
„Dějiny je někdy těžké uchopit.“ Význam této věty
naplňuje nová kniha Milana Skřivánka „Litomyšl 1259
- 2009 město kultury a vzdělávání“, která čítá 616
stran a rozhodně není publikací do „kabelky“. Toto
unikátní dílo, jež Litomyšl vydala při příležitosti letoš-
ního 750. výročí povýšení na město, bylo představeno
první adventní neděli na zámku. 
Na úvod zajímavé, a místy i humorné besedy došlo
k seznámení s „konkurenčními“ knihami, které
v minulosti pojednávaly o našem městě. Radomil Kaš-
par, litomyšlský radní, tak přečetl úryvek z publikace
Františka Jelínka „Historie města Litomyšle“ z roku
1838, starosta Michal Kortyš seznámil diváky s knihou
Františka Laška z roku 1946 s názvem „Litomyšl v ději-
nách a výtvarném umění“, zazněly i věty z publikace
Zdeňka Nejedlého „Tisíc let českého města v podání
emeritního starosty Miroslava Brýdla a Květy Reicher-
tové „Litomyšl” v podání Evy Piknové.
To nejdůležitější však přišlo hned poté - kniha Lito-
myšl 1259-2009. „Snažil jsem se, aby v ní byly shrnuty
poznatky, které byly doposud prezentovány. Zejména
v tom novějším období ale obsahuje některé nové sku-
tečnosti, které se v literatuře ještě neobjevily. Čtěte ji
kriticky, ale odpusťte mi některé šotky. Je neuvěřitel-
né, co je ta „verbež“ schopná provést,“ řekl s úsměvem
autor Milan Skřivánek. 
Po přípitku na úspěch tohoto výjimečného a unikátní-
ho díla následoval zlatý hřeb - dražba knihy s číslem
1/750, ručně vázané v kůži Jiřím Foglem ze Žamberka.
Po několikaminutové licitaci získala tato „jednička“
svého majitele. Stal se jím starosta Michal Kortyš, jež
sběratelsky cenný výtisk vydražil za rovných 40 tisíc
korun. Peníze poputují na stavbu nového kostela Círk-
ve bratské v Litomyšli. 
Kniha byla vydána nákladem 1.500 kusů, z toho 750
výtisků bylo očíslováno. Právě ty si mohli zájemci
zakoupit přímo na místě a nechat podepsat při auto-
gramiádě. O autogram Milana Skřivánka, fotografa
Pavla Vopálky či grafika Jiřího Lammela byl velký
zájem, a proto někteří nestihli další akci adventního
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17. listopad
po dvaceti letech 
Tak zněl název besedy, na které se 17. listopadu
2009 debatovalo o Sametové revoluci v Lito-
myšli.  MUDr. František Zeman a Miroslav Brýdl,
hlavní postavy litomyšlského Občanského fóra,
Petr Kučera, jeden z členů pražského koordinač-
ního centra Občanského fóra, Pavel Helan,
za Sametové revoluce představitel litomyšlských
studentů, herec a režisér Jan Kačer, akademický
sochař Olbram Zoubek, Martin Boštík, autor
knihy Sametová revoluce v Litomyšli a Michal
Kortyš, současný starosta Litomyšle zasedli
do křesel a hovořili o věcech minulých i součas-
ných. Celou debatu moderovala litomyšlská
rodačka, vedoucí Redakce diskusních pořadů
České televize Pavlína Kvapilová.  Dvouhodino-
vá diskuze, do které se zapojili i diváci, začala
vzpomínkami na listopadové události nejen
v Litomyšli. „Byli jsme vyjevení událostmi, které
se na nás řítily a my jsme sotva stačili na ně rea-
govat. Když se ale připravovala generální stáv-
ka, tak se začalo jednat s regiony a utvářela
se prenatální struktura hnutí, které až
do voleb udávalo tón,“ popsal tehdejší situaci
Petr Kučera, který zároveň zavzpomínal na první
vystoupení na balkonu Melantrichu, jehož byl
iniciátorem.                                               > strana 5

Autor Milan Skřivánek nabádá s nadsázkou sobě vlastní, abychom knihu četli kriticky. Vedle spolutvůrci Jiří Lammel a Pavel
Vopálka. Na fotografii dále Radomil Kašpar, Miroslav Brýdl a majitel tiskárny H.R.G. Petr Lorenc a její ředitel Leoš Tupec.

tel./fax: 461 615 050
www.nakupujeme.cz/elektro-hurt
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odpoledne - rozsvícení litomyšlského vánočního stromu. 
Diváci si vyslechli vánoční písně v podání zpěváčků
dětských pěveckých sborů Kvítek a Lilium ZUŠ Lito-
myšl a vánoční poselství vikáře Františka Beneše. „Přál
bych vám, abychom tento čas nestrávili pouze nákupy.
Trávili jej společně v rodinách a prožívali takovou tu
dobrou rodinnou atmosféru bez nervozity a shonu,
s nasloucháním jeden druhému tak, jak to dovedli naši
předkové. Potom to bude daleko více, než když si
dáme veliké dary pod stromeček,“ pronesl František
Beneš. Starosta Michal Kortyš dodal: „Budeme mít rok
2010, tak doufám, že bude desetkrát lepší.“ 
Kouzelné tlačítko rozsvěcující vánoční strom nakonec
nezmáčkl starosta, ale Verunka Kovářová, která tak
Litomyšli „přinesla“ milé světlo stovek malých žáro-
viček.                                 Jana Bisová, foto M. Severová
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otevřená radnice

ručená prodejní cena je 249 Kč, cena pro držitele
Výroční karty Litomyšlana je 199 Kč.     

Regionální muzeum zdarma
Každý první víkend v měsíci jsou držitelům Výroční
karty Litomyšlana otevřeny dveře Regionálního muzea
a Rodného bytu B. Smetany zcela zdarma – stačí před-
ložit Výroční kartu Litomyšlana.  

Slevu nabízí Billard Centrum Litomyšl 
Majitelé Výroční karty Litomyšlana si mohou až
do konce roku výhodněji zahrát také kulečník. V Bil-
lard Centru Litomyšl, které se nachází v Lidovém
domě, dostanou po předložení karty slevu 20%.
Rezervace na tel: 461 615 910, 605 48 58 18.   

Rockové oratorium Eversmiling liberty levněji 
Oratorium pro sóla, sbor a orchestr Eversmiling liberty
v podání sborů Gybon, Jitro a Kos si mohou majitelé
Výroční karty Litomyšlana zakoupit v informačním
centru o 50 Kč levněji než ostatní. Běžná cena je 200
Kč, zvýhodněná cena 150 Kč. Disk obsahuje nejen
hudbu J. Johansena a E. Kullberga, ale také fotografie
a videozáznam, které lze přehrát v počítači. 

Turistická známka k výročí 750 let města Litomyšl
Držitelé Výroční karty Litomyšlana si mohou zakoupit
turistickou známku vydanou k výročí 750 let města
Litomyšl v infocentrech na náměstí a na zámku za 20
Kč, ostatní za 25 Kč.  

Cesta kolem zámku 
Projít se kolem zámku s Olbramem Zoubkem můžete
v případě, že si zakoupíte DVD Cesta kolem zámku.
Pro držitele Výroční karty Litomyšlana platí 50% sleva.  
Stejně tak, jak se přibližuje konec roku, blíží se také
konec tohoto celoročního projektu. Proto neváhejte -
máte historicky poslední příležitost využívat slevy
a výhody na svoji Výroční kartu Litomyšlana. 

Michaela Severová, tisková mluvčí

Z rady města

Zasedání zastupitelstva 
Poslední zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle
v roce 2009 se koná 15. prosince od 16.00 v prostorách
zámeckého pivovaru. 

Kniha „Litomyšl 1259 – 2009, město kultury
a vzdělávání“ výhodněji 
Dlouho očekávanou obsáhlou monografii o dějinách
města Litomyšle z dílny Dr. Milana Skřivánka si mohou
držitelé Výroční karty Litomyšlana pořídit od konce
listopadu se slevou. Cena této publikace, která je
vydána při příležitosti 750. výročí povýšení na město,
je 750 Kč. Držitelé Výroční karty Litomyšlana si ji až
do konce roku oslav mohou pořídit za 650 Kč. Věříme,
že se toto více než šestisetstránkové dílo stane cen-
ným dárkem pod vánoční stromeček. 

Památky UNESCO výtvarně
Sdružení České dědictví UNESCO vydalo jako každo-
ročně velký nástěnný kalendář na rok 2010. Podkla-
dem pro letošní kalendář jsou vítězné práce studentů
středních a vyšších uměleckých škol ze soutěže Památ-
ky UNESCO výtvarně. Držitele Výroční  karty Litomyš-
lana zaplatí za kalendář 100 Kč, ostatní 130 Kč.          

Mikulášská besídka s pohádkou 
Slevu na vstupném ve výši 10 Kč dostane každý majitel
Výroční karty Litomyšlana, který v neděli 6. prosince
přijde v 15.00 do Lidového domu na Mikulášskou
besídku. Uvidíte klasickou zimní pohádku Mrazík
v podání souboru Vojnarka z Trstěnice a po ní přijde
Mikuláš s krásnými anděly a ne moc zlými čerty
a každé dítě dostane mikulášskou nadílku. S výroční
kartou je vstupné pro dospělé 50 Kč a pro děti 30 Kč.
Běžné vstupné dospělí 60 Kč a děti 40 Kč.

„Litomyšl – průvodce městem“ s 50% slevou  
Osmdesátistránková publikace může být výbornou
pozvánkou do našeho města pro vaše přátele a známé.
Vlastníte-li Výroční kartu Litomyšlana, vyjde vás tato
publikace plná zajímavých informací, barevných foto-
grafií i milých „drbů“ na 49 Kč. Běžná cena je 98 Kč.

Tip na Grammy 2009!
Litomyšlané, kteří si chtějí připomenout květnový
slavnostní koncert k 750 výročí povýšení Litomyšle na
město, mají možnost v IC na Smetanově náměstí a před
pěveckými koncerty sborů zakoupit záznam koncertu
na DVD. Litomyšlský symfonický orchestr spolu se spo-
jenými sbory a solisty na něm provedl operu Viléma
Blodka "V studni". Po předložení Výroční karty Lito-
myšlana mohou za pouhých 100 Kč získat záběry Libo-
ra Ludvíčka. Ojedinělý záznam ojedinělého
představení by se mohl objevit jako přívětivý dárek
pod vánočním stromkem.Doporučují členové Mužské-
ho pěveckého sboru.

Vánoční horká čokoláda z pivovaru  
Za výhodných 25 Kč dostanou držitelé Výroční karty
Litomyšlana pravou horkou vánoční čokoládu
v zámeckém infocentru. Infocentrum se nachází
v zámeckém pivovaru a v prosinci je otevřeno návštěv-
níkům každý den od 9.00 do 16.00.  

Prosincová 15% sleva v PEAK SPORTU 
PEAK SPORT na Smetanově náměstí nabízí široký sorti-
ment sportovního zboží, sportovního oblečení a spor-
tovních potřeb. V prosinci dává všem majitelům
Výroční karty Litomyšlana slevu ve výši 15% na veške-
ré zboží (sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží).
Neváhejte a přijďte si nakoupit třeba i zimní oblečení,
lyže, snowboardy apod. T: 603 153 935. 

Sauna Litomyšl – 10%
Slevu ve výši 10% na jednorázový vstup připravila
pro všechny držitele Výroční karty Litomyšlana na pro-
sinec také Sauna Litomyšl. Milovníci sauny mohou
využít i speciální otvírací dobu během vánočních
prázdnin. Ve středu 23. prosince od 16.00 do 22.00,
v neděli 27. prosince od 17.30 do 22.00, ve středu 30.
prosince od 16.00 do 22.00 a v neděli 3. ledna od 17.30
do 22.00 – vždy bez omezení. T: 774 848 053.

Sleva ve výši 5% z provize u Consult VK Litomyšl 
Držitelé Výroční karty Litomyšlana, kteří do 31. 12.
2009 uzavřou exkluzivní smlouvu na prodej nemovi-
tosti u této realitní a znalecké kanceláře, dostanou
z obvyklé provize slevu 5%. Podrobnosti na adrese:
Smetanovo náměstí 120, T: 461 612 670-1, e-mail: kar-
likova@consultvk.cz, případně na www.consultvk.cz.

Výhody pro držitele Výroční karty Litomyšlana 
- tento měsíc naposledy!

10% sleva na veškerý sortiment v Domě sportu
Stratílek Litomyšl
Výjimečnou příležitost nakoupit levněji dárky se spor-
tovní tématikou budou mít majitelé Výroční karty
Litomyšlana během prosince v Domě sportu Stratílek
Litomyšl. Sleva ve výši 10% bude poskytnuta na veške-
rý sortiment. Přijďte si nakoupit co nejdříve, ať máte
z čeho vybírat. Dům sportu nabízí veškeré zimní vyba-
vení pro sport a volný čas, lyže, snowboardy, oblečení,
obuv, doplňky a stovky dalších položek. T: 461 615
766, 121, www. stratilek.cz.

Spinning centrum Stratílek – také 10% dolů!
V měsíci prosinci ušetří majitelé Výroční karty Lito-
myšlana také na spinningu. Spinning centrum Stratí-
lek nabízí 10% slevu až do konce roku. Účinné
skupinové cvičení na stacionárních kolech spojuje
hudbu, motivaci a představivost do jednoho celku
s přesně dávkovaným tréninkem. Tento originální cyk-
listický program nabízí fyzické a psychické prvky spor-
tovního tréninku lidem každého věku a úrovně
zdatnosti. Neváhejte a přijďte si to vyzkoušet! T: 724
033 548, www.stratilek.cz.

10% sleva ve Studiu Chantalle 
Také v prosinci mohou držitelé Výroční karty Litomyš-
lana využít slevu na všechny služby ve Studiu Chantal-
le na Smetanově náměstí (čp. 131 naproti Komerční
bance). Levněji můžete do turbosolária, kadeřnictví,
na kosmetiku, masáže i nehtovou modeláž. Sleva platí
také na nákup vánočních poukázek. Objednávky
a další informace na T: 461 614 499.        

Studio „eN“ také se slevou
Studio „eN“, které se nachází na Mařákově ulici čp.
281, provozuje revoluční přístroj na zmenšení objemu
těla, poskytuje masáže i kosmetické služby. Pro všech-
ny majitelky Výročních karet Litomyšlana máme dob-
rou zprávu – v prosinci poskytuje Studio „eN“ slevu
ve výši 10% na všechny tyto služby. Objednávky na T:
777 100 878.

Vyzkoušejte si ubytování v Litomyšli!
Strávení víkendu, nebo i jen večera a noci, v dobově
zařízeném čtyřpokojovém Apartmánu Bedřicha Sme-
tany v bývalém zámeckém pivovaru je samo o sobě
mimořádným zážitkem. Ten si v roce oslav 750 let
města může za výhodných podmínek vyzkoušet každý
Litomyšlan. Pro držitele „Karty Litomyšlana“ platí
v prosinci cena 200 Kč za osobu a noc (dítě od 5 do 15
let 100 Kč). Rezervovat pobyt lze nejdříve 5 dní pře-
dem. Více na www.smetanovalitomysl.cz.

Na masáže levněji také v prosinci
Slevu 10% budou mít také během celého měsíce pro-
since všichni majitelé Výroční karty Litomyšlana ,
kteří se v Tenisové hale SPORT nechají namasírovat.
Masáž klasickou, relaxační či sportovní si můžete
objednat u Petry Dittrichové na telefonním čísle: 608
301 151. Pracovní doba dle požadavků zákazníků!

Sleva v Buddy baru i Penzionu Buddy bed 
Buddy bar a Penzion Buddy bed poskytují 10% slevu
držitelům Výroční karty Litomyšlana na útratu nad
500 Kč. V prostorách baru se od 1. října nekouří – proto
se sleva nevztahuje na prodej tabákových výrobků!
Rezervace možné na M: 605 184 784, T: 461 616 789. 

Květinová oáza 
Na veškerý sortiment v obchodě s názvem Květinová
oáza mohou držitelé Výroční karty Litomyšlana uplat-
nit slevu ve výši 5%, a to až do konce tohoto roku.
Obchod Boženy Kvapilové Květinová oáza se nachází
na ulici Havlíčkova, T: 736 210 740.   

Klobása Drajv u Autobazaru Drahoš
V nově otevřeném Klobása Drajvu, který najdete v are-
álu Autobazaru Drahoš při výjezdu z Litomyšle
na Vysoké Mýto, dostanou majitelé Výroční karty Lito-
myšlana na kompletní objednávku (tedy klobásu
s nápojem) slevu 10%.     

Obrazová kniha Litomyšl na prahu třetího tisíci-
letí výrazně levněji 
Více než stostránková kniha fotografií Pavla Vopálky
s doprovodnými texty Aleny Randákové. Běžná dopo-

Upozornění přispěvatelům
a inzerentům
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.
Přejeme všem krásné Vánoce a úspěšný nový rok
2010.                                                     Redakce Lilie

RaM projednala žádost Regionálního muzea v Lito-
myšli ze dne 26. 10. 2009 a nesouhlasí s poskytnutím
příspěvku na tzv. "výkon veřejné služby pro Město
Litomyšl na rok 2010". RaM doporučuje finančně pod-
porovat jednotlivé akce jako doposud formou dotací
z kap. 06 - OKČ.

RaM jmenuje předsedou Komise pro péči o hroby
v majetku města a památné hroby Mgr. Oldřicha Pako-
stu, ředitele Státního okresního archívu se sídlem
v Litomyšli. 

RaM souhlasí se zachováním stávajícího rozsahu
městské hromadné dopravy i pro následující období
od 13. 12. 2009 do 11. 12. 2010.

RaM souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství
a o vzájemné spolupráci mezi Městem Litomyšl
a Mateřským centrem Litomyšl k projektu RC "Připra-
veným štěstí přeje".



Obecně závazné vyhlášky 
Města Litomyšle

S první vteřinou nového roku 2010 začnou v Litomyšli
platit nové vyhlášky. Ty stanovují poplatek ze psů,
poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek
z ubytovací kapacity, vyhláška o stanovení výše koefi-
cientu pro výpočet daně z nemovitosti a nejčastěji dis-
kutovaná vyhláška zakazující žebrání. 

Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí fyzická osoba, která je držitelem
psa a má v Litomyšli místo trvalého pobytu nebo práv-
nická osoba, která je držitelem psa a má v Litomyšli
sídlo, a to ze psů starších tří měsíců.
Majitel dostane pro každého jím drženého psa známku
s evidenčním číslem a textem „Město Litomyšl“. Znám-
ka je nepřenosná. 
Poplatek je třeba zaplatit za kalendářní rok do 31.
března. Vznikla-li poplatková povinnost po termínu
splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů
ode dne jeho vyměření. 
Sazba poplatku činí za kalendářní rok:
a) za prvního psa drženého v části obce Pohodlí, Nová
Ves, Kornice, Pazucha, Suchá, Nedošín 160 Kč, za dru-
hého a každého dalšího psa 240 Kč; 
b) za prvního psa drženého v rodinném domě v části
Litomyšl-Město, Lány, Zahájí a Záhradí 600 Kč, za dru-
hého a každého dalšího psa 900 Kč;
c) za prvního psa drženého v bytových domech v části
Litomyšl-Město, Lány, Zahájí a Záhradí 1.000 Kč,
za druhého a každého dalšího psa 1.500 Kč; 
d) za prvního psa, jehož držitel má úředně stanovený
trvalý pobyt v sídle ohlašovny města, Městský úřad
Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 160 Kč  a za druhého
a každého dalšího psa činí sazba poplatku 240 Kč. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 
Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného pro-
stranství. Tím se rozumí provádění výkopových prací,
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění staveb-
ních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, luna-
parků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání toho-
to prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Zvláštním užíváním veřejného prostranství pro účely
této obecně závazné vyhlášky není zejména pořádání

náboženských, politických a veřejně prospěšných
akcí.
Veřejným prostranstvím jsou všechny místní a veřejně
přístupné účelové komunikace ve vlastnictví Města
Litomyšle (zejména jízdní komunikace, chodníky
a parkoviště) v k.ú Litomyšl, Zaháj, Záhraď a Lány,
ostatní plochy ve vlastnictví Města Litomyšle v prosto-
rách Smetanova náměstí, Toulovcova náměstí,
Komenského náměstí, Braunerova náměstí, Šantova
náměstí a Jiráskova náměstí, městské parky Vodní
valy, Jiráskova ulice a parcely číslo 929/1a 929/2
u Primátorské hráze v k.ú. Litomyšl.
Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užívá-
ním veřejného prostranství započato.

Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních
určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplat-
ku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákoně.
Poplatek z ubytovací kapacity platí ubytovatel, kterým
je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné uby-
tování poskytla.  Sazba poplatku z ubytovací kapacity
činí 5 Kč za každé využité lůžko a den.
Po dohodě s poplatníkem může správce poplatku
vyměřit poplatek z ubytovací kapacity paušální část-
kou 900 Kč za jedno lůžko.
Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého
pololetí. Paušálně stanovený poplatek je splatný
za příslušný kalendářní rok do 30. 9.

Daň z nemovitosti
Pro rok 2010 zůstává daň z nemovitosti stejná jako
v roce 2009. Město se tak rozhodlo daň v období krize
nenavyšovat. 

Zrušení poplatku z pořádání kulturních akcí
Zastupitelstvo rozhodlo o zrušení poplatku z pořádání
kulturních akcí. Od nového roku tak již pořadatelům
odpadnou s tím spojené povinnosti. „Rozhodli jsme se
poplatek zrušit, abychom nezatěžovali pořadatele,
kteří se snaží v našem městě přispět kulturními akce-
mi,“ říká litomyšlský radní Radomil Kašpar.   

Všechny vyhlášky naleznete na webových stránkách
města Litomyšle na www.litomysl.cz. K dispozici zde jsou
také ve formátu PDF. -red-

Pracovní doba MěÚ
31. prosince
Ve čtvrtek 31. prosince bude Městský úřad v Litomyšli
uzavřen. Děkujeme za pochopení.  

Nový jízdní řád MHD
najdete i v IDOSu
Od 13. prosince začne platit nový jízdní řád pro Měst-
skou hromadnou dopravu v Litomyšli. Ten bude zahr-
nut také v celostátním informačním systému jízdních
řádů, který najdete na www.jizdnirady.cz nebo
www.idos.cz. Z tohoto důvodu dochází k drobným
změnám, jež však na rozsah dopravy nemají vliv.
„Jízdní řád musel změnit formu, kdy jako obousměrný
jízdní řád má sloupec s názvy zastávek umístěný
ve střední části. Vlevo jsou uvedeny jednotlivé spoje
pro směr jízdy z výchozí zastávky linky do cílové
zastávky a vpravo naleznete spoje pro opačný směr,“
vysvětluje vedoucí odboru dopravy Kamil Hebelka. Ke
změně došlo rovněž u názvu dvou autobusových zastá-
vek. „Abychom místní zastávky dostali do celostátní-
ho registru, musely být přejmenovány, což bylo
následně nutné promítnout do licence a jízdního řádu
dopravce,“ vysvětluje starosta Litomyšle Michal Kor-
tyš.  Nový jízdní řád bude platit do 11. prosince 2010. 

-red-

Vyhláška zakazující
žebrání
Když to nešlo po dobrém, půjde to po „zlém“, rozhodli
litomyšlští zastupitelé a schválili vyhlášku zakazující
žebrání. K tomuto kroku přistoupili po stížnostech
na osobu, která svým chování značně obtěžuje okolí.
Litomyšl je tak jedním z mála měst, které tuto proble-
matiku řeší nařízením. 
„Jsme malé město na to, abychom si toho nevšimli.
Musíme chránit spoluobčany i turisty,“ říká starosta
Litomyšle Michal Kortyš a dodává: „Snažili jsme se
paní vyjít vstříc. Našli jsme jí ubytování v Ústí nad Orli-
cí, ale den před přestěhováním to odmítla. Myslím, že
jsme udělali maximum.“ A tak paní dál chodí městem
a žebrá o peníze na chleba, drahé cigarety si však
dovolit může. V poslední době přitvrzuje a neváhá se
vrhat k autům, která právě parkují například u super-
marketů. Narazíme na ni ale také před zámkem. Vydě-
šeným řidičům klepe na okna a dokonce prý otvírá
i dveře. „Dobré slovo nepomohlo. Nyní máme nástroj,
abychom ji mohli vykázat z určitých prostor,“ vysvětlu-
je starosta.
Vyhláška tedy zakazuje žebrání v památkové rezerva-
ci, v okruhu 100 metrů od škol a školských zařízení,
v okruhu 100 metrů od zdravotnických zařízení,
na dětských hřištích a pískovištích. V prostoru samo-
statných nástupišť veřejné dopravy nebo ve vymeze-
ných místech kolem supermarketů.                          -bj-
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Adventní trhy
Po dvě adventní soboty - 12. a 19. prosince -
budou opět v dolní části Smetanova náměstí,
u pomníku Bedřicha Smetany, pořádány v době
od 8.00 do 16.00 Adventní trhy. 
Do Litomyšle se sjedou řemeslníci z měst, obcí
a vísek z celých Čech
i Moravy. Přivezou
s sebou keramiku, malo-
vané vánoční ozdoby,
kožešiny, slaměné ozdo-
by, cukrovinky, kabelky, sklo, perníky, šperky
a bižuterii. Také stuhy, ubrusy, patchworkové
výrobky, betlémy, medy, 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 opéka-
né klobásy, palačinky, trdelník, hořické trubič-
ky a další dobroty. 
Svůj stánek zde bude mít kovář, který bude
kovat koně. Zapojí se také litomyšlští skauti,
kteří budou seznamovat veřejnost s chystaným
projektem na stavbu skautského volnočasové-
ho centra a nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež LILIE. 
Před pomníkem na připraveném pódiu se
budou střídat se svým programem orchestry,
skupiny a pěvecké sbory. Při druhém trhu 19.
prosince odpoledne bude k dispozici i Betlém-
ské světlo, které přivezou skauti.
Hudební program 12. prosince
9.15 – pěvecký sbor Vlastimil Litomyšl
10.00 – Mužský pěvecký sbor Litomyšl a Sbor
paní a dívek Litomyšl
11.00 – Dechový orchestr Smetanova domu 
13.00 – Parkoviště pro velbloudy Morašice
14.00 – folková skupina X̌ILT Litomyšl 
15.00 – Klusoň band Litomyšl
Hudební program 19. prosince 
9.15 – pěvecký sbor Vlastimil Litomyšl
10.00 – Kvítek a Lilium – dětské pěvecké sbory
ZUŠ Litomyšl
11.00 – Parkoviště pro velbloudy Morašice
13.00 – folková skupina X̌ILT Litomyšl
14.00 – folková skupina Věneband Litomyšl
15.00 – Klusoň band Litomyšl.

Jaroslav Dvořák,
vedoucí odboru vnitřní správy a obrany
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Ceník pro krátkodobé
stání vozidel 

Pravidla pro prodej parkovacích
permanentek v roce 2010

Rada města schválila pravidla pro prodej ročních parko-
vacích permanentek. Tato pravidla jsou platná od 1.
ledna 2010. Dochází tak k několika změnám:  
•cizí fyzické osoby si musí koupit základní (nejdražší)
permanentku (byla zrušena jedna sazba permanentek) 
•došlo k nárůstu cen zachovaných permanentek 
•je upravena doba výběru parkovného od 8.00 do 18.00
(dříve od 7.00 do 19.00), sobota do 12.00 (dříve 13.00) 
•jsou zvýhodněny celodenní platby pro klienty ubyto-
vacích zařízení na 50% normální sazby.
Ceny permanentek a pravidla pro jejich vydávání (pro-
dej v IC Litomyšl):
Základní cena 2000 Kč (dříve 1600 Kč)
Je určena pro vozidla v majetku fyzických osob nebo
firem bez ohledu na jejich bydliště nebo sídlo firmy.
Není třeba předkládat žádné doklady. 
Zvýhodněná cena 1000 Kč (dříve 1200 Kč)
Je určena pro vozidla v majetku fyzických osob s trva-
lým bydlištěm nebo pracovištěm na území města
a integrovaných obcí. Kupující předkládá občanský
průkaz nebo potvrzení zaměstnavatele a osvědčení
o technickém průkazu nebo technický průkaz. Oba
tyto dokumenty musí být vystaveny na jedno jméno
fyzické osoby. 
Zvýhodněná cena 500 Kč (dříve 400 Kč)
Je určena pro vozidla v majetku fyzických osob s trva-
lým bydlištěm v uvedených lokalitách města. Kupující
předkládá občanský průkaz a osvědčení o technickém
průkazu.  Oba tyto dokumenty musí být vystaveny
na jedno jméno fyzické osoby. V občanském průkazu
bude kontrolováno trvalé bydliště ve zpoplatněných
a navazujících lokalitách města – Smetanovo nám.,
Toulovcovo nám., Šantovo nám., Braunerovo nám,
ulice B. Němcové, Růžová, Umrlčí, Ropkova, J. Vácha-
la, M. D. Rettigové, Špitálská, Šmilovského.   
Bezplatné vydání
Je určeno osobám s průkazem ZTP a ZTP/P s trvalým
bydlištěm v městě Litomyšli a integrovaných obcích.
Žadatel předkládá průkaz ZTP nebo ZTP/P a osvědčení
o technickém průkazu. Na osobu s průkazem ZTP nebo
ZTP/P bude vydána pouze jedna roční  permanentka. 
Upozornění: 
Nová osvědčení o technickém průkazu již neobsahují
rodné číslo nebo IČO, bude proto vyžadován technický
průkaz. Z předložených dokladů musí být zřejmé, zda
se jedná o podnikající osobu nebo ne.  

V případě vozidel provozovaných na základě leasingo-
vé smlouvy je v osvědčení nebo v technickém průkazu
uvedena jak leasingová společnost, tak provozovatel.
Pokud je provozovatelem fyzická osoba (uvedeno
rodné číslo), má nárok na zlevněné permanentky dle
výše uvedených pravidel.
V případě povoleného užívání služebního vozidla
k soukromým účelům bude prodávána pouze parkova-
cí permanentka nezlevněná, tj. 2000 Kč.             -red-

Novou administrativní budovu
využije finanční úřad?

Na přelomu října a listopadu započal čilý stavební ruch
na volném prostranství u kruhového objezdu u Běli-
del. Mnozí kolemjdoucí sledovali, jak kolem staveniš-
tě vyrůstá plechový plot a spekulovali, co se to tam
vlastně děje. Odpověď je jednoduchá. Litomyšlská tis-
kárna H.R.G., které pozemek patří, zde staví adminis-
trativní budovu. Tu by měl snad již od poloviny
příštího roku využívat Finanční úřad Litomyšl. 
S H.R.G. je finanční úřad v kontaktu již od roku 2007.
„Domlouvali jsme pronájem jedné z našich dvou budov
na Benátské ulici. Bohužel, nebyli jsme schopni doho-
dy se sousedy, kteří se obávali přílišného ruchu.
Po roce neúspěšných projednávání jsme se rozhodli
objekt prodat a postavit nový na ulici J. E. Purkyně,“
vysvětluje peripetie ředitel tiskárny H.R.G. Leoš Tupec.
Finanční úřad se tak přestěhuje jen o kousek dál.
K dispozici bude mít třípodlažní budovu, kdy v každém
patře budou symetricky rovnocenné dva prostory kan-
celáří. „Plánujeme vybudovat také nová parkovací
místa, protože celá lokalita další parkoviště velice
potřebuje,“ sděluje dále Leoš Tupec. 
Finanční úřad se zřejmě bude stěhovat „do soukromé-
ho“ po bezvýsledném hledání náhradních prostor. Ty
stávající jsou majetkem města, které je potřebuje

Měřiče mají smysl 
Hned na několika příjezdových komunikacích vítá
Litomyšl řidiče měřiče rychlosti. Kromě okamžitého
upozornění pro projíždějící vozidla má radnice pře-
hlednou statistiku z naměřených údajů. Z ní je kupří-
kladu možné vyčíst, kde se jezdí nejrychleji, jaká je
průměrná rychlost nebo kolik vozidel jelo určitou
rychlostí. Ze záznamů je ale zřejmá i jiná skutečnost.
Měřiče mají smysl. 
„Výsledky ukazují, že to s rychlostí na městských silni-
cích není tak zlé a že měřiče fungují. Je patrné, že
naprostá většina vozidel po dobu zaměření radarem
snižuje svoji rychlost,“ říká vedoucí odboru místního
hospodářství Pavel Jiráň. Srovnání výsledků z jara
a podzimu letošního roku potvrzuje jeho slova. Prů-
měrná rychlost se v obou obdobích pohybuje v rozme-
zí 40 až 55 km/h, podle místa, kde je měřič umístěn.
Znamená to tedy, že řidičům „neotrnulo“. 
Obecně nejrychleji vozidla přijíždějí od Poličky, násle-
duje komunikace od Svitav. Naopak nejpomaleji jezdí
automobily od Ústí nad Orlicí a České Třebové. Najdou
se však i černé ovce. Někteří řidiči, pokud se tak dají
ještě nazývat, přijíždějí do Litomyšle rychlostí vyšší
než 150 km/h.                                                               -bj- 

pro vlastní potřeby. „Od roku 2003, kdy ukončily čin-
nost okresní úřady, přenesl stát některé další agendy
na pověřené městské úřady (např. na úseku dopravy –
bodový systém, na úseku sociální péče – nový systém
výplaty dávek, na úseku správních agend – vydávaní
pasů s biometrickými údaji, elektronické občanské
průkazy) dále došlo ke změně některých zákonů
a město se na úseku finančního hospodaření stalo
plátcem DPH, od roku 2010 přecházíme na nový způ-
sob účtování) elektronizace veřejné správy přinesla
zřízení a provozování pracovišť Czech-point atd.
Všechny tyto činnosti přinesly požadavek na rozšíření
stávajících prostor městského úřadu, a to zejména
pro příruční spisovny a archívní prostory,” vysvětluje
tajemník radnice Bohuslav Pulgret. Podle jeho slov by
uvolněné prostory mohly řešit i nevyhovující personál-
ní obsazení kanceláří na budově městského úřadu
na ulici Bří Štastných. V současné době v některých
kancelářích pracují i čtyři referenti, což nezaručuje
klientům a občanům města potřebné soukromí. 
Přestože městský úřad využije uvolněné prostory
pouze zčásti a zbytek bude opět komerčně pronajat,
finanční úřad se do takto omezeného prostoru již
nevejde.                                         Text a foto Jana Bisová

Co se do Lilie nevešlo
a další novinky
Doposud jsme se snažili zveřejňovat všechny
příspěvky, které do redakce Zpravodaje Města
Litomyšle Lilie dorazily. Jsme velice rádi, že se
v takové míře podílíte na tvorbě měsíčníku.
Ovšem Lilie má Statutem (otištěn v Lilii č. 10)
omezený počet stran, tematické i obsahové
zaměření a přesně daný termín uzávěrky. Začne-
me proto více než dosud zveřejňovat některé
příspěvky na webových stánkách města
www.litomysl.cz v sekci „Co se do Lilie nevešlo“.
Víme, že rok 2009 je výjimečný 750. výročím
povýšení Litomyšle na město a počet příspěvků
stoupá i s blížícími se Vánocemi.  K tomuto kroku
přistupujeme hlavně proto, že řada přispěvatelů
stále nerespektuje termín uzávěrky. Ta je vždy
20. dne v měsíci. Na internetu se také mohou
objevit příliš staré informace (pište proto
o svých akcích co nejdříve), či články nemající
relevanci pro Litomyšlany (viz. Statut). Seznam
těch článků, jež se nevešly, bude zveřejňován
v Lilii. 

Co se do Lilie 12/2009 nevešlo 
•Schola Gregoriana Pragensis byla překvapena

velikou návštěvou 
•Slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže

Památky našeho kraje
•Neměňte svou pojišťovnu na ulici! Svého roz-

hodnutí můžete litovat!
•Soutěž o Perníkovou popelnici finišuje
•Sběratelství nejlíbeznější
•Opatov má nový obchvat
•Program Naděje od ledna 2010

Dále dochází ke změně úpravy vloženého kalen-
dáře akcí. Redakční rada rozhodla, že od prosin-
ce bude mít tento přehled pořádaných akcí
grafickou podobu městského plakátu Kam
v Litomyšli. Věříme, že vám toto nové uspořádá-
ní bude vyhovovat. 
Další novinkou v Lilii bude od ledna seznam
vybraných reportáží místní kabelové televize,
které jsou k vidění na www.nasetelevize.cz. Tato
informace bude zajímavá především pro ty z vás,
kteří nemají možnost naši „kabelovku“ sledovat
v televizi.
Samozřejmě uvítáme vaše názory na změnu
v kalendáři akcí a další možné zlepšovací návr-
hy. Lilie je váš měsíčník a redakce i redakční rada
si přejí, abyste jej četli rádi.                           -red-

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA
Vás opět zve na  

Zpěvy páteční
tentokrát pořádané 

v sobotu 19.12. 2009 od 19.30 hodin

Přijďte si posedět při večeři s živou
hudbou. V průběhu večera několikrát
vystoupí studentky hudby Akademie

muzických umění Bratislava
a zazní vánoční melodie a písně.

Užijte si Adventní pohodu.

Těšíme se na Vaši návštěvu, rezervace
na telefonním čísle 461 615 338.

Ceník pro krátkodobé stání vozidel (prodej z parkova-
cích automatů):  pondělí až pátek - 8.00 až 18.00
a sobota  - 8.00 až 12.00  - první hodina - 10 Kč/hod.,
každá další hodina - 30 Kč/hod., denní - 100 Kč/den 
- zvýhodněná denní sazba pro klienty ubytovacích
zařízení na Smetanově, Toulovcově, Braunerově
a Šantově náměstí nebo v ulicích Boženy Němcové,
Šmilovského, Růžové, Umrlčí, M. D. Rettigové, Ropko-
vě, J. Váchala a Špitálské. Prodej MP Litomyšl = denní
parkovací lístek - 50 Kč/24 hodin.                             -red-
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strana 1 > 
Po historickém exkurzu došlo na otázky současnos-
ti i názory na dění po revoluci. Každý vystřízlivění
z listopadových událostí prožíval jinak a jindy.
Jedni jej pocítili již v roce 1991, druzí o šest let
později. „My jsme viděli, že to nejde tak dobře už
v roce 1991. V tomto roce bylo zřejmé, že to zadrhá-
vá,“ řekl Petr Kučera a Miroslav Brýdl dodal: „Moje
první zklamání přišlo až v roce 1997. Došlo zde
k pnutí a bylo vidět, že politika už je jiná, než jak
jsme si představovali.“ K tomuto tématu se připojil
také Olbram Zoubek, který vyjádřil názor, jež obe-
censtvo podpořilo potleskem. „Mysleli jsme si, že
když se změní vláda, tak se změníme i my. Všechno
je o hodně lepší, ale ty lidské vlastnosti trvají
a nedají se vymazat během několika dní revoluce
a pár let po ní. Byla mylná představa, že svrhnutím
komunistů nastane ráj na zemi. Podívejte se ale, jak
Litomyšl vzkvetla. Já jsem spokojený, protože vím,
že všechno je relativní,“ řekl Olbram Zoubek.
MUDr. František Zeman dodal: „Žehráme na to, že
máme nevýkonnou politiku, poslance, stále to
chceme na něco svádět. Není to ale v těchto pod-
mínkách, ale v lidech.“ 
S rozvíjející se debatou se všichni postupně dostali
do současnosti a k závěrečným přáním. „Mohu říci,
že jsme těch 20 let nepromarnili. Jsem hrdý, že jsem
byl v čele tohoto města, které si říká perla mezi čes-
kými městy. Občanská společnost, jež zde funguje,

O listopadových událostech 
s Janem Kačerem

Na besedu ve Smetanově domě, pořádanou u příleži-
tosti 20. výročí listopadových událostí, přijel 17. listo-
padu také herec a režisér Jan Kačer.  

Zavzpomínejte, jak probíhala beseda 7. prosince
1989 tady ve Smetanově domě, které jste byl úča-
sten coby zástupce herců.
Přijeli jsme z Prahy úplně omámení tím, co se tam
v divadlech děje. Dorazili jsme sem a tady to bylo
podobné. Byla tady spousta lidí a všichni chtěli vědět,
jakým směrem se společenský vývoj ubírá. Byli jsme
přece jenom trochu zvyklí z jeviště s lidmi mluvit, tak
jsme jim říkali, co si myslíme. Zažili jsme tu ohromnou
lidskou euforii. Přesvědčili jsme se, že to zdaleka
nebylo jen v Praze. Nadšení, ta touha po tvořivém
životě, byla všude, kam jsme přijeli. Měli jsme z toho
báječný pocit. 

Myslíte si, že je důležité připomínat mladým
lidem, co to byly listopadové události?
Život je hrozně spletitý. Říká se, že kdo nezná svoje
dějiny, není připravený na budoucnost. Vykládal bych
jako povídky to, co pro naši generaci bylo oslňující.
Do jisté míry je smyslem literatury či povídání, že si
lidé sdělují něco, co třeba nezažili, ale zažil někdo, jim
blízký. 

Objevují se hlasy, že revoluce se až tak nepoved-
la a komunisté vlastně neprohráli. Co na to říkáte?
Každé velké dílo je náročné. Myslet si, že pokud něco
začne úspěšně, je to tím pádem hotové, je iluze. Lidský
život trvá 70 možná 80 let. Celou tu dobu musíme kaž-
dodenně usilovat o to, aby život měl smysl, abychom
se vyhnuli chorobám, různým pokušením, neštěstím.
A zrovna tak je to se společností. Odehrál se dobrý
základ, a ten se odehrál, protože to lidé chtěli.
Na úspěšný začátek bychom měli navázat. Nespoléhat
na to, že je jednou provždy vše vyhrané. Každý den je
vlastně trápení nebo starost, abychom ho prožili
úspěšně, nepřejelo nás auto, poctivě si vydělali pení-
ze, děti nedrogovaly a žena nebyla nevěrná. Život jsou
tisíce věcí, a tak je to i v životě společnosti. Já jsem
vlastně nešťastný, ale spokojený s tím, že žiju ještě
v době, kdy život je takto bohatý. Jsem jeho účastní-
kem a nevyhýbám se žádným věcem. Ani se nemohu
vyhnout něčemu, co třeba není úspěšné, protože život
je jako proud vody, ve kterém plavete a snažíte se

podle svých sil změnit místo, jež vás někam přemísťu-
je. Jste aktivním účastníkem života trpkého, příjem-
ného, co možná směřuje k hezčímu budoucímu životu. 

Co vám přinesl listopad 1989?
Do jisté míry mi dal za pravdu v mých předcházejících
snech. Pro mě 17. listopad nebyl až tak úplně zázračný.
Já jsem předtím pracoval 40 let v divadle. Divadlo mě
vždy zajímalo jako místo, kde se vytváří alternativní
svět. My jsme v divadle chtěli, aby ten svět byl barev-
nější, aby tam neexistovala protekce toho, kdo má
VUML, proti tomu, kdo nemá. My jsme vlastně nebyli
zas tak úplně překvapení tím, co 17. listopad přinesl.
Očekávali jsme to sice neúplně, nereálně a nekonkrét-
ně, ale vlastně jsme byli ujištěni v tom, že jistá lidská
tvořivost je všudypřítomná a je krásná. 

Nastalo u vás vystřízlivění z euforie listopado-
vých událostí?
Já jsem stále euforický. 

Žádné vystřízlivění?
Já jsem abstinent. Nechci to zlehčovat, ale upřímně
řečeno nejsem zklamaný. Dokonce to, co většina lidí
pokládá za hrozné věci, třeba „mazec“ v politice, jsem
také očekával. Přece léta letoucí u nás nebyla politika.
Nikdo se ji neučil. V naší politice jsou amatéři, čili
musí se něco naučit. Kupříkladu dnes jste viděli Petra
Kučeru, který je profesionál. Ten tomu rozumí, ale je
jeden z tisíce. Někteří politici, které znám, neumějí
nic, jen tam jsou a mluví. Mě to ale vůbec nepřekvapu-
je, čekal jsem to. 

Ptala se Jana Bisová

je veskrze kladně naladěna. Myslím si, že směřování
Litomyšle je pozitivní,“ uvedl Miroslav Brýdl. Jan
Kačer se smíchem řekl, že by si přál být čestným
občanem města a dodal: „Děláte to tady dobře.“
Osvícené radní a osvícené obyvatele v Litomyšli, ale
i v celé České republice, si přál Petr Kučera a tuto
myšlenku rozvedl Pavel Helan, když ji doplnil
o aktivní občany. „Můžeme gratulovat Litomyšli,
jako málokterému jinému městu a popřát jí, aby to
pokračovalo tak dobře, jak to začalo v listopadu
1989,“ uzavřel Olbram Zoubek. 

Text a foto Jana Bisová 

Část osazenstva na pódiu - zleva Martin Boštík, Jan Kačer, Miroslav Brýdl a František Zeman (snímek vlevo). S dojmy z listo-
padových událostí se podělila Jarmila Pavlíková, sedící v obecenstvu (snímek vpravo). 

Horký brambor 
jménem R35

„Já ne, já ne, to ty, to ty…“ zpívá se v jedné dětské
písničce a podle těchto not se tancuje i v případě
plánované silnice R35 kolem Litomyšle. Rozhod-
nutí Nejvyššího správního soudu dalo za pravdu
soukromému zemědělci Janu Vaňousovi z Bohu-
ňovic, který se ohradil proti trase, jež by měla vést
přes jeho pozemky. Verdikt odstartoval politický
ping-pong s horkým bramborem, kdože to vlastně
pochybil a zakreslil variantu, jež neprošla celým
schvalovacím procesem. Jedni osočovali litomyšl-
ské radní, druzí krajské úředníky. 
„Když se severní trasa změnila na jižní, tak jsme si
uvědomili, že vede přímo za Litomyšlí. Vznesli
jsme proto požadavek, aby byla silnice dál
od města. Pan Vaňous o této variantě věděl
a vyjadřoval se k ní, což vyplývá i z materiálů
kraje. Přišel rovněž k nám a společně jsme situaci
rozebírali,“ říká starosta Litomyšle Michal Kortyš
a dodává: „Dokonce jsme mu nechali zpracovat
studii, podle níž by mezi Bohuňovicemi a Sedliště-
mi mohla být R35 zatrubněna, aby měl možnost
dále hospodařit na svých pozemcích.“ Starosta
tedy žádné pochybení ze strany města nepřipou-
ští, ovšem přiznává, že na celou záležitost bylo
velice málo času. Zde pak mohlo dojít k procedu-
rální chybě, díky níž soukromý zemědělec soud
vyhrál. 
Litomyšl stále trvá na trase za Kornicemi. „Myslím
si, že pokud by silnice vedla mezi Litomyšlí a Kor-
nicemi, tak by byly odstrčené. Snažíme se je tímto
ochránit,“ sděluje starosta Kortyš. Jeho slova
potvrzuje a jasné stanovisko litomyšlských rad-
ních tlumočí Miroslav Brýdl: „Vrácení R35
do původní trasy blíže městu by znamenalo odříz-
nutí Kornic a zmenšení možností rozvoje Litomyš-
le. Proti tomuto bychom se měli bránit. Vím, že
jsme právní stát a právo musíme dodržovat, ale
jsou některé věci, které jsou obecně prospěšné.“ 
Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek při-
slíbil prošetření celé záležitosti. „Pro Pardubický
kraj to znamená velkou komplikaci, jejíž důsledky
nedokážu v této chvíli zcela vyhodnotit. Nejvyšší
správní soud v Brně zrušil vymezenou část silnice
R35 v 7 katastrech u Litomyšle. Po písemném
vyhodnocení rozsudku jsem si nechal předložit
variantu analýzy možných postupů a zároveň jsem
nařídil, aby byl přezkoumán celý postup schvalo-
vacího procesu a bylo vypracováno zdůvodnění,
kde a proč k chybě došlo. Zároveň jsme zahájili
konzultace s Ministerstvem pro regionální rozvoj
o způsobech řešení,“ uvádí ve svém vyjádření
k rozsudku hejtman a dodává: „Územní plán není
nutné měnit, protože nebyl zrušen. V současné
době se projednávají zásady územního rozvoje
a tato záležitost bude řešena v rámci tohoto proce-
su. Zásady by měly být dokončeny v 1. čtvrtletí
příštího roku. Jejich projednání se určitě prodlou-
ží, a to minimálně o půl roku.“                            -bj-
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Osobností Pardubického kraje
se stal Josef Lux 

Vítězem ankety Českého rozhlasu Pardubice Osob-
nost Pardubického kraje se ve čtvrtek 12. listopadu
stal Josef Lux. Druhé místo obsadil Roman Línek,
třetí příčka patří Jiřímu Stříteskému a čtvrté místo
Miroslavu Brýdlovi.
I když finalistů, kteří se utkali o hlasy ve finálovém
kole, bylo 5, vyhlásil ČRo Pardubice pouze 4 místa.
V průběhu finálového hlasování se totiž na organi-
zátora ankety - Český rozhlas Pardubice - obrátil
jeden z finalistů, současný hejtman Pardubického
kraje Radko Martínek s žádostí, že se ankety nechce
účastnit. I přesto, že nemusel organizátor ankety
tento jednostranný akt akceptovat, rozhodl se ČRo
Pardubice, vyhovět žádosti Radko Martínka a dle
dohody s ním byly všechny hlasy pro něj anulovány.
Vyhlašování výsledků ankety tedy probíhalo, jako by
finalisté byli pouze 4. Všichni ocenění finalisté zís-
kali kovovou sošku z dílny uměleckého kováře
Tomáše Pražáka. Slavnostní večer zpříjemnila zpě-
vem pěvkyně Jana Pinkasová.
Podrobnosti k anketě:
Osobností Pardubického kraje, která nejvíce ovlivni-
la polistopadový vývoj v kraji, se mohla stát osoba,
jejíž činnost -jak profesní, tak neprofesní- bezpro-
středně ovlivnila Pardubický kraj, jeho rozvoj a udá-
losti v regionu po listopadu 1989.
Anketa probíhala ve dvou kolech -
první nominační probíhalo od 1.
do 30. září. Hlasující posílali svoje
tipy - nominovali osobnosti. Do prv-
ního nominačního kola přišlo přes
600 hlasů pro více než 70 osobností.
Kromě krajských či regionálních
politiků v anketě bodovali třeba také
sportovci - za zmínku stojí Dominik
Hašek nebo Martin Doktor. Nomina-
ce získali herci VČD Pardubice Valerie
Kaplanová nebo Milan Sandhaus.
Nominační hlasy se týkaly osobností

Zámecká divadla tématem semináře
Zámecká divadélka ve všech podobách byla obsahem
semináře pořádaného Národním památkovým ústavem
3. listopadu v kongresovém sále litomyšlského zámku.
Na programu byla celá řada přednášek mapujících pro-
blematiku zámeckých divadel v celé republice. 
„V loňském roce se uskutečnil seminář věnovaný
zachovaným zámeckým knihovnám, které jsou skuteč-
ně velkým fenoménem, stejně tak jako zámecká diva-
dla. Právě Litomyšl je známa tím, že se zde zachovalo
zcela unikátní divadlo, jehož dekorace vytvořil Mistr
Platzer,“ sdělila organizátorka PhDr. Květa Křížová
z ústředního pracoviště Národního památkového ústa-
vu v Praze. 
Účastníci z řad odborníků, studentů či laické veřejnos-
ti si z prezentovaných příspěvků odnášeli poznatky
nejen o jednotlivých divadlech, ale také o restaurová-
ní takovýchto interiérů, dekorací či garderobě. „Před-
náškový den zahájil Mgr. Jiří Bláha, což je náš největší
expert na zámecká divadla. Slyšeli jsme příspěvky
k Valdštejnským divadlům, k Mnichovu Hradišti,
k fotografickým dokumentům, které se zachovaly
z Chotkovských divadelních představení na zámku
Velké Březno. Rozhodně to byla zajímavá a pestrá ple-
jáda příspěvků,“ popsala průběh PhDr. Křížová. Sou-
částí programu byla také prohlídka litomyšlského
zámeckého divadla. 
„Litomyšlské zámecké divadlo je jedno z mála docho-
vaných historických divadel. V Evropě je pouze 5 origi-
nálů, které se nikdy nezměnily a mají originální
techniku,“ říká Helena Slepičková ze správy státního
zámku Litomyšl a dodává: „Jsme pyšní na originály
scénografie barokních dekorací, které mají určitý sta-
tut ochrany.“ O pomoc při záchraně Platzerových origi-

nálů žádal zúčastněné odborníky ředitel územního
odborného pracoviště Národního památkového ústavu
v Pardubicích ing. Ladislav Kryl. „Tyto kulisy jsou
v dnešní době ve velmi žalostném stavu. Společně
s účastníky semináře bych chtěl najít cestu, jak tyto
unikáty zachránit před naprostou devastací a úplným
zničením,“ sdělil Ladislav Kryl. Podle jeho slov památ-
káři doufají v přiklepnutí peněz z Integrovaného ope-
račního program na podaný projekt Umění na zámku.
Z nich by pak bylo možné financovat restaurování cen-

ného souboru kulis. „Pokud by to nedopadlo, pak
samozřejmě budeme muset hledat jiné možnosti, ale
čas je neúprosný a již nyní je za pět minut dvanáct,“
dodal ředitel Kryl. 
Kromě rad na záchranu litomyšlských kulis by měla
z celého semináře vzejít série článků a zřejmě i publi-
kace obsahující všechny přednesené příspěvky. 

Text a foto Jana Bisová

ze všech oblastí lidského počínání - nominován byl
například bývalý ředitel pardubické nemocnice Jan
Feřtek, první rektor pardubické univerzity Ladislav
Kudláček nebo Zbygnev Czendlik.
Do druhého kola postoupilo 5 osobností s nejvyšším
počtem nominačních hlasů: Bývalý starosta Lito-
myšle a krajský radní Miroslav Brýdl, první hejtman

Pardubického kraje Roman Línek,
bývalý poslanec a ministr Josef Lux,
současný hejtman Pardubického
kraje Radko Martínek a bývalý primá-
tor Pardubic a současný senátor Jiří
Stříteský.
Ve druhém kole hlasování od 11.
října do 8. listopadu přišlo pro fina-
listy více než 1.000 hlasů (prostřed-
nictvím SMS nebo webového
formuláře).

ing. Radim Jelínek,
manažer Českého rozhlasu Pardubice,

foto Archiv ČRo Pardubice

Cenu za první místo převzala za Josefa Luxe jeho žena (foto
nahoře), vedle druhý Roman Línek. Čtvrté místo obsadil
Miroslav Brýdl (snímek z galavečera dole).

Do 7. prosince mohou zájemci o provozování res-
taurace Karlov ve Smetanově domě předkládat své
žádosti, včetně podnikatelského záměru a informací o
dosavadních zkušenostech s provozováním restaurač-
ních zařízení na Odbor majetkoprávní MěÚ Litomyšl.
Podrobnosti, včetně výše nájemného, naleznou zájem-
ci na úřední desce a na elektronické úřední desce na
www.litomysl.cz. Předpokládané zahájení provozu od
1. ledna 2010.

Čtyři bytové domy by měly vyrůst v lokalitě
u nemocnice. V současné době se zde budují inženýr-
ské sítě. „Dva domy by měly být městské a dva develo-
pera. Doufáme, že v dnešní době najdeme vhodnou
firmu,“ říká starosta Litomyšle Michal Kortyš a k reali-
zaci městských domů dodává: „Stavět by se měl nejdří-
ve jeden a potom druhý, aby se to dalo finančně
utáhnout.“ Ještě letos a začátkem roku 2010 město
podnikne obvyklé kroky nutné k zahájení stavby,
která by mohla začít již na jaře. 

Koncepce podpory státní památkové péče v letech
2006–2012 byla schválena Radou Pardubického kraje
již v roce 2006. Jedním z cílů koncepce je i pomoc
vlastníkům památek při získávání prostředků ze zdro-
jů státu a EU. V současné době dochází ke zřízení
internetových stránek www.dotace-na-pamatky.cz, na
kterých budou zveřejňovány aktuální informace pro
vlastníky kulturních památek.  

Na středu 11. listopadu připadl Den válečných vete-
ránů. Na oběti válečných konfliktů vzpomínali po celé
republice. Také v Litomyšli uctili památku padlých
vojáků. Oba místostarostové Jan Janeček a Vladimír
Novotný položili kytici k památníku u litomyšlské
sokolovny. 

Dopoledne 18. listopadu na Obvodním oddělení
Policie ČR v Litomyšli hořelo. Naštěstí se jednalo o cvi-
čení, během něhož si hasiči vyzkoušeli zásah v objek-
tu s poněkud odlišnými podmínkami. Při nácviku
došlo i na vyprošťování dvou uvíznutých osob ve dru-
hém patře. 

Ve středu 25. listopadu se v Litomyšli sešla Akredi-
tační komise a jednala mimo jiné o osudu plzeňských
práv. Ze zasedání vyplynulo doporučení, které navrhu-
je zastavení přijímání studentů do doktorského pro-
gramu a udělování titulu Ph.D. „Fakulta nebude
přijímat nové uchazeče, dokud se situace nezlepší.
Stávající studenti ale mohou školu dokončit,“ řekla
předsedkyně komise, Vladimíra Dvořáková. Popsala
rovněž praktiky, jež na fakultě panovaly. Komise dále
navrhla, aby fakulta dočasně ztratila právo udělovat
titul JUDr. Magisterského studia se doporučení nedo-
tkla.           Jana Bisová, foto hasiči Iveta Nádvorníková

krátce z města

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

dne 9.12. na Smetanově náměstí
u České spořitelny a 10. a 11.12.

na Správě městských lesů
ve Strakově, a to vždy

od 9 do 16 hodin.



Na přelomu dubna a května tohoto roku byla vyhláše-
na soutěž Památky UNESCO výtvarně. Soutěž byla
určena pro studenty středních a vysokých umělec-
kých škol. Studenti měli za úkol navrhnout výtvarný
plakát ztvárňující jednotlivé památky UNESCO.  
Uzávěrka byla nakonec z důvodu prázdnin o měsíc
prodloužena. Do konce září dorazilo do soutěže cel-
kem 66 návrhů, které byly rozděleny do dvanácti
kategorií. Nejvíc návrhů soutěžilo v kategorii Český
Krumlov a Litomyšl, mezi nejméně obsazené katego-
rie patřila Olomouc, Kutná Hora či Žďár nad Sázavou.
V polovině října zasedla v Litomyšli komise pro vyhod-

Z vítězných návrhů bude realizována výstavní expozi-
ce a byl vydán třináctilistý nástěnný kalendář na rok
2010. Možné je i další využití při propagaci sdružení či
jednotlivých památek UNESCO. 
Hlavním cílem soutěže byla propagace památek
UNESCO v cílové skupině mladých umělců. Jejich
moderní pohled na světové unikáty je velmi zajímavý
a inovátorský. odejme, že záštitu projektu udělila
Česká komise pro UNESCO a realizace celého projektu
by nebyla možná bez finanční pomoci od Ministerstva
kultury ČR.     
Vítězové v jednotlivých kategoriích

1. Praha – historické
centrum: Marcela Nos-
ková (Hořice) 
2. Český Krumlov – his-
torické centrum: Marti-
na Mikešová (České
Budějovice) 
3. Telč – historické
centrum: Veronika Jez-
dinská (Žacléř)
4. Žďár nad Sázavou –
Poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zele-
né hoře: Jana Němcová
(Most)
5. Kutná Hora – histo-
rické centrum, Chrám

sv. Barbory, Katedrála Nanebevzetí P. Marie v Sedlci:
Kateřina Valentová (Hradec Králové)
6. Lednicko–valtický areál: Veronika Nováková (Par-
dubice)
7. Holašovice – vesnická rezervace: Viktorie Lörinczo-
vá (Smiřice)
8. Kroměříž – zahrady a zámek: Hana Sekyrová
(Zábrodí - Horní Rybníky) 
9. Litomyšl – zámek a zámecký areál: Martina Goliková
(Kopřivnice)      
10. Olomouc – sloup Nejsvětější Trojice: Hana Novotná
(Harachov) 
11. Brno – Vila Tugendhat: Michaela Mitáčková (Tur-
nov)  
12. Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa: Eva
Veselá (Jihlava). 

Michaela Severová, 
výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO 
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Esoterický festival v historickém prostředí zámku 
peny léčitelské metody.“ Ovšem lidé se obraceli také
na kartářky, astrology či je zajímal výklad z ruky, intu-
itivní psaní, výklad snů a další. „Lidé, kteří se podob-
ným metodám věnují, jsou dnes vnímání spíše jako
zpovědníci, s nimiž se klienti přicházejí důvěrně pora-
dit,“ říká Marcela Prošková a pokračuje: „Tato akce
slouží k tomu, abychom poradili s vašimi problémy
i problémy vašich blízkých a pomohli tak nalézt světél-
ko naděje nebo radu pro budoucí cestu.“ 
Ve dvou místnostech návštěvníci nalezli jednotlivé
stánky, které nabízely širokou škálu zmiňovaných
metod a forem pomoci. Odborní lektoři přijeli z celé
republiky, ale i ze Slovenska. Ovšem zaslechnout jste
mohli i ruštinu. Jednou z účastnic byla i Andrea Ševčí-
ková z Hradce Králové, která již šestnáctým rokem
vykládá tarotové karty. S podobnými akce má bohaté
zkušenosti, stejně tak jako s obvyklými dotazy klien-
tů. „Nejčastěji se ptají na vztahy, práci, peníze a zdra-
ví. To jsou čtyři základní otázky, ale vztahy řeší asi
nejvíce,“ říká Andrea Ševčíková, která karty vykládá
formou otázek a odpovědí. „Pokud se zeptáte: Mám
změnit práci do konce roku? Karty řeknou buď ano,
dostanete nabídku, anebo počkejte do prvního čtvrt-
letí příštího roku,“ vysvětluje kartářka. Na dotazy
ohledně charakteristických rysů člověka však odkazu-

Otázky týkající se zdraví, partnerských vztahů, peněz
či kariéry zodpovídali profesionálové z oblasti esoteri-
ky na dvoudenním Astrovíkendu pořádaném 7. a 8.
listopadu na litomyšlském zámku. První ročník nesl
podtitul Harmonie těla a duše – Dny jemna a zdraví. 
„Tento podtitul jsme zvolili především proto, že všich-
ni víme, že nemocné tělo je produktem nemocné
mysli, která nám to tají nebo si to nechce připustit,“
vysvětluje organizátorka akce PhDr. Marcela Prošková
a dodává: „Z toho důvodu jsou zde v první řadě zastou-

je na vedle sedící matku, Dagmar Čapkovou, věnující
se numerologii.
Stánky paralelně doplňovaly série přednášek na různá
témata, z nichž se návštěvníci mohli dozvědět více
o zastoupených metodách. 
Organizátoři se rozhodli pořádat v Litomyšli tuto akci
pravidelně. Další Astrovíkend již zná své datum. Bude
se konat 24. a 25. dubna 2010 a ponese název Harmo-
nie těla a duše - cesta k dlouhověkosti.

Text a foto Jana Bisová

Památky UNESCO výtvarně –
máme vítěze!

Vítězné práce se staly podkladem k novému kalendáři na rok 2010

nocení soutěže Památky UNESCO výtvarně. Čestným
předsedou komise byl bývalý ministr kultury a sená-
tor Václav Jehlička, předsedkyní komise akademická
malířka Jaroslava Severová. Na práci v komisi se dále
podílel akademický malíř Aleš Ogoun, grafik Tomáš
Pakosta, místostarostka Telče a místopředsedkyně
sdružení České dědictví UNESCO Hana Müllerová,
zástupci firmy KLUCIvespolek zabývající se animací
Jiří Novák a Jan Švarc.       
Vítěz v každé kategorii získá 5.000 Kč, deset kalen-
dářů a další propagační předměty od sdružení České
dědictví UNESCO. Absolutní vítěz bude moci vytvo-
řit za 10.000 Kč souborný plakát představující
památky UNESCO v ČR a získá také víkendový pobyt
v UNESCO lokalitě zdarma. Absolutní vítězkou se
podle názoru poroty stala Hana Sekyrová, která
odevzdala celkem jedenáct velmi zdařilých a různo-
rodých návrhů.  

TRADING CENTRE, s. r. o.
Soukromá střední odborná škola

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

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

organizuje čtyřleté studium
pro absolventy ZŠ

• naučíme vás anglicky a německy
• připravíme vás na život kvalitní výukou

práva a ekonomických předmětů
• studium je ukončeno maturitní zkouškou

Po telefonické domluvě můžete navštívit
naši školu kdykoliv

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 

kadeřnictví evis

Smetanovo nám. 81, Litomyšl
(vedle hotelu Zlatá Hvězda)

Eva Janderová - 604435053   
Eva  Přívratská - 723679172   

Lenka Faltejsková - 608338628

Eva Janderová - 604435053
Jolana Šeböková - 775095950

Přijmeme

Nabízíme • Kadeřnické služby –
dámské, pánské, dětské

• Prodlužování a zhušťování
vlasů BALMAIN

• Modeláž nehtů na rukou
i na nohou 

kadeřnici, designerku
pro modeláž nehtů
na živnostenský list 

Modeláž
nehtů  

Kadeřnice
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S řádovou sestrou na téma obchodování se ženami
„Předejdou vás do nebeského království“ byl název
přednášky Mgr. Blanky Stráníkové, ThLic., řádové
sestry Kláry Marie, která se konala ve čtvrtek 5. listo-
padu v kapli zámeckého pivovaru. Už jen samotné
téma obchodování s lidmi v podání řádové sestry,
rodačky z Litomyšle, bylo velice zajímavé a přilákalo
velké množství posluchačů. Sestra Klára Marie se
podělila o své zážitky z několikaměsíčního pobytu
v severní a jižní Itálii, kde působila mezi prostitutka-
mi. 

Proč jste zvolila právě téma obchodování
s lidmi?
Chtěla bych alespoň trochu nastínit, co je to obchodo-
vání s lidmi a jaká je situace u nás. S obchodováním
s lidmi celkově zkušenosti nemám, ale s obchodová-
ním za účelem prostituce ano. Mé poznatky plynou
z tříměsíčního pobytu v Itálii mezi děvčaty na ulicích
a v komunitách. 

Jak se řádová sestra dostane až do Itálie do pro-
středí prostituce?
Naše společenství Milosrdných sester svatého Kříže se
snaží odpovídat na bolavé potřeby doby. A dnešní vel-
kou potřebou je také pomoc ženám v tísni. Na naší loň-
ské generální kapitule v Ingenbohlu ve Švýcarsku byl
jeden den věnován obchodování s lidmi. Už ve všech
zemích, kde působí naše sestry, se tento problém
vyskytuje. My jsme vyzývané k tomu, abychom nějak
zasáhly nebo abychom nějak působily. Pro mě to byl
podnět, abych vykročila tímto směrem, protože už 10
let se nějak cítím být směrována, sice trochu z dálky,
právě k ženám na ulici. Žádala jsem tedy, abych mohla
odjet na tři měsíce do Itálie, osobně zakusit, jaké to je
být v noci na ulicích. Jaké je to žít s těmito děvčaty.

Nebála jste se v noci vyjít do ulic? 
V podstatě ne. Sestra, která mě zacvičovala do této
služby, říkala, že život každé z těchto žen je stejně
důležitý jako život každého z nás. Tak z tohoto důvo-
du jsem neměla strach a také jsem zakoušela mimo-
řádnou Boží pomoc.

Mezi prostitutky jste chodila v řeholním oděvu.
Byl pro vás výhodou?
Byla to pro mě velmi silná zkušenost, protože mnozí
z těch, se kterými jsem tam byla - dobrovolníci nebo
terénní pracovníci - říkali, že řeholní oděv opravdu

otvírá srdce těchto žen. Měla jsem jejich velkou důvě-
ru. Mnozí mi i říkali, že některé s nimi nikdy nechtěly
mluvit, ale se mnou ano. 

V jakém věku byly ženy a dívky, se kterými jste
hovořila?
Většinou jsem se setkávala ještě s nezletilými děvčaty,
16 až 18 let, která říkala, že jim je 18 či 19 let. Řekla
bych, že tam byly dívky do pětadvaceti. Potkala jsem
tam jednu Češku, jíž bylo možná kolem třiceti. Větši-
nou jsou to však mladé dívky. Pro obchodníky je lepší,
když je dívka mladší. Čím mladší, tím mají větší jisto-
tu, že je panna. Tím je pro ně cennější, protože není
nemocná. 

Celé tři měsíce musely být obrovským zážitkem,
ale stala se nějaká událost, která by se vám vryla
do paměti?
V podstatě setkání s každou z dívek bylo velmi silným
zážitkem, protože s každou z nich jsem se modlila.
Většina po tom toužila a po modlitbě byla otevřenější
tomu, co jsme jí mohli nabídnout. Často se i rozplaka-
la. Jsou vnitřně velmi krásné a citlivé. To byl asi nej-
větší zážitek. Ženy, které jsou v prostituci, nejsou
kýčovitě zmalované, výstřední, ale jsou to lidé s čistým
srdcem. Ve většině případů tam skutečně nejsou dob-
rovolně. Jsou obětmi otroctví dnešní doby. To jsem sly-
šela, to jsem četla, to jsem studovala, absolvovala jsem
různé kurzy, ale setkání s nimi bylo něco jiného. 

Pomohlo vaše působení v Itálii některé dívce
nalézt správnou cestu?
Nemohu říci, že přímo mé působení. Věřím však, že ta

naše setkání mohla nějak pomoci. Nejde tu ale o to,
zda se někdo vzdá prostituce. Jde spíše o překonání
strachu, který mají téměř vždy všechny dívky. Jsou
spoutané otrockým strachem, násilím, vydíráním,
nátlakem, že někdo ublíží jejich rodině nebo jim
samým. Jsou bité a týrané. Děvčata z Nigerie, kterých
je v Itálii mnoho, jsou pod vlivem ritů woodoo . Svazu-
je je velký psychický teror. Úkolem těch, jež jim chtějí
pomoci, je ukázat jim takovou důvěru a takovou jisto-
tu, že Bůh je silnější než každý strach, aby měly odva-
hu odejít. 

Jak je na tom Česká republika ve srovnání s Itálií?
V podstatě moc srovnávat nemohu, protože u nás situ-
aci znám jen teoreticky. Co se týče procentuálního
vyjádření, tak v Česku je těchto žen stejný počet jako
v Itálii. Rozdíl je ale v tom, že u nás je méně pouliční
prostituce a více prostituce v night clubech nebo růz-
ných domech. V Itálii je mnohem více skupin, mnohem
více komunit, které pomáhají těmto ženám, zatímco
u nás je podobná služba v začátcích. 

Čeká vás v nejbližších týdnech nějaké podobné
poslání?
Před měsícem jsem byla v Římě na prvním evropském
kongresu s tématem pastorace ulice, kde jsem měla
v rámci kulatého stolu příspěvek. Teď myslím, že hned
tak nikam nepojedu. Ale Boží cesty jsou velmi rozma-
nité, a když člověk začne sloužit Pánu Bohu, tak je to
jedno velké dobrodružství.

Jak jste se vlastně stala řádovou sestrou? Byla
jsem odmalička vedena k víře?
Doma jsem k víře vedena nebyla. Uvěřila jsem v 15
letech. Nalezla jsem největší lásku mého života. Poz-
nala jsem, že Bůh mě volá a chce, abych patřila jenom
jemu. Tak jsem souhlasila. Po litomyšlském gymnáziu
jsem šla studovat do Olomouce a tam jsem se dostala
do bližšího kontaktu se sestrami. Stala jsem se sestrou
svatého Kříže (Kongregace Milosrdných sester svatého
Kříže, pozn. red.).

Jak dlouho jste řádovou sestrou?
Už jsem v klášteře 20 let. Od roku 1993 působím, s růz-
nými přestávkami, v Kroměříži. Svého rozhodnutí
nelituji, jsem šťastná.

Zavítáte někdy do svého rodiště – Litomyšle?
Ano, jezdím sem.                            Ptala se Jana Bisová

Krátce ze stavby
nového kostela
Ač poslední víkendy na stavbě nového kostela
utichl ruch a práce, stavba nebyla zastavena.
V současné době řeší společnými silami architekt,
zhotovitel a investor technologicky okna. Porov-
návají se varianty z hlediska technických, archi-
tektonických i uživatelských požadavků. Prioritou
je uzavření objektu. Dokud není známé přesné
nacenění otvorů, investor Sbor Církve bratrské
nechce utrácet peníze za jiné práce, proto ten klid
přímo na staveništi. Ke konečnému rozhodnutí by
mělo dojít v nejbližších dnech. Po té se přesune
práce do dílen na výrobu oken. Až budou dokonče-
ny výplně otvorů, bude práce pokračovat v dru-
hém nadzemním podlaží v prostorách budoucího
bytu. K tomu patří i dokončení plynové a elektro
přípojky.
První adventní neděli proběhl na podporu stavby
kostela benefiční koncert. Na vstupném tato akce
vynesla 9800 Kč.
Předvánoční akce na podporu kostela pokračují
druhým ročníkem Prima bazaru v litomyšlském
Lidovém domě od 30. listopadu do 4. prosince.
Možnost navštívit místo rozestavěného kostela
a nahlédnout dovnitř, budou mít všichni, kdo při-
jmou pozvání na Boží hod vánoční, 25. prosince
v 15.00, kdy se v prostorách budoucího velkého
sálu odehraje vánoční bohoslužba. 

ing. Jana Macková, Sbor Církve bratské v Litomyšli

Křesťanský Sbor Církve bratrské v Litomyšli si
letos připomíná 100 let od svého založení.
Na počátku minulého století měla tehdejší Svo-
bodná církev reformovaná (SCR - dnes Církev
bratrská) v okolí Litomyšle skupinky členů,
kteří byli regionálně rozptýleni od Bučiny
a Vysokého Mýta přes Českou Třebovou
až k Proseči, Krouně a Pusté Rybné
na Vysočině. Jim sloužili kazatelé
z jednoho z prvních sborů SCR
z Bystrého v Orlických horách. Ti
ve jmenovaných obcích v domácích
kroužcích pravidelně kázali Slovo Boží.
Překonávali tak často pěšky několikahodi-
nové trasy mezi Sloupnicí, Zhoří a Prosečí, či
Pustou Rybnou, a to obtížným terénem za kaž-
dého počasí. V roce 1909 narostl počet věřících
na 69 členů, a tak se bratři ze jmenovaných
obcí rozhodli založit vlastní sbor. Ačkoli v Lito-
myšli samotné se shromáždění nekonala, a ani
zde církev neměla své členy, byl na doporučení
Rady SRC v Praze sbor ustaven právě v „staro-
slavné Litomyšli, kde měl Pán před lety tak
slavné dílo“ (z dobových pramenů). „Slavným
dílem“ byl míněn vliv jednoho z prvních sborů

Jednoty bratrské, na jejíž duchovní odkaz mimo
jiné Svobodná církev reformovaná navázala.
Hlavním finančním nákladem jednoho ze zaklá-
dajících členů sboru, sbírkami věřících a podpo-
rou americké misie vznikla o rok později

na zakoupeném pozemku v Nádražní ulici
budova sborového domu.

Sbor se během minulého století rozší-
řil o oblast pardubickou a chrudim-
skou a v 60. letech sahala jeho
regionální hranice od Hlavečníku

u Kolína až k Moravské Třebové.
V tomto období bylo několik bratří

z vedení sboru pod záminkou protistátní
činnosti vězněno. Navzdory tomu počet věřících
rostl a po roce 1989 se většina stanic litomyšl-
ského sboru stala samostatnými sbory (Česká
Třebová, Chrudim, Pardubice, Vysoké Mýto). 
Je pro nás symbolické a radostné, že právě
letos, 100 let po založení sboru, můžeme stavět
nový kostel. Vážíme si svobody, které si již 20
let užíváme.
„Bože, tvé milosrdenství až k nebi sahá, až
do mraků tvoje věrnost.“ (Bible, kniha Žalmů
57:11.)                                           Helena Macková

Sto let Sboru církve bratrské 
v Litomyšli
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Předvánoční zamyšlení o darech a čistých srdcích
k zamyšlení...

Milí přátelé. Začínáme poslední měsíc jubilejního roku
našeho města. Pro křesťany začíná přelomem měsíců
listopad – prosinec nový církevní rok. Od pradávna
tento posvátný čas se nazývá advent. Má základ
v latinském slově advenio – přicházet. Ono přibližová-
ní, příchod vánočních svátků charakterizuje v naší
vlasti shánění dárků pod stromeček. Nejednou byl
tento shon dnes zvláště vypjatý; vzhledem k ekono-
mické budoucnosti, kritizován. Zapomíná se, že smysl
vánoční oslavy je především duchovní, nikoli materiál-
ní.
Nevím, jaký akcent lidé v té které zemi s křesťanskou
tradicí kladou na vánoční dary. V žádném případě
nejsme v Čechách ojedinělou výjimkou. Odkud se
vlastně vzal ten zvyk, že právě na oslavu Ježíšova
narození se dávají dárky. Některé národy užívají
k obdarování ne 24. prosinec, ale 6. leden – den Tří
králů. Oni totiž podle Matoušova evangelia – mudrci
z východu bez udání počtu, přinesli novorozeňátku
v Betlémě dary. Jaké to byli dary: Chtěli vyjádřit poro-

zumění pro poselství hvězdy, jejíž úkaz je vedl ze zdí
jejich pozemských domovů a poslal je na cestu. Poro-
zuměli, že jde o osobu z královského rodu – zlato sym-
bolizovalo toto porozumění. Že to bude král nad krále
– král božské důstojnosti – to naznačovalo kadidlo.
A konečně tento božský král překoná smrt. Myrha se
používala k balzamování mrtvého těla a tedy k uchrá-
nění před rozkladem. Jací to tedy byli mudrci?
Dary tedy nejsou něco opomenutelného a zbytečného,
co by se mělo z vánočních oslav vynechat. Mají však
něco znamenat. Mají být znamením porozumění a lás-
kyplného vztahu: nebyl jsem vždy bezchybný, omlou-
vám se – dar dávám, ne abych si tě koupil, ale abych
beze slov vyjádřil: jdu s tebou, mám tě rád, odpusť
a buďme spolu. Nezištný vztah ke druhému ten nekal-
kuluje. Druhé největší přikázání nám říká: Miluj svého
bližního. Neomezuje to podmínkou, pokud on miluje
mne. Velikost obdarování není v počtu a nákladnosti
daru, nýbrž ve štědrosti.
Životní příběh Ježíška, jehož narození o vánocích sla-
víme i prostřednictvím dárků pod stromeček, nám to
přehluboce předvádí. Darování Ježíše od kolébky až
na kříž na Golgotě. Dávat a dávat se je hlubokým zna-

mením křesťanské spirituality. To slovo spiritualita má
v naší souvislosti označovat zakotvenost duše v těle.
Vše co v životě dáváme – je nějak tělesné. Ať už jsou to
dárky úhledně zabalené nebo přispění v nejzávažněj-
ších situacích nebo útěšná slova ať už vyslovená či jen
na papíře. Čisté Vánoce vyžadují nejen čisté domác-
nosti, ale především čisté dary. A ty vyžadují čistá
srdce.
To ale není ještě všechno. Stále ještě něco podstatné-
ho chybí. O vánocích si připomínáme Boha, který
k nám přišel jako dítě v jeslích, aby měl účast
na našich těžkostech. Tento Bůh nám chce udělat
radost a dát našemu životu budoucnost. Bez něho
bychom ztratili důvod naší naděje. Zůstali bychom
v naší existenci osamělí. Jistě pro mnoho lidí vánoce
znamenají vzájemné obdarování. Ale proč chodí tolik
lidí na půlnoční? Nenosí v sobě také tušení lidského
Boha a touhu po jeho lásce, naději, která dává našemu
životu smysl? 
Za sebe, své kolegy z ekumény v Litomyšli vám všem
přeji pokojný a neuspěchaný advent a co nejduchov-
nější prožití vánočních svátků.

P. František Beneš, vikář Římskokatolické církve

Vánoční a novoroční bohoslužby církví 2009/2010
Církev bratrská
19.12.: Vánoční setkání s dětmi v 15.00 v prostorách
zámeckého pivovaru 
25.12.: Slavnostní bohoslužba v rozestavěném
novém kostele, 15.00
27.12.: Bohoslužba, 9.00
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 vla-
kovému nádraží.

Církev českobratrská evangelická
13.12.: Adventní koncert, 15.00
20.12.: Dětská vánoční slavnost, 9.00
25.12.: Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně,
9.00
26.12.: Bohoslužba s hostem, 9.00
27.12.: Bohoslužba s hostem, 9.00

Církev československá husitská
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 Večeře
Páně, 9.30
Není-li uvedeno jinak, 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 

Ekumena
v našem kraji žije

Nevím kolik je v našem státě ekumenických kostelů,
ale myslím si, že Budislav je naprostá výjimka. Když se
před pěti lety kostelík v Budislavi slavnostně otvíral,
neměl nikdo představu, jak se bude využívat. Ale co
jiného v ekumenickém kostelíku, když ne ekumenická
bohoslužba? 
Začalo se sloužit hned v roce 2004. Zpočátku nepravi-
delně, ale ukázalo se, že je zájem místních obyvatel. To
bylo povzbuzující. Postupně jsme se dohodli na boho-
službě první neděli v měsíci ve dvě hodiny odpoledne
(kromě měsíce ledna, kdy je zimní přestávka a ještě
července, kdy je slavnost na Růžovém paloučku).
Slouží zde současně pět duchovních pěti církví. Stří-
dáme se v promluvách, na pořadu bohoslužby a biblic-
kých textech se domlouváme předem.
Když se kostelík otevíral, byla jsem u toho. Tehdy jsem
opravdu velikému počtu přítomných m.j. řekla, že
do království Božího jde každý sám za sebe, že žádné
obecenství jedinci nezaručí, že obstojí na posledním
soudu, ale že je nesmírně důležité slyšet společně
Slovo Boží a společně se modlit. Tak to cítím dodnes.     

Věra Říhová, farářka CČSH, 
foto archiv litomyšlských církvíRozpis rubriky K zamyšlení na rok 2010/2011 

Od ledna 2010 je připravena malá změna tématického
zaměření rubriky K zamyšlení. Zástupci jednotlivých
církví se budou věnovat výkladu Desatera Božích při-
kázání: 
Leden – Úvod do Desatera – „Vysvobození“ 
Únor – 1. přikázání – Nebudeš mít jiného Boha mimo
mne 
Březen - 2. přikázání – Nezobrazíš si Boha 
Duben – Velikonoční zamyšlení 
Květen - 3. přikázání – Nezneužiješ jméno Hospodina

Červen – 4. přikázání –Pamatuj na den odpočinku 
Červenec - 5. přikázání - Cti otce svého i matku svou 
Srpen – 6. přikázání – Nezabiješ 
Září – 7. přikázání – Nesesmilníš 
Říjen – 8. přikázání –Nepokradeš 
Listopad – 9. přikázání – Nevydáš křivého svědectví 
Prosinec – Vánoční zamyšlení 
Leden – Nebudeš závidět 
Únor – shrnutí a závěr Desatera.

Betlémské světlo dorazí do Litomyšle
Do České republiky dorazí Betlémské světlo v sobotu
před Štědrým dnem již po třinácté. Tento den ho
budou vlakem rozvážet skauti po celé zemi, aby rozzá-
řilo co nejvíce domácností.
Dne 19. prosince Betlémské světlo doputuje
i do Litomyšle na Vánoční jarmark na Smetanově
náměstí, kde si návštěvníci budou moci zažehnout
svoji svíčku. Navíc si zde budou moci zakoupit pravý
vánoční pečený čaj, přičemž výtěžek půjde na konto
sbírky projektu LILIE. Vánoční plamínek Betlémské-
ho světla budou skauti rozdávat i na Štědrý den
před muzeem a dále bude doplňovat atmosféru
vánočních svátků v kostele Povýšení sv. Kříže.
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 postiženým
dětem. U nás se Světlo přátelství, jak byl betlémský
plamen také nazýván, objevilo po pádu komunismu
v prosinci roku 1989.
Více informací o rozvozu Betlémského světla do růz-
ných koutů naší země a jiné zajímavosti naleznete
na internetových stránkách www.betlemskesvetlo.cz.
Přejeme vám, ať vaše světýlko rozlije úsměv na vaší
tváři a svítí jasným plamínkem po celý nadcházející
rok 2010.
Krásné a pokojné Vánoce přeje Skautské středisko Lili-
ový kruh Litomyšl.                               Šárka Dočkalová

Prodám byt
č. 5 na adrese ul. J. Žižky č.p. 709, vybavený,

1+1 s přísluš. o celkové výměře 47,6 m2.
Nová plastová okna, zateplený objekt.

Předpokládaná cena: 1,2 mil. Kč
Při rychlém jednání možná sleva

Kontakt: 777 164 840, 606 224 548
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Konec války vzbudil v mnohých velké naděje. Věřili
v proměnu Československa v „most mezi Západem
a Východem“. Sovětský svaz se ale postavil proti.
Demokracie byla obnovena jen omezeně. V národních
výborech byly paritně zastoupeny čtyři povolené stra-
ny.  Komunisté se připravovali na převrat a pronikali
do bezpečnostních složek.
Okresní národní výbor vyhlásil 1. 6. 1945 částečnou
mobilizaci. Vojáci zadržovali Němce a hledali zbraně.
Soužití s Němci bylo po zkušenostech z války nemož-
né. Při jejich odsouvání občas docházelo k přehmatům
– i litomyšlský ONV připravil divoký odsun z němec-
kých obcí okresu, který proběhl 25. - 29. 6. a postihl
2/3 Němců (asi 9000 osob) včetně antifašistů. Vyžádal
si několik obětí a způsobil hospodářské komplikace
pro nedostatek pracovních sil. Zbytek byl odsunut
řádně během roku 1946. Německé obce byly následně
osídleny – mj. krajany (např. z Volyně), ale také mnoha
novodobými zlatokopy.
Stát prosazoval zatím poměrně umírněnou levicovou
politiku. V září 1945 byl zestátněn zámek i s velkostat-
kem; stejně dopadly německé podniky. V říjnu 1945
proběhl na náměstí manifestační tábor na oslavu
dekretu o znárodnění těžkého průmyslu. 25. 5. 1946
se konaly volby do Ústavodárného národního shro-
máždění. Celkově zvítězili komunisté, ale v Litomyšli
vyhráli jejich největší oponenti – národní socialisté
(na okrese lidovci).
Komunisté, jejichž popularita klesala, zintenzivnili
přípravu převratu, který i Litomyšl přijala pasivně.
Bezpečnostní referent ONV Jaroslav Lochman, největší
litomyšlský komunistický zločinec, již 20. 2. 1948
vyhlásil pohotovost Sboru národní bezpečnosti. Gene-
rální stávku 24. 2., která měla podpořit komunistické
požadavky, odmítli jen studenti gymnázia a úředníci
ONV. Lochman provedl toho dne změny vedení někte-
rých stanic SNB. Po převratu proběhly čistky na národ-
ních výborech, do čela ONV se postavil Lochman. Brzy
začala perzekuce nepohodlných osob a organizací.
Ve volbách uspořádaných podle nové ústavy (30. 5.
1948) protestovalo proti jednotné kandidátce formou
bílých lístků jen 20% nezastrašených obyvatel Lito-
myšle i okresu.
Již v roce 1948 bylo zahájeno znárodňování středních
a malých podniků. Na podzim začalo vystavování
obchodníků ve výlohách spolu se „zatajeným“ zbožím.
Několikaleté tresty a likvidační miliónové pokuty
nahnaly živnostníky do komunálních podniků. Tlak
byl vyvíjen i na rolníky, kteří měli vstupovat do země-

Jen pomalu pokračovala výstavba města. V roce 1953
byl uveden do provozu Vertex, v nové čtvrti kolem
gymnázia vyrůstalo sídliště. Roku 1948 byla otevřena
Vyšší zdravotnická škola (1979 přestěhována). V roce
1949 bylo dokončeno koupaliště. Ve sportu získala
dominantní postavení TJ Jiskra (Sokol byl zrušen).
Od roku 1947 byly pořádány motocyklové závody
O cenu města Litomyšle.
V roce 1949 se uskutečnil první ročník Smetanovy Lito-
myšle. Zpočátku byly uváděny jen Smetanovy práce.
Festival si rychle získal oblibu – např. Opera Národního
divadla bývala slavnostně vítána i vyprovázena. Od roku
1974 se koná i Mladá Smetanova Litomyšl.
V roce 1960 byl okres Litomyšl včleněn do okresu Svi-
tavy. 60. léta ale přinesla především novou naději.
V roce 1968 se i v Litomyšli aktivovaly Klub angažova-
ných nestraníků a K-231 (klub politických vězňů);
oživla lidová strana. Uvnitř komunistické strany se
ozývaly reformní hlasy. Byl obnoven Junák. Oslavy 1.
máje 1968 se obešly bez alegorických vozů (i když
v jiných městech okresu se prý nekonaly vůbec). Ale
22. 8. se v Litomyšli objevila první vozidla invazních
jednotek. Na Litomyšlsku operovali hlavně Poláci.
Pokusili se obsadit vysílač na Pohodlí, aby zabránili
vysílání rozhlasu, ale byli oklamáni tamní obsluhou.
Litomyšl střežili ze svých táborů na Černé hoře nebo
na Hlavňově u Kornic.
Začala „normalizace“ – návrat k totalitním praktikám.
Na tom nic nezměnila ani litomyšlská tryzna za Jana
Palacha a oslava vítězství československých hokejistů
nad týmem SSSR nebo nekonání se prvomájových
oslav. Při prvním výročí invaze došlo jen k náznakům
protestů. Brzy přišly čistky. Lidé se stáhli do svého
soukromí. V roce 1977 byla otevřena Galerie Josefa
Matičky v domě U Rytířů. V roce 1978 proběhly velké
oslavy Zdeňka Nejedlého, během nichž byl bohužel
odhalen i jeho pomník. V roce 1981 byl zahájen provoz
na průtahu, který víc než nešetrně zasáhl do podoby
města. Té nepomohla ani nová šedivá panelová sídliš-
tě. V roce 1984 postihly město dvě velké povodně.
Žádoucí změnu přinesl až rok 1989. Zprávy o praž-
ských událostech 17. listopadu se do Litomyšle dosta-
ly ještě ten samý večer. 21. 11. proběhla na náměstí
první demonstrace, 26. 11. bylo založeno místní
Občanské fórum, jehož mluvčím se stal František
Zeman, 27. 11. proběhla generální stávka, demonstra-
ce se zúčastnilo 2.500-3.000 lidí. Komunisté tlak
nevydrželi a vzdali se moci. V prvních svobodných vol-
bách v červnu 1990 zvítězilo i v Litomyšli Občanské
fórum. Definitivně skoncovat s komunisty se ale nane-
štěstí nepodařilo – skončili třetí.

Petr Chaloupka, RML

dělských družstev. Byl veden boj s „vesnickými bohá-
či“ i formou teatrálních procesů, na kterých se „vyzna-
menával“ místní zfanatizovaný proletariát.
Neprosperující JZD existovalo od roku 1949 v připoje-
ném Nedošíně. V Litomyšli bylo ještě v roce 1954
na 153 soukromých zemědělců; JZD tu vzniklo až
v roce 1957.
Dva největší politické procesy proběhly již v říjnu
1950. Nejprve byli souzeni budislavští a prosečtí
„Jánošíci“ za šíření letáků i zastrašování komunistic-
kých funkcionářů střelbou, všech 19 obviněných bylo
odsouzeno většinou k mnohaletým trestům. Podobně
dopadlo i 23 převážně mladých lidí, kteří se měli údaj-
ně spiknout proti režimu, pod vedením rektora piaris-
tické koleje Františka Ambrože Stříteského.
Pasivní většina se účastnila monstrózních oslav 1.
máje. Rozmohlo se údernické hnutí, chodila se sbírat
mandelinka. V roce 1953 proběhly na náměstí smuteč-
ní tryzny za zemřelého masového vraha Stalina i jeho
českého přisluhovače Gottwalda.

seriál

750 let městem – Litomyšl 1259–2009

Březen 1953 – tryzna za Gottwalda.

Květen 1984 – povodeň.

První čtyři sochy opustily Litomyšl

Ve čtvrtek 19. listopadu opustila Litomyšl první čtyři
díla profesora Aleše Veselého. Za osobní asistence
autora a s dohledem ředitele Smetanovy výtvarné Lito-
myšle Jiřího Lammela naložil jeřáb na podval Unstable

Cube z Toulovcova náměstí, Co je nad námi (What
is Above Us) z volného prostranství u odbočky
na Zaháj, Dovnitř a ven (Inside and Out) pod probošt-
stvím a Stůl (Table), který byl původně pod schody
u nadchodu k poliklinice. Kamion se sochami zamířil
do ateliéru Aleše Veselého ve Středoklukách.
Další plastiky budu opouštět město s ohledem
na počasí. „Kdyby se zhoršilo, tak už letos asi žádné
odvážet nebudeme. Spíše bychom to nechali na příští
rok,“ říká Jiří Lammel a dodává: „Na výstavu takové-
hoto rozsahu zde byly exponáty vystaveny velice krát-
kou dobu. Výstavy světových umělců trvají minimálně
rok.“ Díky sochám se Litomyšl dostala na přední strán-
ky novin a časopisů. Odborná veřejnost tento počin
přijímala jako něco, co v České republice dosud neby-
lo. „Dostali jsme se na první stránku prestižního časo-
pisu Art Antik a články proběhly také v denním tisku,“
upřesňuje Jiří Lammel. 

Nic netrvá věčně a možná si někteří říkají konečně. Je
však třeba projevy „náklonnosti“ projevovat vyškrába-
nými nápisy na stěnách jednoho z děl? Snad se najdou
i tací, kteří odvozu soch litují.   Text a foto Jana Bisová

12. díl – Totalita



380 let - 19. 12. 1629 se narodil v Počátkách Tomáš
PEŠINA z Čechorodu, historik, spisovatel. V Litomyšl-
ské tiskárně vydal několik svých knih.
185 let - 14. 12. 1824 se v Litomyšli narodil Viktor
FALTIS, advokát a malíř – krajinář. Maloval v oblasti
Východních Čech.
125 let - 16. 12. 1884 se narodil v Radechové u Nácho-
da Jaroslav CASKA, ředitel chlapeckých škol v Lito-
myšli, veřejný pracovník, legionář, sokolský činovník,
redaktor měsíčníku Trstenická stezka a Sokolského
věstníku kraje.
100 let - 29. 12. 1909 zemřel ve Vysokém Mýtě Herme-
negild JIREČEK, právník, filozof, ministerský rada.
Studoval na gymnáziu v Litomyšli. Regionální pracov-
ník a spisovatel.
80 let - 17. 12. 1929 se narodil ve Sloupnici u Litomyš-
le Jan ŠPLÍCHAL, umělecký fotograf v Praze.
65 let - 7. 12. 1944 se narodil v Litomyšli Miroslav
MACEK, lékař a politik, poslanec.
60 let - 11. 12. 1949 se narodila v Hradci Králové
Zdenka ŠPERLOVÁ, výtvarnice leptaného skla. Praco-
vala a žila v Litomyšli a ve Strakově.
50 let - 29. 12. 1959 zemřel v Litomyšli František
HRDLIČKA, zemědělec v Suché u Litomyšle, člen
městského zastupitelstva a člen národního shromáž-
dění po 1. světové válce.
50 let - 29. 12. 1959 zemřel v Praze Svatopluk KLÍR,
výtvarník, grafik, ilustrátor a autor uměleckých vazeb
knih. Vyučoval také na gymnáziu v Litomyšli.
40 let - 2. 12. 1969 zemřel v Praze František
VENTURA, podplukovník, příslušník vojenského
pluku ve Vysokém Mýtě. Armádní reprezentant v jez-
deckých soutěžích. V roce 1944 zvítězil s koněm Eliot
na olympiádě. Pochází z Cerekvice nad Loučnou.
20 let - 16. 12. 1989 zemřel v Litomyšli Ambrož Fran-
tišek STŘÍTESKÝ, poslední rektor piaristické koleje
v Litomyšli.

105 let - roku 1905 bylo vnitřní město osvětleno
elektrickou energií z litomyšlské elektrárny pana
Františka Háši na Lánech. O 15 let dříve bylo město
osvětleno také, dokonce pražskou firmou Křižík, ale
bylo tomu jen příležitostně při pobytu císaře Františka
Josefa na manévrech.
80 let - před Vánocemi 1929 byla otevřena městská
čítárna v budově knihovny na litomyšlském náměstí.
Před několika lety se podařilo její činnost obnovit.
80 let - roku 1929 se konala v Litomyšli ustavující
valná hromada Spolku pro zbudování a udržování
urnového háje. Pohřebiště bylo umístěno při cestě
do Strakova v prostoru bývalého vojenského hřbitova
z minulých válek. Urnový háj byl v 80. letech zrušen
a převeden do prostoru městského hřbitova. 

Připravil Miroslav Škrdla
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Bydlení pro seniory na Pohodlí
V letošním roce jsme zahájili provoz bydlení pro senio-
ry (mobilní, imobilní, manželské páry, kamarádi),
v soukromém, nově zrekonstruovaném a nově vybave-
ném objektu přírodního areálu Pohodlí u Litomyšle.
K dispozici jsou pokoje jedno a dvoulůžkové. Zajišťu-
jeme veškeré služby, včetně stravování. V objektu je
miniobchod s kantýnou, pokoje pro přespání vašich
hostů nebo společenské místnosti. Nabízíme i mož-
nost vlastní zahrádky. První klienti již u nás bydlí a nás
těší jejich spokojenost s domácím prostředím.
Bližší informace získáte na tel. čísle: 724 999 553 nebo
728 724 028. Najdete nás i na: www.domovsenioru-
pohodli.cz.                                                      PLACENÁ INZERCE

Pardubický kraj ocenil také mladé
talenty z litomyšlského gymnázia

Deset žáků středních škol bylo ve čtvrtek 26. listopadu
v sídle Krajského úřadu v Pardubicích oceněno v rámci
projektu Mladý talent. Jeho prostřednictvím chce Par-
dubický kraj podporovat talentované žáky z regionu
a pomáhat jim rozvíjet se. 
„Deset oceněných jsme vybrali z celkem 32 žáků přihlá-
šených do soutěže školami a školskými zařízeními
z kraje. Vesměs se jedná o vítěze celostátních kol růz-
ných odborných soutěží, z nichž mnozí už měli možnost
se prezentovat i na mezinárodním poli. To svědčí o tom,
že další rozvoj těchto mladých lidí je bezesporu per-
spektivou nejen pro náš kraj, ale pro celou Českou
republiku vůbec,“ přiblížila způsob a smysl oceňování
Jana Pernicová, krajská radní zodpovědná za školství.
Ocenění žáci se zabývají mnoha obory lidské činnosti:
technickými obory, elektronikou, ekologií, uměním, ale
například i hotelnictvím. Je mezi nimi trio studentů
Gymnázia Litomyšl Petr Bubeníček, Jan Král a Marek Vot-

roubek, kteří se svým robotem zvítězili v kategorii týmo-
vé projekty na mezinárodní soutěži pořádané v rámci
veletrhu vědy a techniky INTEL ISEF v USA. Na něm bude
mít Pardubický kraj svého zástupce i letos. S kybernetic-
kým vozítkem se zde představí studentka Střední průmy-
slové školy elektrotechnické Pardubice, Monika
Svědirohová. V rámci uměleckého oboru byla oceněna
Marie Ptáková ze ZUŠ Přelouč, hotelnictví reprezentoval
Tomáš Palička z Hotelové školy Bohemia Chrudim.
Projekt Mladý talent realizuje Pardubický kraj v rámci
Programu podpory talentovaných žáků. Součástí je
i Podpora škol s vynikajícími výsledky nadaných žáků.
Oba projekty si kladou za cíl podporovat odborné zájmy
studentů a jejich odborný růst. První z nich je zaměřen
na konkrétní žáky, v rámci druhého jsou podporována
úspěšná školská zařízení a pedagogové, kteří se na roz-
voji talentů přímo podílejí. 

Ondřej Tušl, oddělení komunikace Pardubického kraje

Důležitá informace
ze Sboru paní a dívek 
Tradiční lednový Večer Magdaleny Dobromily Rettigo-
vé se přesouvá na jarní měsíc duben, kdy si Sbor paní
a dívek bude připomínat 15 let od svého založení. Při-
pravuje tedy k této významné příležitosti vzpomínko-
vý večer společenské zábavy v poněkud odlišném
pojetí než dosud. Sbor zůstane sice nadále věren své
patronce Magdaleně Dobromile Rettigové, ale rád by
se představil novým tematicky jednotným hudebně-
literárním pásmem. V březnovém čísle Lilie vás bude
Sbor paní a dívek blíže informovat. 
Zatím se připravuje osm vánočních koncertů ve Výcho-
dočeském kraji společně s pěveckým sborem Vlastimil
a Mužským pěveckým sborem. Vystoupení se uskuteč-
ní v Litomyšli, Borohrádku, Hradci Králové, Pardubi-
cích, Mladočově, Proseči a Neratově. Srdečně vás
na některý z těchto koncertů zveme a upřímně se
na vás těšíme. Krásné Vánoce.          Alena Martinková
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Lucie Žáková rozezněla píšťaly
Ve čtvrtek 19. listopadu zazněly kostelem Povýšení
svatého Kříže varhanní píšťaly. Základní umělecká
škola (ZUŠ) Bedřicha Smetany uspořádala koncert,
na kterém zahráli, jak jinak než, bývalí absolventi.
Skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, L. Janáčka a dalších
zahráli Mgr. Petr Jiříček, MgA. Iveta Benešová a jako
host se zpěvem vystoupila BcA. Radka Hudečková.
Třešničkou na dortu, jak ji uvedl ředitel ZUŠ Radomil
Kašpar, ale byla MgA. Lucie Žáková. Ta odpověděla
na několik zvědavých otázek: 

Jak jste se dostala k hudbě a hře na varhany?
To si nepamatuji, bylo to už hodně dávno. Určitě ale
díky tomu, že jsme muzikantská rodina. Začala jsem
hrát na piano a chodit do základní umělecké školy.
K varhanám jsem se dostala díky mé paní učitelce Marii
Heylové, která i nyní učí na „hudebce“ a je vystudova-
ná varhanice, přestože většinu žáků má na klavír. Urči-

tě mě nějak ovlivnila, jelikož jsem u ní studovala kla-
vír až do osmé třídy. Poté jsem šla na konzervatoř.
Na varhany jsem vlastně začala hrát až tam. 

Je těžké naučit se hrát na varhany?
Určitě, jako na každý jiný nástroj. Varhany mají tako-
vou zvláštnost, že pokaždé jsou jiné. Člověk musí být
hodně flexibilní a umět se přizpůsobovat. Vždy řeší vše
od začátku.

Hodně cestujete. Co máte nyní v plánu?
Přes rok jsem v Praze, ale jezdím do Francie. Teď jsem
natáčela CD u Paříže a na léto chystám koncertní
turné. Celé léto jsem strávila koncertováním ve Fran-
cii, odehrála jsem 16 koncertů. Nyní už chystáme další
sezónu a další turné s různými projekty. 

Kde působíte nastálo?
V Praze. Momentálně jsem varhanicí ve třech koste-
lích, ve francouzské farnosti na Malé Straně, nově
u Jezulátka. U Pražského Jezulátka jsme dvě varhani-
ce, takže tam si mě kolegyně přizvala. Jsem za to ráda,
protože je to krásné místo. Dále hraji ve Strašnicích. 

Jak vzpomínáte na Základní uměleckou školu
v Litomyšli?
Díky Marušce Heylové s radostí, ale pamatuji se, jak
jsem se vztekala u cvičení na klavír. Dokonce mě
maminka vyprávěla, že jsem se v noci budila noční
můrou a počítala „prvá doba“, takže jsem to určitě pro-
žíval, i když bych si to nemyslela.

Jak se vám hraje před domácím obecenstvem?
Je to zajímavý pocit. Nevěděla jsem, jak to bude na mě
působit. Je tu pěkná atmosféra a moc se mi to líbilo.
Užila jsem si to.                                Ptala se Jana Bisová

Pardubický kraj požaduje 
příspěvky na provoz muzeí

Nová koncepce muzejnictví v Pardubickém kraji počítá
s jasnou strukturou regionálních muzeí. Návrh vychází
z toho, že muzea s regionální funkcí slouží také městům
Pardubice, Litomyšl, Chrudim a Vysoké Mýto, v nichž
sídlí. Kraj proto považuje za spravedlivé, aby se radnice
podílely na jejich ekonomickém provozu. Litomyšl sou-
hlasí pouze částečně.   
„Město se nebrání finančně přispívat na akce pořádané
Regionálním muzeem v Litomyšli pro občany města, ale
podporuje stejný postup jako v letošním roce, a to posky-
tování finančních příspěvků vždy na konkrétní akci
v průběhu roku 2010 na základě žádosti Regionálního
muzea,“ vysvětluje postoj radnice, starosta Kortyš. 

Pardubický kraj nepožaduje po jednotlivých městech
zdaleka takovou částku, jakou by musela vynaložit,
kdyby muzea sama zřizovala, ale na druhou stranu se
nejedná zrovna o „pakatel“. Pro Litomyšl by to však zna-
menalo výdaj z rozpočtu ve výši 1,6 milionu. „Naše roz-
hodnutí jsme učinili s ohledem na ekonomickou krizi.
Pokud dojde ke zlepšení finanční situace, můžeme se
k žádosti vrátit,“ upřesňuje Michal Kortyš. 
Původní představa kraje vypadala tak, že bude provozo-
vat čtyři muzea, která prohlásil za regionální, a ostatní
bude podporovat prostřednictvím grantů. Dosud Pardu-
bický kraj hradí provoz tzv. regionálních muzeí částkou
50 milionů korun.                                                            -red-

České šachové 
vánoce po jedenácté
Na přelomu roku přivítá vánoční Litomyšl, stejně jako
každým rokem, obdivovatele královské hry ze všech
koutů světa. Letos se již po jedenácté bude v prosto-
rách 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 skuteč-
nost, že toto klání je opravdu českou šachovou jednič-
kou, kterou jistě i v letošním roce ozdobí nejen naši
přední hráči, nýbrž i hráči bojující úspěšně i na světo-
vých kolbištích. Očekáváme účast více než stovky účast-
níků ze všech koutů světa, jak hráčů, kteří hrají šachy
pro radost, tak šachových profesionálů.
Uvítáme jistě i přední hráče Pardubického kraje, poně-
vadž České šachové vánoce budou i otevřeným přebo-
rem Pardubického kraje ve všech kategoriích, dorostem
a dorostenkami počínaje.
Již tradičně se v rámci turnaje odehraje otevřený pře-
bor mládeže města Litomyšle do 16 let a jako v minu-
losti jsou vypsané i finanční ceny pro nejlepší hráče
regionu. Důvod je jasný, zatraktivnit turnaj pro hráče z
okolí. 
Novinkou letošního ročníku bude VIP turnaj, kterého se
zúčastní zástupci sponzorů a představitelé společen-
ského a politického života. Mezi účastníky jistě bude
i starosta Litomyšle Michal Kortyš, známý příznivec krá-
lovské hry. Turnaj se bude hrát pod patronací Města
Litomyšle, čímž se jistě zvýší i jeho společenská prestiž. 
Jako každoročně je o start v Litomyšli velký zájem, celý
turnaj bude odstartován 26. prosince v 9.00 turnajem v
rapid šachu - to znamená, že každý hráč má na svou par-
tii 15 minut. Téhož dne v 17.00 odstartuje hlavní turnaj
svým prvním kolem, ukončen bude 2. ledna kolem
devátým. Nesmíme zapomenout ani na bleskový silvest-
rovský turnaj, kterým šachisté přivítají nový rok. 
Nejlepším hráčům Českých šachových vánoc a nejlepším
mladým šachistům budou předány hodnotné ceny
na slavnostním zakončení 2. ledna v 15.30. 
Českých šachových vánoc se mohou zúčastnit všichni
příznivci královské hry, aniž by museli být registrováni
v klubech. Ti, kteří hrát nebudou, si jistě najdou v
těchto svátečních dnech chvilku na to, aby se alespoň
přišli podívat na velké šachové vánoční bitvy.
Bohužel mezi námi již nebude Otta Gutdeutsh, rakous-
ký mezinárodní rozhodčí, který vždy trávil Vánoce v
Litomyšli. Jeho srdce mu vypovědělo poslušnost v létě
na šachovém turnaji na Slovensku.
Informace o Českých šachových vánocích a o historii
tohoto turnaje můžete získat na webových stránkách
pořadatelů z Agentury 64 – www.a64.cz.

Jaroslav Fuksík 
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z Litomyšlské nemocnice

Diagnostická centra nemocnice 

Již po třetí vás chci informovat o provozu Litomyšlské
nemocnice. V minulých článcích jsem se dotkl provozu
LSPP a laboratoří. Nyní vám popíši, v jakém režimu pra-
cují další části naší i vaší nemocnice.
Další diagnostické centrum je radiodiagnostické oddě-
lení. Toto oddělení provádí na vyžádání praktických
lékařů, ambulantních odborníků a lékařů jednotlivých
oddělení vyšetření pomocí rentgenových přístrojů,
počítačové tomografie a ultrazvukového přístroje.
Jako detašované pracoviště provozujeme ve svitavské
poliklinice mamografické screeningové centrum.
Na všechna vyšetření je třeba mít žádanku nebo doporu-
čenku odesílajícího lékaře s požadovaným vyšetřením.
Na vyšetření se objednává na sekretariátě oddělení. Pro-
tože máme digitalizovaná pracoviště (kromě mamogra-
fu), můžeme na žádost lékaře či pacienta předat snímky
na CD do rukou pacienta za režijní cenu.
Je to výhoda, protože ošetřující lékař může zkontrolo-
vat nález a porovnat jej s popisem. Podobně postupuje-
me i při předávání informací dalším nemocnicím jako je
Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Na pracovišti jsou naši pracovníci schopni vyšetřit
všechny orgány těla - skeletem - kostmi počínaje až
po měkké tkáně těla, či vnitřní orgány. Některá vyšet-
ření vyžadují podání kontrastní látky. Toto podání se
řídí pravidly, která je nutné dodržet. Jedná se o podání
léků před vyšetřením, aby se minimalizovalo riziko
alergické reakce. S vyšetřením musí pacient souhlasit
a musí být před vyšetřením informován o jeho postupu.
Souhlas stvrzuje podpisem na poučení. Ultrazvuková

vyšetření nemají žádnou takzvanou kontraindikaci, to
znamená, že se dají provádět v jakémkoliv období vaše-
ho života. Díky přítomnosti více přístrojů si naši odbor-
ní lékaři provádějí některá ultrazvuková vyšetření
ve svých ambulancích (ortopedie, gynekologie, neuro-
logie, kardiologie). Ostatní rentgenologická vyšetření,
i když se provádějí na moderních strojích s nízkou dáv-
kou záření, se nesmějí provádět v době těhotenství. 
Pracoviště funguje celých 24 hodin, i když v mimo pra-
covní dobu pouze v pohotovostním režimu. Zde může
dojít ke konfliktním situacím, kdy se pacientovi zdá, že
musí čekat dlouho na vyšetření. Interním předpisem je
dáno pořadí, ve kterém službu konající laborant vyšet-
řuje klienty. Je logické, že mají přednost život ohrožu-
jící stavy, práce při operacích, CT vyšetření a potom až
dochází na zlomeniny či podvrtnutí. Zde bych chtěl
apelovat na trpělivost a nutnost vzájemné domluvy.
Mamografické středisko pracuje pouze v pracovní době
a zajišťuje jak rentgenologickým vyšetřením, tak i ult-
razvukovým vyšetřením stav tkáně prsů většinou u žen.
Na vyšetření je třeba mít vždy doporučení buď praktic-
kého lékaře, gynekologa nebo mamologa. Na vyšetření
se též objednává.
Takzvaný screeningový mamograf se provádí u žen
mezi 45 - 70 lety bezplatně l krát za 2 roky. Mimo tuto
hranici je k vyšetření mít důvod (bulka v prsu, bolest
prsou a tak dále). Ženy, které mají zájem o vyšetření
prsu vyjma screningu, se mohou nechat vyšetřit jako
samoplátkyně. Do 40 roků života je prioritní vyšetření
prsu ultrazvukem, po 40. roku je primární vyšetření
rentgenologickým přístrojem. 

MUDr. Libor Vylíčil, 
ředitel Litomyšlské nemocnice, a.s.

o zdraví

Proč bychom se měli zajímat 
o cukrovku?

Dne 14. listopadu si na celém světě připomínáme Svě-
tový den diabetu. Nejen v tento den je dobré se zamys-
let nad závažností a rozsahem této devastující
choroby. Cukrovka - neboli latinsky řečeno diabetes
mellitus - je velice vážné metabolické onemocnění,
které postihuje obě pohlaví a všechny věkové katego-
rie. Je pouhým mýtem, že cukrovkou onemocní jen
lidé přejídající se sladkostmi. Základní příčinou cuk-
rovky je neschopnost organismu produkovat nebo
efektivně využívat životně důležitý hormon inzulín,
který je zodpovědný za přeměnu stravy v energii. Vět-
šina jídla, které zkonzumujeme, je v těle rozložena
na jednoduchý cukr – glukózu. Lidské tělo glukózu
využívá jako důležitý zdroj energie. Glukóza je v těle
transportována krví, a aby byla pro buňky využitelná,
potřebují k tomu hormon inzulín. Bez inzulínu tedy
buňky nemohou získat energii z potravy. Lidé s cuk-
rovkou tak nemohou využívat svou krevní glukózu. To
vede k vzestupu hladiny cukru v krvi (hyperglykémii)
a dalším závažným důsledkům. Inzulín produkuje
velká žláza – slinivka břišní. Existují dva hlavní typy
cukrovky: diabetes mellitus 1. typu - neboli na inzulí-
nu závislá – může se vyskytnout v každém věku, ale
většinou postihuje děti nebo mladé lidi. Léčba spočívá
v injekční aplikaci inzulínu, bez kterého by diabetici
1. typu nepřežili. Diabetes mellitus 2. typu - neboli
na inzulínu nezávislá – se nejčastěji vyskytuje u lidí
starších 45 let. Asi 80 – 90% pacientů s cukrovkou 2.
typu trpí nadváhou či obezitou. Podle závažnosti one-
mocnění se liší i léčba: u někoho stačí dieta a zvýšení
pohybové aktivity, dalším stupněm jsou tablety (pero-
rální antidiabetika) a u špatně kompenzovaných paci-
entů je lékař nucen sáhnout k inzulínu. V důsledku
složitých mechanismů tohoto metabolického onemoc-
nění se diabetikům hubne mnohem hůře než zdravým
lidem (také v souvislosti s léčbou cukrovky, ať již pero-
rálními antidiabetiky – prášky, nebo inzulínem). 

Obezita se stává problémem stále mladších lidí, čili
i dětí a velice zhoršuje prognózu onemocnění. Cukrov-
ka 2. typu se bohužel stále častěji vyskytuje i v mlad-
ším věku, než bylo obvyklé. Neblahé jsou též
komplikace diabetu. Cukrovka je totiž hlavní příčinou
slepoty u lidí po 20. roku života, dále je hlavní příči-
nou amputací končetin, které nejsou důsledkem
úrazů, u diabetiků je mnohem větší pravděpodobnost
vzniku infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice
a také se u nich často vyvine závažné onemocnění led-
vin. 
Jaké jsou příznaky cukrovky? U diabetu 1. typu bývá
nástup onemocnění náhlý a poměrně dramatický
a většinou se projevuje abnormální žízní a suchostí
v ústech, častým močením, značnou únavou z nedo-
statku energie, neustálým hladem, náhlým úbytkem
hmotnosti, pomalým hojením ran a opakujícími se
infekcemi. U diabetu 2. typu mohou nastat stejné pří-
znaky jako u 1. typu, ale většinou jsou méně výrazné.
Nástup bývá postupný, proto se špatně rozeznává.
Správná diagnóza je však bohužel často rozpoznána až
po několika letech, kdy už se vyskytují různé kompli-
kace. Pokud máte jen malé podezření na cukrovku,
okamžitě navštivte svého lékaře. Velmi důležitá je
včasná diagnóza a zahájení terapie. Dobrá kompenza-
ce cukrovky spočívající v dostatečné kontrole hladin
krevního cukru snižuje riziko rozvoje komplikací
a zpomaluje jejich progresi u všech typů cukrovky.
Kontrola vysokého krevního tlaku a zvýšené hladiny
tuků je stejně důležitá. Je třeba si uvědomit, že nelé-
čená cukrovka zabíjí a že ohroženi jsme všichni, neboť
cukrovka může překvapit bez varování každého z nás,
v jakýkoliv čas. Nezapomínejme tedy na pravidelné
prohlídky u lékaře, kde vám bude provedeno v rámci
prevence stanovení glykemie z krve, popř. orální glu-
kózový test, což je další upřesňující vyšetření, které
může odhalit tuto závažnou chorobu. Rovněž v lékár-
ně si můžete kdykoli sami s naší pomocí změřit hladi-
nu cukru v krvi.

Připravuje Marcela Bártová, Lékárna U Slunce 

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

PRODEJ:
Mikuleč – prodej bývalé fary, dům je postaven
ve stylu vily, v minulosti byl objekt využíván jako
MŠ. Č.331. Cena: 1 695 000,– Kč
Poříčí Zrnětín – prodej roubenné chalupy
po rekonstrukci s vnitřním dvorečkem a krytým
posezením. Č.320. Cena: 1 900 000,– Kč
Horní Újezd – prodej staršího vesnického domku
na okraji obce na slunném  místě. Nutná větší
rekonstrukce. Č.298. Cena: 410 000,– Kč
Litomyšl – prodej družst.bytu 1+1 vč. příslušenství
(36 m2) Dům revitalizovaný, plast.okna. Výrazná
sleva. Č.288. Cena: 850 000,– Kč
Čistá – prodej zemědělského stavení na okraji
obce. Objekt je podstandardně vybavený, opotře-
bení zvýšené. Č.266. Cena: 450 000,– Kč
Strakov – prodej pozemků ke stavbě RD v lokalitě
směrem ze Strakova na Janov, 2 pozemky o rozloze
810 a 874 m2. Č.255. Cena: 320,– Kč/m2

Svitavy – prodej novostaveb 10 RŘD v lokalitě
Na Vějíři. Dům obsahuje nadstandardní byt 1+3 až
1+4 s garáží. Č.245 – 254. Cena: info v RK
Litomyšl – prodej novostavby dvoupodlažního
rodin.domu 4+1 s příslušenstvím, kryté garáž.stání,
zahrada. Č.166. Cena: 3 500 000,– Kč
Vysoké Mýto – prodej řadového RD se zahradou
nedaleko centra města. Garáž, I. a II. NP 2 byty (byt
3+1 a byt 2+1). Č.326. Cena: 3 100 000,– Kč
Široký Důl – prodej bývalého statku na okraji obce.
Obytná část s vnitř. čtvercovým dvorem, stáje, sto-
dola, zahrada. Č.299. Cena: 1 800 000,– Kč
Dětřichov – prodej zděné rekreační chaty v klid-
ném a tichém prostředí. Celková rekonstrukce
v roce 2008 . Č.302. Cena: 1 060 000,– Kč
Němčice – prodej zalesněného pozemku s platnou
lesní hospod. osnovou od r. 2007–2016 o rozloze 83
929 m2. Č.321. Cena: 1 100 000,– Kč

PRONÁJMY:
Litomyšl – pronájem atypického zděného bytu
2+kk (57 m2) ve II.NP v centru města.  Č.344. Cena:
7 000,– Kč/měs.
Litomyšl – pronájem neb.prostor 374 m2 v I.NP
v průmysl. zóně města, pronájem jako celek nebo
samostatně. Č.341. Cena: 600,– Kč/m2/rok
Litomyšl – pronájem pozemkové parcely o výměře
774 m2 blízko centra města při komunikaci vedoucí
do náměstí. Č.330. Cena: dle charakteru pronájmu
Litomyšl – pronájem neb.prostor 10–105 m2

ve II.NP, 10–140 m2 ve III.NP a 4 stav.buňky ve III.NP
blízko centra. Č.307. Cena: info v RK

V PŘÍPADĚ, ŽE NÁS OSLOVÍTE S NABÍDKOU
NEMOVITOSTÍ DO KONCE ROKU 2009,

MŮŽETE VYUŽÍT SLEVU 
NA KARTU LITOMYŠLANA.

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

PAVEL BARTONÍČEK
„ K A M E N Í Č E K “

privat: Dukelská 972 Litomyšl
tel. 607 811 007, 774 811 807

e−mail: bartonicekpavel@seznam.cz
• zhotovuji pomníky žulové, mramorové

i teracové dle vašich i mých návrhů
• výroba a montáž hrobek z betonových panelů 

• zhotovení písma – zlato, stříbro, barva, přírodní
• prodej a montáž luceren, váz a jiných doplňků

– nerez, žula, bronz
• přebrušování a rovnání pomníků na místě

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

KAMENICTVÍ
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Vyprávění o litomyšlských domech – 36. část

Dům čp. 128 je jednopatrový rohový se dvěma podsí-
ňovými oblouky renesančního původu. Mezi domem
čp. 127 a 128 bývala užší ulička, kudy se kdysi chodilo
ke hradu. Roku 1528 je nazývána uličkou K Rybníčku.
Roku 1530 koupila obec polovinu domu čp. 127, tehdy
ještě dřevěného, k rozšíření ulice do dnešní podoby.
V té době vlastnil dům čp. 128 žid Žalman a po něm
od roku 1533 Prokop Flaška.
Dne 4. prosince 1841 v šest hodin zde vyšlehl oheň,
který se rozšířil na další tři sousední domy. 
Dům čp. 129 je jednopatrový. Prvním písemně dolože-
ným majitelem byl v roce 1517 Blažek z Lažan. Dům byl
po ohni roku 1841 klasicistně přestavěn. Tři podsíňo-
vé oblouky jsou ozdobeny bosáží. 
Roku 1842 zdědila dům Františka Konvalinková, roze-
ná Kličková. Rodina Kličkova držela dům od roku
1707. U paní Konvalinkové měl řemenářství a sedlář-
ství Josef Kačerovský, který se stal roku 1876 kapelní-

kem Ostrostřelecké hudby. Je to osoba známá
z nešťastné historky z roku 1866 o odcizení dobytčete
pruskému vojákovi. Viktor Kamil Jeřábek použil tuto
událost jako námět pro svůj román Štěstí domova. V 50.
letech 19. stol. zde bydlel vyhledávaný ranhojič Jan
Kabrhel, který zemřel u svého syna, lékaře v čp. 132.
Roku 1870 byla v Litomyšli založena Řemeslnicko-děl-
nická beseda, jejímž spoluzakladatelem byl obyvatel
tohoto domu obuvník František Matějka. Účelem bese-
dy, později zvané Řemeslnicko-živnostenská beseda
bylo, aby členové byli dostatečně vzdělaní. Beseda
proto pořádala řadu zajímavých přednášek. V letech
1873-1882 zde bydlel spisovatel profesor Alois Šmilau-
er, píšící pod pseudonymem Alois Vojtěch Šmilovský.
O němž jsme se zmiňovali u čp. 30, kam se odtud odstě-
hoval a kde roku 1883 zemřel. V domě měl byt učitel
Bernard Beniš, který zachytil ve třech městských kro-
nikách významné litomyšlské události. Publikoval rov-
něž v několika ročnících litomyšlského časopisu
Od trstenické stezky. Dlouhá léta zde měl obchod
s potravinami Ladislav Vach, obětavý divadelní ochot-
ník a člen mnohých spolků. Se svou ženou Miladou,
dlouholetou náčelnicí Sokola (v letech 1928-1937), byl
plně oddán sokolské myšlence. Manželé Vachovi byli
pochováni na litomyšlském hřbitově. Hrob byl roku
2005 zrušen.
Dům čp. 130 je goticko-renesančního původu. Klenby
loubí mají barokní charakter. Pozdně barokní je i fasá-
da z poloviny 18. stol. s nalomenými ozdobnými římsa-
mi nad okny, které upravil stavitel Jiří Béba. Prvním
zapsaným majitelem byl Václav Vincenc, který dům
koupil roku 1539 od provazníka Vítka. Majitelem domu
byl od roku 1851 obchodník Böhm, jak si můžeme ově-
řit na malovaném obrázku Quida Šimka.
Před 1. svět. válkou zde měl obchod pánských a dět-
ských obleků krejčí Malich. Jeho klienty bývali hlavně
vesničané z okolí, a to Češi i Němci. Stalo se, že jeden
občan z Janova si u něho nakoupil ošacení, ale na dluh.
Dlouho neplatil, Malich ho několikrát upomínal. Mezi
tím v roce 1914 vypukla 1. svět. válka. Dlužníkovi se
naskytla příležitost krejčího udat, že urážlivě mluvil
o Rakousku-Uhersku a že urážel armádu. V září a říjnu
se věc dostala k projednání k Okresnímu soudu v Lito-
myšli. Neplatič a udavač se vykázal vysvědčením
o mravní zachovalosti, vydaným mu janovským obec-
ním úřadem. Dle soudních spisů se ale zjistilo, že
dotyčný byl již osmnáctkrát trestán, přesto soud rozho-
dl ve prospěch Janovana. Malich byl 14. ledna 1915
odvezen jako velezrádce k vojenskému soudu do Lito-
měřic. Zde již z podobných příčin čekala na soud řada
dalších českých občanů. Malich byl třikrát denně
po dobu celého týdne vyslýchán. Stále ale opakoval, že
nařčení je zcela nepravdivé. Přesto ho soudce neosvo-
bodil, ale naopak, poslal ho k vojenskému soudu
do Josefova, kde byl držen a vyslýchán další tři týdny.
Konečně po soudním líčení 14. února byl propuštěn,
když vojenský soud na něm neshledal vinu. Zde měl
Malich ex offo obhájce, který si ale nechal neprávem
vyplatit odměnu 1500 rak. korun. Po návratu z vyšetřo-
vací vazby, která trvala celkem půl roku, vyprávěl
Malich všechny zážitky jednomu litomyšlskému advo-
kátovi. Ten ale nelenil a cestou úřední donutil josefov-
ského obhájce k navrácení vynuceného úplatku.
Bohužel mnoho takových „velezrádných“ případů
neskončilo tehdy tak dobře.

Připravuje Alena Randáková

Vedle vchodu do prodejny je umístěna zajímavá tabul-
ka, která sděluje: V tomto knihkupectví kojila dne 28.
června 1997 kolem 10. hodiny dopolední svého syna The-
odora světová pěvkyně Dagmar Pecková. Dagmar Pecko-
vá tehdy vystupovala na hudebním festivalu
Smetanova Litomyšl.

Dům čp. 130.

Dům čp. 126 je jednopatrový s renesančním jádrem.
Pěkný kamenný portál byl při úpravě prodejny vybou-
rán a zazděn dovnitř prodejní místnosti. Písemně je
dům doložen k roku 1490, kdy jej koupil Vávra Jikrná-
ček od Matěje Vychvátila. V roce 1818 získal dům Matěj
Marcelli, a pro nás zajímavý tím, že rodina Marcelliů
sídlila v Novém Městě nad Metují a znala se dobře se
sládkem Františkem Smetanou. Matěj Marcelli měl
za manželku Marii Magdalenu Pecoldovou z Litomyšle
a měl v úmyslu se se svým synem Vilémem, narozeným
1806, přestěhovat do Litomyšle a koupit tento dům,
kde by mohl jeho syn se stát obchodníkem. František
Smetana v té době též uvažoval o novém působišti
sládka, a tak mu zřejmě Matěj Marcelli doporučil, aby
se ucházel o zámecký pivovar v Litomyšli. To se také
stalo a Smetanovi se roku 1823 do Litomyšle odstěho-
vali. Příští rok po šesti dcerách se manželům Smetano-
vým konečně v Litomyšli narodil syn Bedřich.
Dům patříval později rodině Dufkově. Učitel Josef
Dufek byl v roce 1890 starostou tělovýchovné jednoty
Sokol.
Bývala zde i prodejna fy Rolný. Vedoucí prodejny Vác-
lav Lindenthal (narozený 1898) byl za heydrichiády
10. června 1942 zatčen a tentýž den v Pardubicích
popraven.
Dům čp. 127 je jednopatrový nárožní. Písemně je dolo-
žen k roku 1490, kdy patřil mlynáři Viktorínovi. V 16.
stol. byl upravován a v 19. stol. za vlastnictví Antoní-
na Sautra (starosta a náčelník Sokola) byl značně pře-
stavěn. Fasáda do náměstí byla renována v roce 1891.
Dnes zde sídlí knihkupectví a antikvariát Paseka.
Fasáda do uličky, dříve Školní, dnes Josefa Váchala,
byla vyzdobena roku 1998 sgrafitem na motivy Vácha-
lova Krvavého románu posluchači Institutu restauro-
vání a konzervačních technik Litomyšl (fakulta
restaurování Univerzity Pardubice) za vedení absol-
venta školy Davida Zemana.

seriál

Tradiční prodej
vánočních stromků

před Lidovým domem
v Litomyšli bude probíhat

ve dnech: 
od 14. do 18.12.,

vždy od 9.00 do 16.00
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DĚKUJEME!

přitiskněte se k nám!www.hrg.cz

V letošním roce slavíme
20 let od našeho založení.

Chceme poděkovat všem našim současným 
i bývalým zaměstnancům, kteří přispěli

k dobrému jménu tiskárny H.R.G. 
Vážíme si toho!

Přejeme všem krásné Vánoce,
hodně štěstí a zdraví v roce 2010.
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Na letošní vánoční výstavě v muzeu, jako již tradičně,
návštěvníci uvidí především betlémy. Příběh narození
Ježíše Krista je všem lidem obecně známý a za mnohá
staletí jeho ztvárňování má již řadu zažitých pravidel
(scéna v jesličkách, počet klanících se králů apod.).
Rozhodli jsme se toho využít a při výběru vystavených
betlémů nás proto více zajímalo, z čeho vlastně autoři
betlémy vytváří a kam či do jakého prostředí zasazují
výše zmiňovaný příběh. Jak se ukázalo, šlo o správnou
myšlenku, a objevili jsme mnoho zajímavého. Na
výstavě proto uvidíte betlémy z barevného hutního
skla, oblázků, tragantu pod skleněným šturcem,
umělé hmoty a také betlémy papírové tradičně lepené
na překližce nebo vyřezávané z lipového dřeva.
Zajímavé je také jak jednotliví autoři téma pojali a kam
příběh zasadili. Uvidíte např. vyřezávaný Hornický
betlém Jiřího Laina z Albertam, keramický betlém
Vlasty Ortové, který je pozoruhodný tím, že jde vlast-
ně o soubor děvčátek kromě mužských postav sv. Jose-
fa, Ježíška a jednoho pasáčka. Autorka oblázkového

betlému Marie Žabková zase svoji přítomnost u jesli-
ček vyjádřila postavou darovnice, klanějící se naroze-
nému Ježíškovi. Velmi zajímavá je řezba Klanění
pastýřů od Františka Mühla využívající přírodní tvar
kořene a části kmene olše a ještě mnoho dalších.
Všechny zmiňované a vystavené betlémy jsme si vypůj-
čili v Třebochovickém muzeu betlémů a velmi rádi vám
je představíme. 
Součástí vánoční výstavy je ve spolupráci s Čajovnou v
muzeu k zhlédnutí zajímavá výstavka věnovaná čaji
Poezie čaje tak, jak šel čas... Pro potěchu oka jsou zde
vystavené skvosty z jejich čajové sbírky. Vše příjemně
doplňuje f loristická tvorba studentů Zahradnické
školy v Litomyšli.  Věříme, že zhlédnutí celé výstavy
společně s našimi pravidelnými adventními programy
vás příjemně naladí a inspiruje po celý adventní čas.
Společně s betlémy probíhá v našem muzeu také výsta-
va Kočárky a dítě. Historické kočárky z let 1880–1980
s doprovodným programem a výstava Sametová revo-
luce v Litomyšli.

Adventní programy:
6. prosince – Decoupage a zdobení medových perníčků
– předvádění, prodej a tvůrčí dílna
13. prosince – Vitrážová Tiffany technika – předvádě-
ní, prodej a tvůrčí dílna
20. prosince – Textilní technika – paličkování – před-
vádění, prodej a tvůrčí dílna
24. prosince ve 13.30 - Štědrovečerní koledování před
muzeem - skupina Věneband.          Renata Kmošková

Vánoce v muzeu - Štědrý večer nastal…

Nové knižní tituly v Městské knihovně
Nelles - Rodinné konstelace, Mandžuková - Vánoční
netloustnutí, Lauberová - Předškoláci ve školce, Tom-
ková Anna - Učíme v projektech, Šerák Michal - Zájmo-
vé vzdělávání, Raková Milena - Zpíváme
a nasloucháme, Grigová Věra - Základní hudební zna-
losti, Českosaské Švýcarsko, Lounsko a Dolní Poohří,
Havlíčkobrodsko, Schmidt - IQ trénink, Vannier -
Kabelky a módní doplňky, Desmoulis - Květinové
dekorace, Desmoulis - Nápady pro miminka, Crolle-
Terzaghi - Vánoční dekorace, Desmoulins - Zdobíme
stůl, Vavrouška - Ruské duše, Top rodinné domy 2009,
Rohál Robert - Krasavci filmového nebe, Primusová -
Sto nejvýznamnějších knih, Marek - Česká kniha
rekordů, Taussig Pavel - Český biják, Pospíšil Jan -
Mediální výchova, Ilustrovaný tematický…, Brožová
Jitka - Mluvte francouzsky!, Navrátilová - Mluvte
německy!, Hovorková - Přehledná anglická…, Dotkni
se výšin, Frýbort Pavel – Dohazovač, Stránský Jiří –

Oblouk, Green Jane - Domek na pláži, Austen Jane -
Lady Susan, Enright Anne – Shledání, Klíma Josef -
Vlastníma očima, aneb…, Larsson Stieg - Dívka, která
si hrála s…, Chalupová - Vosí hnízda, Genova Lisa -
Ještě jsem to já, Reiner Martin - Lucka, Maceška a já,
Abedi Isabel – Šepot, Austen Jane – Sanditon, Kubáto-
vá Táňa – Nášup, Lodge David - Nejtišší trest, Bednar-
ski - Modrý sníh, Gray Martin - Jménem mých blízkých,
Francome John - Pod tlakem, Zahrádka - Noční touhy,
Robb J. D. - Smrtící vize, Aston - Dcery pana Darcyho,
Muchamore – Zvíře, Briggs - Měsíční píseň, Lutz John
- Noční mstitel, Swann Carolyne - Rubínová pouta,
Drake Nick – Tutanchamon, Tučková - Vyhnání Gerty
Schnirch, Resnicková - Závislá na lásce, Rankin Ian -
Jména mrtvých, Grisham John - Hra o pizzu, Drake
Shannon - Vikingova žena, Cartland - Láska na útěku,
Johnson Susan - Vábivý jako hřích, Garwood Julie -
Oheň a led

Vlastimil 
v Holandsku
Smíšený pěvecký sbor Vlastimil se 1. listopadu vrátil
ze zájezdu do Holandska, kde se zúčastnil oslav 10.
výročí tamního sboru Vrolik. 
Kromě společného večera věnovaného oslavencům byl
vyvrcholením zájezdu slavnostní koncert, kde naplně-
nému sálu v Rodenu zúčastněné sbory předvedly vlast-
ní programy a společně provedly Händelovu mši.
Nadšené publikum mělo možnost si na závěr zazpívat
i další společnou skladbu – Beethovenovu Ódu
na radost. Vlastimil jako jediný zazpíval Holanďanům
i jejich lidovou píseň. 
Velmi příjemné bylo poslouchat projevy radního Noor-
denveltu i představitelů Nadace Ost-West kontakten,
kteří vyzvedávali dlouhodobou spolupráci s městem
Litomyšl a Evropa klubem v Litomyšli. I my bychom
chtěli poděkovat Evropa klubu za možnost reprezento-
vat město v družebním Rodenu. 
Kromě oficiálního programu se členové Vlastimilu set-
kali se svými kolegy – zpěváky, které jsme hostili před
třemi lety u nás, poznali jejich rodiny, bydliště. Navští-
vili jsme i vernisáž v galerii Barth a muzeum hudeb-
ních nástrojů v nedalekém Eelde.
Teď se již těšíme, jako každoročně, na sérii vánočních
koncertů, kde se společně s ostatními litomyšlskými
sbory i hudebníky pokusíme zpříjemnit adventní
a vánoční čas posluchačům v Litomyšli i jejím okolí.

Petr Jonáš
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„Tajemná” Nejedlého vila zase žije
Letošní rok byl pro litomyšlské vily velice úspěšný.
Hned dvě naráz se probudily k životu. Objekt
na Zámecké ulici, Litomyšlanům známý jako Nejedlého
vila, doslova rozkvetl a zkrásněl. Stejně jako u domu
na Benátské, také zde se majitel rozhodl zachovat
původní vzhled a bojovat proti zubu času. 
Ovšem, když letos na jaře započala stavební firma
s rekonstrukcí Nejedlého vily, mnozí se domnívali, že
vila zmizí z povrchu zemského a mapy Litomyšle. „Zbou-
rali jsme celé podkroví až po strop druhého nadzemního
podlaží. Opravdu to vypadalo jako zřícenina,“ říká
oblastní ředitel litomyšlského oblastního ředitelství
firmy Farmtec a.s., ing. Josef Věneček, jíž objekt patří.
„Provedli jsme změny některých příček, jelikož jsme
potřebovali vytvořit více menších kanceláří. V objektu je
zcela nová elektroinstalace, vodoinstalace i kanalizace“. 
Přestože investor nebyl nijak omezován památkáři,
bylo jeho snahou co nejvíce uchovat kouzlo starého
domu. „Kolem vily jsem chodil devět let do školy a vždy
se mi velice líbila. Byla taková tajuplná, i díky vysoké-
mu stromořadí, jež zde stálo. S oprýskanou šedou
fasádou vypadala strašidelně, ale zároveň byla velice
hezká,“ vzpomíná Josef Věneček. Kromě velice dobré-
ho umístění blízko centra a velké zahrady, rozhodl
o výběru objektu i poměrně dobrý stav konstrukce
celé stavby. „Dům byl neudržovaný, ovšem provozu
schopný. Trochu sem zatékalo, ale vila nebyla nijak
výrazně staticky narušena, ani jinak silně poškozena.
Vzhledem k tomu, že poslední větší úpravy se provádě-
ly v roce 1914, nesla fasáda stopy stáří,“ popisuje
původní stav Josef Věneček. Při plánování rekon-
strukce byl dokonce použit původní projekt právě
z roku 1914, na němž má fasáda odstín zelené barvy.
Celkově došlo k jakémusi „učesání“ vzhledu stavby.
„Chtěli jsme, aby oproti původnímu provedení vytvoři-
li řemeslníci šambrány kolem oken i na fasádě
ze zahrady. Nehledě na to, že původní členění oken
v zadní zdi bylo jiné. Nechali jsme tedy okna upravit

Současný stav vily po rekonstrukci.

tak, aby byla rozmístěna rovnoměrně,“ vypočítává
některé estetické úpravy Josef Věneček. Jelikož byly
ozdobné tesařské prvky ve štítech objektu hodně
poničené a nedaly se vrátit na původní místo, rozhodl
investor o zhotovení přesných kopií původních ozdob. 
Nyní je již rekonstrukce objektu kompletně dokonče-
na, včetně terénních úprav. Dokonce i velká, 17 metrů
hluboká studna na zahradě, zůstala zachována. Počet

Vybíráme ze Starostovy odpovědny
Nedalo by se něco udělat s podchody ve městě?

Nejsou osvětlené a je zde cítit zápach.
V těchto dnech jsem navštívil podchod u sokolovny
a mám za úkol z jednání investiční komise navrhnout
řešení osvětlení. Věřím, že se vše do konce letošního
roku podaří vyřešit. V příštím roce se pokusíme nasví-
tit i podchod u autobusového nádraží.
Pozn. redakce: Ve čtvrtek 26. listopadu bylo dokonče-
no osvětlení podchodu u sokolovny. Pracovníci elek-
tormontážní firmy zde nainstalovali čtyři kusy
úsporných LED diodových světel. Tato svítidla mají
dlouhou životnost a šetří energii. Na osvětlení pod-
chodu u autobusového nádraží se prozatím pracuje. 

Dočkáme se nového kina?
Kino je evergreen. Myšlenka umístit kino do prostor
za Music Club Kotelna byla finančně náročná (cca 40
milionů), a tedy v tuto chvíli není reálná. Pokoušeli
jsme se dohodnout se Sokolem o odkoupení stávající
budovy kina, ale nepochodili jsme. Posledním pokusem
byla snaha stát se spoluvlastníkem a město by pak celé
kino zrekonstruovalo. Bohužel ani tady jsme neuspěli.
Nyní provozujeme kino bez smlouvy s tichým souhlasem
představitelů Sokola. Než skončí naše volební období,
pokusíme se znovu jednat o jeho záchraně. Stávající
kino je za hranicí technické udržitelnosti, do které je
nutno investovat. Vše záleží na vlastníkovi budovy.
Pokoušíme se také v projektu „zámecké návrší“ nalézt
vhodný prosto pro umístění kina. 

Budou na webových stránkách města informace
o investičních možnostech pro podnikatele? 
Váš podnět k webovým stránkám předám tvůrcům
našeho webu. Pokusíme se přehledně sestavit seznam
investičních příležitostí Města Litomyšle. Soukromými
aktivitami se však zabývat nebudeme. 

Podaří se nasvítit i zbývající významné objekty
na území města Litomyšle? 
Nasvícení významných objektů bude průběžně realizo-
váno při investičních akcích, které jsou v jejich blíz-
kosti (např. socha naproti muzeu - v rámci
rekonstrukce Piaristického kláštera, kostel sv. Anny -
v rámci jeho rekonstrukce apod.). 

Nemůže město nějakým způsobem zkulturnit
chátrající budovu tzv. „Perštýna“ u vjezdu do města
ve směru od Hradce Králové, stejně tak tzv. „Kábrt-
plac“ je spíš pro ostudu. A co dva polorozpadlé
domky u parkoviště pod zámkem?
Plně s vámi souhlasím, ale tyto tři věci bohužel nejsou
v pravomoci města. Budova tzv. „Perštýna“ je ve vlast-
nictví ZD Litomyšl, se kterým jsme tuto neutěšenou
situaci na radě města několikrát probírali. Vše je
v jejich rukou. V minulosti byla snaha soukromého
investora zde postavit pneuservis a posléze obchodní
dům. Oba záměry se neuskutečnily jak z důvodu hlav-
ního vedení kanalizace v zájmovém prostoru, tak
z důvodu nedostatku plochy (minimální požadavek
pro obchodní dům je 5.000 m2). 
Co se týká tzv. „Kábrtplacu“, je tento pozemek opět
ve vlastnictví soukromých majitelů. V minulosti (v 90.
letech) město upravovalo pozemek na vlastní náklady.
Horní část prostoru je v majetku města a nyní se sna-
žíme zrealizovat zde investiční záměr pro bydlení.
Vámi zmiňované domky pod zámkem jsou rovněž
v osobním vlastnictví, a i když by město rádo oba pří-
pady řešilo, nemůžeme dělat vůbec nic.

Michal Kortyš, starosta města

místností vzrostl o tři. V místě původní půdy, je vybu-
dováno podkroví, ve kterém jsou čtyři větší kanceláře.
V přízemí vzniklo plánografické pracoviště, neboť lito-
myšlská pobočka se zabývá projekcí a dodávkami tech-
nologií pro zemědělské stavby, bioplynové stanice
i fotovoltaické elektrárny. V uvedené vile je i techno-
logické centrum firmy Farmtec.a.s. Jistebnice. Prosto-
ry vily využívá 22 pracovníků. 
Z tabulky umístěné na fasádě se dozvídáme, že
od roku 1880 zde bydlela rodina Romana Nejedlého.
Dětská a studentská léta tady prožil jeho syn Zdeněk
Nejedlý, který se ovšem narodil na jiném místě v Lito-
myšli. Později pak ve vile bydlel pan profesor místního

gymnázia. V roce 1914 došlo k rekonstrukci většího
rozsahu, včetně vyzdění komína. Posledním majitelem
byla rodina Jirušových, která objekt prodala právě
společnosti Farmtec a.s Jistebnice. 

Jana Bisová, foto ing. Josef Věneček 

Při letošní rekonstrukci objevili dělníci v komí-
ně víko od staré krabice se vzkazem (přepsáno
doslova): 
„Válka světová - granáty lítali, kulki hvízdali,
když sme tento komín stavěli. Bilo to roku 1914
tisíc devět set štrnast. Zazděno v tomto komíně
1000 zlatých Rakouského čísla ve stříbře.Totoť je
má poslední vůle – kulky mě u pr.... lítali.
Nazdar.   (podepsáno 5 osob) 5. srpna 1914”

1000 zlatých však v komíně nebylo.

Vila před a během rekonstrukce.

PRODEJ JABLEK
od soukromníka rozvozem k Vám domů. Nabízíme odrůdy:
Rubinola, Godstar, Angold, Topaz, Rubín, Golden D.
• Balení: Bedýnka po 13 kg – možnost mix odrůd 
• Cena: 10 Kč/kg  - cena včetně rozvozu 
• Rozvoz v termínech 13.12., 20.12., 17.1.2010, 31.1.2010
• Objednávky Tel. 723 943 791

Přednáška v Grácii,
Trstenická 911, Litomyšl
Salón Vivien dne 9. 12. 2009
Čakry a jejich souvislost
s orgány a emocemi.
Harmonizace čaker. 
Přijdte se v tento předvánoční čas
zharmonizovat.

Kurz Usuiho shiki ryoho reiki I
Salón Vivien dne 12.12. 2009

www.salonvivien.wz.cz
www.reiki.srt-com 
tel. 722 926 684Te
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Svoz odpadu 
o vánočních svátcích
Podle vyjádření společnosti LIKO Svitavy a.s. bude
odvoz odpadů o vánočních svátcích probíhat beze
změny v normálních termínech.                               -red-
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Pomozte uskutečnit zajímavý projekt
Ta krásná Litomyšl. Městečko s kouzelnou atmosférou,
příjemnými zákoutími a spoustou možností pro místní
obyvatele. Mohu srovnávat s městy podobné velikosti
ve Skandinávii, kam velmi často jezdím nebo místy
po celém světě, kde jsem pracoval či pobýval.
Litomyšl je město, které má charisma a lidé, kteří jej
objeví, se velmi rádi vracejí. Jeho výhodou je strate-
gická poloha, velká nabídka ubytovacích a gastrono-
mických služeb a samozřejmě kultura. Je to místo kam
se mohu ukrýt před shonem velkých měst a přitom se
necítit na venkově. Z tohoto důvodu se nabízí otázka,
proč nevyužít této výhody k přilákání ještě většího
množství turistů, potažmo peněz do našeho regionu
vybudováním nějaké atrakce? Na tuto otázku jsem si

odpověděl, ano. Pověřil jsem renomovanou architek-
tonickou kancelář Abitare Praha zpracováním studie
na zasazení zamýšleného projektu do klidné části
poblíž Nedošínského háje a dnes vám chci představit
výsledek.
Ovšem je to pouze studie, na její realizaci je zapotřebí
velikého množství finančních prostředků, které nově
založená společnost nemá. Přes velkou snahu o získá-
ní peněz z fondů EU je pravděpodobnost úspěchu veli-
ce malá. A proto je tady výzva pro všechny, kdo chtějí
napomoci dobré věci. Zeptejte se nás na víc - tel.: 602
331 119 (www.adventurapark.cz).     

za Adventuru Park s.r.o. Bc. Robert Kilb

Litomyšl se zviditelnila v prestižní soutěži 
„Best of Realty 2009 - Nejlepší z realit“ 

Na slavnostním galavečeru uspořádaném 12. listopadu
v Kongresovém centru Praha byly vyhlášeny výsledky
a předána ocenění nejlepším projektům českého realit-
ního trhu za uplynulý rok. O vítězích 11. ročníku soutě-
že „Best of Realty - Nejlepší z realit“, která se
v tuzemsku považuje za nejprestižnější ve svém oboru,
rozhodla sedmičlenná odborná porota v čele s Tomášem
Drtinou, ředitelem agentury pro výzkum trhu Incoma
GfK. Ve velké konkurenci kategorie Hotely se na vynika-
jícím druhém místě umístil litomyšlský Hotel Aplaus.
Úspěšnější byl pouze pražský The Augustine Hotel. Sou-
časně probíhalo hlasování veřejnosti, ve kterém se
Hotel Aplaus umístil na třetím místě v celkovém hodno-
cení všech realit.
O ocenění letos usilovalo 43 projektů v pěti základních
kategoriích a tři projekty v kategorii Zvláštní cena poro-
ty. Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality přihlá-
šených projektů byly výběr lokality, urbanistické
a architektonické řešení, kvalita realizace a zejména
úspěšnost na realitním trhu. Předseda odborné jury
Tomáš Drtina letošní ročník komentoval slovy: „Jako
velmi pozitivní vidím, že i v roce, který byl pro investo-

ry i developery velmi obtížný, a v němž se již dopady
ekonomické krize projevily v plném rozsahu, se na trhu
objevilo tolik zajímavých projektů. Porota to neměla
jednoduché - v řadě kategorií byla konkurence skuteč-
ně velmi vysoká. Nezbývá než si přát, aby se nové pro-
jekty objevovaly i nadále a aby na sebe opětné oživení
trhu nedalo čekat dlouho.“                                         -red-

Místo svíčky raději sáhněte po baterce
Používání svíček ke svícení se v dnešní době podstat-
ně omezilo a zůstalo spíše jako intimní osvětlení při
slavnostních chvílích. Svíčky se dnes prodávají
ve všech možných velikostech, provedeních či bar-
vách a používají se jako dekorativní předměty. Pokud
by sloužily pouze k uvedeným účelům, nemuseli
bychom si dělat velké starosti, i když i vánoční stro-
mek občas může chytnout. Otevřený oheň a přede-
vším svíčky, se však stále bohužel používají tam, kam
toto osvětlení v žádném případě nepatří. To se týká
jeho používání na půdách, ve sklepích, v garážích,

kůlnách, stodolách, ale také v chatách a ve stanech
a někdy i v bytech. Používání svíček v těchto přípa-
dech musíme nazvat hazardem a občany, kteří je pou-
žívají, nezodpovědnými lidmi, riskujícími svůj
majetek a zdraví – často však nejen svůj, ale i svých
spoluobčanů.
Nejčastěji požár vznikne při zapomenutí zapálené
svíčky odložené na hořlavém podkladě, při neopatrné
manipulaci a jejím převrhnutí, při odpadnutí žhavého
knotu na hořlavé předměty. Stane se i to, že majitel
bytu nebo chaty usne při zapálené svíčce nebo že

svíčku převrhne domácí zvíře. Zanedbatelné nejsou
ani hry dětí, kdy si děti pomocí svíček osvětlují temná
zákoutí svých oblíbených míst ke hraní, jako jsou sto-
doly, půdy a podobně. I v těchto případech si však
musíme uvědomit, že požáry máme na svědomí v pod-
statě my dospělí, že jsou výsledkem naší nedbalosti či
nedostatečné výchovy a dozoru nad dětmi.
A proto zapálené svíčky budeme používat pouze při
svátcích nebo rodinných oslavách. Pro potřeby osvět-
lování v prostorech s nebezpečím požáru si raději
pořídíme baterku.                                        Karel Zeman

Jezdím do Litomyšle jako do městské plenérové galerie
To, že je Litomyšl odedávna perlou východních Čech a je
v nabídkovém listu UNESCO, netřeba komentovat. Jako
starosta Ústí nad Orlicí si mohu jenom povzdechnout,
že patrně od svých počátků k tomu měla dispozice.
Ale, že mi někdo naservíruje tak blízko mého města
fantastickou výstavu legendy českého sochařství, tedy
pana profesora Mistra Aleše Veselého… To by mne
nenapadlo ani v těch nejdivočejších adolescentních
snech, ve kterých se nám zdávalo o všech těch skvě-
lých zakázaných umělcích, chybějících v oficiálních
galeriích. Boudník, Medek, Veselý, Janoušek, Kmento-
vá, Načeradský, Beran, Dlouhý, Rittstein, Sozanský,
Šimotová a mnoho dalších.
„Kaddish“ Aleše Veselého z let 1967-1968 pro nás,
začínající umělce, nebyla socha. Byla to sedmimetrová
modlitba za umírající, sedmimetrový výkřik, vonící
starobylou archetypální emocí, ale „setsakra” nový,
moderní, neotřelý. Zkrátka – pro to, co jsme ze soch
Mistra Veselého cítili, ještě žádný teoretik nenašel
odpovídající výraz.
A to je dobře, protože toto umění mělo pro nás tolik
emocí, že se zcela logicky nedají vyjádřit slovy. Zkrát-

ka to se musí vidět, procítit, odnést si to bohatství
v sobě a pak se nemusí vůbec mluvit. Co jsme se nače-
kali na knihu „Nové umění v Čechách“ Jindřicha Cha-

lupeckého. Co jsme se načekali na výstavu Mikoláše
Medka v Rudolfinu a tamtéž na výstavu České imagi-
nativní umění v roce 1997 a skvělý sedmisetstránkový
stejnojmenný katalog Františka Šmejkala… A teď
mám výstavu jednoho z těch našich bohů kousek
od domu! 
Děkuji starostovi Litomyšle za tento počin a také
za odvahu, protože to určitě nebylo jednoduché. Vím
však, že takovéto projekty kdysi způsobily, že se
z Prahy jezdí do Českého Krumlova za kumštem a bude
se tak jezdit i do Litomyšle. A to je pro každé město
velmi důležité. I nekomerční umění může vydělávat
městu a jeho občanům peníze, které uměnímilovní
turisté utrácejí. Zkrátka – jezdím do Litomyšle jako
do městské plenérové galerie.

Richard Pešek, starosta Ústí nad Orlicí, 
ilustrační foto -bj-

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
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Děti ze Zámecké v Levoči

Již skoro dva roky si dopisujeme s dětmi z naší part-
nerské školy v Levoči na Slovensku. V květnu letošní-
ho roku jsme je přivítali v Litomyšli a teď jsme dostali
příležitost opět se s nimi setkat, tentokrát v jejich rod-
ném městě.
Ve středu 21. října jsme tedy vyrazili. Patnáct dětí
spolu s třemi učiteli nastoupilo do vlaku směr Levoča.
Na nádraží na nás již čekali naši slovenští kamarádi
s rodiči a odvezli nás, po dlouhé cestě, k sobě domů.

Tam jsme celé čtyři dny bydleli a poznávali, jak žijí,
jejich každodenní zvyky i starosti. 
Čtvrteční dopoledne jsme strávili ve škole Štefana Kul-
berta. Zúčastnili jsme se vyučování a různých sportov-
ních soutěží, které pro nás připravili. Odpoledne jsme
prošli celé město a podívali se i do kostela sv. Jakuba,
který má nejvyšší gotický oltář v celé Evropě. Poté si
nás opět vyzvedli naši „náhradní“ rodiče, kteří se nám
po zbytek večera věnovali. V pátek nás čekal výlet
do Tater na Štrbské Pleso. Odtud jsme se vydali na túru
na Popradské pleso. Byl to úžasný výlet, protože všich-
ni jsme tam byli poprvé a na vlastní oči viděli nádher-
nou tatranskou přírodu. Čekal nás poslední večer
ve slovenských rodinách. Mnoho z nás mělo připrave-
ný další program, návštěvu aquaparku, výlet do okolí
Levoče a samozřejmě společnou večeři. 
Když jsme se v sobotu ráno loučili u vlaku, mnohým
z nás bylo líto, že již odjíždíme. Strávili jsme v Levoči
nádherné čtyři dny s velmi přátelskými lidmi, kteří by
se rozdali, byli velmi starostliví a obětaví. Skoro všich-
ni jsme se s nimi loučili jako s opravdovými rodiči a slí-
bili jsme si, že se brzy zase uvidíme, buď u nás
v Litomyšli, nebo opět na Slovensku.

Text a foto ing. Alice Doubková

Den otevřených dveří na střední
odborné škole technické

V pátek 6. listopadu proudili na Vyšší odbornou školu
a Střední odbornou školu technickou v Litomyšli rodi-
če s dětmi plynule od rána až do odpoledních hodin.
Podle záznamů prošlo školou celkem 80 žáků, kteří
uvažují o jejím studiu. Většina z nich nebyla rozhod-
nuta o zaměření, do kterého nastoupí, takže jejich
hlavním zájmem bylo seznámit se blíže s různými stu-
dijními obory. Informace o zaměřeních podávali indi-
viduálně učitelé této školy a informace o vybavenosti
školy a prohlídku jednotlivých pracovišť zajišťovali
žáci vyšších ročníků. Díky tomu dostali návštěvníci
informace z oblasti pedagogické a navíc mohli se sou-
časnými žáky konzultovat jejich názory na výuku
a chod školy. Počet zájemců o studium byl s předchá-
zejícími roky srovnatelný.
Většina návštěvníků se zajímala především o učební
pomůcky. Jde o pomůcky vytvářené učiteli a žáky
školy, především ve snaze usnadnit žákům pochopení
technických prvků na strojích a zařízeních. Pomůcky
jsou dnes již převážné tvořené ze současně vyrábě-
ných skupin mobilních prostředků, strojů a zařízení.
Při posledním dni otevřených dveří bylo návštěvní-
kům představeno několik zdařilých renovačních
prací provedených žáky školy a vedle toho i renovo-
vané motocykly připravené profesionálními restaurá-
tory.

Mimořádným úspěchem bylo vystavení sportovního
vozu Sallen, který je nasazován v rámci světového
mistrovství.  Toto vozidlo si prohlíželi nejen účastníci
dne otevřených dveří, ale  také většina žáků školy.
Vozidlo prezentoval ve škole hlavní mechanik, takže
bylo rozhodně o čem diskutovat. Návštěvníci i žáci
měli možnost vidět a prakticky se seznámit s detaily
vozu, který je vyroben „kosmickou“ technologií z uhlí-
kových a kevlarových vláken, takže jednotlivé sou-
částky mají daleko nižší váhu, než je obvyklé. Díky
zapůjčení vozidla se v den otevřených dveří podařilo
ukázat žákům i zájemcům o studium, kterým směrem
se ubírá vývoj v oblasti mobilních prostředků. 
Tento článek budiž také pozvánkou na den otevřených
dveří, který se bude konat 8. ledna 2010. Na něm
budou mít návštěvníci možnost prohlídky jednotlivých
učeben praktické výuky. Především chlapce zaujme
učebna CNC obráběcích strojů, prohlídku zrekonstruo-
vané a kompletně digitalizované učebny hospodářské
korespondence ocení spíše dívky. Počítače v učebně
jsou vybaveny výukovými programy, které rozvíjejí
schopnost psaní na stroji a znalosti v oblasti korespon-
denční činnosti. Tato učebna díky svému vybavení
umožňuje i seznámení s požadavky, které má výuka
logistiky a s ní souvisejícími dokumenty. 

ing. Milan Janecký, ředitel školy

Studenti „pajdáku“ 
slavili s Jiřím Stivínem

V pátek 27. listopadu studenti Vyšší odborné školy
pedagogické a Střední pedagogické školy v Litomyšli
oslavili Mezinárodní den studentstva. Stalo se tak
v rámci koncertu Jiřího Stivína ve Smetanově domě. 
Během neformálního a příjemného vystoupení umělec
zodpověděl i několik zvídavých dotazů z řad přítom-
ných žáků. Přiznal se, že byl studentem problémovým
a učení nebylo jeho silnou stránkou. Nejenom tímto
konstatováním si získal náklonnost přítomné mláde-
že. Nadšení vzbudila především jeho schopnost impro-
vizace a mistrovské ovládání dechových nástrojů.
V závěru slavnostního dopoledne Jiří Stivín s chutí
doprovodil na svůj královský nástroj pěvecký sbor KOS
při jejich vystoupení. A co si umělec odnesl ze Smeta-
nova rodiště? Vedle příjemných dojmů pak pár zbrusu
nových luxusních ponožek, které mu studenti věnova-
li. Recesi pak Stivín dotáhl do konce poté, co si přímo
na jevišti nové ponožky navlékl.

Text a foto Zuzana Fruniová

www.bclit.org
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Výzva k zapůjčení
exponátů na výstavu 
Příští rok 2010 si budeme připomínat 100 let od vzni-
ku litomyšlského fotbalu. Fotbalový oddíl TJ JISKRA
Litomyšl k tomuto výročí připravuje několik sportov-
ních a společenských akcí, o kterých budeme průběž-
ně informovat. Jednou z nich je výstava: 100 let
fotbalu v Litomyšli.
Obracíme se touto cestou na širokou veřejnost
s výzvou k zapůjčení historických dokumentů, foto-
grafií, sportovního vybavení: dresů, kopaček, rukavic,
šněrovacích míčů, plakátů, vstupenek atd. Všechny
zapůjčené věci budou zaevidovány a po skončení
výstavy vráceny majitelům. 
Nabídky do konce dubna 2010 - info, evidence
a úschova v kanceláři TJ JISKRA Litomyšl, Dana Kmoš-
ková - tel.: 461 618 672, 775 913 400.

Dana Kmošková

Nová spolupráce III. základní školy
s Italy, Španěly a Turky

Na tzv. modré škole (ZŠ T. G. Masaryka) existuje již
několikaletá tradice práce na společných projek-
tech se zahraničními školami. Od roku 2005 jsme
spolupracovali se školou ze slavného univerzitního
Oxfordu (Anglie) a s malým belgickým městem
nedaleko Bruselu Maaseik. Zástupci těchto škol
byli týden u nás, naše děti se mohly setkat s výsled-
ky jejich práce, zvláště užitečné pro ně byly kon-
takty v angličtině, pro učitele zase byly zajímavé
některé metody jejich práce.
Nyní jsme byli v rámci mezinárodního projektu
Comenius osloveni a přizváni ke spolupráci školou
nacházející se poblíž tureckého Izmiru. Dalšími
členy budou školy z Itálie a Španělska, konkrétní

místa jsou nyní předmětem jednání. Témata,
na nichž budou školy společně pracovat, jsou
momentálně v jednání, mluví se o předávání infor-
mací o jednotlivých zemích navzájem, o původu,
historii, kultuře, jídle, v plánu je vytvořit průvodce
po jednotlivých zemích, ale také mezinárodní
kalendář. A konečně se rýsují i vzájemné návštěvy
a to jednak našich zástupců v těchto atraktivních
místech, ale budeme také chystat návštěvu zástup-
ců turecké, španělské i italské školy na naší škole
a v našem městě. Nyní nás však čeká především
hodně práce, aby se vše vydařilo, a aby tedy došlo
k tomuto atraktivnímu zpestření života školy.

Pavel Jirsa, ředitel školy
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Stromy jako dar i symbol
Letos v březnu byly, jako dar sokolů Městu Litomyš-
li k 750. výročí, před budovou sokolovny vysazeny 3
lípy a menší stromořadí habrů v sokolské zahradě.
Lípy jako symbol míru, lásky, síly, krásy a vzájemné
semknutosti. Habry jako symbol pracovitosti, odpo-
vědnosti a poctivosti. Dnes můžeme s radostí kon-
statovat, že zatímco dva z devíti malých habrů, zdá
se, trochu usychají, všechny lípy svoji sílu už doká-
zaly - ačkoliv slabé v kmeni, asi silné v kořenech -
přečkaly všechny letní vichřice a doufáme, že budou
po dlouhá léta zdobit prostranství na výjezdu
z města. 

Dana Kmošková, foto Miroslav Havran

Halloween v zámeckém sklepení
Strašidelná atmosféra zavládla 31. října v zámeckém
sklepení. V duchu původně pohanského svátku Sam-
hain se zde konaly Halloweenské prohlídky s podtitu-
lem dospělí ochutnávají, děti si pochutnávají. 

„Část sklepení bylo vyzdobeno svítícími dýněmi, stra-
šidelnou výzdobou (kostlivec, strašidla či mumie), a to
vše doplňovala živá strašidla,“ popisuje veselou akci
jedna z organizátorek Ivana Baarová a dodává: „Ta
musela strašit na směny, protože strašit 12 hodin je
i nad strašecí síly.“ Denní směnu tak měla čarodějnice
a upír, večerní si potom vzal vodník a dva duchové.
„Pro povzbuzení jsme podávali „svařenou krev"
a za odvahu „muffinka ducháčka,“ říká Ivana Baaro-
vá. 
Podle jejich slov se nevyděsily pouze děti, ale i dospě-
lí. „A nejvíce, a to velmi příjemně, my organizátoři,
neboť se přišlo bát téměř 500 lidí, mezi nimi i pan Olb-
ram Zoubek,“ pokračuje Ivana Baarová.
Na Halloweenských prohlídkách se podílela také
I. a II. základní škola, když do sklepení dodaly vyřezá-
vané dýně a materiál na výzdobu.

-red-, foto Petr Šilar

Litomyšlská nemocnice
je první v kraji
Ve dnech 25. – 26. listopadu se konal v Praze již 4. roč-
ník Středoevropské odborné konference „Efektivní
nemocnice 2009“. Letošní téma Středoevropské
odborné konference neslo název „Strategie a Vize: Jak
budou (by měly) naše nemocnice a zdravotní pojišťov-
ny vypadat za 3 až 5 let? aneb Hospodářská recese
urychlí naše rozhodování pro změny.“ 
V rámci konference proběhlo vyhlášení žebříčku čes-
kých nemocnic ve 4. ročníku celorepublikového kom-
plexního hodnocení českých nemocnic „Nejlepší
nemocnice ČR 2009“. V projektu byly nemocnice kom-
plexně hodnoceny ze tří klíčových hledisek: Spokoje-
nost pacientů, Spokojenost zaměstnanců nemocnic
a Finanční zdraví nemocnic. Hlasování probíhalo jako
v minulých letech pomocí tištěných dotazníků nebo
zabezpečeného elektronického dotazníku. Dotazník
obsahoval 34 klíčových indikátorů. Průzkum spokoje-
nosti pacientů a zaměstnanců nemocnic za rok 2009
začal 1. března a byl ukončen 31. října 2009. Celkem se
jej zúčastnilo více než 35 000 respondentů. 
Litomyšlská nemocnice se v rámci kraje umístnila
na prvním místě. V souhrnném řebříčku byla Litomyšl-
ská nemocnice hodnocena jako devátá v ČR. Je to oce-
nění práce všech zaměstnanců nemocnice, kteří se
snaží vytvořit v nemocnici rodinnou atmosféru, kde ke
kvalitní zdravotní péči nestačí jenom odbornost, ale
i příjemné a bezpečné prostředí a respektování indivi-
duální osobnosti člověka a dobrá komunikace. Toto
uznání naznačuje, že cestu, kterou si nemocnice zvo-
lila, je sice náročná, ale jednoznačně správná a zava-
zuje nás do budoucna neustále zlepšovat námi
poskytované služby. Tohoto ohodnocení si nesmírně
vážíme a děkujeme všem svým klientům za důvěru.

Adrián Nemšovský, tiskový mluvčí nemocnice

!!!  VELKÁ VÁNOČNÍ AKCE  !!!
• ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ NAREX,MAKITA,BOSCH,

BLACK&DECKER, EINHELL aj. + DÁREK
• DÁRKOVÉ POUKAZY nyní k zakoupení se slevou 10%

(příklad: za poukaz v hodnotě 2000 Kč zaplatíte 1800Kč) 
• NOVINKY v sortimentu - bytové TAPETY,

přechodové lišty, termoizolační stěrka Q-therm

NADĚLTE SI POD STROMEČEK NOVOU KOUPELNU
JEN U NÁS a za NEJNIŽŠÍ CENY !

SLEVA 20% na sanitární keramiku JIKA
SLEVA 15% na vany a sprch. kouty TEIKO

SLEVA 15% na obklady a dlažby PARADYZ a OPOCZNO
AKCE na kvalitní vnitřní barvy od firmy BASF

Všechny AKCE SLEDUJTE na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
www.STAVEBNINYPRIMA.com



V LITOMYŠLI V PROSINCI 2009 

4. 12. pátek 16.00 Figurální sgrafitová výzdoba II. nádvoří zámku – přednáší Mgr. Pavel Waisser  • Státní zámek – pokladna www.zamek–litomysl.cz
17.30 Nad Betlémem vyšla hvězda – vernisáž výstavy betlémů  • EŠC – kongresový sál – zámek www.betlemarilit.wz.cz
20.00 Věneček tanečního kurzu pro dospělé začátečníky – hraje Combo 2 www.lidovy–dum.cz
20.00 Fast Food Orchestra + křest CD / koncert + after party  • Music club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 DJ Martin P disco • Diskotéka Eden www.typosbar.cz

5. 12. sobota 11.00 Mikulášský rej pro děti – jízdy zručnosti a parkurové soutěže  • Jízdárna Suchá – krytá hala www.stajmanon.cz
14.00 Mikulášská nadílka pro děti – živá hudba, kouzelník, Mikuláš, anděl a čert  • Restaurace Na sídlišti tel. 461613261 
16.00 Jan z Pernštejna 1561–1597 a jeho životní příběh – přednáší Mgr. Marek Vařeka  • Státní zámek – pokladna www.zamek–litomysl.cz
17.00 Taneční kurz pro mládež – 12. lekce  • Lidový dům
19.00 Mikulášská zábava – hraje skupina H.I.T. music, mikulášská nadílka  • Veselka – sál www.veselka.lit.cz
20.00 Blue Effect + Oldies party 60. – 90. let – koncert + after party, vstupné 170 Kč  • Music club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Pioneer dance laser Show a DJ Otto • Diskotéka Eden www.typosbar.cz

06. 12. neděle 09.00–17.00 Decoupage a zdobení medových perníčků – ukázka a prodej • Regionální muzeum www.rml.cz
14.00–16.00 Adventní neděle v zámeckém sklepení – prodej dárků, ochutnávka vín  • Státní zámek – zámecké sklepení tel. 724 063 041
15.00 Mikulášská besídka a pohádka Mrazík – Divadelní spolek Vojnarka Trstěnice  • Lidový dům www.lidovy–dum.cz

07. 12. pondělí 19.00–21.00 8. den (který schází nám:–) – břišní a středověké tance, vánoční ladění, práce s papírem  • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.30 Eva Pilarová – vánoční koncert • Smetanův dům  • Předprodej v IC

08. 12. úterý 13.30 Výroba originálních tašek – výtvarná dílna pro děti  • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Mikulášský koncert ZUŠ Litomyšl • Státní zámek – kongresový sál tel. 461 612 628
17.00 Regionální dějepisectví – přednáška PhDr. M. Skřivánka  • Městská knihovna

09. 12. středa 08.30– 12.00 Pečeme vánoční štolu • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.30 F. F. Šamberk: Blázinec v 1. poschodí – abonentní divadelní představení  • Smetanův dům  • Předprodej v IC
20.00 Music party – do 21.00 h vstup zdarma  • Music club Kotelna www.mckotelna.cz

10. 12. čtvrtek 18.00 Vánoční zpívání manter a bhadžanů • Čajovna V Muzeu tel. 604 737 483
11. 12. pátek 19.30 Jiří Bílý a hosté – benefiční adventní koncert  • EŠC – zámecký pivovar  • Předprodej v IC, vstupné 120 Kč tel. 461 612 575

20.00 Krucipüsk + The Coolers – koncert + after party  • Music club Kotelna  • Předprodej Paseka a MC Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 DJ Broulík – disco • Diskotéka Eden www.typosbar.cz

12. 12.sobota 8.00–16.00 Adventní trhy – ukázka a prodej řemeslných produktů, hudební program • Smetanovo nám. – dolní část tel. 461 653 330
10.00 Šípková Růženka aneb snář – vystoupení pražských dětí  • Státní zámek – zámecké divadlo tel. 461 615 067
16.00 Pohádky z vánočního kabátu – uvádí Divadlo Anima Candida Praha  • EŠC – zámecké IC  • Předprodej v Rodinném centru tel. 607 605 720
18.00 Večer věnovaný 20. výročí úmrtí  P. Františka Ambrožová Stříteského • Kostel Povýšení sv. Kříže
19.00 Věneček tanečního kurzu pro mládež – hraje Combo 2 • Lidový dům
20.00 Vypadáš skvěle párty a DJ Dohnálek – disco • Diskotéka Eden www.typosbar.cz

13. 12. neděle 09.00–17.00 Vitrážová – Tiffany technika – ukázka výroby šperků a prodej • Regionální muzeum www.rml.cz
10.00–16.00 Vánoční vyrábění – dekupáž, výroba svíček, nešitý patchwork, malování na keramiku... • EŠC– zámecké infocentrum tel. 461 611 051
14.00–16.00 Adventní neděle v zámeckém sklepení – prodej dárků, ochutnávka vín  • Státní zámek– zámecké sklepení tel. 724 063 041
15.00 Adventní koncert – varhany – I. Benešová, housle – P.  Mimrová, litomyšlský evang. pěvecký sbor • Evangelický kostel  Na Lánech tel. 461 615 058

14. 12. pondělí 16.00–19.00 Předvánoční dílny pro veřejnost – šperky, pískování, filcování • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
16.30 Vánoční koncert pěveckých sborů ZUŠ Litomyšl – pěvecké sbory Poupátka, Kvítek, Lilium • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 628
19.30 Ro(c)kování s Jiřím Černým na téma U2 – večer s hudebním kritikem a publicistou • EŠC – zámecký pivovar tel. 461 612 575
19.30 E. Rostand: Cyrano – abonentní divadelní představení • Smetanův dům • Předprodej v IC

15. 12. úterý 09.00– 12.00 Tvoříme dárečky a přáníčka – výtvarná dílna / Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.30 Vánoční kytarový recitál Štěpána Raka – 495. litomyšlský hudební večer • Státní zámek – kongresový sál • Předprodej v IC

16. 12. středa 08.30– 12.00 Pečeme vánočku • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.30 Vánoční koncert Dechového orchestru Smetanova domu • Smetanův dům  • Předprodej v IC
20.00 Ten Sticks + Crash Road – free stage, vstup zdarma • Music club Kotelna www.mckotelna.cz

17. 12. čtvrtek 14.00–17.00 Ochutnávka nového klubu pro děti od 6–15 let – deskové hry, šipky, stolní fotbal, rébusy • Naděje Litomyšl www.nadejelm.cz
17.00 Vánoční schůzka Kroužku Jihočechů – zajímavosti z jižních Čech, vzpomínky, zpívání koled • Restaurace Slunce– salónek
18.00 Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční – spojené sbory, LSO, solisté, dirigent Jan Šula • Kostel Povýšení sv. Kříže • Předprodej v IC

18. 12. pátek 17.00 Vánoční koncert Smíšeného pěveckého sboru KOS Litomyšl • Kostel Povýšení sv. Kříže www.sborkos.cz
20.00 Divokej Bill – koncert + after party • Music club Kotelna • Předprodej Paseka a MC Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 DJ LP – disco • Diskotéka Eden www.typosbar.cz

19. 12. sobota 8.00–16.00 Adventní trhy – ukázka a prodej tradičních řemeslných produktů, hudební program • Smetanovo náměstí – dolní část tel. 461 653 330
14.00 Betlémské světlo přivezou skauti • Smetanovo náměstí – dolní část
19.00 Eric Emmanuel Schmitt: Hotel mezi dvěma světy – Divadelní soubor z Ledce u Ml. Boleslavi • Lidový dům www.lidovy–dum.cz
20.00 Oldies party 80.–90. let – dj milhaus • Music club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 DJ Broulík – disco, strip a půlnoční topless obsluha • Diskotéka Eden www.typosbar.cz

20. 12. neděle 09.00–17.00 Paličkování v muzeu– ukázka textilní techniky a prodej • Regionální muzeum www.rml.cz
14.00–16.00 Adventní neděle v zámeckém sklepení – prodej dárků, ochutnávka vín • Státní zámek – zámecké sklepení tel. 724 063 041
18.00 Vánoční koncert o štěstí aneb Jak tři králové... – L. Rotshein, J. Skalický, J. Malý, V. Klusoň, P. Jiříček • Lidový dům www.lidovy–dum.cz

21. 12. pondělí 16.00–19.00 Dárek na poslední chvíli – filcování • DDM Litomyšl tel. 461 615 270
24. 12. čtvrtek 13.30 Štědrodenní koledování – tradiční zpívání koled s Věnebandem před budovou RML Litomyšl www.rml.cz
25. 12. pátek 20.00 Štěpánská party – dj wolf & dj milhaus • Music club Kotelna www.mckotelna.cz

20.00 Štěpánská party a Crazy Baloon Show – disco, DJ LP • Diskotéka Eden www.typosbar.cz



3. a 4.12. Čt, Pá Láska na druhý pohled – film USA. Ryan je populárním spisovatelem knih o tom, jak se vypořádat se ztrátou a dopřát životu nový smysl.
Hrají:  A. Eckhart, J. Aniston, M. Sheen. Režie: Brandon Camp • podtitulky, 110 min. 70 Kč. Od 12 let

6. 12. Ne, 17.00 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů – film USA.  Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací...
Režie: C. Saldanha, M. Thumeier • 95 min. 50 Kč

6. 12.  Ne Líbáš jako Bůh – film ČR. Nová komedie Marie Poledňákové.
Hrají: K. Magálová, O. Kaiser, E. Holubová, J. Bartoška aj. Režie: M. Poledňáková • 115 min. 70 Kč 

8. – 11.12. Út, St, Čt, Pá Ulovit milionáře – film ČR. Drzá komedie režiséra Tomáše Vorla.
Hrají: T. Matonoha, E. Janečková, J. Mádl, B. Polívka, K. Sedláková aj. • 95 min. 70 Kč. 

13. 12. Ne Bejvalek se nezbavíš – film USA. Fotograf celebrit Connor Mead (Matthew McConaughey) miluje svobodu, legraci a ženy, a to právě
v tomhle pořadí. Hrají: J. Garner, L. Chabert, M. Douglas aj. Režie: Mark Waters • podtitulky, 100 min. 70 Kč 

15. a 16.12. Út, St Chceš mě, chci tě – film USA. Komedie o mužích, ženách a obrovské propasti, která odděluje to, jak o sobě sní a snaží se opačné pohlaví svádět.
Hrají: K. Heigl, G. Butler, K. Connolly aj. Režie: Robert Luketic • podtitulky, 100 min. 70 Kč. Od 12 let

17.,18. a 20.12. Čt, Pá, Ne 2012 – film USA. V roce 2012 zjistíme pravdu - varováni jsme byli.
Hrají: J. Cusack, Ch. Ejiofor, A. Peet aj. Režie: Roland Emmerich • podtitulky, 160 min. 70 Kč. Od 12 let

21. a 22.12. Po, Út Oko ve zdi – film ČR. Příběh bez hranic, který měl točit Alfred Hitchcock! Thriller podle předlohy spisovatelky Ivy Hercíkové s mezinárodním
obsazením v čele s Karlem Rodenem a Jürgenem Prochnowem. 80 min. 70 Kč. Od 12 let

27.12. Ne 17.00 Zataženo, občas trakaře – animovaný film USA.  Připravte si talíře. Film, přivádí diváky do města, kde z nebe místo deště padá jídlo! 
Režie: Phil Lord, Christopher Miller. • Český dabing, 90 min. 70 Kč

27. – 30.12. Ne, Po, Út, St 2 Bobule – film ČR. Pokračování komedie z poetického prostřední jihomoravských vinic obohatí i nové postavy a nové herecké tváře .
Hrají: K. Hádek, T. Voříšková, L. Langmajer, L. Lipský, J. Krampol, M. Táborský, V. Postránecký, J. Korn • 95 min. 70 Kč. 

5.– 13.12. Nad Betlémem vyšla hvězda – výstava betlémů / Evropské školicí centrum / denně 9 – 17 h
18.– 20.12. Vánoční výstava vazačských  a aranžérských prací  /  Střední  zahradnická škola /  otevřeno 9-17, v neděli do 15
do 10. 1. Štědrý večer nastal... / Regionální muzeum Litomyšl / Út-Pá 8-12 a 13-16, So-Ne 9-12 a 13-17
do 10. 1. Historické kočárky z let 1880–1980 / Regionální muzeum Litomyšl / Út-Pá 8-12 a 13-16, So-Ne 9-12 a 13-17
do 17. 1. Výtvarná litomyšl 09 / Dům U Rytířů / Út-Pá 8-12 a 13-16, So-Ne 9-12 a 13-17
do 17. 1. Sametová revoluce v Litomyšli / Regionální muzeum Litomyšl / Út-Pá 8-12 a 13-16, So-Ne 9-12 a 13-17
do 25. 2. Šárka Hrouzková – obrazy / Galeria Sofia / denně

KINO SOKOL

VÝSTAVY

INFOCENTRUM LITOMYŠL

hudba, tanec
divadlo
přednáška, vzdělání
výstava, vernisáž, dílny

Začátky představení vždy v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak) předprodej vstupenek v IC Litomyšl, tel. 461 612 161

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 20. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce pořádané na přelomu měsíce,
jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 7 dní. Úplné informace včetně akcí, jejichž termín je znám dlouho dopředu na www.litomysl.cz

Informační centrum otevřeno:
Po - Pá: 8.30 - 18.00 h, So: 9.00 - 14.00 h

Nabídka Infocentra:
Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal, Eventim a Vstupenky.cz
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY a rezervace letenek.
Internet pro veřejnost, kopírování.

Nově: předprodej vstupenek v síti EVENTIM – na kulturní, sportovní akce, konané v zahraničí
Vánoční nabídka: stolní kalendář Litomyšl 2010, Vystřihovací staročeský betlém, vánoční pohlednice, diáře 2010, nástěnný kalendář UNESCO
2010, DVD ŠUMNÁ MĚSTA Východní Čechy a Vysočina, víno s motivem Litomyšle, CD Smetana, Knihy a průvodce o Litomyšli atd.

Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz

!

aktuální info o akcích na  www.litomysl.cz

26. 12. sobota 13, 14, 15 h Zámecké vánoční provázení –  mimořádné prohlídky zámku • Státní zámek tel. 461 615 067
19.30 Štěpánská zábava – Divadelní společnost Jožina Janouška • Lidový dům www.lidovy–dum.cz
20.00 Videodiskotéka s DJ Jardou Brejlou • Diskotéka Eden www.typosbar.cz

27. 12. neděle 13, 14, 15 h Zámecké vánoční provázení – mimořádné prohlídky zámku • Státní zámek tel. 461 615 067
14.00–20.00 Silvestrovské odpolední čaje pro dříve narozené – hraje MTO z České Třebové • Lidový dům www.lidovy–dum.cz
20.00 Silvestr na nečisto: Sunplugged – koncert + after party • Music club Kotelna www.mckotelna.cz

30. 12. středa 19.00 Silvestrovský Čaj na stojáka –  one man show, host: Lukáš Pavlásek • Čajovna V Muzeu tel. 604 737 483
20.00 Předsilvestrovská párty s DJ Broulíkem a hity 70.–90. let • Diskotéka Eden www.typosbar.cz

31. 12. čtvrtek 17.50 Silvestr 2009 – dětský silvestrovský ohňostroj • Smetanovo náměstí – dolní část
18.00 Silvestr na Veselce – bohaté občerstvení, soutěže, hraje Náhoda • Veselka (nutná rezervace předem) www.veselka.lit.cz

8. 1. pátek 19.30 Ples Gymnázia A. Jiráska Litomyšl • Smetanův dům www.glit.cz
10. 1. neděle 15.00 Tříkrálový koncert - hrají skupiny Pranic a Blabovy stromy • Lidový dům www.lidovy-dům.cz
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Poděkování, vzpomínky 
a blahopřání 

Ráda bych popřála všem dětem a rodičům, které
dochází do I. MŠ, příjemné prožití vánočních svátků 

za zaměstnance I. MŠ, Vítězslava Borovičková
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat

všem sestřičkám, zdravotnickému personálu a zaměst-
nancům Domova důchodců Pod skalkou za péči, kte-
rou věnovali mému několik let těžce nemocnému
tatínkovi. Děkuji za obětavost, vlídné slovo a lidský
přístup až do posledních chvil života tatínka, pana
Josefa Vomáčky.                              dcera Marie Kuchtová

Dne 9. 12. 2009 by oslavil své 60.
narozeniny pan Vladimír Junek. S lás-
kou vzpomínají sourozenci Božena,
Vráťa, Olda a přítelkyně Marta. Kdo jste
ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Rádi bychom poděkovali za vlídné
přijetí našeho malého školáčka, který

vyžaduje trochu více péče, než ostatní děti stejného
věku. V I. MŠ "Zámecké" jsme se setkali se zájmem
a pochopením. Dík patří především paní ředitelce
a učitelce ze speciální třídy, které si s úsměvem „kom-
plikují“ svoji už tak náročnou práci, ale také všem dal-
ším zaměstnancům školy za ochotu a porozumění. Děti
jsou zde opravdu vedeny k toleranci, spolupráci
a pochopení druhých - dovednostem tolik potřebným
pro další život.
A tak - kladný bodík pro naše školství a povzbuzení
pro ty, kteří s ním nemají jen ty nejlepší zkušenosti - je
to vždy o lidech.

za rodinu malého Honzíka Eva Kabrhelová

Z dějin litomyšlského knihtisku 
– část 4. 

Alexander Oujezdský
Následníkem a ještě za života Pavlova jeho spolupra-
covníkem byl Alexander Aujezdský, jinak též Aujez-
decký, Plzeňský nebo pouze Alexander. Na polských
tiscích, které tiskl v Prusku, užíval označení Alexan-
der Čech (Böhm). Pocházel z Újezda u Plzně. Podle
rozboru Josefa Volfa se zdá, že ze sedmi Újezdů v okolí
Plzně byl jeho rodištěm Oujezd sv. Kříže. Volf dokládá
toto tvrzení Alexandrovým podpisem z doby, kdy
působil v pruském Královci, „Alexander z Oujezda
a z Vojenic, impressor z Litomysla“. Vojenice totiž leží
velmi blízko tohoto Oujezdu sv. Kříže.
Alexander se vyučil v Plzni, nejstarším českém tiskař-
ském městě, u Jana Mantuana a Jana Pekka. Odtud
přešel do Litomyšle, kde vstoupil do služby k Pavlu Oli-
vetskému. Oženil se s jeho mladší dcerou Annou, která
byla vdovou po Janu Maršovém.
V době Pavlovy smrti bydlil se svou ženou v jeho
„dolejším domě“. Tisknout začal v domě Pavlově.
Po roce 1535 koupil od Pavlových sirotků dům čp. 112
na náměstí, do něhož svou tiskárnu přestěhoval. Další
koupi uskutečnil v roce 1547, a to „spáleniště domu
jednoho se sklepy vedle bašty obecní, pod Rathausem
horním“ (je to čp. 147 pod piaristickým kostelem).
Snad i zde měl později tiskárnu, což je však pouze
dohad Augusta Sedláčka.
Po vzbouření roku 1547 se zmocnil města Ferdinand
a připsal Litomyšl dvěma bratřím ze Šejnachu. Zvláště
Šebestián Šejnach (Schönaich) spolu s farářem Marti-
nem velice brojili proti Bratřím, kteří tím byli postiže-
ni zvláště těžce, neboť právě zde bylo jejich duchovní
středisko. Mezi nimi byl i jejich tiskař Alexander, který
prokazoval Jednotě svým uměním mnoho služeb. Sna-
žil se, aby hrozící pohromě ušel. Proto spolu s několi-
ka dalšími Bratry přijal náboženství římskokatolické.
Tím se domohl ochranného listu, což mu umožnilo
zůstat v Litomyšli, když v květnu 1548 Bratři musili
opustit Čechy. Avšak ani tento krok neodstranil pře-
kážky navždy. Šebestian Šejnoch a kněz Martin sou-
stavně sledovali, zdali obrácení bývalých Bratří je
upřímné, a stále je nějak znepokojovali.

Alexander na tyto své protivníky podal stížnost k Fer-
dinandovi a oba se musili ospravedlnit. Tím je ještě
více proti sobě popudil. Z dopisů, které psali Fedinan-
dovi, se dozvídáme, že obvinili Alexandra z podvodné-
ho vymožení ochranného listu od konsistoře, protože
prý až dosud své přestoupení ke katolické víře nepo-
tvrdil přijetím svátosti oltářní. Kromě toho po návratu
z Prahy Alexander „rozličného daremného a nepravdo-
mluvného mluvení lidem k pohoršení nastrojil“.
Posléze však vyšlo pravé Alexandrovo smýšlení přece
najevo, neboť i páni z královské komory vyslovili
v dopise litomyšlskému hejtmanovi své obavy o věro-
hodnost Alexandrova přesvědčení a žádali ho, aby vše
u purkmistra a konšelů přešetřil. Existuje též domněn-
ka, že Alexander tiskl něco i proti samému Ferdinan-
dovi, čímž u něj upadl v nemilost.
Nakonec mu tedy nezbylo, než aby se roku 1549
i on z Litomyšle vystěhoval. Při této příležitosti stojí
za zmínku, že v době jeho nepřítomnosti vedl litomyšl-
skou tiskárnu Šebestián, syn Pavlův. Alexander tedy
odešel se svými přáteli do Pruska. Tam žil pod zvláštní
ochranou vévody Albrechta. Zřídil v Královci tiskárnu
a působil tu v letech 1551-1554. Tiskl zde pouze polské
knihy. Mimo jiné vyšel z jeho pruské dílny polský pře-
klad Písem svatých od Jana Seklucyana r. 1551
a od Valentina z Brzotova polský překlad českého kanci-
onálu (kancionál - soustavně uspořádaná sbírka nábož-
ných, především kostelních písní s notami) roku 1554.
Poté odešel z Královce na Moravu. Vzal s sebou všech-
no své náčiní, v té době snadno přenosné, neboť bylo
velmi skrovné. V Ivančicích založil bratrskou tiskárnu.
V roce 1558 byl v Prostějově, kde vytiskl „Osvědčení
Bratří proti Vojtěchovi z Pernštejna“. Na Moravě se
však dlouho nezdržel, neboť byl nucen opět odejít
do ciziny. Cílem jeho cesty bylo Polsko. Dostal se
do Šamotul (místa, ležícího na sever od Poznaně), kde
našel útulek u pana Lukáše, hraběte z Górky, vévody
Lančického, starosty Brusského a Lopačinského.
Tento pan Lukáš již několik let chtěl mít na svém dvoře
tiskaře. Proto přijal Alexandra na svůj zámek i s jeho
pomocníky a čeládkou za svého knihtiskaře. „Typo-
grapho meo quem in arse alui et alo hodie adhuc“, jak
psal roku 1561 o svatodušních svátcích Janu Černému.

Eva Dušková - Freyová

seriál

Marie Straková oslavila jubileum 
Byl to krásný den, který prožívali v sobo-
tu 14. listopadu četní gratulanti v pří-
jemném prostředí Hotelu Aplaus
u příležitosti oslav devadesátých pátých
narozenin emeritní ředitelky 1. mateřské
školy, paní Marie Strakové. 
Sešli se tu vrcholní představitelé města,
četní přátelé jubilantky a členky lito-
myšlského Sboru paní a dívek, které jí
na tuto slavnost pozvaly a připravily své
čestné člence roztomilé pásmo písní a gratulací vysti-
hující krásný a bohatý život této vzácné ženy. A prožít
takový opravdový a upřímný happy day si paní ředitel-
ka Straková věru zaslouží. 

Již patnáct let – tedy od založení součas-
ného Sboru paní a dívek – je letošní jubi-
lantka jeho čestnou členkou. Činnost
sboru stále sleduje, je pozornou a milou
rádkyní mladším členkám, protože má
bohaté zkušenosti z vlastního působení
v předválečném Spolku paní a dívek. 
Požehnaného věku se dožívá v plné svě-
žesti a dobrém zdraví. Věříme, že svůj
optimismus a laskavou moudrost bude

přenášet na své přátele ještě dlouhou řadu dalších let.
To jí všichni ze srdce přejeme. 

Alena Martinková, foto Mil. Vorlíčková

Společenská
kronika
Slova moudrých: Kdo ztratí důvěru, více ztratit
nemůže. P. Syrus

Své významné životní jubileum v listopadu
oslavili někteří naši spoluobčané:
80 let – Marie Ševčíková, Marie Melšová, Václav
Šplíchal, František Šváb (Suchá)
85 let – Drahoslava Schejbalová, František
Havran
92 let – Marie Karbulová
95 let – Marie Straková
97 let – Emilie Ptáčková
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví. 

V našem městě uzavřeli manželství:
Radek Češka, Polička – Andrea Mužíková,
Polička, Pavel Rajj, Moravská Třebová – Jana
Bártová, Moravská Třebová, Zdeněk Mach,
Desná – Ivana Lasotová, Stonava, Jiří Vacek,
Uhelná Příbram – Pavla Gabrhelová, Litomyšl,
Jaroslav Hrdý, Pardubice – Marcela Podsztav-
ková, Trnov, Jiří Brokeš, Morašice – Věra Volau-
fová, Morašice
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvo-
ření krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
RNDr. Janem Horským (57 let), Milošem Dole-
žalem (58 let), Růženou Vomočilovou (80 let),
Josefem Vomáčkou (88 let), Marií Limburskou
(88 let), Jaromírem Lipavským (72 let), Vlastou
Malou (94 let)
Vzpomínáme.                       Věra Kučerová, SPOZ

Prodám stavební parcelu
1400 m2 v Litomyšli.

Cena 990,-/m2. Tel. 777 608 777

Rehabilitační zařízení 
Andrea Prosecká 

Nabízí: Klasické, reflexní, lymfatické
masáže, parafínové a bahenní zábaly,

elektro léčba, magnetoterapie, biolampa 
Novinka: Přístrojová lymfodrenáž 

Možnost zakoupení dárkových poukazů

Osík 104  • Tel. 604 357 312

Masérské služby
Roman Prosecký 

Klasické sportovní a relaxační masáže
Novinka: Masáže lávovými kameny 

Možnost zakoupení dárkových poukazů 
Nejnižší ceny!!! 

Návštěva dle dohody. 

Smetanovo náměstí 47
Tel. 604 756 224
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Den otevřených
dveří na ZŠ U Školek
Máte doma budoucího prvňáčka? Chystáte se s ním
do první třídy? Zajímá vás způsob práce? Chcete si
vyzkoušet, jak se vaše dítě začlení do práce ve škole?
Pokud jste si odpověděli na většinu otázek kladně, pak
přijďte do červené ZŠ U Školek na Dny otevřených
dveří. Konají se ve dnech 12. – 14. ledna 2010 a kromě
návštěvy školy a její prohlídky je pro vaše dítě připra-
vena žáky 3. tříd naší školy tvořivá dílna. 
Vaše děti budou přívětivě vtaženy do výuky v první
třídě a se třeťáky si vyzkouší grafomotoriku, sebeobs-
luhu, ale třeba i matematiku. Můžete se setkat s učite-
li, hovořit s nimi a prohlédnout si školu takovou, jaká
je. Plnou života. Kdyby se vám dopoledne nehodilo,
máte možnost navštívit naši školu ve čtvrtek 14. ledna
2010 mezi 14. – 18. hodinou.  
Pokud si naši školu vyberete k zápisu do 1. ročníku,
který se koná dne 4. února 2010, budou vaše děti
navazovat v březnu a červnu cyklem dvou adaptačních
dílen pro zapsané prvňáčky, které jsou zaměřeny
na důležité školní dovednosti, jako jsou samostatnost,
komunikace, či prostorová a matematická představi-
vost. 
Mimo jiné budou mít děti možnost poznat se navzá-
jem, seznámit se a spolupracovat se svou třídní učitel-
kou a připravit zajímavé materiály, které vyzdobí jejich
třídu, kde se po prázdninách všichni znovu sejdou.
Tentokrát však již v první třídě. 
Těšíme se na vás v naší škole. Jste srdečně zváni.

Daniel Janata, ředitel Základní školy U Školek

Poděkování za pomoc při výpalu 

Letos v létě jsem na kroužku keramiky v Domu dětí a
mládeže (DDM) Litomyšl vytvořila zahradní plastiku
ženy v životní velikosti. Protože sochu s ohledem na
její rozměry nebylo možno vypálit v klasických elek-
trických pecích na keramiku, museli jsme postavit

Studenti z německého Wandlitz na návštěvě 
pedagogické školy

V uplynulém měsíci hostila pedagogická škola osm-
náctičlennou skupinu studentů z partnerské školy
v německém Wandlitz. Doprovázely ji Angela
Wucherpfennig a Kerstin Spindler. 
„V rámci připraveného programu během pobytu v Lito-
myšli se němečtí žáci zúčastnili hospitace ve výuce,
navštívili zdejší mateřské školy, speciální školu nebo
dům dětí a mládeže,“ upřesňuje některé z aktivit part-
nerského setkání Jana Macková z litomyšlské pedago-
gické školy, která pobyt německých studentů
zaštiťovala po organizační stránce. „Žákyně 4. ročníku
lycea Kateřina a Lada Žákovy společně s Kateřinou
Boháčovou připravily i ukázkovou hodinu češtiny
pro cizince. Setkala se s velkým ohlasem,“ dodává
k programu Jana Macková. „Bavila mě víc než u nás
hodina angličtiny a navíc jsme získali o češtině zají-
mavé informace,“ potvrzuje slova pedagožky německá
studentka Catharina. Nejenom ona, ale i ostatní vyso-
ko hodnotili úroveň výchovných předmětů VOŠP
a SPgŠ Litomyšl ať již se jednalo o výtvarnou, tělesnou,
hudební či dramatickou výchovu. Přímo nadšeni byli
pohybově hudební dílnou, kterou pro ně připravila
Dana Urbánková. Markusovo přání mít obdobného
pedagoga i v Německu bylo výmluvnou tečkou
za touto dílnou. „ Velmi se mi líbila výroba koláže.
Výborné bylo, že jsme si sami mohli zkusit něco vyro-
bit. Cítili jsme se jako opravdoví umělci,“ komentuje
zase průběh výtvarné dílny Esra a dodává: “Také dra-
matická výchova nás nadchla. Něco takového u nás
bohužel nemáme, a to je škoda. Člověk se totiž během
ní nedozví pouze cosi o metodice, ale i o sobě samém.“

Zdrojem inspirace pro německé studenty byly i hospi-
tace v mateřských školách. Jak se shodli, průběh dne
a práce s dětmi je v Německu odlišný od podmínek
zdejších. „Učitelky byly velmi kreativní. Překvapilo
mě, že děti jsou zde velmi klidné a disciplinované, ale
nejsem si jistá, zda je to dobře,“ zamýšlí se nad odliš-
nostmi českých a německých podmínek v mateřských
školách Susi a pokračuje: “Pokud jde o prostor a vyba-
vení zdá se mi česká školka lepší. Na každou činnost
mají děti svůj prostor. U nás se vše odehrává v jedné
místnosti.“ Inspirativní byla pro německou mládež
návštěva Prahy. Zavítali mimo jiné i na německé velvy-
slanectví, kde se v souvislosti s výročím pádu berlínské
zdi konal program připomínající útěk občanů bývalé
NDR přes Prahu. „Už víme, proč je Praha nazývána
zlatá,“ shodli se studenti z Wandlitz.

Je třeba dodat, že jejich návštěvě v Litomyšli předchá-
zel pobyt litomyšlských žáků v Německu. Nesl se
v duchu projektu s názvem „Hrou a sportem překoná-
váme hranice.“ První den byl například věnován deba-
tě o správném výběru her pro určitou věkovou
kategorii dětí, druhý den se pak navržené hry připra-
vily pro vlastní realizaci. Poté již nic nebránilo tomu,
aby si je vyzkoušely samotné děti. Jejich radost
a nadšení byly dostatečnou odpovědí na otázku, zda
vynaložené úsilí nebylo marné. Partnerská výměna
německých a litomyšlských studentů se letos realizo-
vala potřetí.         Zuzana Fruniová, foto Jana Macková

venkovní pec z cihel na zahradě DDM. Vzhledem k
tomu, že byla socha před výpalem křehká, jakákoliv
manipulace s ní byla velmi složitá. 
V sobotu 24. října dopoledne jsem společně s kerami-
ky Michalem Plíhalem a Hankou Plíhalovou Šafaříko-
vou, mojí sestrou Ivčou a kamarádkami Barčou
Liebichovou a Maruškou Pecháčkovou začala stavět
pec. Vlastní výpal sochy trval až do pozdního večera.
Po šesti hodinách zahřívání a za neustálého dohledu
nad rovnoměrností výpalu jsme dosáhli maximální
teploty 1227°C. K vytápění pece jsme použili propan-
butan. Po pozvolném vychladnutí jsme v neděli dopo-
ledne pec rozebrali a plastiku odkryli. Mé obavy, že se
socha během výpalu poškodí, se naštěstí nevyplnily.
Plameny navíc plastiku krásně zabarvily.
Tímto chci poděkovat Hance a Michalovi Plíhalovým za
rady při tvorbě sochy a zejména za pomoc při jejím
výpalu. 

Jana Věnečková ml., foto Josef Věneček 

Vyměním družstevní byt 3+1
v Litomyšli za 1+1 nebo 1 kk s doplatkem

také v Litomyšli. Tel. 732 550 134. 

Změna zápisu do 1.tříd 
na ZŠ U Školek 
a ZŠ T.G. Masaryka
Věříme, že rodiče v Litomyšli přijali již pátým rokem
platící dohodu, díky které se při zápisu budoucích prv-
ňáčků na ZŠ U Školek (tzv. červená, či II. ZŠ) a na ZŠ
T. G. Masaryka (tzv. modrá, skleněná, či III. ZŠ) obě
školy střídají v počtu otevíraných tříd. Z důvodů stabi-
lity celkového počtu tříd na obou školách je třeba nyní
udělat jednu výjimku. 
Při zápisu dne 4. února 2010 otevře opět jednu třídu
ZŠ U Školek a dvě třídy ZŠ T. G. Masaryka. V roce 2011
se vrátíme k pravidelnému střídání, kdy ZŠ T. G. Masa-
ryka otevře jednu a ZŠ U Školek dvě první třídy a dále
se budeme střídat. Děkujeme za pochopení této změny
a těšíme se na vaše děti.

Daniel Janata, ředitel ZŠ U Školek
a Pavel Jirsa, ředitel ZŠ T. G. Masaryka
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Zlaté medaile „Český med 2009“
Výstaviště v Lysé nad Labem bylo i letos svědkem
vyhodnocení tradiční soutěže „Český med“, kterou
pořádají Český svaz včelařů, Výzkumný ústav včelař-
ský a Včelařské vzdělávací centrum. Pro všechny včela-

ře, kteří poslali k přísnému posouzení vzorky svého
medu z letošní snůšky, je to významná událost.
V rodině Pešinových patří včelařství již k tradičním
rodinným hodnotám. Díky bohatým zkušenostem pře-
dávaným několika generacemi a rozvíjeným v duchu
moderních chovatelských metod si mohou každý rok
tradiční i nově příchozí milovníci medu vychutnat
lahodnou chuť květového, ale hlavně vysoce kvalitní-
ho lesního - medovicového medu. Nikdy nekončící
kolotoč péče o zdraví a sílu včelstev a nekonečné hodi-
ny strávené nad plásty doma i v lese byly korunovány
zaslouženým úspěchem. Oba druhy medu z této
„líhně“ byly letos oceněny zlatou medailí „Český med
2009“.
Chtěla bych, coby nadšený konzument této lahůdky,
pogratulovat celému včelařskému klanu Pešinových
k získanému ocenění a popřát jim ještě hodně podob-
ných úspěchů, svědčících o vysokém standardu jejich
produktu i práce. Ostatně – přesvědčte se sami!

Text a foto Miroslava Pešinová

Výzva absolventům gymnázia 
Ředitelství Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli
oznamuje všem absolventům, učitelům a přáte-
lům školy, že se ve dnech 30. září – 2. října 2010
budou na našem gymnáziu konat oslavy 370.
výročí jeho založení. V těchto dnech bude gym-
názium otevřeno i všem současným i bývalým
studentů a učitelům. Touto výzvou se obracíme
na absolventy jednotlivých tříd všech ročníků,

aby ve dnech 1. - 2. října 2010 pořádali své třídní
srazy a přispěli tím k oslavě vzniku jednoho z nej-
starších gymnázií v České republice.
Program oslav bude zveřejněn na webových strán-
kách školy a v regionálním tisku.         

Mgr. Ivana Hynková, 
ředitelka Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli 

Expandující společnost 
DOSONAP, s.r.o. Litomyšl přijme

BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍKY

pro objekty v rámci regionu
Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Choceň,

V. Mýto, Přelouč, Hořice, Jičín, 
Jaroměř, Pardubice, Hradec Králové

Nástup možný ihned

Možnost ČID, PID, mzda od 60,- Kč/hod.
Podmínkou ŘP skupiny B

Kontakt: Stanislava Sršňová
tel.: 461 311 671, 724 308 842 

e-mail: stanislava.srsnova@doson.cz
web: www.dosonap.cz

Expandující společnost 
DOSONMO, s.r.o. Litomyšl přijme

BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍKY
NA MOBILNÍ OSTRAHU

pro objekty v rámci celé ČR
Nástup možný ihned

Možnost ČID, PID, mzda od 60,- Kč/hod.
Podmínkou ŘP skupiny B

Kontakt: Stanislava Sršňová
tel.: 461 311 671, 724 308 842 

e-mail: stanislava.srsnova@doson.cz
web: www.dosonap.cz

Občanské sdružení Klub přátel golfu Osík nabízí

DÁRKOVÝ POUKAZ
na 5 lekcí výuky základů golfu

za 1300 Kč
a „Jednorázovou volnou vstupenku“ za 200 Kč

Platí pro rok 2010 a můžete si je zakoupit
na Obecním úřadě v Osíku.

Od slavnosti slabikáře po vánoční
zpívání na schodech

Listopad a prosinec jsou měsíce, kdy se na Základní
škole T. G. Masaryka pravidelně nahromadí několik
mimovyučovacích aktivit, které by měly zpestřit
školní program. Nejprve se ve čtvrtek 19. listopadu
shromáždili prvňáčci se svými rodiči (popř. i praro-
diči, tetami atp.), aby si všichni po kulturním
vystoupení a splnění úkolů v pěti komnatách
zasloužili svůj první slabikář.
V pondělí 23. listopadu měly děti ve školní družině
akci nazvanou Cestování časem. Také za asistence
rodičů putovaly do minulosti a vyzkoušely si někte-
ré činnosti, které bylo zapotřebí dělat v pravěku,
starověkém Egyptě a ve středověku.
Hned nato, ve středu 25. listopadu, si děti, které se
chystají k zápisu, mohly poprvé vyzkoušet, jaké to je
ve škole, jak se sedí za školním stolkem a jak se
poslouchá paní učitelka. Akce nazvaná Zápis nane-
čisto aneb Sedm klíčů od pohádky již má tradici a
bude na ni navazovat v lednu Škola nanečisto, kde
budoucí prvňáčci udělají další krůček ve zvykání na
školu.
Ve čtvrtek 3. prosince se představil, zájemcům z lito-
myšlské veřejnosti, se svými aktivitami divadelní
kroužek při školní družině, který zahrál Šmoulí
vánoční pohádku, doplněnou hudebními klipy z
Rebelů a vystoupeními kroužku mažoretek.
Poslední akcí v tomto roce bude ve čtvrtek 17. pro-

since již opět tradiční zpívání na schodech, při kte-
rém se děti i s rodiči načas rozloučí se školou před
vánočními prázdninami. Při té příležitosti bude
interiér školy vyzdoben výtvarnými pracemi školní
družiny. Zvláště na tuto akci zveme všechny, kdo
mají rádi předvánoční setkání a doufáme, že nám
tyto akce nenaruší chřipková epidemie.
A pak po Vánocích poběží život školy dál. Proběhne
lyžařský kurz pro „osmáky“, škola opět bude organi-
zovat okresní kolo v olympiádě v anglickém jazyce,
ale to už bude rok 2010.

Pavel Jakl, foto Kamila Voříšková

Oznámení Poradenského střediska
Českého klubu nedoslýchavých HELP 

Dne 10. prosince od 9.00 do 12.00 proběhne v prosto-
rách Klubovny Domova důchodců Pod školou konzul-
tační den pro osoby, které mají sluchové problémy a
potřebují odbornou radu a pomoc. Jedná se o pora-
denské a sociálně aktivizační služby, pomoc při výbě-

ru naslouchátek, jejich případná úprava nebo oprava,
dále je možné získat kontakty na zařízení poskytující
odbornou pomoc. Na setkání s vámi se těší

Jiřina Jarešová a Vladimír Král,
Poradenské středisko ČKNH Ústí nad Orlicí

Úspěšní včelaři: zleva František Pešina junior, František
Pešina senior, Radoslava Pešinová a Vlastimil Pešina.
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Pohled ze zahraničí 
do naší mateřské školy
Ve dnech 8. - 14. listopadu jsme v Litomyšli v naší
Vyšší odborné škole pedagogické a Střední peda-
gogické škole již počtvrté přivítali v rámci výměn-
ného pobytu dvacetičlennou delegaci
z partnerské školy ve Wandlitz, malého německé-
ho městečka, ležícího nedaleko Berlína, která
svým pedagogickým zaměřením odpovídá naší
škole. 
Úterní dopoledne bylo věnováno hospitaci v lito-
myšlských mateřských školkách (MŠ). S kamarád-
kou jsme se ujaly šestičlenné skupiny německých
studentů a společně s nimi se vydaly prohlédnout
si MŠ Lidická. Přivítala nás jedna z učitelek
a podala nám základní informace týkající se pro-
vozu zařízení. Následovala krátká prohlídka.
Poté jsme byli zavedeni do oddělení nejstarších
dětí, které právě vyráběly z keramiky stojánky
na tužky. Němci shlédli vybavení třídy. Mnohé
hračky chtěli sami vyzkoušet, čímž si malé kama-
rády rychle získali. Rozdílná řeč nepředstavovala
žádnou překážku.
Zavítali jsme ještě do jedné skupiny, kde probíhal
obvyklý dopolední program. Děti poznávaly, komu
a pro jakou příležitost jsou určeny různé kusy
oblečení. Německým kolegům se činnost velmi
líbila. Ocenili zejména propojení různých oblastí
předškolní výchovy. S paní učitelkou jsme disku-
tovali o rozdílech mezi mateřskými školami v obou
zemích. Naše hosty udivily zejména nízké měsíční
poplatky, zároveň však byli doslova šokováni roz-
dílností platového ohodnocení u nás a v Německu. 
Nečekaný úspěch sklidila fazolová pomazánka,
kterou měly děti ke svačině. Našim zahraničním
přátelům zachutnala natolik, že si v kuchyni vyžá-
dali recept.
Myslím, že dopoledne strávené v MŠ se německým
studentům velmi líbilo a poskytlo jim mnoho
inspirace pro praxi. Ostatně i pro nás dvě, dopro-
vázející Češky, byla hospitace velkým zážitkem.
Vedle pedagogických postřehů jsme si totiž odne-
sly i obrovské množství překladatelských zkuše-
ností.                          Text a foto Kateřina Boháčová,

VOŠP a SPgŠ Litomyšl

Škola za naší školou

Dva roky po zadání studie Zahradně architektonické
řešení kolem ZŠ Zámecká (ing. Červinková) byla
na jižní straně školního areálu v listopadu dokončena
celková přeměna dosud opomíjeného a málo využíva-
ného prostoru. Dobrá věc se podařila díky úspěšným

žádostem o poskytnutí grantových finančních pro-
středků z Pardubického kraje v letech 2008 a 2009
(celkem 50 tisíc korun), prostředkům z rezervního
fondu školy, sponzorským darům a velké vstřícnosti
finálního realizátora firmy Petr Vavřín - ARS II Lito-
myšl. Ruku k dílu přiložili také žáci, učitelé a nepeda-
gogičtí pracovníci školy.
Na jaře tedy bude připravena „k použití“ zbrusu
nová Škola za školou – prostor pro výuku v přírodě
s malou naučnou stezkou, která nabídne žákům
ukázky některých přírodních společenstev, přede-
vším vřesovištních a suchomilných porostů a křovin.
V tomto příjemném prostředí se bude jistě dařit také
aktivitám školní družiny, rozhodně ho o přestáv-
kách a po vyučování ocení i žáci školy či klienti sou-
sedního Centra sociální pomoci. 
Jsme rádi, že budeme moci nabídnout všem uživate-
lům pěkné přírodní prostředí, které vyváží proměnu
jiné části školního pozemku na malé parkoviště. 

Text a foto Martina Kršková, ZŠ Zámecká

Vánoční slevy
až 5.000 Kč

Prodej vánočních
stromků

od 1. prosince
Natura 2000, s.r.o.

Nádražní 1217, Litomyšl
Tel. 461 613 006

Konfekce Eva Plchová děkuje všem zákaznicím
za projevenou přízeň

na prodejně Smetanovo nám. 125, Litomyšl.
Prodej byl zrušen z důvodu ukončení nájemní smlouvy.

Najdete nás:
Česká Třebová, Podbranská 89, tel. 736 760 200

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

Zároveň Vám přejeme příjemné prožití svátků vánočních.
Eva Plchová a Martin Plch

PRODEJ
DB 1+1
po rekonstrukci,
možný převod 

do OV.
Volný ihned!

Cena 890.000 Kč
(dohoda).

Tel. 777 621 850
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Česko-německé 
přátelství na II. ZŠ
Ve druhé polovině října uskutečnila ZŠ U Školek v Lito-
myšli výměnný pobyt se školou z německého Burgsin-
nu, ze kterého přijelo 17 žáku v doprovodu dvou
pedagogů. Německé i naše děti společně prožily týden
plný zážitků. Podnikaly výlety do Liberce, Nových
Hradů i Budislavi. V Litomyšli navštívily městský úřad,
prohlédly si zámek, Klášterní zahrady, některé si
zahrály bowling v hale Sport na Černé hoře, jiné závo-
dily v A-kart aréně. Pobyt byl ukončen diskotékou
a spaním ve škole. 
Byl to náročný, ale krásný týden a pro děti velká zku-
šenost, při níž navázaly mnohá přátelství. Už nyní se
těší na květen a cestu do Burgsinnu.
Tímto bychom chtěli za rodiče poděkovat paní učitelce
Lence Ondráčkové za velmi náročnou přípravu, práci
a organizaci celé akce. 

za rodiče zúčastněných žáků Renata Kalivodová
a Věra Tomanová, foto Renata Kalivodová

Gymnázium opět v mezinárodním projektu Comenius
Na začátku října tohoto roku se Gymnázium Aloise
Jiráska opět zúčastnilo mezinárodního projektu
Comenius, do kterého jsou kromě naší školy zapojeny
také školy z Francie, Itálie a Holandska. V rámci toho-
to projektu nás ve dnech 7. - 11. října navštívili učite-
lé a studenti partnerských škol. Učitelé byli ubytováni
v hotelu a studenti v rodinách našich spolužáků, kteří
letos na jaře pobývali čtyři dny v Paříži.
První večer strávili francouzští studenti ve „svých“
rodinách. Druhý den ráno jsme se všichni sešli
ve škole a proběhlo oficiální uvítání celé zahraniční
delegace, tedy studentů i jejich učitelů. Poté jsme
studenty provedli naší školou a ukázali jim, jak pro-

bíhá výuka některých našich předmětů. Zahraniční
učitelé a učitelé našeho gymnázia, kteří jsou do pro-
jektu zapojeni, mezitím pracovali na přípravách dal-
šího setkání, které se uskuteční příští rok
v Holandsku. 
Odpoledne jsme se prošli po litomyšlském náměstí
a ukázali jim nejvýznamnější a nejkrásnější části
města, zejména Klášterní zahrady a zámek, s jehož
historií je seznámil anglicky mluvící průvodce. Další
den dopoledne se studenti opět zúčastnili naší
výuky a odpoledne jsme si společně zahráli bowling.
V sobotu ráno se francouzští studenti rozloučili
s rodinami, kde poslední tři dny pobývali, a spolu

S radostí do solné jeskyně
V naší mateřské škole je otužování a péče o zdraví dětí
důležitou součástí našeho školního vzdělávacího
plánu. Během celého roku plánujeme aktivity podpo-
rující imunitu a zdraví dětí tak, aby na sebe přirozeně
navazovaly a byly účinné.
V letních měsících často pobýváme v přírodě, na škol-
ní zahradě, koupeme se a pořádáme pěší výlety
do okolí Litomyšle (na Suchou, do Nedošína apod.).
Od podzimu do jara se pravidelně 1x týdně saunujeme.
Většina rodičů tuto aktivitu vítá a děti si saunování
náramně užívají. V sauně si vyprávíme pohádky, rýmu-
jeme a také někdy držíme „bobříka odvahy“, když nám
na chvíli zhasne světlo. Je to legrace. Na saunování
navazuje předplavecký výcvik pro předškoláky.
V loňském roce se naskytla další možnost, která posi-
luje imunitu a zdraví dětí – solná jeskyně. Zvažovali
jsme, zda tuto aktivitu zařadit či nikoli, ale prohlídka,
za účasti manželů Odstrčilových, nám přiblížila klady
solné jeskyně a prostředí nás příjemně naladilo. Zača-
li jsme proto s dětmi pravidelně do jeskyně docházet.
Pobyt pro děti je pro rodiče finančně příznivý. Děti
absolvují 10 návštěv po 45 minutách. Po příchodu
do jeskyně se všichni usadí na lehátka, přikryjí se
hebkou dekou a pan Odstrčil dává dětem 3 hádanky „
z oboru“ (pohádky, hračky, naše město, dokonce
i jméno našeho pana prezidenta). Kdo uhodne, čeká
ho odměna. Poté děti 20 minut poslouchají pohádku
a dýchají nosem vlhký vzduch. Zajímají je barevná
světla na stěnách a zvuky solného jezírka. Dalších 25
minut si hrají s kyblíčky, lopatkami, staví hrady
a kreslí si prstem do soli z Mrtvého moře v přírodní
formě. Díky prostorám, ve kterých se jeskyně nachází,
je až 70% vlhkost. Tím je jeskyně jedinečná. Dýchá se
nám skvěle!

V loňském roce jsme se zapojili do projektu „Zdravé
děti“ - sledovali jsme, jak se projevuje pobyt v solné
jeskyni na procentu nemocnosti. Z průzkumu jedno-
značně vyplynulo, že děti docházející do solné jeskyně
jsou o 50% méně často nemocné než děti, které do jes-
kyně nechodily. Proto jsme se rozhodli nabídku man-
želů Odstrčilových i v letošním roce využít.
Musím říci, že rodiče mají o tuto nadstandardní aktivi-
tu pro své děti velký zájem. Bohužel však není možné,
z časových důvodů, všem rodičům vyhovět.

Mgr. Vítězslava Borovičková, ředitelka I. MŠ, 
foto Iva Gavendová

Gymnazistky na výměnném pobytu na Tchaj-wanu

V minulém školním roce navázalo Gymnázium Aloise
Jiráska v Litomyšli mezinárodní spolupráci se střed-
ní školou Jhong Jheng Municipal High School
v tchajwanském Kaohsiungu. Prvním krokem
v rámci tohoto studentského výměnného programu
byl třítýdenní pobyt čtyř studentek a jedné učitelky

v Kaohsiungu, druhém největším městě Tchaj-wanu.
Tchajwanští studenti by naopak měli přijet do Lito-
myšle někdy během tohoto školního roku.
Na Tchaj-wan jsme odletěly 21. října. Po čtrnáctiho-
dinovém letu nás na letišti přivítala delegace naší
partnerské školy. Náš pobyt byl zahájen oficiálním
uvítáním a tiskovou konferencí ve škole. Odpoledne
si potom studentky odvezly hostitelské rodiny
do jejich nových domovů. 
Náš program v následujících třech týdnech byl velmi
nabitý. Všední dny jsme trávily od sedmi do pěti
hodin ve škole, o víkendech náš čekala spousta výle-
tů v okolí Kaohsiungu, některé studentky se se
svými novými rodinami podívaly i do hlavního města
na severu země.
Škola pro nás připravila speciální rozvrh. Některé
vyučovací hodiny trávily naše studentky ve třídách
společně s tchajwanskými studenty, například
hodiny angličtiny, hudební výchovy, tělocviku,
tedy tam, kde se domluvily anglicky. Mnoho vyučo-
vacích hodin připravili učitelé jen pro nás, kdy

s učiteli jsme se vydali do Prahy. Navštívili jsme
Pražský hrad, Karlův most, Staré Město a další
významné historické památky. K večeru jsme se
s našimi novými přáteli rozloučili a my jsme odjeli
zpět do Litomyšle, zatímco zahraniční studenti
a jejich učitelé přespali v pražském hotelu a v nedě-
li ráno odletěli zpět do svých domovů.
Tato akce pro nás měla veliký význam. Umožnila nám
konverzovat cizími jazyky, především anglicky, a tak
si v praxi vyzkoušet naše znalosti. Podle reakcí
našich hostů si myslíme, že i jim se návštěva Lito-
myšle líbila a třeba se sem někdy v budoucnu rádi
vrátí.                 Andrea Tláskalová a Tomáš Hospůdka

výuku vedl místní učitel v čínštině a některý z ang-
ličtinářů pro nás překládal. Tyto hodiny byly pro nás
obzvláště zajímavé, protože jsme v nich mohly blíže
poznat tchajwanskou kulturu, seznámily jsme se
s technikou čínské malby, kaligrafií, věštěním
podle Knihy proměn, nejdůležitějšími čínskými
svátky nebo vařením tradičních pokrmů. Pro všech-
ny byly velkou výzvou tréninky v čínském bojovém
umění kung-fu.
Pobyt byl zakončen prezentacemi našich studen-
tek, ve kterých se s hostitelskými rodinami, studen-
ty a učiteli školy podělily o dojmy a fotografie, které
získaly během tří týdnů v Kaohsiungu. Loučení
s Tchaj-wanem pro nás nebylo lehké. Potkaly jsme
zde velmi přátelské a pohostinné lidi, našly zde
nové přátele a poznaly životní styl a kulturu tolik
odlišnou od té naší. Tato životní zkušenost byla
pro nás všechny velmi přínosná. Doufejme, že pro-
gram studentské výměny mezi našimi školami bude
i nadále takto úspěšně pokračovat.

Text a foto Helena Žďárová

KOUPÍM DRUŽSTEVNÍ BYT:
zadlužený, s exekucí, nebo s jinou

právní vadou. Tel. 604206419 
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KOS opět na turné v zahraničí

Stalo se již tradicí, že sbor KOS  VOŠP a SPgŠ Litomyšl
vyráží každoročně na zahraniční turné. Po loňské
návštěvě Calgary se letos znovunavrátil do Nizozemí,
tedy do míst, kde to důvěrně zná. KOS tentokrát přijal
pozvání tamního sboru Vrolik, který při příležitosti
oslav desátého výročí svého vzniku pořádal slavnostní
koncert, na němž vystoupil mimo jiné i další litomyšl-
ský sbor – Vlastimil.
Pro nás, KOSáky, byl však připraven mnohem bohatší
program, než jen výše zmíněný koncert. První zastáv-
kou nám bylo německé přístavní město Emdem, kde
jsme byli přijati v sále městské radnice na čajovém
ceremoniálu, provedeni bývalým bunkrem předělaným
na kulturní dům, a večer jsme pak zpívali v místním
kostele. Speciální byl tento koncert v tom, že jsme jej
prvně odzpívali v nových krojích. Ještě týž večer nás
autobus převezl do Holandska, konkrétně do měst
Delfzijl a Loppersum, v nichž jsme po tři noci přebýva-
li v rodinách.

Během tohoto času jsme navštívili kupříkladu hudeb-
ní akademii Konzervatoř prince Clause v Groningenu,
po které nás provedl český student učící se hru na var-
hany a cemballo. Následně jsme zde prováděli works-
hop, v němž jsme studenty konzervatoře učili
sborovou skladbu Gloria Musica od Jana Míška, kterou
litomyšlští příznivci KOSu jistě dobře znají z našich
koncertů.
O tom, že letošní turné bylo nejen koncertní, ale rov-
něž poznávací, svědčí návštěva historického skanzenu
v městečku Warffum a nejseverněji položeného
holandského přístavu Noordpoldejzijl, který je
pro svou výjimečnost dokonce zapsán mezi památky
UNESCO. Za zmínku jistě stojí i malířský workshop
v delfzijlském mlýnu Adam, či prohlídka cenné sbírky
hudebních nástrojů v Rodenu.
Nenechte se však mýlit, i na koncerty došlo. Vystoupi-
li jsme na konzervatoři v Groningenu a spolu s vokál-
ním souborem IVAK, jehož sbormistryní je naše
dlouholetá přítelkyně Nanny ter Wiel, se podělili
o společný koncert ve městě Middelstum.
Zmíněn již byl Roden, partnerské město Litomyšle,
který se stal naší druhou zastávkou. A budeme na ni
jistě dlouho vzpomínat, jelikož velmi přátelští členové
sboru Vrolik připravili příjemný společenský večer se
spoustou pohoštění, hudby a tance. Právě zde jsme se
setkali jak s Vlastimilem, tak i s dalším pozvaným hos-
tem ze zahraničí, slovenským sborem Chorus Minor
z Levoče.
Ubytováni jsme tentokrát nebyli v rodinách, ale v mlá-
dežnické ubytovně, jejíž zvláštností je, že nemá poko-
je označené čísly, nýbrž názvy vybraných měst
Beneluxu. Čili je možné ubytovat se v Amsterodamu,
Bruselu či Bruggách, jak je libo. Z této ubikace jsme

Na Zámecké základní škole strašilo
Úterní podvečer 27. října byl na 1. ZŠ Zámecká jako
každoročně v tomto podzimním čase věnován všem
příšerám, přízrakům, strašidlům a čarodějnicím.
Nastala opět doba našeho halloweenského řádění.
Děti ze druhých až šestých tříd dorazily v rozličných
strašidelných maskách, aby si zakřepčily a zkusily
štěstí hned v několika soutěžích. Již tradičně bylo
vyhlášeno klání o nejkrásněji vyřezanou a nazdobenou
dýni, kterých se nám letos sešlo opravdu hodně. Tento
rok poprvé se z těchto krásných dýní mohli potěšit i
návštěvníci zámeckého sklepení, protože jsme je
zapůjčili ke stylovému zakončení turistické sezóny na
litomyšlském zámku. 
Znovu bylo velmi těžké vybrat mezi účastníky nejsty-
lovější masku, protože jedna byla „vypečenější“ než
druhá. Soutěžení o ceny vyvrcholilo, poprvé v historii
pořádání halloweenského setkání, pravým a nefalšo-

vaných tancem. Do varu nás dostaly výborné tanečni-
ce Nikča a Lucka, které si k této příležitosti vytvořily

vlastní choreografii. Velice nás potěšilo, že tentokrát
si tanec vychutnal snad úplně každý a mnozí byli za
své taneční kreace samozřejmě sladce odměněni.
Pak už se všichni těšili na hlavní bod programu, což
bylo prolézání tajuplných doupat skrývajících se v set-
mělém přízemí školy. Vyzkoušeli si různé strašidelné
disciplíny: „lovení kořisti“ (housek), vyšplhání točité-
ho schodiště, zametání koštětem na rychlost i přes-
nost, dýňový bowling, házení příšerami na cíl,
přenášení všeho možného z místa na místo a bezpo-
chyby nejatraktivnější bylo hledání písmen ve skleni-
cích neznámého obsahu (pracovně nazvané „sajrajt“).
Děkujeme za pomoc našim kolegům učitelům i žákům
osmých a devátých tříd a doufáme, že příští rok si to
všichni zase pořádně užijeme.

Alena Večeřová, foto Pavla Bogdanová

pak poslední večer vyjížděli za hlavním bodem progra-
mu, slavnostním koncertem pořádaným sborem Vrolik
v prostorách kostela Op de Helde. Všechny zúčastněné
sbory dostaly prostor pro samostatné vystoupení,
ve druhé polovině koncertu pak byla provedena spo-
lečně nastudovaná díla Missa Brevis Josepha Haydna 
a Óda na radost od Ludwiga van Beethovena.
Úspěch sklidil jak celý tento projekt, tak i samostatné
koncerty sboru KOS. Každé vystoupení bylo provázeno
potleskem ve stoje a velkým zájmem publika o sborová
CD. Ohlasy posluchačů jsou jistě tím nejlepším podě-
kováním vedení VOŠP a SPgŠ Litomyšl, rodičům zpěvá-
ků a zpěvaček, i našim sborovým vedoucím Milanu
Motlovi a Ondřeji Kleinerovi. 
Více podrobností nejen o holandském turné je možné
nalézt na internetových stránkách sboru www.sbor-
kos.cz.

Josef Vajrauch, foto Milan Motl (snímek vlevo),  
Eva Jílková (snímek dole)

Žáci z partnerské školy z Burgsinnu přijeli do Litomyšle
Ve dnech 19. - 24. října proběhla na ZŠ U Školek
úplně první partnerská výměna žáků ze školy
v Burgsinnu. Přijelo 17 žáků osmých a devátých
tříd v doprovodu 2 učitelů. Žáci bydleli v hosti-
telských rodinách. Tohoto projektu se výborně
zhostili žáci především 7.A, 8.B a 9.A. 
První večer byl velmi náročný. Jazyková bariéra
a strach z neznáma byl velký. A to, jak pro naše
i německé děti, tak i pro rodiče. V úterý ráno
jsme se sešli ve škole, ale zbytek týdne byl napl-
něn výlety a různými aktivitami. Čtvrteční večer
jsme společně s kolegy, rodiči a našimi kolegy
Susanne a Winfridem strávili příjemné chvíle
plné veselého vyprávění různých zážitků

z posledních dnů. Příjemné prostředí naší školy
dozdobily svojí nápaditostí naše kolegyně Lída
Drobná a Líba Břeňová, které se spolu s ostatními
členy našeho pedagogického sboru postaraly
o výborné občerstvení.
Páteční večer byl nezapomenutelným zážitkem
pro všechny žáky. Pobyt jsme zakončili ve škole dis-
kotékou, která slavila úspěch především díky výbor-
né hudbě, o kterou se postarali žáci Dan Kult, David
Hanák a Dominik Lenoch. Po diskotéce nás čekala
poslední společná noc, a to v naší tělocvičně. Ráno
bylo velmi smutné, neboť všichni žáci si uvědomova-
li, že čas loučení nadešel. Nezbývá než se nedočkavě
těšit na 3. května 2010, kdy se naši žáci vypraví

za svými novými kamarády do Burgsinnu.
Musím říci, že tento velmi náročný týden zvlád-
li všichni na výbornou. Do projektu se zapojili:
6.A: Daniel Ondráček, 7.A: Tereza Voříšková,
Kateřina Kočí, Kateřina Šislerová, Veronika
Kovářová, Eva Strnadová, Daniel Krejbych,
Daniel Šafařík, Tomáš Novák, Martin Fikejs,
Dominik Kalivoda, Josef Toman, 8.B: Eliška
Dvořáková, Nikola Ondráčková, Tomáš Janecký,
9.A: Adéla Krejbychová a Dagmar Rybová. Velký
dík patří především rodičům našich žáků, kteří
stejně jako jejich děti měli odvahu a do tohoto
projektu se s námi zapojili. Děkuji vám.                 

Lenka Ondráčková
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Jak jsme svítili sluncem v Zambii 
Na následujících řádcích najdete pokračování článku
z listopadové Lilie od předsedy národní sekce a vicepre-
zidenta evropského sdružení Eurosolar pro obnovitelnou
energii Milana Smrže, který bude mít přednášku na toto
téma 7. prosince od 19.30 v zámeckém infocentru. Před-
náška nese název Jak jsme sluncem svítili v Zambii a jak
bychom mohli v Čechách“. Cílem sdružení Eurosolar je
úplná náhrada současného energetického systému
obnovitelným. 
Před návštěvou Sinkaly jsem měl obavy, že pan profe-
sor je placen velikými společnostmi, které se etablují
na africkém kontinentě, chtějí zakládat obrovské
jatrophové plantáže a z oleje ve velkém vyrábět biodi-
esel. S ohledem na technologii jeho výroby, především
na velikou spotřebu prací vody je zřejmé, že taková
výroba nemůže nijak prosperovat v suchých oblastech.
Jinak je tomu s přímým využitím oleje. Ten kdo jej
vypěstoval, jej sám sklidí a v regionálním, třeba druž-
stevně vlastněném lisu, získá olej. Získaný olej lze
využít mnohým způsobem. Po drobné úpravě jej lze
použít místo dieselu, jak v stacionárních, tak automo-
bilových motorech. V době stále se zvyšující ceny ropy
a jejích derivátů je taková možnost důležitá především
pro rozvojové země. Pan profesor hovoří, že hlavním
smyslem a formou obnovitelné energetiky je její
decentralita a diverzita. Padá mi kámen ze srdce. Mož-
nosti jatrophy jsou mnohem širší než jenom výroba
biodieselu.  Správně prováděná agroforestace může
zastavit odlesňování, a protože se jatrophové stromky
nehodí na výrobu dřevěného uhlí a budou-li dávat
další užitek, nebudou zničeny.
Kupujeme přes stovku jatrophových sazenic a více než
nahrazujeme stromy, které jsme museli vykácet kvůli
instalaci větrné turbíny. 
V příštích dnech dokončujeme druhou fotovoltaic-
kou střešní sestavu na klinice NIP, která od roku 1994
spravuje oblast s devíti tisíci osobami. Klinika vede
dokumentaci pacientů, očkuje děti, provádí školení
a prevenci v oblastech plánování rodiny, HIV, tuber-
kulózy, malárie, sanitace, vody, a léčí případy, které
u nás řeší praktický lékař. To vše, vždy se širokým
úsměvem, obstarávají tři lidé. Zdravotní sestra,
mladý muž s funkcí „environmental officer“ a správce
budov.
Rozvojová pomoc má různou formu. V minulém roce
jsme se v Zambii setkali s českou dívkou, která přije-
la z České republiky přednášet do Zambie o demokra-
cii. Přijela ze země, v níž po dvaceti letech není zákon
o referendu; přijela do země, kde je účast občanů
na řízení na všech úrovních vyšší než u nás. Od nej-
nižší lokální úrovně, kterou můžeme během svého
působení dobře sledovat, až po probíhající celonárod-
ní tvorbu nové ústavy. Byla podobná diskuze u nás?

Názory našich občanů, pakliže se odlišují od oficiál-
ních tezí, nikoho nezajímají. Problém se označí jako
příliš složitý a tomu by přece občan nerozuměl.  Uči-
telka demokracie přijela ze země, jež se rozdělila,
aniž by se na to zeptala svých občanů. Naši černí přá-
telé nám to připomenou vždy, když říkáme, že jsme
z České republiky a oni odpovídají - ano známe -
z Československa. Troufám si říci, že jejich znalosti
o nás jsou přesto vyšší než české povědomí o Zambii.
Dokumentujeme, jak se zlepší funkce centra i kliniky,
jak vzroste počet aktivit a klientů a jak se zvýší kvalita
poskytovaných služeb. Již nyní je zřejmé, že klinika
ušetří docela zajímavou částku za nákup paliva
na provoz veliké lednice s očkovacími séry a vakcína-
mi. Ledničku lze rovněž provozovat na elektřinu, aniž
by se musela dolévat drahým parafinovým olejem.
Jedno odpoledne přichází stařičký reverend ze sou-
sedství a říká, že jeho žena má bolesti. Přináší lékař-
skou zprávu a já čtu o podezření na rakovinu prsu.
Dávám reverendovi balíček dražé proti bolesti a zdů-
razňuji, že to je jenom dočasné řešení.  Přichází příští
den a děkuje. Ač jsem nebyl vychován k žádné nábo-
ženské víře a moje orientace je spíše orientální, jeho
starozákonní slova mě dojímají. S kolegy navštěvuje-
me jeho domek a maličký kostelík s trámky, které
pomalu rozežírají termiti. 
Poslední úterý je v komunitním centru slavnostní pře-
dání, kterého se účastní množství lidí. Volení zástupci
samosprávy i kmenoví náčelníci. Většinou jsou to staří
muži, kteří nevládnou angličtinou, a tak náš koordi-
nátor Brave Hanuka překládá do jazyka tonga. Vystu-
puje hlavní náčelník a posílá po nás díky našemu lidu
a vládě za projekt, který jsme ve spolupráci realizova-
li. Modlitba na počátku i na konci rámují slavnostní
dopoledne. Odcházíme na exkurzi po jednotlivých
zařízeních projektu a ukazujeme, že pumpa napájená
z fotovoltaických modulů spolehlivě pracuje a tryska-
jící voda je čistá a lahodná. Nemá železitou pachuť,
kterou nasbírala na pětatřicetimetrové cestě potrubím
z hlubin africké země k povrchu. Na africké poměry je
studna mělká. Jedním z výstupů včerejší porady náčel-
níků bylo také to, že je třeba drahá zařízení dát hlídat.
Kolem panelů napájejících čerpadlo se bude stavět
zeď. 
Občas můžeme číst, že rozvojová pomoc demotivuje.
Nemyslím si to. Nepřivážíme jenom materiál, ale i zna-
losti a dovednosti, které učíme; také přivážíme zájem
a přátelství k lidem, kteří jsou srdeční, mírumilovní
a nekonfliktní. Získáváme si je a oni si získávají nás.
Je to více než přeposílat prostředky z účtu na druhý,
jak navrhuje naše politická scéna. Nemyslím si, že by
přátelství demotivovalo. Právě naopak.

Milan Smrž

Počítače, paměť 
i univerzita
V roce 2010 pro vás Městská knihovna v Litomyšli opět
připravuje osvědčené vzdělávací programy. Jako první
nabízíme kurz Základy práce s počítačem a vyhledává-
ní na internetu. Kurz je určen pro úplné začátečníky
z řad seniorů, kteří se chtějí naučit pracovat s PC
a využívat služeb Internetu a elektronické pošty.
Cílem je umožnit starší generaci naučit se těmto zákla-
dům a pomoci jim překonat strach z nových technolo-
gií. Pomalejší tempo výuky a trpělivý výklad lektora je
„šitý na míru potřebám seniorů“.
Seniorům je také určen další, tentokrát už 11. ročník
Litomyšlské univerzity 3. věku. Jarní semestr bude
věnován astronomii a podzimní hudbě.
Kurzy trénování paměti proběhnou dva. První je určen
starší generaci. Je to kurz pro začátečníky (10 lekcí)
a bude zahájen ve středu 20. ledna 2010. Další je
pro zájemce z řad široké veřejnosti (5 lekcí) a začne
v pondělí 18. ledna 2010. Trénování paměti je nejen
efektivní nástroj proti mentální deterioraci, ale také
rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. Člověk, který si
dokáže zapamatovat, co potřebuje, je soběstačnější,
sebevědomější a lépe se orientuje v dnešní společnosti. 
Na všechny programy se můžete přihlásit v čítárně
Městské knihovny - pondělí , úterý, čtvrtek, pátek
od 8.00 do 16.00, na telefonu 461 612 068 nebo na e-
mailové adrese: peknikova@knihovna.litomysl.cz;
janatova@knihovna.litomysl.cz. Na kurzy trénování
paměti přijímáme přihlášky již nyní. 

Zdeňka Janatová a Iva Pekníková

Vánoční výstava
patchworku

Spolek patchworku Litomyšl (SPL), o.s. pořádá letos
vánoční výstavu patchworku „...mezi hvězdami“ v pro-
storách Muzea a galerie ve Svitavách. 
Výstavu jsme zahájili vernisáží v sobotu 14. listopadu
a potrvá do 31. ledna 2010. V jejím rámci pořádáme
v neděli 6. prosince po celý den ukázky ručního šití
a v neděli 31. ledna veřejnou šicí dílnu. 
Přijeďte za námi načerpat inspiraci pro dlouhé zimní
večery.  
Ráda bych touto cestou ještě poděkovala všem člen-
kám za neutuchající nadšení a činnost, všem našim
sponzorům, spolupracujícím organizacím za veškerou
pomoc a konečně i našim rodinám a partnerům
za trpělivost a pochopení. 
Přejeme vám všem hodně zdraví a pohody v novém
roce 2010!

za SPL text a foto Monika Rambousková

Vánoční koledování s Dechovým
orchestrem Smetanova domu

V prosinci tohoto roku se zapojíme do hudebního
programu doprovázejícího tradiční adventní trhy
na Smetanově náměstí v Litomyšli, kde naším
vystoupením zpříjemníme chvíle nákupů vánočních
dárků, popíjení horké medoviny a svařeného vína.
S orchestrem připravujeme i tradiční vánoční kon-
cert. 
Ve středu 16. prosince v 19.30 zveme všechny příz-
nivce dechové i vážné hudby do Smetanova domu
v Litomyšli. Přijďte mezi nás načerpat vánoční klid-
nou atmosféru, pozastavit se v každodenním shonu
a poslechnout si, jak se Vánoce slaví v cizích zemích
nebo kterak lidé oslavovali „příchod Ježíška“
v časech dávno minulých. Poslechem známých
i méně známých koled a vánočních melodií si všich-
ni navodíme tu pravou sváteční náladu. V podání

našich zpěváků uslyšíte skladby Jindřicha Pravečka,
Františka Kmocha, Karla Vacka, Bedřicha Smetany,
Antonína Dvořáka a dalších. Večerem bude provázat
pan Vladimír Šauer.
Dirigent dechového orchestru Jiří Tomášek, spolu se
všemi muzikanty, přeje vám všem krásné a pohodo-
vé Vánoce, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do nového roku.              za orchestr Šárka Hrubešová

pozvánky

Hledám společníka
a externistu 

do zavedené obchodní firmy
a externistu VŠ, SŠ. Tel.: 606 223 698.

Koupím byt 1+1 nebo 2+1
v Litomyšli. Platím hotově.

Kontakt: 602 326 090.
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Rozpis služeb
stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00-11.00)

5. - 6. prosince - MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
12. - 13. prosince - MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
19. - 20. prosince - MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel.: 461 100 497
24. prosince - MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 619 670
25. prosince - MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 724 635
26. prosince - MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 614 614
27. prosince - MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel.: 461 613 827
28. prosince - MUDr. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
29. prosince - MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501
30. prosince - MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel.: 461 724 423
31. prosince - MUDr. Teplý Michal
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
1. ledna 2010 - MUDr. Veselíková Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel.: 461 614 569
2. - 3. ledna 2010 - MUDr. Zeman Oldřich
Polička, 1. Máje 606, tel.: 733 152 435
9. - 10. ledna 2010 - MUDr. Pokorná Jana
Litomyšl, ul. 9. května 809, tel.: 461 615 414

Byli jsme na návštěvě v Burgsinnu
Ve dnech 10. - 13. října jsme společně s paní učitel-

kou Vendulkou Hýblovou a panem ředitelem Danie-
lem Janatou navštívili poprvé partnerskou školu
v Burgsinnu. I když je Burgsinn velmi malé městeč-
ko s 2.300 obyvateli, čekalo na nás veliké překvape-
ní v podobě kouzelné školy s milými kolegy
a bezvadnými dětmi. 
Škola v nás zanechala velký dojem. S paní učitelkou
Hýblovou jsme si smutně posteskly nad krásnou
sborovnou, ve které se každou přestávku schází celý
pedagogický sbor. Stejně jako to bylo dříve u nás
ve škole. 
Žáci 8. třídy pod vedením pana učitele Söllnera nás
provedli Burgsinnem a podali nám výklad o historii
jak v německém, tak i v anglickém jazyce. Velice
milé bylo i oficiální přijetí naší delegace na radnici
radními z přilehlých vesnic. Radní se velice zajímali

o náš školský systém. Také naše školní jídelna byla
neustále diskutovaným tématem. 
Němečtí kolegové pro nás připravili velmi zajímavý
program, který nám umožnil blíže se seznámit s oko-
lím Burgsinnu a oblasti Würzburgu. Velkým překvape-
ním byla prohlídka rezidence ve Würzburgu s českým
výkladem. Spoustu času jsme však také věnovali pří-
pravě pobytu německých žáků v Litomyšli. 
Loučení bylo smutné, ale věděli jsme, že se brzy opět
shledáme. V naších srdcích zůstaly milé vzpomínky
na nádherné chvíle plné pohody, klidu a srdečné
atmosféry, kterými učitelé z Burgsinnu tyto naše
dny naplnili. 
Ráda bych touto cestou poděkovala kolegyni Ven-
dulce Hýblové, která s námi tuto návštěvu absolvo-
vala a byla mojí velkou oporou. 

Lenka Ondráčková, Základní škola U Školek

STIGA - HOKEJ - sál DDM
každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga
So 19.12. od 14.00 - 12. kolo Litomyšlského
poháru 2009
Basketbal - hala TJ Jiskra u koupaliště
6.12. od 10.30 a 13.00 - Litomyšl - SŠB Pardu-
bice (OP žákyň)
Bowling a squash - Sport areál s.r.o. 
1. a 8.12. - bowlingová liga
12.12. od 9.00 - turnaj neregistrovaných mužů
a žen
15.12. od 18.00 - soutěž dvojic v bowlingu
prosinec - zimní turnaj neregistrovaných mužů
(čtyřhra) - tenis
Billard centrum Litomyšl - Lidový dům
So 12.12. od 13.00 - Turnaj v karambolu - volná
hra, jednotlivci, startovné 100 Kč
So 26.12. od 13.00 - Vánoční turnaj jednotlivců
- 8 ball, startovné 150 Kč
Jezdecký areál - Jízdárna Suchá
Akce v kryté hale:
So 5.12. od 11.00 - Mikulášský rej pro děti -
mikulášské soutěže v maskách, jízdy zručnosti
a parkurové soutěže v podání princezen, čertí-
ků či čarodějnic, soutěž pro rodiče a děti
So 12.12. od 13.00 - Závěrečný veřejný trénink
- tři tréninkové parkury od 70 - 100 cm
Lední hokej - Krytý zimní stadion
Ne 6.12 od 17.00 - Litomyšl - Skuteč / muži 
Ne 13.12. od 17.00 - Litomyšl - Světlá nad Sáza-
vou / muži
Ne 20.12. od 17.00 - Litomyšl - Hlinsko / muži
Ne 3.1. od 17.00 - Litomyšl - Chrudim / muži
St 6.1. od 18.30 - Litomyšl - Chotovice / muži

Kam za sportem

www.LevnePNEU.com
Akce na nové zimní pneu:
165/70/13  725,- 185/65/15  1.085,-
165/70/14  880,- 195/65/15 1.125,-
175/65/14  990,- 205/55/16 1.450,-

Nové i použité pneu
a disky skladem.

PNEUSERVIS – 777 339 009
Kpt. Jaroše 405, Litomyšl



29

Divokej Bill v Kotelně
V současnosti jedna z nejpopulárnější českých kapel
vystoupí v pátek 18. prosince od 20.00 v klubu
Kotelna. 
Kapela Divokej Bill vydala v listopadu svoje páté řado-
vé album, které nese název Mlsná. Technologicky
i zvukově se Divokej Bill vrací ke svým začátkům –
album je z velké části natočeno analogově do pásu –
tedy tak, jak vznikl debut kapely Propustka do pekel.
„Návrat ke kořenům“ lze cítit i z repertoáru na albu –
silné melodie, rychlé, našláplé aranže. Kapela nena-
hrávala, jak je nyní obvyklé, každý nástroj zvlášť, ale
co nejvíce dohromady. V nahrávce pak pulzuje energie
jako na koncertech. 
Skupina Divokej Bill vznikla v roce 1998 v Úvalech
u Prahy. Na svém kontě má dosud čtyři řadová alba:
Propustka do pekel (2000), Svatá pravda (2001), Mezi
nima (2003), Divokej Bill (2006) a dvě živá CD/DVD
Lucerna Live (2004) a Rock For People (2007). Skupi-
na, která loni oslavila deset let existence společným
turné s Čechomorem a během své kariéry odehrála už
na 870 koncertů včetně dvou krátkých evropských
turné coby support žánrově i lidsky spřízněných brit-
ských Levellers, patří se svou fúzí folku, rocku a kelt-
ské hudby mezi nejpopulárnější kapely v ČR. 

Sestavu Divokýho Billa tvoří: Václav Bláha (kytara,
zpěv), Miloš Jurač (baskytara, zpěv), Štěpán Karbulka
(zpěv, tamburína, megafon), Adam Karlík (housle),
Roman Procházka (akustická kytara, zpěv), Jan Bártl
(banjo), Martin Pecka (akordeon) a Marek Žežulka
(bicí). 
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Knihkupectví
Paseka a v Music Clubu Kotelna za 250 Kč. 

Milan Kalibán, foto: promo foto

Hardcore-trash
metalová úderka
Krucipüsk 
V pátek 11. prosince vystoupí v litomyšlském Music
Clubu Kotelna liberecká hardcore-trash metalová
úderka Krucipüsk. Toto hudební seskupení nesoucí
název Krucipüsk vzniklo již téměř před 20 lety. Jeho
zakládajícím členem byl Tomáš Hajíček, který svou
démonickou a charismatickou osobností oslovuje své
fanoušky. V současné době patří k nejvyhledávanějším
kapelám u nás, což dokazuje i účast na všech velkých
festivalech a hojná návštěvnost jejich koncertů. Pod-
zimní turné Ámen 2009 navazuje na již započatou sérii
tzv. „vymazlených“ koncertů k vydání CD, jelikož se
setkávají s velkým ohlasem. 
Nové CD spatřilo světlo světa 1. listopadu tohoto roku.
Podzimní série koncertů fanouškům nabídne daleko
propracovanější scénu i dramaturgii. Na koncertech se
mohou těšit na velkou světelnou show, vynikající
zvuk, nezaměnitelný hlas a projev Tomáše Hajíčka
a kapely Krucipüsk. Součástí této šňůry bude předka-
pela The Coolers. 
Začátek koncertu je naplánován na 20.00. Vstupenky
lze zakoupit v předprodeji v Knihkupectví Paseka
a v Music Clubu Kotelna za 200 Kč.

Milan Kalibán, foto: promo fotoJiří Bílý a jeho hosté přispějí 
Středisku Respitní péče Jindra

Muzikant, kterému právě vyšlo nové CD pro děti
s názvem „Projdeme se po ZOO“ a který má za sebou
dvě úspěšná autorská alba „Neptej se“ a „Na tělech
ryb“, pozval do Litomyšle stejně jako v předchozích
letech několik velmi zajímavých hudebních hostů,
kteří spolu s ním vystoupí bez nároku na honorář.
Výtěžek ze vstupného bude věnován Středisku Respit-
ní péče Jindra v Litomyšli. Návštěvníci koncertu tak
budou moci znovu po roce strávit nejen příjemný večer
s písničkami, ale zároveň věnovat vánoční dárek těm,
kteří si ho určitě zaslouží. 
Těšit se můžete na pátek 11. prosince, kdy od 19.30
v sálech Evropského školícího centra vystoupí Jiří Bílý
se svým Bandem a malým dětským sborem, vedeným
Petrou Budigovou. Hosty v tomto roce budou: Eva
Emingerová, zkušená zpěvačka s příjemným hlasem

Litomyšlský rodák Jiří Bílý zazpívá na benefičním koncertu
v zámeckém pivovaru již počtvrté. 

a jazzovým feelingem, vokální kvarteto Přelet M.S.,
uvádějící folkovou hudbu s jazzovými a swingovými
prvky a písničkářské duo Slávek Janoušek a Luboš
Vondrák. 
Druhá část programu bude volnější, během občerstve-
ní se budou moci návštěvníci setkávat s účinkujícími.
Hrát jim k tomu bude pražská bluesová skupina B5,
zaměřená na cover verze takových světových blueso-
vých kouzelníků, jakými jsou např. Eric Clapton, John
Mayer a mnoha dalších. Večerem bude jako vždy prová-
dět Radovan Havel. 
Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v Infor-
mačním centru na Smetanově náměstí nebo přímo
před začátkem koncertu. 

Jan Pikna, foto Jana Crhová

„Ochutnávka nového
klubu“ v Naději
Ve čtvrtek 17. prosince od 14.00 do 17.00 se uskuteční
v Naději o.s. na ulici Matěje Kuděje 14 „Ochutnávka
nového klubu“ pro děti od 6 - 15 let. Přijďte se podívat
a zahrát si deskové hry klasické i moderní, šipky, stol-
ní fotbal, rébusy. Účast v klubu je zdarma.            -red- 

Vánoční schůzka
Kroužku Jihočechů
Ve čtvrtek 17. prosince od 17.00 se koná v Restauraci
u Slunce Vánoční schůzka Kroužku Jihočechů. Na pro-
gramu jsou zajímavosti z jižních Čech, vánoční vzpo-
mínky známých osobností a zpívání koled. Zahrát
koledy přijdou žáci litomyšlské ZUŠ.                       -red-

Adventní koncert 
v evangelickém kostele
Sbor evangelické církve v Litomyšli srdečně zve
na koncert, který se uskuteční třetí neděli adventní
13. prosince v 15.00 v evangelickém kostele
Na Lánech. 
Na programu jsou varhanní a houslové skladby J.
S. Bacha, K. Slavického, J. Suka, G. Ph. Telemanna,
A. Vivaldiho, J. A. Seelinga v podání absolventek
brněnské JAMU, varhanice MgA. Ivety Benešové
z Litomyšle a houslistky MgA. Petry Mimrové z Olo-
mouce. 
Dále také vystoupí litomyšlský evangelický pěvecký
sbor pod vedením MgA. Ivety Benešové a zazpívá
vánoční písně.                                                  Emil Vávra

pozvánky

Nabízí tyto služby:
• Kompletní ošetření pleti, čištění a masáž
• Speciální pleťové masky
• Peeling obličeje, úprava obočí, barvení řas

a obočí
• Depilace obličeje a těla
• Denní, večerní a svatební líčení

Vánoce jsou za dveřmi, obdarujte sebe a své blízké
poukázkou na kosmetické ošetření nebo dárkový-
mi balíčky značkové kosmetiky na různé typy pleti
podle Vašeho výběru.
Také se blíží plesová sezóna a Vy se můžete nechat
nalíčit v příjemném prostředí kosmetického studia. 
Těším se na Vaši návštěvu a přeji krásné prožití
vánočního svátků.

Renata Kubíková
Jabloňová 324, Litomyšl

tel. 461 615 147, 737 192 635

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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pozvánky

Adventní jízdy parních vlaků
také v Litomyšli

Akce se uskuteční v sobotu 19. prosince.
Dva páry zvláštních vlaků budou vedeny parní loko-
motivou 310 922 „Kačenka“ z České Třebové. V soupra-
vě bude také zařazen bufetový vůz s občerstvením a
prodejem propagačních předmětů. Pro děti bude ve
vlaku připravena Adventní nadílka.
Jízdu parním vlakem je možné zkombinovat s návště-
vou Adventních trhů na Smetanově náměstí v Litomyš-
li. Jízda parním vlakem se může stát příjemným
zpestřením sobotního dne jak pro milovníky parních
lokomotiv a železnice, tak i pro pamětníky parního
provozu a rodin s dětmi.
Nyní nezbývá, než jen doufat, že nám před akcí trochu
nasněží a po celý den bude přát slunečné počasí, aby
jízdy měly to pravé nostalgické kouzlo.

Martin Pelikán, foto www.chocen-litomysl.czJiž tradiční Mikulášské jízdy, které se každoročně
konají na lokálce z Chocně
do našeho města, letos
nahradí akce s názvem
„Adventní jízdy“, konané
pod záštitou KCOD Pardubice
(Krajské centrum osobní
dopravy) a Společnosti
železniční Česká Třebová.

Adventní prozpěvování
litomyšlských
zpěváčků

Před pár dny jsme zapálili první svíčku na adventním
věnci, a pro mnohé tak začal nejkrásnější čas v roce.
Zpěváčci litomyšlského dětského sboru (LDS) Pou-
pátka, Kvítek a Lilium se na toto období chystali již
pár měsíců. A není divu, vždyť nás v období adventu
čeká celá řada menších i větších vystoupení, koncer-
tů a soutěží. 
Na sborové zkoušky jsme ještě chodili v krátkých ruká-
vech, venku bylo 25 °C ve stínu, ale z oken Základní
umělecké školy B. Smetany se už linuly první tóny
vánočních koled. Ti, co procházeli zrovna kolem,
možná kroutili hlavami, ale věřte, že příprava více než
hodinového koncertu obnáší spousty hodin práce. 
Poslední listopadový víkend jsme odjeli doladit náš
vánoční repertoár na soustředění do Školy v přírodě
v Nekoři, kde kromě spousty zpívání zbyl čas
i na zábavu, soutěže a noční hru. Rovnou od autobu-
su jsme zamířili na náměstí, abychom svým zpěvem
vánočních koled zpestřili slavnostní rozsvícení
vánočního stromu. Na nejednoho z posluchačů tak
poprvé dýchla probouzející se vánoční nálada.
A jaká vystoupení nás ještě čekají ? V pondělí 7. pro-
since pojede Kvítek na první delší koncertní cestu –
na Vánoční koncert nás do Pardubic pozval dětský
pěvecký sbor Zpěváčci. V pátek 11. prosince odjíždí
Lilium až do Ostravy na celostátní soutěžní přehlídku
dětských pěveckých sborů „Vánoční akordy“. Naše
zpěváky bude hodnotit desetičlenná porota, složená
z předních odborníků na dětský sborový zpěv, z nichž
jmenujme např. MgA. a Mgr. Marka Valáška, Ph.D.,
který vyučuje sbormistrovství na Pedagogické fakul-
tě Univerzity Karlovy v Praze, Yurii Galatenka, sbor-
mistra opery Národního divadla moravskoslezského
v Ostravě nebo Josefa Zajíčka, sbormistra předního
českého dětského sboru „Novojičínský Ondrášek“.
Držte nám pěsti!
Následujícího dne, v sobotu 12. prosince, čeká „Kvít-
ky“ vystoupení na Vánoční výstavě v Lubné. V pondě-
lí 14. prosince vás Poupátka, Kvítek a Lilium srdečně
zvou na Vánoční koncert, který se koná v kapitulním
kostele Povýšení sv. Kříže od 16.30. Uslyšíte více než
stovku dětských hlásků, které se vám pokusí zpří-
jemnit předvánoční náladu. Našimi hosty budou
na oplátku pardubičtí Zpěváčci. 
Další předvánoční akcí bude vystoupení LDS Kvítek
a Lilium na Adventním trhu u pomníku Bedřicha
Smetany, a to v sobotu 19. prosince od 10.00. Naše
Adventní prozpěvování zakončí na zlatou neděli
„Kvítci“, kteří zazpívají pásmo vánočních koled
u místní kapličky na Pohodlí. 
A jakmile dozní poslední verš „Šťastné Vánoce vám
všem!“, poběžím i já rychle dohnat to, co jsem nesti-
hla, dozdobím cukroví, zabalím dárky a budu plnými
doušky nasávat vánoční atmosféru.
Šťastné Vánoce vám všem přeje sbormistryně Lucie
Kratochvílová, korepetitorka Mgr. Markéta Hegrová,
Ph.D. a všichni zpěváčci LDS Poupátka, Kvítek a Lilium.

Lucie Kratochvílová, foto Milan Dvořák

Firma  INDEMA
(nad poštou směrem k zámku)

Jiráskova 11, Litomyšl
tel. 461 612 262, 737 159 968

rozšířila svoji činnost o prodej

LEVNÉHO
DĚTSKÉHO
OŠACENÍ

Dupačky, pyžama, trička,
svetry, bundy, mikiny,

kombinézy, kalhoty, tepláky, 
čepice... hračky.

Čerpací stanice v Litomyšli
nabízí:
• Nízké ceny PH vysoké kvality
• LPG
• Pro firmy slevovou čipovou

kartu
• Sazka terminál
• Doplňkový prodej

příslušenství pro motoristy

Otevírací doba:
Po-Ne 6.00-20.00
(čerpací stanice
na výjezdu
na Svitavy)

Vánoce přicházejí…
A nelení ani litomyšlští pěvci. Po koncertech
i opeře V. Blodka „V studni“, kterou  spolu
s Litomyšlským symfonickým orchestrem při-
pravili k 750 letům Litomyšle, se blíží vyvrcho-
lení pěvecké sezóny - vánoční koncerty.
Spojené litomyšlské sbory – Sbor paní a dívek,
Vlastimil a Mužský sbor - zahájí svá vystoupení

na adventních trzích 12. prosince již v 9.30
dopoledne. Vlastimil pak přidá večer koncert
ve Sloupnici. V Borohrádku se představí Lito-
myšlané 16. prosince Rybovou mší a pak budou
vystoupení následovat v rychlém sledu.
17. prosince v 18.00 v kostele Povýšení sv. Kříže
v Litomyšli si jistě ani letos posluchači nene-
chají ujít Rybovu českou mši. Koncerty v pon-
dělí 21. prosince a úterý 22. prosince představí
Litomyšl v Pardubicích a Hradci Králové.
Na Štěpána 26. prosince je možno slyšet vánoč-
ní zpěvy dopoledne v 10.30 na mši v Mladočo-
vě, odpoledne v 16.00 v Proseči. Letos již není
překvapením, že putování pěvců a orchestru
skončí 3. ledna 2010 v rekonstruovaném kos-
tele v Neratově v Orlických horách. Tím zahájí
litomyšlští pěvci další rok své činnosti.
Díky každému pěvci za volný čas, který své
zálibě věnuje i orgánům města Litomyšle
za výraznou podporu.  

Text a foto ing Josef Veverka
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Vánoční kytarový recitál 
Štěpána Raka

Srdečně vás zveme na vánoční kytarový recitál Ště-
pána Raka, který se bude konat 15. prosince v
19.30 na zámku v Litomyšli v rámci Litomyšlských
hudebních večerů.
Štěpán Rak v sobě spojuje profese skladatele a
interpreta a v obou se mu podařilo dosáhnout svě-
tového ohlasu. Již během svého studia na sebe
výrazně upozornil svou neuvěřitelnou technickou
bravurou, nesmírnou tvůrčí imaginací a zcela ojedi-
nělými improvizačními schopnostmi, které mu
dovolují hrát v jakémkoli stylu a žánru.
Prof. Štěpán Rak se v roce 1982 zasloužil o založení
oboru kytara na AMU v Praze, kde byl také prezi-
dentem republiky v roce 2000 jmenován historicky
prvním vysokoškolským profesorem tohoto oboru.
Jeho pětiprstová technika, jíž vyučuje po celém
světě, se stala doslova legendou, stejně tak jako tzv.
„Rakovo tremolo etherna“. 
Díky osudovému setkání s osobností prof. Štěpána
Urbana (1913–1974) se začal Štěpán Rak také napl-
no věnovat kompozici. Je autorem celé řady komor-
ních i symfonických děl, zejména však skladeb pro
sólovou koncertní kytaru, jež jsou součástí stálého
koncertního repertoáru předních světových inter-
pretů. Díky své unikátní kytarové technice a napros-
to převratnému pojetí hry, se velmi rychle stal
jedním z nejvyhledávanějších a nejvytíženějších
pedagogů současného světa. Je pravidelně zván na
koncertní a přednášková turné předních světových
univerzit. Na svých častých zahraničních cestách

vystupuje rovněž v programech televizních a roz-
hlasových stanic. Se svou kytarou na koncertních
turné projel téměř 70 zemí celého světa. 
Štěpán Rak je osobností, která si své posluchače
podmaní intenzitou prožitku, interpretačním mist-
rovstvím a absolutním splynutím interpreta a skla-
datele v jedné osobě s duší hudby.

Jiřina Macháčková

DDM zve 
na předvánoční dílny

Silvestrování na
Veselce a Silný leden
Nevíte kam na Silvestra? Přijďte k nám. Sál i restaura-
ce budou otevřeny pouze pro vás. Na taneční parket
vás zve kapela Náhoda, kterou vystřídá videoprojekce
a loni velmi oblíbené Karaoke. Vše bude proloženo
soutěžemi, dobrou večeří, šampaňským a novoroční
sváteční polévkou. Měsíc leden bude probíhat ve zna-
mení silných piv. Každou neděli ochutnáte jiný více-
stupňový speciál z českých pivovarů. Těšíme se na vás!   

Lenka Seklová

Vánoční výstava vazačských 
a aranžerských prací

Tak jako každý rok, tak i letos se ve Střední škole
zahradnické Litomyšl uskuteční tradiční vánoční
výstava vazačských a aranžérských prací studentů
školy. Součástí výstavy bude prodej vánočních dekora-
cí, ukázky aranžování, prohlídka školy, informace
o studiu pro zájemce a jejich rodiče. Představí se také
naše partnerské školy z Francie, Itálie, Polska a Slo-
venska.
Výstava se uskuteční v prostorách školy v pátek 18.
prosince a v sobotu 19. prosince od 9.00 do 17.00.
V neděli 20. prosince je výstava otevřena od 9.00
do 15.00 pro zájemce o studium. Těšíme se na vaši
návštěvu!                                Text a foto Eva Klabanová

Centrum Grácie vás vítá!
Nově otevřené centrum Grácie – oáza pro ženy
vám nabízí tyto služby v nejvyšší kvalitě:

•Salón ANTEO - kadeřnické služby, služby
v oblasti make-up a visage. Tel.: Monika Exlerová
776 134 551, e mail: monika@anteo.cz

•Masáže Viktor - klasická regenerační masáž,
sportovní, havajská (Lomi Lomi), lávové kameny,
anticelulitidivá ozonová masáž, reflexní
masáž, indická masáž hlavy + anti-
stresová. Tel.: Viktor Podškub-
ka 602 748 705 - Vánoční
balíčky!

•Salon VIVIEN – pora-
denství ve výživě, sestavo-
vání jídelníčku, odstranění
příčiny nadváhy, úleva
od bolestí ve vašem těle - vyrovnání
jin a jang energie, harmonizace čaker/úleva
od bolesti zad a migrény , vyrovnání metabolické
poruchy, kabalistická numerologie, výklad
z karet , výuka kurzů osobního rozvoje...  Tel.:
Markéta Vivien Šimáčková 722 926 684,
www.salonvivien.wz.cz

•V Kosmetic – kosmetický salón Věra Broulíková
- kosmetické ošetření - klasické + speciální, per-
manentní prodloužení řas, trvalá epilace + omla-
zení přístrojem IPL, líčení, poradenství a prodej
kosmetiky. Vánoční balíčky! Objednání na tel.:
603 447 960 

•Solarium - nejmodernější vertikální (hygienič-
tější!) solárium disponující systémem aqua fresh

(osvěžení v průběhu slunění), zajišťující celistvé
opálení, v krátkých opalovacích časech za dopro-
vodu hudby. Možno  navštívit přímo nebo
po předchozím objednání na tel.: 731 732 141.
K dispozici je špičková solární kosmetika  a rady
obsluhy - zdravotních sester.   

•Hydrocolon – stará metoda v nové velmi účinné
podobě - detoxikace a očista organismu. Pomůže

překonat důsledky nesprávné živo-
tosprávy. Široké spektrum indi-

kací (zácpa, nadýmání,
nadváha, chron. plísňová
onemocnění, oslabená
imunita, alergie, akne,

chron. únava...). Jedná se
rovněž o součást preventiv-

ních opatření před rakovinou
tlustého střeva.  Objednání na tel.:

731 732 141, www.gracie-litomysl.cz

•Kavárna Grácie - otevřená pro širokou veřej-
nost, nejen pro klienty centra. Nabízí občerstvení
nejen pro dospělé, ale i pro nejmenší, v příjem-
ném historickém prostředí. K dispozici je dětský
koutek. Využití nejen  pro pohodlné čekání
doprovodu klientek, v nekuřáckém prostředí, ale
i pro objednané akce (narozeninové, firemní, pre-
zentace) a to nejen během týdne, ale i o víken-
dech. Objednávky na tel.: 606 614 781 .

Přijďte načerpat nové síly, zkrášlit se či zlepšit svůj
zdravotní stav do centra, které nabízí ženám vše pod
jednou střechou! Kdy jindy než v předvánočním
shonu si to žena zaslouží více! www.gracie-litomysl.cz.

pozvánky

Dům dětí a mládeže (DDM) zve širokou veřejnost na
předvánoční dílny, které se uskuteční v pondělí 14.
prosince od 16.00 v prostorách DDM. Můžete si přijít
vyrobit dárky pro své blízké nebo si udělat radost jen
tak pro sebe. 
Přijďte si vyzkoušet filcování, šperky z polymerové
hmoty, smalty, anebo pískování na sklo a na břidli-
ci. Jestliže máte zájem o některou z dílen, přihlaste
se na tel.: 737 942 887 nebo na e-mailové adrese:
safarikova@ddm.litomysl.cz. Podle počtu zájemců
se otevře dílna smaltů nebo pískování. 
Ceny dílen: filcování 60 Kč, polymerová hmota 60
Kč, smalty 200 Kč, pískování 200 Kč. Podrobnější
informace a více fotografií najdete na www.litomy-
sl.cz/ddm.
A dárek na poslední chvíli je možné vyrobit v pondě-
lí 21. prosince od 16.00 do 19.00 v DDM. Můžete si
vytvořit filcované náušnice, přívěsky a jiné drob-
nosti nebo třeba ovečky do vašeho Betlému. 

Text a foto Hana Plíhalová Šafaříková
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Vážení rodiče, dovolte mi, prosím, abych se na vás
obrátil s žádostí o pomoc při rozvoji litomyšlského
ledního hokeje a rozšíření členské základny HC
v našem městě. Můžeme závidět okolním městům
(např. Česká Třebová, Choceň), kde se každým rokem
(nejen) při náboru hlásí desítky nových zájemců.
U nás při podobných akcích najdou na stadion cestu,
bohužel, pouze jedinci. Rádi bychom vás proto s vaši-
mi dětmi pozvali na nábor nových hráčů, ročníky
1999–2005.
Jenom hrstce kluků, kteří se prohánějí s pukem
po ledových plochách v naší zemi, se podaří splnit si
svůj sen a jednou vymění svůj sportovní dres za profe-
sionální. Daleko důležitější však je, že prostřednictvím
žákovského hokeje získá většina z nich spoustu nových
kamarádů a díky svým trenérům a vedoucím smysl
pro zodpovědnost ke kolektivu, rychlé rozhodování,

píli, soutěživost a v neposlední řadě pocit uspokojení
z vítězství i poučení z prohry. Lední hokej je také velmi
vhodný sport pro astmatiky, alergiky a děti s dýchacími
potížemi, kdy na jejich onemocnění příznivě působí
chladný a vlhký vzduch v blízkosti ledové plochy.
Dopřejme svým dětem smysluplně prožité dětství plné
sportu, zábavy, emocí a kamarádství a pomožme jim
najít tu správnou cestu. Rádi bychom nejmenším klu-
kům i děvčatům pomohli při zvládnutí bruslení
a umožnili jim proniknout do tajů nejrychlejší kolek-
tivní hry na světě. Nikdo z trenérů nepředpokládá, že
do přípravky nastoupí perfektní bruslař. Přípravka je
od toho, aby se kluci naučili prvním krůčkům (které
nezřídka končí pádem) a postupně zvládli základní
bruslařské dovednosti. Rádi však do našich řad při-
jmeme i starší děti (3. - 4. třída), kterým už bruslení
není úplně cizí. Začínající hokejisté neplatí žádné
poplatky oddílu.
Přijďte se tedy podívat na náš trénink nebo si rovnou
s námi zabruslit (stačí vám brusle, jakákoli přilba,
rukavice). Sraz na stadionu vždy 30 minut před tré-
ninkem: Pondělí 15.30–16.30, středa 15.00–16.15,
pátek 15.00–16.15. 
Více informací o našem oddíle, včetně kontaktů na tre-
néry najdete na našich stránkách www.hclitomysl-pri-
pravka.wz.cz.

Petr Šmíd, vedoucí oddílu přípravek HC Litomyšl

Tradice Hubertových jízd se udržuje
Kolem svátku sv. Huberta, patrona lovců, se v České
republice koná bezpočet více či méně původních
Huberových jízd. Připojuje se také řada stájí, které
tím odměňují své členy. V sobotu 31. října uspořádal
na Primátorské hrázi Svaz chovatelů koní Litomyšl-
ska a hřebčín Suchá Hubertovu jízdu. 
„Snažíme se akci dělat tradičním způsobem na
ukončení jezdecké sezóny,“ říká organizátor Rudolf
Skřivan a dodává: „Hubertovy jízdy pořádáme asi 20
let. Já sám jsem jel prvního Huberta v roce 1947 už
pod dohledem Stb.“ Hubertovy jízdy vycházejí z tra-
dice honů na lišku. Šlechta se vydávala na koních,
za zvuku lesních rohů a v doprovodu smečky psů, po
stopě lišky. V případě dnešních jízd se liškou stává
nejzkušenější jezdec. „Liška, tedy master, vede hon.
V současné době se to dělá tak, že se tento jezdec
honí a kdo jej chytí, je Králem honu. Kdo však mas-
tera předjede, dostane pokutu, kdo spadne, dostane
pokutu také,“ vysvětluje pravidla Rudolf Skřivan.
„Všechny prohřešky se sčítají a večer se koná posled-

Zlatý pohár z Národní
přehlídky koní Kinských
Dne 24. října v jezdecké škole Equus Kinsky v Hradišť-
ku u Sadské proběhla Národní přehlídka koní Kin-
ských. Na této výstavě byli předvedeni teplokrevní
hřebci i klisny různého věku v  barvě isabel (zlatá
barva s bílou hřívou) a plavák (zlatí s černou hřívou).
Mladý hřebeček Maxim (z matky Lady Marion, po otci
Bell Ami) získal první cenu za exteriér v kategorii roč-
ních až tříletých hřebců. Majitelem i chovatelem hřeb-
ce je MVDr. Pavel Růžička z Litomyšle, který chová tyto
zlaté teplokrevníky na zámku v Nových Hradech u
Litomyšle.

Pavlína Růžičková, foto Šárka Kučerová 

3. kolo Českého poháru ve Stiga-hokeji se uskutečni-
lo v Praze a bylo předmětem značného očekávání,
zejména co do počtu zúčastněných, který v úvodních
kolech značně zaostal za očekáváním. Naštěstí se
potvrdilo, že hlavní město, byť nedisponuje mnoha
aktivními hráči, je nejdostupnější a možná také
zabrala anketa mezi hráči a propagace mezi veřejnos-
tí, protože místo 37 hráčů v Třinci se jich zde prezen-
tovalo 77. 
V pohodě tak zafungoval osvědčený model 4 základ-
ních skupin, do kterého se zapojili i členové klubu
Stiga HC Benátky, nově posíleni o Kryštofa Herolda
z Prahy, který už za B tým Benátek absolvoval MR
2009. V 1. skupině Zdeněk Lopaur (10.) tentokrát
na Áčko neměl a Ivan Halama (15.) mohl být rád
za postup do Céčka. Ve 3. skupině šel Patrik Petr (4.)
za postupem mezi elitu s jistotou, zato Tomáš Halama
(14.) výsledkem napodobil bratra. Zbylá trojka se
sešla ve 4. skupině, a protože jsme zázraky nečekali,
byli jsme spokojeni s postupem Kryštofa (13.)
a Michala Boštíka (14.) do Céčka a Kamilu Vyroubalo-

Lopy – doufejme, že se jednalo o mimořádný výpadek.
Vítězstvím v Céčku a svými prvními body pro klub při
premiérové účasti naopak mile překvapil Kryštof
(45.). O pouhé vítězství zpět zůstal Ivan (49.)
a na obrovskou vyrovnanost doplatil Tomáš (55.)
a zejména Michal (57.), který zřejmě není ve své kůži
a potřeboval by pár úspěšných výsledků, aby se znovu
chytil. V Déčku nezklamal Kamil (64.), který to málem
dotáhl na bednu a nechal za sebou několik matadorů
i mladých talentů. Osmičlenné play-off bylo tentokrát
velmi vyrovnané a hned 3 série potřebovaly maximál-
ní počet 7 utkání, ale ve finále Lukáš Turoň vyběhl
s Davidem Šmídem (THC Stiga Svitavy 93) 4:0, 3.
skončil Leoš Hvižď ml. (THC Stiga-Game Příbram). 
Celkově suverénně vede L. Turoň před Zdeňkem
Matouškem ml. (HCS Žabka Praha) a D. Šmídem, Pat-
rik je 7., Lopy 16., Tomáš 30., Ivan 31., Michal 33.,
Kamil 39. atd. Klub 9. místem ztratil náskok, ale udr-
žel 6. příčku celkově. Mezi nováčky Michal s Kamilem
vedou, stejně jako Patrik juniory. 

Jindřich Petr, foto Stanislav Kraus

Český pohár ve Stiga hokeji s dobrou účastí

vi (17.) jsme přáli více štěstí odpoledne. Patrik (17.)
v Áčku tentokrát nezvládl boj o postup do play-off,
protože při velké vyrovnanosti skupiny sice poprvé
porazil jejího vítěze Lukáše Turoně (THC Třinec), ale
zase ztratil spoustu bodů se slabšími hráči. Ještě větší
zklamání nám až 16. místem v Béčku (40.) připravil

Rozvoj litomyšlského ledního hokeje 
je ve vašich rukách

ní soud,“ upřesňuje dále organizátor. Provinilci se
pak při posledním soudu musí ze svých prohřešků
vykoupit. Jak říká Rudolf Skřivan, nejde o žádné
závody. „Jde o společenskou událost a zábavu.“ 

Text a foto Jana Bisová
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Ohlédnutí za soutěžní sezónou
letecko-modelářského klubu

Náš klub má celkem dvacet devět členů, z toho soutěž-
ně létá dvacet tři v různých kategoriích, jak volné
modely, tak i rádiem řízené, které si převážně kon-
struovali modeláři sami. Mezi námi jsou také dvě ženy
a jedna žákyně ve věku šesti let. 
Letos jsme se zúčastňovali řady soutěží jak v České
republice, tak i na evropské úrovni s vynikajícími
výsledky. Dokladem toho je několik vítězství v Evrop-
ském poháru přední umístění i vítězství na mistrovství
republiky. Volné modely staví a létá jedenáct žáků
základních škol z celého okolí Litomyšle pod vedením
pana Jindřicha Krčmáře. Mají v této sezóně odlétáno
šestnáct soutěží, z toho tři se probojovali na Mistrov-
ství ČR, jmenovitě Tomáš Lochman, Jaroslav Halouska
a Matouš Jiruška. Naši mladí vybojovali celkem čtyři
první, šest druhých a tři místa třetí. Jediný junior
Jirka Švec získal tři první a jedno druhé umístění. Kdo
by o toto soutěžní létání projevil zájem, nechť se při-
hlásí do konce tohoto roku u pana Jindřicha Krčmáře
na tel. čísle: 732 584 415.
Rádiem řízené modely jsou doménou převážně starších
členů. Tyto technicky náročnější modely létáme
v několika kategoriích, jako jsou termické nebo rych-
lostní větroně, tak i akrobatické motorové modely.
Mezi špičkové modeláře v termických větroních patří
tým v sestavě Jaroslav Vostřel st. (předseda klubu),
ing. Jaroslav Vostřel ml. úřadující mistr republiky
a člen bronzového  týmu ČR v kategorii F3J, Jana
Vostřelová a Vlastimil Vostřel. V příštím roce budou
reprezentovat náš stát na mistrovství světa ve Francii.
Výborných výsledků již řadu let dosahujeme i v rych-
lostních svahových modelech. Dvě vítězství v Evrop-
ském poháru a devět prvních míst na republikových
závodech jsou toho důkazem. Nejlepší náš kolega
Radek Plch je v čele celostátního žebříčku s velkým
náskokem před ostatními sportovci. Na mistrovství
republiky obsadil druhé místo. Předních umístění
dosahují také jeho kolegové Jan Plch, Zdeněk Tmej
a Václav Vojtíšek. V jedné z nejnáročnějších kategorií
větroňů F3B se Václav Vojtíšek umístil na třetím místě
na mistrovství republiky a v žebříčku obsadil první
místo. 
Lze konstatovat, že i my modeláři jsme důstojně osla-
vili 750 let města Litomyšle a 40. výročí našeho klubu.
Považujeme za slušné poděkovat za určité finanční
krytí potřebné k uspořádání modelářských soutěží

v rámci oslav výročí města. Poděkování patří také sta-
rostovi města a sponzorům za pomoc při našich
akcích. V příštím roce se těšíme na další spolupráci. 
Letu zdar LMK Litomyšl.

Jindřich Krčmář, foto Ivo Lžíčař

Osecká šestatřicítka
na golfovém hřišti
Ve dnech 27. a 28. září se na hřišti v Osíku konal první
ročník golfového turnaje „Osecká šestatřicítka“. 
Po prvních osmnácti jamkách vedl Pavel Jiskra z Osíku
se 70 ranami, druhý byl Petr Pešina z Litomyšle se 71
ranami a třetí Josef Flídr rovněž z Osíku se 72 ranami.
Druhý den se pořadí otočilo – první byl Flídr se 67
ranami, druhý Pešina se 68 ranami a třetí Jiskra
s ranami 77. Vzhledem k tomu, že první dva hráči měli
shodně 139 ran, následoval rozstřel, který vyhrál Petr
Pešina. Výsledek je to dobrý - 3,86 rány na jednu
jamku.
Soutěž o nejpřesnější odpal na jamku ve vzdálenosti
134 m vyhrál Josef Flídr. Míček ze dvou pokusů umís-
til 4,82 m od jamky.
Osecká šestatřicítka se hrála na osmnácti jamkovém
hřišti, které má par 58. Je poměrně náročné pro neob-
vyklé množství přírodních překážek, zákazu použití
dlouhých holí a těžká jamkoviště

Josef Flídr, Klub přátel golfu Osík

Marek Šulc uspěl 
na mistrovství v šachu
V době podzimních prázdnin se v Harrachově konalo
Mistrovství Čech mládeže v praktickém šachu, do kte-
rého se kvalifikoval sítem krajských kvalifikací a kraj-
ského přeboru i litomyšlský žák Marek Šulc, člen
šachového kroužku při 1. základní škole. 
V konkurenci osmdesáti soupeřů v čele s českou
špičkou byl nasazený jako sedmdesátý osmý v katego-
rii do 12 let. Po devíti kolech měl na svém kontě 5 bodů
a v konečném pořadí obsadil 32. místo, čímž se stal
„skokanem mistrovství“ (hráčem s největším posu-
nem proti nasazení). Tímto výkonem se prosadil na lis-
tinu talentů Pardubického kraje. 
Markův úspěch se stal inspirací dalším členům krouž-
ku při Základní škole Zámecká, kteří už o prvním
víkendu v listopadu změřili své síly v Mohelnici
na tradičním turnaji v rapidu, kde Adam Kubeš získal
v konkurenci dospělých hráčů 4,5 bodu z devíti par-
tií (ratingový výkon 1430), což je velký úspěch, neboť
v turnaji startovali i mistři a kandidáti mistra.
Velmi nadějný vstup do sezóny potvrdili členové
kroužku na předmikulášském turnaji Ligy Vysočiny,
který se konal 21. listopadu ve Žďáru nad Sázavou
za účasti osmdesáti hráčů z Vysočiny, Pardubického
a Středočeského kraje. Marek Šulc ziskem 4,5 bodu
ze sedmi partií obsadil 3. místo v kategorii H12 při

Wozembouch rekapituluje
nakonec v kategorii O3 zůstali těsně pod stupni vítězů
a obsadili 4. místo. Zbytek posádek se umisťoval vždy
v horní polovině startovního pole, což je příjemným
zjištěním pro další závodní vývoj teamu. Šlo především
o to, získat co nejvíce zkušeností a posunout se dále
výkonově k další, nadcházející sezóně 2010. Tento
úkol team jako celek splnil beze zbytku.
I přes současnou krizi ve společnosti se nám podařilo
team udržet kompletní, ač to nebylo jednoduché.
Přece jenom nejsme profesionálové, které zaštiťuje
velký generální sponzor, ale skupina bláznů, která si
platí většinu nákladů „ze svého“. Proto patří obrovský
dík všem, jež nám během letošní sezóny pomáhali pře-
devším materiálně. Vše o nich i aktuality ze života
teamu se dozvíte na našich pravidelně aktualizova-
ných webových stránkách www.wozembouch.cz, kde
nám můžete zanechat i vzkaz.
Jelikož se blíží konec roku, dovolím si vám všem již
nyní popřát jménem celého „wozembouchu“ do nové-
ho roku 2010 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a úspěchů. A samozřejmě i krásné a klidné prožití svát-
ků vánočních.
Budeme se na vás všechny těšit v novém roce na něja-
kých závodech nebo jiné akci. Dorazte fandit, jako
tomu bylo letos. Díky.

Vašek „Pechy“ Pechanec, foto Eliška Šmídová

Máme zde poslední měsíc letošního roku, a tak mi
dovolte ohlédnout se zpět a zhodnotit naši letošní
sezónu.
Wozembouch Offroad Team (W.O.T.) se letos zúčastnil
celého seriálu závodů v offroad trialu pod názvem
Shock Cup 2009. Do 4 závodů nastoupilo ve dvou tří-
dách celkem 11 posádek našeho teamu z celkového
počtu 69 startujících.  Medailový úspěch v celkovém
hodnocení zaznamenala nakonec pouze posádka Cihel-
ka - Linek v kategorii O2. Za celý rok nenašla přemoži-
tele a s přehledem zvítězila. Otec a syn Mesárošovi

Marek Šulc na fotografii vlevo

ratingovém výkonu 1482 a celkově skončil třináctý.
Adam Kubeš stejným ziskem skončil celkově dvacátý
(RV1385) a třicátý se umístil Tomáš Rothschein ziskem
4 bodů (RV1310). Jirkovi Macháčkovi se dařilo trochu
méně a se třemi body obsadil 54. místo.
Dalšími soutěžemi, kterých se zúčastnili hráči šacho-
vého kroužku při 1. ZŠ v Litomyšli byly turnaje v rapi-
du dospělých 28. listopadu v Mistrovicích a 2.
prosince v Přibyslavi, skvěle dotovaného žákovského
turnaje v rámci Mistrovství ČR juniorů.
Tři členové kroužku hrají krajský přebor družstev žáků
v sestavě týmu ze Svitav.

Vít Valenta, foto Renata Šulcová
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Litomyšlský rybářský svaz oslavil 20 let
Naše země v listopadu oslavila 20. výročí Sametové
revoluce. V tomtéž měsíci vznikla i místní organizace
Českého rybářského svazu v Litomyšli. Do té doby byli
litomyšlští rybáři organizováni v MO Vysoké Mýto jako
místní skupina Litomyšl.
To nám nedovolovalo se plně účastnit spolkové a hospo-
dářské činnosti. Usilovali jsme tedy o vytvoření samo-
statné organizace s vlastní hospodářskou činností.
Jistou překážkou byl nedostatek vodní plochy k provo-
zování sportovního rybolovu. V Litomyšli sídlil podnik
Státní rybářství a z ekonomických důvodů hospodařil
na všech snadno dostupných vodách. Privatizace jsme se
jako nově vzniklá organizace nezúčastnili také proto, že
jsme začali hospodařit s dluhem 50 tisíc korun. V proná-
jmu jsme měli od obce Janov rybník Mendryka a od Stát-
ního rybářství rybník Zimka, který byl poněkud z ruky.
U pstruhových vod jsme na tom byli poněkud lépe. Mohli
jsme hospodařit téměř na celém povodí Desinky a spor-
tovní rybolov provádět na vymezeném úseku řeky Louč-
né v úrovni obce Cerekvice n. L až k obci Hrušová. 
V počátcích organizace představovala členskou základ-
nu 220 členů a jejich počet dále rostl. K uspokojení
potřeb členů jsme nutně potřebovali další vodu. Nezby-
lo nic jiného, než se pustit do stavby rybníků vlastními
silami. Tak přibyly další dva na Mendryce. Další vodní
plocha vznikla ve Višňárech, která je součástí krajino-
tvorby a péče o přírodu, jejíž vznik byl financován Měst-
ským úřadem v Litomyšli. Naší organizaci bylo svěřeno
hospodaření na této vodní ploše s omezeními, která sta-
novila Agentura ochrany životního prostředí. Sportovní
rybolov zde však uplatňovat lze. Na tomto místě tedy
díky za pochopení a spolupráci Městskému úřadu v Lito-
myšli a jeho vedení. 
Během uplynulého období bylo našimi členy odevzdáno
veliké množství práce. Při obdobných výročích bývá zvy-
kem jmenovat a ocenit práci jednotlivých členů. V tomto

případě tak bude učiněno na výroční členské schůzi,
neboť na tomto místě by to byl velký seznam. Velmi
důležitou a často mimořádně na čas náročnou byla
funkce předsedy organizace, kterou od počátku až
do dnešních dnů zastával pan Zdeněk Kmošek. Patří mu
poděkování nejen za vlastní dlouholetou práci, ale
i za jeho obětavost a ve velké míře i trpělivost a toleran-
ci při výkonu své funkce. 
V současné době má naše organizace 451 členů, z toho
je 52 mladých rybářů. Členům naší organizace, kteří se

věnovali vedení a výchově mladých rybářů, patří též
poděkování. Nezapomnělo se ani na společenskou
a rekreační funkci. Byly zakoupeny dva obytné přívěsy,
které se stěhují na sezónu k různým rekreačním vodním
plochám s možností rybolovu. Jsou využívány převážně
našimi členy, ale i rybáři z jiných organizací ČRS. 
Naše další činnost a úsilí bude směřovat k stále širšímu
a kvalitnějšímu uspokojování potřeb členů na poli spor-
tovního rybolovu. Proto závěrem popřejeme příznivcům
Petrova cechu: Petrův zdar!                    ing. Pavel Saqua

Muži vládnou krajskému volejbalu
nérky Jitky Novotné sbírají zkušenosti v této soutěži
žen. Jejich poslední místo v tabulce není překvapivé
stejně jako fakt, že jejich výkony se stále zlepšují
a v mnoha případech jsou rovnocennými soupeřkami
zkušeným a dlouholetým hráčkám. I když v úvodu
soutěže velmi hladce podlehly choceňským volejba-
listkám, které jsou nyní na druhém místě průběžného
hodnocení, velmi vyrovnané utkání sehrály ve Slatiňa-
nech, těžce potrápily Chvaletice, se kterými dokázaly
jednou vyhrát. Také následující zápasy s USK Pardubi-
ce byly už velmi vyrovnané. „První set zápasu byl velmi
slabý, pak se ale síly vyrovnaly,“ zhodnotila výkon
svých svěřenkyň proti pardubickým volejbalistkám tre-
nérka a dodala: „Čtvrtý set a celé první utkání jsme
po velkém boji prohrály 25:27 a také další dva sety
v druhém utkání skončily těsnou prohrou 24:26."
Následující víkend v České Třebové podlehly soupeř-
kám v obou zápasech hladce a tak stále s jednou
výhrou zůstávají na konci tabulky. Na domácí palubov-
ce je můžete přijít podpořit v úsilí získat body proti VO
TJ Lanškroun v sobotu 12. prosince.

Eva Hudečková

Přestože junioři Litomyšle zahájili sezónu velmi naděj-
ně, personální komplikace po úvodním vítězství zhati-
ly všechny naděje na dobré umístění. Dvě vítězství nad
týmem Českých Budějovic a jeden zápas proti Chotěbo-
ři byly poslední v podzimní části soutěže. Nestačili
na Rychnov, Českou Třebovou, Český Krumlov, Brno B,
Ústí nad Orlicí, Choceň a také poslední měření sil
s Bílou Třemešnou nepřineslo týmu ani bod. 
V neděli 6. prosince se junioři utkají na domácí palu-
bovce s týmem Rychnova, který je v průběžné tabulce
jen o příčku výše. Má ale o tři vítězství víc, protože byli
lepší v souboji s Chotěboří, Českými Budějovicemi
a také první vzájemné měření sil vyšlo lépe pro Rych-
nov. V sobotu 12. prosince je čeká poslední letošní
zápas s Českou Třebovou. Pouze jeden zápas v tie-brea-
ku ztratili v krajském přeboru první třídy volejbalisté
Litomyšle a jsou na čele průběžného hodnocení. S riva-
lem na čele tabulky se střetnou 6. 12. ve Svitavách.
Poslední utkání na domácí půdě sehrají v Litomyšli
proti zatím poslednímu Lanškrounu 12. prosince.
V krajském přeboru I. třídy žen Litomyšl zastupují jed-
noznačně nejmladší hráčky, které se pod vedením tre-
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Primátor Cup po devatenácté

V sobotu 17. října se na cvičišti Kynologického klubu
Litomyšl konal již 19. ročník obranářského závodu psů
Primátor Cup. Soupeřilo se v kategoriích ZM, ZVV1, IPO
1 a IPO 3, vždy v disciplínách obrana a poslušnost. 
Na letošní ročník přijeli nejenom závodníci z východ-
ních Čech, ale také z Olomoucka (Šternberk, Senička).

K vidění bylo, vedle německého ovčáka, také několik
dalších plemen (rottweiler, belgický ovčák, chodský
pes a další). Závod posuzovali pánové Jan Kmínek
a Petr Vyčítal, figuroval Tomáš Taubner. Skvěle fungo-
vala kantýna a také počasí nám vyšlo – „nepršelo“. 
Z našich členů se výborně umístil Martin Sopoušek
(pes Lirr u Alfréda), který vyhrál svou kategorii IPO 1.
Na pěkných místech se dále umístila Šárka Skřivanová
se psem Garny Cidabro (2. místo v kategorii IPO 3)
a Miloš Černý s fenou Nokia z Agíru Bohemia (3. místo
v kategorii ZM). Všem výše jmenovaným gratulujeme.
Celkovou vítězkou se stala Zina Nekvapilová a její fena
Chilli Peppers Leryka s celkovým ziskem 189 bodů
z 200 možných. 
Na závěr je samozřejmě důležité poděkovat sponzorům
– Delikan (prodej krmiv), lékárna Na Špitálku, První
litomyšlská stavební a.s., Akvárium Litomyšl, ARS
Vavřín, Ovocné a okrasné školky Litomyšl spol. s .r.o.,
Cyklo sport Stratílek a Ivo Fryauf – Janov.

Pavel Jakl a Martin Šplíchal, foto Petr Vavřín

Basketbalová 
přípravka dívek
otevřena
Společně se školním rokem odstartovala 1. září bas-
ketbalová přípravka pro dívky ročníků narození 2000 a
2001. Nejmladší členky našeho oddílu trénují v hale
Jiskry u koupaliště vždy v úterý od 16.30 a ve čtvrtek
od 15.00. 
Devadesátiminutové tréninky probíhají pod dohledem
kvalifikovaných trenérů, kteří se snaží u děvčat rozvi-
nout především základní pohybové dovednosti. Pros-
tor se však najde i pro basketbalovou průpravu tak,
aby se dívky mohly v příštím roce zapojit do soutěží
ČBF. 
Pokud chcete, aby se vaše dcera naučila tento dyna-
mický sport, aby si našla nové kamarádky nebo aby
aktivně trávila svůj volný čas, pak není nic snazšího,
než navštívit jeden z našich tréninků. Trenéři basket-
balového oddílu TJ Jiskra Litomyšl vám na něm rádi
podají veškeré potřebné informace a vezmou vaši
dceru mezi ostatní děvčata. 
Více se dozvíte také na telefonu 602 335 513.

Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu

První squashový turnaj neregistrovaných
Prvního turnaje neregistrovaných hráčů a hráček
squashe, který se konal 31. října, se zúčastnilo 14 sou-
těžících.  Mezi muži získal první místo domácí J. Fulík,
druhý skončil Z. Dlouhý z Vysokého Mýta a třetí místo

obsadil Z. Kovář.  Ze startujících byla nejúspěšnější
K. Švecová před E. Hajrovou, obě z Litomyšle. 
Druhé kolo 4. ročníku se uskuteční 12. prosince. 

Ivan Velc

Vozatajská Hubertova jízda
Kolem dvaceti povozů tažených koňmi se v sobotu 31.
října vydalo na Vozatajskou Hubertovu jízdu po Sme-
tanově náměstí. Letošní již jedenáctý ročník přinesl
celodenní program v prostoru suchého rybníka pod
Rasovnou. 
„Tato tradice vznikla před rokem 2000 a tehdy jsme ji
nazvali Vozatajskou Hubertovou jízdou, protože větši-
na kamarádů má těžké koně. Uspořádali jsme jízdu po
městě a od té doby akci pořádáme,“ říká organizátor
Miloš Glänzner, sám majitel několika chladnokrevných
koní, které využívá především pro práci v lese. Mezi
účastníky byly hlavně „koňáci“ z okolí Litomyšle, ale
také z Hlinska nebo Horního Jelení.  
Poté, co vozatajové projeli náměstí, vrátili se zpět do
prostoru pod Rasovnou. „Tady se uskutečnil klasický
hon na lišku s jezdeckými koňmi. Na chladnokrevné
koně zde čekal vybudovaný parkúr,“ popisuje průběh
dne Miloš Glänzner. 

Vozatajská Hubertova jízda se ve svých počátcích
konávala na Primátorské hrázi, ale již zhruba po sedm
ročníků je k vidění na suchém rybníku na Lánech.  

Text a foto Jana Bisová

LITOMYŠL - viz Kam v Litomyšli

SVITAVY
6. prosince od 9.00 do 16.00 / Fabrika, Divadlo
Trám, Městské muzeum a galerie, Ottendorferův
dům, Muzeum esperanta, kinokavárna Galaxie
a svitavské náměstí
Vánoce ve Svitavách - velký vánoční program.
Pečení vánočního cukroví v muzeu, zdobení
perníků, pletení vánoček, výroba drobných
vánočních dárků, vánoční koncert pěveckých
sborů, non-stop promítání pásma pohádek
pro nejmenší v kině, vánoční jarmark
na náměstí.
13. prosince od 19.00 / Fabrika
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční - vystou-
pí spojené svitavské sbory, jako doprovod se
představí Orchestr Hradec Králové, diriguje
Dana Ludvíčková.
16. prosince od 20.00 / Fabrika
Vladimír Mišík - koncert.
Více informací na www.kultura-svitavy.cz.

POLIČKA
6. prosince od 18.00 / kostel sv. Jakuba
Slavnostní koncert k výročí narození Bohu-
slava Martinů - Legenda z dýmu bramborové
natě, Mikeš z hor, Romance z pampelišek
v podání Vysokoškolského uměleckého soubo-
ru Pardubice, diriguje Ondřej Tajovský.
12. – 13. prosince od 9.00 do 17.00 / hrad Svoja-
nov
Hradní advent - výstava betlémů, prohlídky
hradu s vánoční výzdobou a dobovými vstupy.
22. prosince od 20.00 / Divadelní klub
Rytmus Král tour a hosté - koncertní tour
s novým CD Král feat. Kontrafakt, hosté: Jay
Diesel, David Steel a El Nino.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
5. prosince od 9.00 do 18.00 / dvorana muzea
Mikulášský jarmark „pod střechou“ - Mikuláš-
ský karneval, pohádky pro děti, mikulášská
diskotéka. Prodej vizovického pečiva, kerami-
ky, adventních věnců apod.
16. prosince od 20.00 / dvorana kulturních služeb
Poutníci – country Vánoce - koncert.
31. prosince v 18.00 / náměstí T. G. Masaryka
Silvetrovský ohňostroj 
Více na www.ksmt.cz.

VYSOKÉ MÝTO
do 18. prosince / Městská galerie
RESIDUE: Z pozůstalosti F. Matouška (1901-
1961) - prezentace jedinečného odkazu jedno-
ho z průkopníků surrealismu a nejorigi-
nálnějších postav českého moderního umění.
6. prosince 2009 až 3. ledna 2010 / Regionální
muzeum
Kouzlo Vánoc - vánoční výstava, jarmark
a tvořivé dílny.
16. prosince od 19.30 / Šemberovo divadlo
Vánoční koncert orchestru Václava Hybše -
hosté: L. Sobota, V. Savincová, J. Smigmator
a další.

Kam 
v Českomoravském
pomezí

FITNESS CLUB 233

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

FITNESS – 30 strojů,rotopedy, běžící plošina
SOLÁRIA − praxe 10 let,splňujeme normy EU, 
SLENDER LIFE − 6 ks relax.. masáž. strojů
LYMFOVEN − funkční i estetická péče o nohy  
BODYWAVE − energetická masáž těla
MYOSTIMULÁTOR –zpevnění a zeštíhlení pasu

VÁNOČNÍ DÁREK OD NÁS
10 POBYTŮ V SOLNÉ JESKYNI

+ 2 POBYTY ZDARMA

SOLNÁ JESKYNĚ = ZDRAVÍ OBČANÉ
Díky umístění jeskyně (kamenné zdi a klenby
až 2 m) dosahujeme relativní vlhkosti
nad 70 % = max. inhalační účinek
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Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky,
tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství
- pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
možné ceny. Info na tel.: 724 229 292. • Nabízím časo-
pis Art Antibes r. 2005–2008, jednotlivé ročníky
za 500 Kč, v celku všechny roky za 1800 Kč. Tel.: 739
307 646. • Nabízím 2 krásné starož. mísy na polévku,
cena dohodou. Tel.: 739 307 646. • Nabízím křeslo
do obyv. pokoje, dřevo modrý čalouněný potah. Pc
3000 Kč, nechám za 1500 Kč, pěkné. Tel.: 739 307 646.
• Nabízím 100 ks MC kazet – nahraná hudba popul.
skupin z dřívějších let za 250 Kč. Tel.: 739 307 646. •
Nabízím sběrateli krásný 3 ramenný cínový svícen
za 450 Kč, krásný hmoždíř za 500 Kč. Tel.: 739 307 646.
• Nabízím sběrateli 10 ks různých náramkových hodi-
nek různých značek z 50. – 70. let za 600 Kč. Tel.: 739
307 646. • Nabízím 700 ks obálek prvního vydání fila-
telistovi, pozůstalost. Cena dohodou. Tel.: 739 307
646. • Nabízím menší sbírku kapesních hodinek
a několik náramkových mechanických. Pouze sběrate-
li, ne překupníkům. Za 7.000 – 8.000 Kč. Tel.: 739 307
646. • Sháním jako dárek dózičku, karafu, vázičku či
skleničku z červeného skla – z dob našich babiček.
Tel.: 739 307 646. • Nabízím 2 banánové krabice růz-
ných knih z 60. – 80. let. Kus za 5 Kč. Při odběru obou
krabic za 300 Kč vše. Tel.: 739 307 646. • Nabízím
knihu dr. Čeněk Zíbrt – Z dějin českého knihtiskařství
1938. Novou knihu Encykl. starož. nábytku + Secese.
Cena dohodou. Tel.: 739 307 646. • Nabídněte malý
skleníček starého stylu k uložení sbírky starých pane-
nek a jejich doplňků. Tel.: 739 307 646. • Nabízím
několik menších panenek na hraní z konce 80. – 90.

Inzerce

Wozembouch druhý na mistrovství ČR

Ve dnech 7. - 8. listopadu se konal v Kladně poslední
závod MČR v offroad trialu nesoucí název Nord Cup
2009.
Naše posádka ve složení Jan Cihelka - Jan Linek se
svým vozem Suzuki Samurai Long se vypravila otesto-
vat prostředí konkurenčních závodů, které náš team
normálně nejezdí. A test to byl víc než úspěšný!
Ve druhé nejtěžší třídě PM, kam byli se svým vozem
po technické přejímce zařazeni, obsadili skvělé druhé
místo! A to po sobotním závodním dni dokonce mohli

let za 150 Kč. Tel.: 739 307 646. • Pár hledá podnájem
v Litomyšli a okolí (1+1) nebo garsonku do 4.000 Kč
měsíčně. Tel.: 605 019 243. • Prodám výborný lesní
med:736 274 508; frantisek.pesina@centrum.cz. •
Studenti hledají podnájem 1+1 nebo 2+1. Tel.: 777 057
518. • Prodám externí vypalovačku DVD±RW LG GSA-
E10N, software, USB 2.0, téměř nepoužitá, orig. zaba-
lená, cena 850,-. Tel.: 731 610 150. • Prodám LCD
monitor (ještě v záruce) Acer – 24´´ (palců), model AL
2416 WB, průtokový malý ohřívač vody (elektrický),
peřinu + polštář. Vše cena dohodou. Tel.: 732 688 037.
• Nabízím nepoužívaný rozkládací stůl – světlý dub,
skříň tmavou, 2 skříně finská bříza, prádelník totéž, 3
roky starý plynový sporák, Vailand – karma také 3 roky
stará, 1 radiátor deskový. Telefon od 17.00 do 18.30,
pevná 461 619 152, mobil: 737 514 370. • Prodám cir-
kulárku domácí výroby, kotouč 160-220 mm, silný
motor. Tel.: 461 033 934. • Prodám dětskou postýlku
120 cm kovovou, dvě polohové výšky, s matrací – cena
600 Kč. Tel.: 737 663 236. • Starož. soupravu lampu
měděnou + korbel + vázu, vše za 1650 Kč. Tel.: 739 307
646. • Nabízím keramický popelník s plastikou brouka
roháče, nádherná práce z roku 1930. Za 500 Kč. Tel.:
739 307 646. • Za vaši cenu 30 ks starožitných šelako-
vých desek, různý žánr z let 1938-1959. Tel.: 739 307
646. • Nabízím nádherný skleněný servis růžové sklo,
bohatě zdobené zlatem, zdobené kytkami, ze 70. let
vyráběné na vývoz, Novoborské sklárny. Servis obsa-
huje 2 velké vázy, 3 karafy, velkou dózu, 18 skleniček.
Celý servis za 6.750 Kč. Tel.: 739 307 646. • Nabízím
28 ks malých desek z 60. – 70. let. K. Gott a další, cena
dohodou. Tel.: 739 307 646. • Konferenční stolky
světlý za 200 Kč, tmavý za 100 Kč, noční stolek světlý
za 150 Kč. Tel.: 739 307 646. • Prodám tvrdé štípané
palivové dřevo, převážně buk a dub. Cena dohodou.
Tel.: 605 170 114.

i vést, nebýt převrácení vozidla na bok v poslední
sekci. 
Pokořili je pouze několikanásobní mistři republiky
a mistři Evropy Klasna s Provazníkem. Nutno však také
podotknout, že tato posádka pilotuje nesrovnatelně
jiný vůz, který je čistokrevným speciálem s motorem
V8 5.0, dělenými brzdami, pneumatikami o rozměru
36“ a kupou dalších vymožeností, aby byl schopen se
umisťovat i v evropském měřítku v této kategorii.
Tento výkon naší posádky je obrovským příslibem
pro příští rok, jelikož Wozembouch Offroad Team
(W.O.T.) se rozhodl obsadit posádkami oba seriály
závodů pořádaných v České a Slovenské republice. Je
to nutností, abychom si připravili pozice pro nomina-
ce na Mistrovství Evropy, které se v roce 2011 pojede
právě u nás „doma“, v Čechách. Moc rádi bychom se
s jedním nebo dvěma vozy zúčastnili, ale jak dalece se
nám tuto myšlenku povede zrealizovat, ukáže příští
soutěžní rok. A ten je teprve před námi. 
Již teď víme, že to bude hodně i o financích, tudíž
začínáme přemýšlet, kam team posunout, jakým smě-
rem, abychom si ještě více otevřeli cestu k případným
sponzorům a jiným možnostem financování našeho
poloprofesionálního závodění. 

Vašek „Pechy“ Pechanec, foto Eliška Šmídová 

Sport areál s.r.o., tel. 461 613 923
Tenis, squash, bowling:
Po - Čt: 10.00-22.00
Pá: 10.00-23.00
So: 8.00-23.00
Ne: 8.00-22.00
•více na http://sport-tenis.litomysl.net/
Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Hodinové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
Po: 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 
Út: 8.00, 16.00, 17.45, 19.30 
St: 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 
Čt: 8.00, 16.00, 17.45, 19.30 
Pá: 17.30, 19.30 
So: 10.00, 17.00 
Ne: 10.00, 18.00 
• www.stratilek.cz
Cvičební sál Veselka, tel. 775 998 869
Časový rozvrh cvičení 
Aerobic - St: 19.30-20.30
Fitbox - Po: 10.00-11.00 a 18.30-19.30,
Út a Čt: 19.00-20.00, Ne: 18.00-19.00
Aikido - Po: 16.30-17.30, St a Pá 18.00-19.30
Jóga - Út: 18.00-19.00
Kickbox -  Út, Čt, Pá: 20.00-21.00
Thaibox - Út: 16.30-18.00, Čt 17.30-19.00, Ne
10.00-11.30
Capoeira - Po: 17.30-18.30, Pá 17.00-18.00 
Sportovní příprava pro děti - Po: 15.30-16.30,
St: 17.00-18.00
•více info na www.samuraiklub.cz
Krytý zimní stadion, tel. 461 612 179
každou sobotu a neděli od 13.30 do 15.30
bruslení pro veřejnost
•www.hclitomysl.cz
Sauna, tel.: 774 848 053
Aktuální provozní doba:
St: 16.00-19.00 MUŽI

19.00-22.00 BEZ OMEZENÍ
Čt: 16.00-20.00 ŽENY

20.00-23.00 BEZ OMEZENÍ
Pá: 16.00-19.00 MUŽI

19.00-22.00 BEZ OMEZENÍ
Ne: 17.30-22.00 BEZ OMEZENÍ
Provozní doba o vánočních prázdninách:
22.12. 16.00-20.00 ŽENY

20.00-23.00 BEZ OMEZENÍ
23.12. 16.00-22.00 BEZ OMEZENÍ
27.12. 17.30-22.00 BEZ OMEZENÍ
29.12. 16.00-20.00 ŽENY

20.00-23.00 BEZ OMEZENÍ
30.12. 16.00-22.00 BEZ OMEZENÍ
03.01. 17.30-22.00 BEZ OMEZENÍ
Sokolovna, tel.: 775 913 400
pravidelná cvičení:
Po: 16.00-17.00 - rodiče s dětmi
Po: 17.00-18.00 - mladší žákyně /1. - 5. tř.
Po: 18.00-19.00 - starší žákyně /6. - 9. tř.
Po: 19.00-21.00 - volejbal - ženy
Út: 16.30-18.00 - žáci
Út: 18.00-19.00 - muži
Čt: 17.00-18.00 - předškolní děti
Čt: 18.00-19.00 - zdravotní cvičení - ženy
Čt: 19.00-20.00 - ženy
•více info: Dana Kmošková, tel. 775 913 400,
dana.kmoskova@centrum.cz

Sport – cvičení

Pronajmu byt 3+1
ve zděném domě 80 m2, v lokalitě u stadionu,

zrekonstruovaný, s kuchyňskou linkou,
částečně zařízený. Cena 11.000 Kč/měs. + energie.

Tel.: 777 147 170.
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Fotbal v Litomyšli – podzim 2009

Snímek z utkání mužů Litomyšl – Staré Hradiště.

Mistrovská fotbalová sezóna 2009/2010 je ve své polo-
vině. Pro oddíl kopané Tělovýchovné jednoty Jiskra je
a bude v mnoha směrech historická, neboť si v příštím
roce připomeneme sto let od počátků organizované
kopané v našem městě. Kromě toho reprezentuje
v tomto ročníku oddíl na zelených trávnících plných
devět družstev, což obnáší obrovské množství práce,
kterou málokdo ocení, ale bez níž by se na stadionu
Černá hora žádný fotbal nehrál. Než se ohlédneme
za podzimním vystoupením jednotlivých týmů, je
potřeba poděkovat všem, kdo se na činnosti fotbalové-
ho oddílu jakýmkoli způsobem podílejí, ať po stránce
trenérské, manažerské, funkcionářské, pořadatelské
nebo ekonomické. 
Ale teď už ke sportovním výsledkům. A družstvo mužů
jako kategorie nejsledovanější a pro vnímání fotbalu
ve městě mezi veřejností nejdůležitější je po podzimní
části krajské I. A třídy na 11. pozici se ziskem 13 bodů.
To samozřejmě nelze vnímat jinak než jako naprostý
neúspěch. Před zahájením sezony převzal mužstvo
zkušený trenér Zdeněk Kocman a s řadou nových tváří
včetně několika vyšlých dorostenců zaznamenal velice
špatný vstup do sezony. Po pěti kolech byl na kontě
týmu jediný bod, proto došlo po dohodě s vedením
na trenérském postu ke změně. Nový lodivod František
Dvořák získal s kolektivem ve zbytku podzimu 12
bodů, čímž bylo jednak zažehnáno akutní nebezpečí
boje o záchranu, jednak také fanoušci hernímu proje-
vu už občas zatleskali. Nic to ale nemění na konstato-
vání, že podzim zůstane v historii zapsán jako
nepovedený a přes zimu bude na čem pracovat,
K tomu, mimo jiné, poslouží turnaj na umělé trávě
v Chocni za účasti družstev z krajského přeboru
a I. A třídy.  
Po řadě roků byla obnovena činnost B mužstva, které
vstoupilo do bojů v okresní III. třídě. Zvládlo je se ctí,
přezimuje na druhém místě o jediný bod za vedoucími
Linharticemi a může se směle přihlásit mezi adepty
postupu do okresního přeboru. Kromě toho, že obstálo
sportovně, splnila rezerva i další cíle, v jejím dresu se
objevili jednak hráči, kteří se k aktivní činnosti vrátili
po delší či kratší odmlce, jednak zde potřebné ostruhy
mezi dospělými získávali nadějní dorostenci. Nebylo
náhodou, že někteří hráči, s nimiž se původně počítalo

pro béčko, byli v závěru podzimu platní i v I. mužstvu. 
Starší a mladší dorostenci se poprvé v historii probojo-
vali do republikové divize, která se při pohledu
do tabulky skupiny C ukázala být nad jejich síly. Starší
jsou po podzimu poslední, když nasbírali šest bodů,
mladší předposlední se třemi body. Debatovat o příči-
nách tohoto stavu je na dlouhý rozbor. Jednou věcí je
nepopiratelná vysoká kvalita většiny účastníků divize,
protože je zřejmé, že zavedeným a systematicky budo-
vaným základnám z Jablonce, Liberce, RMSK Cidlina
nebo AFK Chrudim je těžké konkurovat. Na druhé stra-
ně je ale potřeba jedním dechem dodat, že naše celky,
a především ten starší, měl určitě na víc. Jak fotbalově,
tak po stránce bojovnosti a nasazení. To, co stačilo
v krajském přeboru, však v divizi stačit nemůže. Snad
i změna realizačního týmu pomůže k tomu, že jarní
část odehrají dorostenci se ctí, když už naděje
na záchranu nejsou velké. 
Starší a mladší žáci se stali nejúspěšnějšími reprezen-
tanty oddílu v podzimní části sezony. Coby nováčci
vstoupili nebojácně do krajského přeboru a zařadili se
mezi jeho špičku. Starší jsou po třinácti kolech
na vynikající páté pozici před řadou družstev, která nás
v minulých letech vysoko porážela. Kromě toho uděla-
li „díru do světa“ i v krajském poháru, když v jeho dru-
hém kole porazili vedoucí mužstvo KP ze Svitav
a postoupili do jarního semifinále. Mladším žákům
patří čtvrté místo, když do posledního kola bojovali

dokonce o samotný vrchol a jen porážka na hřišti
vedoucích Pardubic je poslala mimo „stupně vítězů“.
Není však jediný důvod, proč by na ně nemohli zaúto-
čit na jaře. Poděkování patřím trenérům Františku
Štoudkovi a Ivanu Čechovi i jejich spolupracovníkům.
A pro fanoušky jeden vzkaz – přijďte se na litomyšlské
žáky na jaře podívat. Vyplatí se to.
V těžké pozici se v krajském přeboru ocitli starší
a mladší elévové. Na základě výsledků z minulé sezony
byli totiž zařazeni do nejsilnější skupiny a v ní to
neměli vůbec jednoduché. Přesto bojovali statečně
v každém zápase a dosáhli několika pěkných neroz-
hodných výsledků. Nezbývá, než doufat, že přes zimu
získají další fotbalové dovednosti, na jaře své výborné
soupeře potrápí ještě více a okusí také radost z vítěz-
ství. Ti nejmenší zástupci oddílu kopané bojují v okre-
sním přeboru mladších přípravek. Dosáhli výsledků
lepších i horších, ale o ty zde až tolik nejde.    
Před oddílem je nyní zimní přestávka. Nikoli odpočin-
ková, ale naplněná prací – v případě hráčů tréninko-
vou, zahálet však nebude ani vedení. Před námi je rok
2010, rok, kdy uplyne 100 let od počátků organizované
kopané v našem městě. Je třeba si připomenout odkaz
předků (o programu oslav bude veřejnost ve městě včas
informována) a je také nutné si uvědomit, že jakkoli
nemusíme být vždy spokojeni s dosaženými výsledky,
tak postavení fotbalu v Litomyšli se nemůže hodnotit
jen podle tabulek, počtu bodů a brankového poměru.
Klub dnes zajišťuje sportovní výchovu pro více než
stovku dětí a mládežníků, a to jistě není zanedbatelný
počet. Proto uvítá každou pomocnou ruku. I z řad
svých kritiků.                         Radek Halva, foto Petr Šilar

•pravidelný i jednorázový úklid budov,
kanceláří, domácností

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

ÚKLIDOVÁ FIRMA
VÁM ZAJISTÍ
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Říjnové kulečníkové turnaje 
8 ball
Druhé kolo Východočeské oblasti ČMBS ve hře 8
ball se odehrálo 17. října v Pardubicích. Litomyšl-
ský hráč Martin Gult po vítězném odehrání všech
zápasů potvrdil svou převahu a drží se tak na první
příčce. Na záda mu těsně dýchá Jan Hetfleiš, který
reprezentuje Dvůr Králové nad Labem a Pavel Šin-
delář z Hradce Králové. Čtvrtý Petr Krátký (MPC
Pardubice) a pátý Karel Rambousek (BC Litomyšl)
doplňují postupová místa do baráže.
14.1 nekonečná
Dne 24. října se v litomyšlské kulečníkové herně
hrála ČMBS oblastní liga v nejtěžší poolové discip-
líně 14.1 nekonečná. Východočeské oblasti se
zúčastnilo pouze 6 hráčů, takže liga v této hře
byla odehrána za jediný den. 
Do baráže o extraligu postupuje Martin Gult
z domácího klubu a jediná žena mezi hráči, Ilona
Žalmanová z Hradce Králové.
9 ball
Sobota 31. října patřila dalšímu hracímu dnu
v kulečníkové hře 9 ball. Druhé kolo východočes-
ké oblasti potvrdilo roli favoritů. Ti, na rozdíl
od prvního kola, již nechtějí nic ponechat náho-

dě. Zápasy jsou více než vyrovnané, a tak první
Pavel Šindelář z Hradce Králové s dalšími třemi
hráči (Radim Sychra – BC Litomyšl, Ilona Žalma-
nová z BC Hradec Králové a Pavel Hajn z BC Lito-
myšl) nemá jednoduchou cestu k postupovým
místům do baráže. 
Za zmínku stojí výborné umístění Ilony Žalmano-
vé, třetí nejlepší hráčky, na Mistrovství Evropy
seniorů  roce 2009. Žalmanová tak potvrzuje své
kvality.                       Jan Rychtařík, foto Petr Šilar

4. kolo Českého poháru v Litomyšli
V mezinárodní den pozdravů hostil Domov mládeže VOŠ
a SPgŠ Litomyšl 4. kolo Českého poháru 2009/2010
ve Stiga-hokeji. Ekonomická krize a chřipková epidemie
ve 3 krajích ČR stály za nižší účastí, než pořadatelé
z klubu Stiga HC Benátky očekávali. 
Během turnaje se však vytvořila báječně přátelská
a sportovní atmosféra, už dlouho na turnajích tohoto
okruhu nebývalá a litovat může každý z hráčů, kdo tu
v sobotu nemohl být. Při počtu 54 účastníků přišel
na řadu systém 3 základních skupin, z nichž 8 hráčů
zamířilo mezi elitu, další šestka do Béčka a zbytek skon-
čil v Céčku. 1.skupinu vyhrál trochu nečekaně Petr
Turoň (THC Třinec), druhou Jan Dryák (Stiga Big Band

Praha) a třetí Petrův syn Lukáš (THC Třinec) – kdyby
snad přivezli dalšího člena rodiny, na Honzu by se nedo-
stalo! Po základních skupinách byla též předána první
odměna turnaje – tradiční medovou náplast na nejtěs-
nější pozici za branami Áčka převzal „lucky loser“ Zby-
něk Pilař. Po tradičně výborném obědě, připraveném
místními kuchařkami, přišly na řadu výkonnostní skupi-
ny. Základní část Áčka ovládl L. Turoň, když jeho otec
odpoledne naprosto nezvládl a skončil až 15. Ještě hůř
dopadl nejlepší zástupce pořadatelů Patrik Petr (17.),
který prohrál dokonce se dvěma posledními a neskrýval
zklamání. V tabulce Béčka obsadila čelo trojka Ženíšek,
Jež a Pikl se shodným počtem bodů; do play-off se pak
dostali ještě 5. Michal Boštík a 6. Zdeněk Lopaur, Ivan
Halama (41.) a Kryštof Herold (42.) skupinu uzavřeli.
Hráči „bílé skupiny“ (Céčka) dlouho zvažovali, zda

budou hrát dvoukolově, nakonec jim však 11 zápasů sta-
čilo. Nejlépe se v nich dařilo Tomáši Halamovi (43.),
za ním skončili Ondřej Šmiták, Pavel Hübl st. a ml.,
Kamil Vyroubal (47. - 50.) a Josef Malý (53.). 
To pravé vyvrcholení turnaje však teprve přišlo: rozjelo
se play-off skupin A + B. Michal s Lopym (29. + 30.) však
své série prohráli, byť Lopy s Piklem 2:3 na zápasy. Neza-
svěcený návštěvník by utrpěl naprostý šok, kdyby poté
viděl, že semifinále B přilákalo nejen veškeré diváky
v sále, ale i jednu ze semifinálových dvojic A. Ta se radě-
ji šla dívat na úporný boj Ježe s Piklem, při kterém se
fandilo jako na hokeji a z obou lil pot a teprve po vítěz-
ství svitavského borce 3:2 si šla dohrát svou sérii! Rozje-

tý Jež pak svou cestu za vítězstvím ve skupině dotáhl
do konce výhrou 3:0 nad Ženíškem. 
V Áčku se do finále dostal vítěz pěti předchozích turnajů
ČP Lukáš a mistr ČR z Litomyšle 2004 Honza, kterému se
zde vždy daří víc než jinde. Přestože se velmi snažil,
Lukáš jasně vyhrál 4:0, třetí skončil Z. Matoušek ml. (HCS
Žabka Praha). Celkově tedy vede L. Turoň před Z. Matouš-
kem ml. a D. Šmídem (THC Stiga Svitavy 93), Patrik je 8.,
Lopy 16., Michal 31., Ivan 32., Tomáš 33., Kamil 37. atd.
Klub 7. místem udržel 6. příčku celkově. Mezi nováčky
Michal s Kamilem vedou, stejně jako Patrik juniory. 
Děkujeme za pomoc Pardubickému kraji a Nakladatelství
Paseka s.r.o.! Jindřich Petr, foto Milan Zeman


