sušenými a umělými květinami. V silné konkurenci ostatních zahradnických škol
(18 soutěžících v juniorské kategorii) litomyšlské studentky obstály. Z celkového
pořadí  si Petra Kubíčková odnesla krásné 7. místo a Irena Smutná 10. místo.  Nej-
lépe si děvčata vedla v disciplíně přízdoba jednoho květu, ve které Irena Smutná
vybojovala 3.místo a Petra Kubíčková místo 5.                                                        -red-

Robot Hubert získal bronz
Dne 8. listopadu se náš desetičlenný tým Modrásků
vydal do Jeseníku na již třetí ročník soutěže FIRST
LEGO LEAGUE. 
Pro neznalé je to soutěž ve stavění, programování
a plnění zadaných úkolů robotem z Lega. Každý rok je
jiné téma celé soutěže a také jiné úkoly. Letošním
tématem byly klimatické změny. Pouze osm týdnů
jsme měli na zjištění klimatických problémů v Litomyš-
li a na jejich možnou nápravu. Vše jsme měli za úkol
zpracovat do co nejlepší prezentace. K tomu jsme ještě
museli vymyslet našeho robota a naučit ho plnit
potřebné úkoly. A jak naše náročné přípravy dopadly?

V jednotlivých kategoriích jsme nejlépe uspěli v soutě-
ži design robota, získali jsme 3. místo. Celkově jsme se
umístili na 7. místě, což je skvělý výsledek pro náš
velmi mladý tým ve velmi silné konkurenci týmů z celé
republiky. V Jeseníku jsme byli velmi spokojeni, proto-
že organizátoři měli vše dobře připraveno. Těšíme se
na další ročník, a chcete-li se o nás dozvědět něco více,
pátrejte na naší adrese www.modrasci.tym.cz

Za tým Modrásků
Jiří Štefl, Petra Kárská a Jakub Bažant

magická poradna

k řešení vašich problémů
Tel: 728 077 733
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Úspěšný fotbalový podzim
Oddíl kopané TJ Jiskra Litomyšl bilancuje podzimní
část mistrovské fotbalové sezony a při této příležitosti
může konstatovat, že klady jednoznačně převažují
nad zápory. Vždyť kdo si pamatuje, kdy naposledy byla
všechna družstva „velkého“ fotbalu (muži, starší
dorost, mladší dorost, starší žáci, mladší žáci) v polo-
vině ročníku nejhůře čtvrtá ve svých soutěžích, tři
z nich dokonce na prvních místech? 
Pokud se od někoho čekalo více, tak určitě od mužů,
kteří přezimují na čtvrté pozici v I. A třídě. Ne, že by to
byl vyložený propadák, ale bodová ztráta na nejlepší
trojlístek (Žamberk, SK Chrudim, Staré Hradiště) je
tak výrazná, že jakékoli myšlenky na možný postup
jsou prakticky mimo realitu. Na vině jsou především
velice nestabilní výsledky, což dokumentují na jedné
straně vynikající výkony při vítězstvích v Žamberku
nebo nad Dolním Újezdem a na druhé totální propadá-
ky a porážky ve Valech nebo v Načešicích. Celková
bilance 6 výher – 3 remízy – 4 porážky, zisk 21 bodů
a skóre 30:21, to je na ty nejvyšší pozice příliš málo.
Pozitivem je start nadějných dorostenců, kteří dostali
v několika utkáních příležitost a prokázali, že je v nich
slibná perspektiva. Mužstvo připravovali hrající trenér
Radovan Kroulík, asistent Vladimír Pala, vedoucím
družstva byl Zdeněk Lopaur.  
Fantastický podzim mají za sebou obě družstva doros-
tu, jejichž výsledky snad ještě nejsme ani schopni
docenit. Pod vedením trenérů Zdeňka Kocmana, Ladi-
slava Pachty a vedoucího Lumíra Krále dosáhli něče-
ho, co litomyšlský fotbal nepamatuje. Starší dorost
vede krajský přebor, když ve třinácti mistrovských
utkáních ani jednou neprohrál a na druhé Svitavy má
tříbodový náskok. Mladší dorost podlehl pouze jedin-
krát, a to na hřišti vedoucího celku AFK Chrudim B
3:4, a je senzačně druhý! Oba výborně připravené týmy
za sebou nechaly takové kluby jako Teslu Pardubice,
Ústí nad Orlicí, Hlinsko a mnohé další, jimž se lito-
myšlští dorostenci v minulosti dívali na záda. Přede-
vším výkonnostní skok v podání mladšího dorostu je
nevídaný a lze si jen přát, aby se na této úrovni stabi-
lizoval i do budoucna. Skutečnost je taková, že pokud
starší dorostenci svoje výsadní umístění udrží až
do konce jara, budou mít právo i s mladšími kolegy
na postup do republikové divize. I když účast a důstoj-
né účinkování v ní je otázkou zajištění a vyřešení řady
faktorů, už samotný fakt, že se litomyšlský fotbal
může o něco takového ucházet, zasluhuje uznání
a poděkování všem hráčům a trenérům, kteří se
na vynikajícím dorosteneckém podzimu podíleli.    
Totéž platí o starších a mladších žácích, kteří si vytkli
jasný cíl v podobě postupu z I. třídy do krajského pře-
boru. Především starší, protože právě jejich tabulka je
v boji o postup rozhodující. Zatím se předsevzetí daří
plnit, byť s jednou malou kaňkou v podobě porážky 0:1
v posledním podzimním utkání v Miřeticích. Přesto

jsou zcela zaslouženě v čele o tři body před Svitavami
B a právě tento soupeř bude tím nejvážnějším. Za nor-
málních okolností ne, protože pokud nastoupí skuteč-
né béčko, tak na Litomyšl nemá, což se ukázalo
v podzimním utkání. Praxe tamního oddílu je však
taková, že se nerozpakuje „nasypat“ do rezervy hráče
divizního áčka a to je pak těžká práce. Věřme však, že
se svěřenci Františka Štoudka se vším vyrovnají
a po mnoha letech se probojují do nejvyšší krajské sou-
těže. Mladší žáci pod vedením Ivana Čecha nemají
v této soutěži rovnocenného konkurenta, jsou zcela
suverénně v čele a těžko jim někdo zabrání v obhajobě
prvenství. Sami trenéři však vědí, že aby se rozvíjel
talent mladých fotbalistů, je třeba kvalitnějších sou-
peřů a těžších utkání, než nabízí ve většině případů
současná I. třída.  
V krajském přeboru bojovali na sedmi podzimních tur-
najích starší a mladší elévové. Tabulky se zde sice
nepočítají, ale oba naše týmy dosáhly na řadu cenných
výsledků, v paměti zůstává třeba vítězství starších
elévů 3:2 na domácím hřišti nad Vysokým Mýtem. Ti
úplně nejmenší fotbalisté v dresu Litomyšle se stateč-
ně perou v okresním přeboru Ústecka se staršími
a vyspělejšími protihráči. O starší hochy se stará
Roman Stibůrek, o mladší Václav Provazník, v těchto
kategoriích však oddíl trápí nedostatek trenérů,
a proto by i touto cestou rád oslovil případné zájemce
z řad rodičů nebo bývalých hráčů, kteří by se chtěli
podílet na výchově nové fotbalové generace. 
Na všechna družstva Jiskry i vedení oddílu nyní čeká
dlouhé zimní období vyplněné přípravou na hřištích
i u jednacího stolu. Jako každoročně připravili lito-
myšlští fotbalisté seriál halových turnajů, a to v těchto
termínech: 13. prosince mladší elévové, 20. prosince
vánoční turnaj mužů, 4. ledna dorost, 24. ledna starší
žáci, 21. února mladší žáci, 22. února starší elévové, 8.
března mladší elévové. Všechny turnaje se konají
v městské sportovní hale od 8 hodin.   

Text a foto Radek Halva

Sport a cvičení
Billard centrum Litomyšl, tel. 461 615 910, Lidový
dům
So 13. 12. od 13.00 h  Turnaj v karambolu - volná hra
So 27. 12. od 13.00 h  Litomyšlská liga jednotlivců - 8
ball, 4.kolo•více na www.bclit.org
Hřebčín Suchá u Litomyšle, tel. 602 451 918
Akce se konají v jezdecké kryté hale:
So 6. 12. od 13.00 h Veřejný trénink - tři soutěže od 70
do 110 cm•více na www.stajmanon.cz
Krytý zimní stadion, tel. 461 612 179
Veřejné bruslení: každou sobotu a neděli od 13.30 do
15.30 h
Ne 7. 12. od 15.00 do 17.00 h
Ne 21. 12. od 15.30 do 17.30 h
Bruslení o vánočních prázdninách:  
Po 22. 12. od 10.00 do 12.00 h a od 16.00 do 18.00 h
Út 23. 12. od 10.00 do 12.00 h a od 16.00 do 18.00 h
St 24. 12. od 10.00 do 12.00 h
Čt 25. 12. od 10.00 do 12.00 h a od 16.00 do 18.00 h
Pá 26. 12. od 10.00 do 12.00 h a od 16.00 do 18.00 h
So 27. 12. od 13.30 do 15.30 h
Ne 28. 12. od 13.30 do 15.30 h
Po 29. 12. od 10.00 do 12.00 h
Út 30. 12. od 10.00 do 12.00 h
St 31. 12. od 10.00 do 12.00 h
Sauna Litomyšl, tel. 774 848 053
Po sanitární den
Út 16.00-19.00 ženy, 19.00-22.00 h bez omezení
St  16.00-19.00 muži, 19.00-22.00 h bez omezení
Čt  16.00-19.00 ženy, 19.00-22.00 h bez omezení
Pá  16.00-19.00 muži, 19.00-22.00 h bez omezení
So zavřeno
Ne 18.00-22.00 bez omezení
V neděli od 16.00 h je možno objednat saunu pro rodi-
če s dětmi (nutno nahlásit min. 1 den předem!)
Cvičební sál VESELKA, tel. 775 998 869
Časový rozvrh cvičení platný od 1.9. 2008:
fitbox - Po 10.00-11.00 h, Út 19.00-20.00, St 17.00-
18.00 a Čt 19.00-20.00 h
aikido -  Po 16.30-17.30 h, St 18.00-19.30, Pá 18.30-
20.00 h
capoeira - Po 17.30-19.00, Pá 17.00-18.30 h
jóga - Út 17.00-18.00 h
dance aerobic - St 19.30-20.30 h
thaibox - Ne 10.00-11.30 h
•více info na www.samuraiklub.cz
Spinning centrum Stratílek, tel. 724 033 548
hodinové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
•Po,St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h 
•Út,Čt 8.00, 10.00, 16.00, 17.45, 19.30 h
•Pá 6.30, 10.00, 16.00, 17.30 h
•So 10.00, 16.00, 18.00 h
•Ne 8.00, 16.00, 18.00 h
Lze i mimo uvedené hodiny na objednávku (minimál-
ně 5 osob). •více na www.stratilek.cz

Zápas I. A třídy mužů Litomyšl – Staré Hradiště, v obklíčení
protihráčů je domácí Libor Pešek.



V listopadu bude v prodeji nástěnný kalendář ”České dědictví
UNESCO 2009” prezentující všech 12 českých a moravských
památek zapsaných na Seznam UNESCO. Kalendář si můžete
zakoupit za 130 korun v Informačním centru. Firmám a podni-
katelům nabízíme přítisk loga na karton a množstevní slevu.
Kontakt: michaela.severova@litomysl.cz, tel. 775 653 311

UNESCO 2009
KALENDÁŘ

•pravidelný i jednorázový úklid budov,
kanceláří, domácností

•úklid po malířích a zednících
•mytí oken, čištění koberců

ÚKLIDOVÁ FIRMA
VÁM ZAJISTÍ

Litomyšl, Mařákova 1107, 605 944 345

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
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Kam za sportem
FC Butterfly – futsal – divize  „D“ (Městská hala)
Ne 7. 12. od 14.00 h. FC Butterfly – Peliny Choceň a od
16.40 h. FC Butterfly – Nejzbach Vysoké Mýto „B“,
divize mužů
Ne 14. 12. od 14.00 h. FC Butterfly – BOCA Chotěboř a
od 16.40 hod. FC Butterf ly – REAL Hlinsko,
divize mužů
Volejbalový klub Litomyšl (Městská hala)
So 6. 12.od 10.00 hod. Litomyšl – Svitavy, muži KP
1.třída                   
Ne 7. 12. od 10.00 hod. Litomyšl – Turnaj, junioři KP 2.
třída
TJ Jiskra Litomyšl – basketbalový oddíl (Hala TJ Jis-
kra Litomyšl)
So 6. 12. od 16.00  Litomyšl – Jičín, ženy
So.6. 12. od 10.00+12.00 Litomyšl – Jičín, žákyně          
Ne 7. 12. od 10.00 Litomyšl – Jablonec, ženy
So 20. 12.2008 10.00+12.00 Litomyšl – SŠB Pardubice,
žákyně
Hokejový oddíl Litomyšl (Zimní stadion Litomyšl)
So 6. 12.od 9.00 hod. Litomyšl – Hlinsko, st.žáci
So 6. 12. od 11.00 hod. Litomyšl – Hlinsko, ml.žáci
So 6. 12. od 17.00 hod. Litomyšl – Hlinsko, junioři
So 6. 12. od 10.00 hod. Litomyšl – Chrudim, mini
3.třída
Ne 7. 12.od 12.30 hod. Litomyšl - Skuteč, 4+5.třída
St 10. 12. od 18.30 hod. Litomyšl – Světlá n. S., muži A
So 13. 12. 9.00 hod. Litomyšl - Chrudim, starší žáci a
od 11.00 hod. Litomyšl - Chrudim, mladší žáci
So 13. 12. od 17.00 hod. Litomyšl – Lanškroun,junioři
a od 13.30 hod. Litomyšl – Chotěboř, 4.-5.třída
Ne 14. 12. od 9.00 hod. Litomyšl –  Chotěboř, mini
3.třída
St 17. 12. od 18.30 hod. Litomyšl – Choceň, muži A
So 20. 12 od 11.00 hod. Litomyšl – Světlá n.S., mini
3.třída
Ne 21. 12. od 13.00 hod  Litomyšl – Polička, 4.- 5.třída   
Ne 21.12. od 9.00 hod. Litomyšl - Lanškroun, st.žáci    
Ne 21.12. od 11.00 hod. Litomyšl – Lanškroun, ml. žáci
Stiga HC Benátky (DDM)
So 20.12. od 14.00 12. kolo Litomyšlského poháru 
Stiga – liga každé úterý od 17.30 hodin v DDM.

Pozvánka na jubilejní 10. ročník
vánočního šachového turnaje

Na přelomu roku přivítá vánoční Litomyšl, stejně jako
každým rokem, obdivovatele královské hry ze všech
koutů světa. Letos již podesáté se bude v prostorách
Domova mládeže VOŠP a SPgŠ  konat největší a nej-
kvalitnější vánoční turnaj v České republice, České
šachové Vánoce. Již název této tradiční  šachové akce
vystihuje skutečnost, že toto klání je opravdu českou
šachovou jedničkou, kterou jistě i v letošním roce
ozdobí nejen naši přední hráči, nýbrž i hráči bojující
úspěšně i na světových kolbištích. Očekáváme účast
více než stovky účastníků ze všech koutů světa, jak
hráčů, kteří hrají šachy pro radost, tak šachových pro-
fesionálů. Máme již potvrzenou účast předního šacho-
vého trenéra Olega Sulypy, sparingpartnera  třetího
hráče světa Vassilee Ivanchuka.
Stejně jako vloni se v rámci turnaje odehraje otevře-
ný přebor mládeže města Litomyšl do 16 let a jako
v minulosti jsou vypsané i finanční ceny pro nejlep-
ší hráče regionu.  Důvod je jasný, zatraktivnit turnaj
pro hráče z okolí. 
Poněvadž se jedná o 10.jubilejní ročník, rozhodli
jsme se během turnaje vylosovat 10 finančních cen,
což jistě potěší všechny ty, kteří nemají pomyšlení
na přední umístění. Turnaj se bude hrát pod patro-

nací města Litomyšl, čímž se jistě zvýší i jeho spole-
čenská prestiž. 
Jako každoročně je o start v Litomyšli velký zájem,
celý turnaj bude odstartován 26.12. 2008 v 9.00
hod. turnajem v rapid šachu - to znamená, že každý
hráč má na svou partii 15 minut. Téhož dne v 17.00
hod. odstartuje hlavní turnaj svým prvním kolem,
ukončen bude 2.1.2009 kolem devátým. Nesmíme
zapomenout ani na bleskový silvestrovský turnaj,
kterým šachisté přivítají nový rok. 
Nejlepším hráčů Českých šachových vánoc a nejlep-
ším mladým šachistům budou předány hodnotné
ceny na slavnostním zakončení 2. 1. 2008 v 15.30
hod. 
Českých šachových Vánoc se mohou zúčastnit všich-
ni příznivci královské hry, aniž by museli být regist-
rováni v klubech. Ti, kteří hrát nebudou, si jistě
najdou v těchto svátečních dnech chvilku na to, aby
se alespoň přišly podívat na velké šachové vánoční
bitvy.
Informace o českých šachových Vánocích a o historii
tohoto turnaje můžete získat na webových strán-
kách pořadatelů z Agentury 64 – www.a64.cz

Jaroslav Fuksík 

Volejbalisté Litomyšle stále v čele krajského přeboru
V sobotu 22. listopadu se na litomyšlské palubovce
odehrálo první z těžších utkání litomyšlských volejba-
listů v krajském přeboru I. třídy. Tým Kerhartic měl až
dosud stejný bodový zisk jako vedoucí Litomyšl a tak
množství fanoušků právem očekávalo kvalitní a vyrov-
naný volejbalový souboj. 
Do prvního zápasu nastoupili domácí v osvědčené
sestavě - Michal Kadlec na náhře, Karel Novotný proti
němu na postu univerzála, na bloku Petr Tuček
a Radek Novotný, David Menc a Kamil Renčín smeč.
Na rozdíl od soupeře nehráli litomyšlští volejbalisté
s liberem, které bylo v týmu hostí významnou herní
výhodou. 
První set byl přes množství chyb domácích do stavu
dvaceti bodů na obou stranách velmi vyrovnaný, rozdíl
nebyl nikdy větší než jeden bod. Zlepšenou hrou v poli
a několika úspěšnými bloky Tučka na síti si domácí
dokázali vytvořit náskok a set vyhráli 25:20. 
Druhý set byl ve znamení dlouhých herních výměn
provázených potleskem na otevřené scéně pro oba

týmy. V úvodu nastoupili domácí ve velkém stylu
a do stavu 9:5 vypadal set velmi jednoznačně. Zbyteč-
nými zmatky ale domácí o náskok přišli a za stavu
12:12 si poprvé v utkání museli vzít tajm. Druhým taj-
mem za stavu 20:23 po bodu přímo z podání se ještě
pokusili zvrátit výsledek, nakonec prohráli 22:25. 
Úvod dalšího setu přinesl tři nevynucené chyby domá-
cích za sebou a prohru 0:3. Poté se ale silnější sestava
prosadila na síti, rázem dosáhla stavu 10:6. Důrazná
hra na síti pokračovala až do stavu 20:16, kdy se hosté
snažili změnit vývoj setu druhým tajmem. Neobvykle
často chybující domácí nechali stav srovnat na 21:21,
zakončení přišlo až na 27. bodu pro domácí. 
Čtvrtý set měl opět úvod jednoznačně vyznívající
pro domácí, koncovka ale tentokrát postrádala drama-
tičnost. Poslední míč položil na zem Tuček razantním
útokem téměř do útočného pásma a ukončil celé utká-
ní za stavu 25:17. 
Pro druhé utkání se hráčské vedení týmu rozhodlo
vyměnit sestavu. Na nahrávku nastoupil  Břetislav

Fiala, na bloku vystřídal Zdeněk Vodehnal Petra
Tučka, který se přesunul místo Davida Mence na smeč.
Po dvou vyhraných setech (25:23 a 25:19) však této
sestavě došly síly a jedinou možnou cestou, jak neztra-
tit utkání bylo střídání zpátky do sestavy prvního
zápasu. V tie breaku tato sestava zvítězila už jedno-
značně 15:4.  
Pěkně zaplněné hlediště městské sportovní haly bylo
svědkem bezesporu velmi kvalitního volejbalu, diváci
navíc odcházeli spokojeni s tím, že litomyšlský volej-
balový tým se zřejmě nejtěžším soupeřem uhájil čelo
tabulky.
První zápas v sobotu 29. listopadu s Chocní znamenal
pro Litomyšl první prohru v této části soutěže a navíc
na domácí palubovce. Utkání skončilo 2:3 po tuhém boji,
z něhož navíc odešel Karel Novotný se zraněním zad.
Také druhý zápas nezačal příliš dobře, v prvním setu
zvládli domácí už bez Novotného jen 16 bodů. V dalších
dvou setech bylo jejich úsilí úspěšné, vyhráli 25:23
a 25:21. ve čtvrtém setu se ale stav dostal až na 27:29
a ani tie break domácí nedokázali dotáhnout do vítěz-
ného konce přesto, že už prohrávali 8:13 a srovnali až
na 13:13. Celé utkání skončilo13:15 v tie breaku.
Bodové zisky týmů v čele tabulky se tak srovnaly. Lito-
myšl dokázala uhájit svoje těsné vedení díky lepší
bilanci vyhraných a prohraných setů, Choceň je druhá
a Kerhartice třetí. 
„V této sestavě podal tým velmi bojovný výkon, Karel
měl bolesti už v prvním zápase,“ komentoval po utká-
ní výkon domácích Karel Novotný st. a dodal
na vysvětlenou k oslabenému složení domácích:
„Navíc tu není ani smečařská opora týmu Kamil Ren-
čín, kterého volejbalový svaz delegoval dnes jako roz-
hodčího na jiný zápas.“  

Eva Hudečková



Mikulášský turnaj v boccie:
medailista z Pekingu v Litomyšli

Již devátý ročník Mikulášského tur-
naje v boccie se uskuteční v sobotu
6. prosince v Městské sportovní
hale. Boccia je obdobou francouz-
ské hry pétanque pro těžce hendi-
kepované vozíčkáře. 
„Mikulášský turnaj je neoficiální
regionální akce za účastí sportov-
ců z celé republiky. Hlavní hvěz-
dou bude Radek Procházka –
bronzový medailista z letní para-
lympiády 2008 v Pekingu,“ uvedl
Jaroslav Hantl, manažer pořádají-
cí TJ Léčebna Košumberk.
V Litomyšli se schází pravidelně
bezmála padesát boccistů. „Jen
divácký ohlas je stále poněkud
vlažný,“ posteskl si Jaroslav
Hantl. Z turnaje se však pomalu
stává prestižní záležitost

a postupně si získává své další
příznivce. „Chtěli bychom podě-
kovat všem sponzorům, jmenovi-
tě společnosti Nopek, která je
partnerem této akce již řadu let,“
řekl Jaroslav Hantl. Turnaj se
koná za podpory rady města Lito-
myšl.
Slavnostní zahájení turnaje pro-
běhne od 10.30 hodin a vyhlášení
výsledků je plánováno na 17.00
hodin. -red- foto archiv

TJ Léčebna Košumberk

Radek Procházka z Kladna se v září
2008 zúčastnil letní paralympiády
v Pekingu. Spolu se svým spoluhrá-
čem Ladislavem Kratinou se umístil
v soutěži páru kategorie BC4 na tře-
tím místě a tím získal první paralym-
pijskou medaili pro českou bocciu.

Předposlední kolo
Litomyšlského
poháru
Výtečnou účast devatenácti hráčů uvítal DDM Litomyšl
v sobotu 9. listopadu při 11. kole Litomyšlského pohá-
ru 2008 ve Stiga-hokeji. Světový žebříček (WR) pomo-
hl rozdělit účastníky do základních skupin, ale opět
prokázal, že na aktuální formu reaguje s velkým zpož-
děním. Papírový favorit Tomáš Lahučký (SHC Votroci
Hradec Králové) totiž hned ve skupině ztratil 3 zápasy
a postoupil až ze 3. příčky; ve druhé skupině postu-
pem mile překvapil Pavel Hübl st. Do další části už pro
zaneprázdnění nenastoupil jeden ze dvou nováčků –
Lukáš Lipenský z Písečné – doufáme v brzkou shleda-
nou. Čtvrtfinále play-off tentokrát nebyla žádnou for-
malitou, protože rozdíly v celkovém pořadí nejsou
velké a pro některé se jednalo o poslední šanci na zlep-
šení. Snadno tak postoupil jen Patrik Petr, zatímco
David Brdíček a Robert Jež ztratili po jednom a Zdeněk
Lopaur dokonce 2 zápasy. Tomu to však vadilo nejmé-
ně, protože v přímém souboji vyřadil T.Lahučkého -
jediného soupeře v boji o celkové vítězství a po zápase
se zaslouženě radoval. I kdyby totiž příště nehrál,
započítá se mu prozatím škrtnuté 3. místo a to na
pohár za vítězství stačí. Gratulujeme! V semifinále
sehrál své nejtěžší zápasy dne Patrik, který Lopyho
sice porazil 3:0, ale po velkém boji a prodloužení
3.zápasu. Ještě vyrovnanější byl souboj Roberta s
Davidem, který skončil 3:1 (po jednom prodloužení a
celkovém skóre 4:6). Ve finále pak nedal Patrik Rober-
tovi žádnou šanci a vítězstvím 3:0 (16:4) stáhl jeho
náskok ve vzájemném souboji o celkový bronz na 9
bodů, což sice znamená, že se bez porážky stal 17. vítě-
zem turnaje o LP od r.1999 (Gratulujeme!), ale musí v
prosincovém kole spoléhat na pomoc některého ze
soupeřů. V zápase o 3.místo Lopy porazil Davida 3:1.
Skupina o 5. místo byla nepříznivě ovlivněna předčas-
ným odjezdem T.Lahučkého. Nakonec ji po šťastném
závěru posledního zápasu s Jindrou Petrem vyhrál
Tomáš Halama a svůj životní výsledek 6. místem získal
Pavel Hübl st. Nabitou skupinu o 9. místo vyhrál
Michal Boštík bez ztráty bodu, ale 3x zvítězil jen o gól.
Za celkovým vítězem Z.Lopaurem (370) následuje
T.Lahučký (350), R.Jež (291), P.Petr (282), T.Halama
(175), I.Halama (168), J.Petr (158), P.Hübl st. (126),
P.Hübl ml. (121), D.Brdíček (117 – kromě T.L. všichni
Stiga HC Benátky) a dalších 26 hráčů a hráček. Posled-
ní kolo se v DDM Litomyšl bude hrát v sobotu
20.12.2008 opět od 14.00 hodin a každé úterý od 17.30
do 19.00 Vás rádi přivítáme na naší lize, jejíž výsledky
se také zasílají do WR.                                Jindřich Petr

Třetí kolo Českého poháru 2008/9
ve Stiga hokeji se hrálo na Pohodlí

Na sobotu 15.11. bylo do Plzně naplánováno 3. kolo
Českého poháru 2008/9 ve Stiga-hokeji, jenže kvůli
vážným osobním problémům pořádajících bratrů Krau-
sových se nabídla jiná bratrská dvojice, že turnaj uspo-
řádá v Litomyšli. Republikovou špičku tohoto sportu
tak díky bratrům Tmějovým i jejich otci hostil sál res-
taurace na Pohodlí. Hráči místního klubu Stiga HC
Benátky využili ideální šanci pro účast bez daleké
cesty a z 63 účastníků jich bylo hned 15! Jenže žebří-
ček nás do základních skupin rozhodil dost nerovno-
měrně: v 1. Ondra Šmiták obsadil 14.místo; ve 2. si
Robert Jež 4. příčkou poprvé zajistil vytoužené Áčko,
zatímco Ivan Halama skončil 12. , Michal Boštík 14.
a Ondra Maloch 15.; ve 3. skupině nás bylo hned sedm:
Zdeněk Lopaur (letos potřetí) a Roman Janků (při své
2. účasti na ČP) postoupili do Áčka, což naopak o bod
uteklo 7. Patriku Petrovi, Martin Vejda dohrál 12.,
Jindra Petr 14., Pepa Balog 15. a Lukáš Lipenský 16.;
v poslední skupině se dokázal do Áčka premiérově pro-
bojovat i 5. David Brdíček, Tomáš Halama na vzájemný
zápas prolezl do Béčka, Dominik Kubík skončil 14.
Polední pauzu jsme si proto užívali, protože v loňském
ročníku jsme většinou mohli o A-skupině jen snít a teď
jsme v ní měli dokonce 4 borce. Líto nám bylo jen Pat-
rika, který právě neúčastí mezi elitou definitivně přišel
o šanci na dotaci pro únorové Swedish Masters… 
Lopy si v elitní skupině počínal opět velmi zkušeně
a po základní části uzavíral 1.polovinu (12.). Pro play-
off tak „vyfasoval“ Zdeňka Matouška ml. (HCS Žabka
Praha) a popravdě si neškrtl – prohrál 0:3 na zápasy
a zůstal na svém 12.místě. Další 3 borci přes maximální
snahu na vlastní kůži poznali rozdíl mezi soupeři
a Soupeři – Robert obsadil 21., David 23. a Roman
24.místo. Těšili jsme se, že si Patrik v Béčku zchladí
žáhu a jako v říjnu v Českých Budějovicích vyhraje.
Po základní části to tak vypadalo, protože s náskokem
6 bodů šel do play-off z vedoucí pozice a ve čtvrtfinále

pak vyřadil Standu Suchého (CIBET Praha) 3:0. Jenže
pak narazila kosa na kámen: přestože musel Miloš Ševr
(THC Stiga Elites) o postup do semifinále bojovat až
do prodloužení 5.zápasu, únava na něm nebyla znát
a Patrika porazil 3:0 – ten pak skončil 27. Jak těsně
Tomáš do Béčka proklouzl, tak opatrně v něm pak účin-
koval a určitě sám litoval, že dokázal sebrat body jen 4
soupeřům (44.). V Céčku si chtěl spravit chuť Martin
(47.), jenže Pavel Pohořalý (THC Teplýšovice) ostatním
nedal šanci. Ivan si aspoň s chutí zastřílel (49.), za ním
skončil Jindra 52., Michal 55., Pepa 56., O.Šmiták 57.,
O.Maloch 59., Dominik 61. a bez výhry uzavřel startov-
ní pole Lukáš. V turnaji zvítězil Petr Tměj před Janem
Dryákem (Stiga Big Band Praha) a Lukášem Turoněm
(THC Stiga Svitavy 93). V průběžném pořadí jednotliv-
ců vede L.Turoň před P.Tmějem a J.Dryákem, Lopy je
10. !, Robert 20., Patrik 23., David 27., Jindra 41. atd.
V soutěži klubů jsme přes čtyřnásobnou účast v Áčku
skončili až 7., ale celkově jsme postoupili na 5. místo!
A pro 10 z nás turnaj znamená zlepšení ve světovém
žebříčku! Poslední turnaj roku se 13. 12. uskuteční
v Praze.                                                           Jindřich Petr
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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

Od března 2009 nabízím
k pronájmu bývalý obchod Husqvarna

na Tyršově ulici. Tel.: 776 308 406.

VOŠ a SOŠT hostila přátele z Německa
Na přelomu září a října navštívili Litomyšl studenti
a učitelé odborné školy z bavorského Triesdorfu.
Výměnné partnerské pobyty mezi školami FOS Tries-
dorf a VOŠ a SOŠT Litomyšl mají již dvanáctiletou tradi-
ci. Na tvorbě týdenního programu se spolu s učiteli
podíleli i žáci litomyšlské školy. Hosté si prohlédli
školu, počítačové učebny, technické vybavení
pro praktickou výuku, stroje a moderní motorová
vozidla. Nejlépe jazykově vybavení studenti pak vzali

nové přátele na prohlídku nejatraktivnějších litomyšl-
ských míst, navštívili zámek a Klášterní zahrady. Spo-
lečně se také zúčastnili výletů na Macochu,
do Letohradu a do Prahy.
Na rozlučkovém večírku vedoucí bavorské výpravy
spolu s ředitelem Milanem Janeckým domluvili per-
spektivy další spolupráce mezi oběma školami. Příští
setkání se uskuteční v německém Triesdorfu na jaře
příštího roku.                                                   David Jirsa
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Svatošovi se v Maďarsku dařilo
Na prestižním závodě v halovém superkrosu s názvem
Termcross – Int Indoor MX Profi - International, který
se jel o víkendu 22. – 23. listopadu v maďarském městě
Nyíregyháza (200 km od Budapešti), se dařilo Bohu-
slavu Svatošovi na stroji Honda 450 ccm.
Litomyšlský závodník, který startuje za Profistav Team
Litomyšl, dojel v prvním závodě na druhém místě. Lep-
šího výsledku než Svatoš dosáhl pouze Maďar Borka
János na kawasaki. Třetí skončil Rakušan Hanson
Schurf s motocyklem yamaha. V nedělním závodě dojel

na prvním místě Alfred Mautner na KTM z Rakouska.
Druhý byl nakonec Borka János a třetí příčka patřila
Bohuslavu Svatošovi. V celkovém pořadí za oba dva
dny dosáhl Svatoš na bronzovou medaili.
„Je to mnohem více fyzicky náročné než klasický
motokros. Důležitá je technika jízdy, vydařený start
a dobrá fyzická kondice závodníka. Jsem rád, že se mi
podařilo vyhnout se pádům a kolizím s ostatními
závodníky a přesně skákat,“ uvedl po závodu Bohuslav
Svatoš.                 Prokop Souček, foto archiv B. Svatoše

Cyklo Hubertovská jízda
Dne 1.listopadu se konala, tak jako každý rok, „Huber-
tovská jízda“ pod patronací Domu sportu Stratílek
a jeho sportovního klubu Cyklo Stratílek sport. Účast-
níky jsou vždy nejen členové Cyklo klubu, ale i lito-
myšlští přátelé cyklistiky a spinningu. Je to tradiční
akce na ukončení cyklistické sezóny. Opět nás nezkla-
malo počasí, byl krásný slunečný den, což se odrazilo
na vysokém počtu účastníků. Společně si projeli vol-
nou část akce na trase Litomyšl, U Tří Kocourů, Vyso-
ká, Leština, Nové Hrady, Budislav. Zde se u mapy
cyklostezek Sdružení Toulovcových maštalí konala
rozprava o trati závěrečné části akce „Hon na lišku“.
Lišku dělá vždy člen sportovního klubu s nejlepšími

výsledky za sezónu. Opět to byl Jiří Boštík, trojnásob-
ný mistr republiky ve své kategorii a disciplíně silniční
cyklistika. Na patnáctikilometrové trati se ani při
kolektivní spolupráci ostatních závodníků nepodařilo
Jirku dohnat. Cíl byl Penzion Na ranči. Zde proběhlo
vyhlášení výsledků a staročeské občerstvení v podobě
výborné domácí gulášovky a čerstvého uzeného
na prkénku. Účastníci si při přátelském posezení
„pokecali“ o cyklistické sezóně, výsledcích, tréninko-
vých plánech a pohodových tématech. Výsledky Honu
na lišku: muži- liška Jiří Boštík, 1. Zelený, 2. Hurych,
3.Málek, ženy – 1. Krtičková, 2. Kopecká, 3. Coufalo-
vá. Více na www.stratílek.cz. Hubert Stratílek

Republikové
finále školních
sportovních klubů
Po čtyřech letech Asociace školních sportovních klubů
opět pověřila Základní školu T. G. Masaryka v Litomyš-
li uspořádáním celostátního finále školních družstev
ve stolním tenisu. Tato ministerstvem řízená instituce
dlouhodobě podporuje sportování dětí na půdě
základních a středních škol. Podstata akce je masová,
od začátku roku probíhají oblastní (městská), okresní
i krajská kola. Do finále pak postupují jen nejlepší
z krajů. Začátek akce je v neděli 7. prosince, kdy se
všechna družstva sjedou na místo, v pondělí od rána
probíhá po slavnostním zahájení za účasti pozvaných
hostů hlavní soutěž družstev, v úterý pak doplňková
soutěž jednotlivců. Protože je třeba pro více než 100
účastníků zajistit stravování, ubytování, hladký prů-
běh sportovních soutěží, doplňkový program a další
organizační záležitosti, musí se zapojit všichni
zaměstnanci školy. Děti budou mít v pondělí 8. prosin-
ce volný den, ale školní družina je normálně v provo-
zu. Pro sportovní příznivce bude k vidění i kvalitní
sport, protože se této akce pravidelně účastní mistři
ČR v mládežnických kategoriích, a tedy i budoucí
reprezentanti tohoto olympijského sportu.

Pavel Jakl


