
Členové nového Zastupitelstva města Litomyšl stvrdi-
li 8. listopadu svými sliby a podpisy, že svoje funkce
budou vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho
občanů. Zastupitelé tak mohli přikročit k volbě vede-
ní litomyšlské radnice. Svým hlasováním potvrdili
koaliční smlouvu, podepsanou o několik dní dříve
třemi nejúspěšnějšími stranami – ODS, KDU-ČSL
a TOP09 - Fórum občanů Litomyšle. Staronovým
starostou se stal Michal Kortyš, 1. místostarostou
Radomil Kašpar a 2. místostarostou Vojtěch Stříteský. 

Zastupitelé svým hlasováním potvrdili
koaliční smlouvu 

Zpravodaj Města Litomyšle 3. prosince 2010
Ročník XX. 12

Tito tři jmenovaní jsou zároveň členy Rady města
Litomyšl. Do počtu sedmi radních pak byli zvoleni
Alena Červinková, Ing. Terezie Šmolíková,
Ing. Josef Janeček a MUDr. Libor Vylíčil.  
S protinávrhem k postu 2. místostarosty vystoupil
Ing. Jaromír Odstrčil: „Chceme, abychom v Lito-
myšli měli pouze jednoho místostarostu. Zavázali
jsme se, že budeme dobrými hospodáři městu,
proto si myslím, že je funkce 2. místostarosty zby-
tečná,“ uvedl ve svém projevu, kdy předložil tabul-
ku měst s jedním uvolněným místostarostou,
společně s vyčíslením nákladů na pozici druhého
místostarosty v Litomyšli. „Já mám k dispozici
jinou tabulku,“ oponoval Vojtěch Stříteský
a vyjmenoval města se dvěma místostarosty. „Ve
všech těchto městech pracují dva uvolnění místos-
tarostové a jedná se o města i výrazně menší než je
Litomyšl. Někde i o několik tisíc obyvatel. Dalšími
aspekty jsou velikost vykonávané agendy, spádo-
vost, velikost mikroregionu, postavení a ambice
města v kontextu kraje a republiky, a tudíž i výše
rozpočtu města.“ K dané záležitosti se vyjádřil také
Radomil Kašpar: „Když jsme si vzali toho „městské-
ho pavouka“, tak nás čeká 32 agend. Důležitým
faktem také je, že se na nás žene řada velkých pro-
jektů, jako je Revitalizace zámeckého návrší, čis-
tička nebo kanalizace. Nad těmi akcemi bude třeba
přísný dohled. Já osobně jsem byl místostarostou
na půl úvazku a byl to pěkný frčák. Takto vytvoříme
trojlístek pracovitých lidí.“ K protinávrhu Jaromíra
Odstrčila se přihlásil ještě Radek Pulkrábek a Lubo-

rozsvícením vánočního stromu začal pro Lito-
myšl čas adventní. Zastavme se tedy alespoň
na chvilku, hoďme za hlavu všechen shon
a pokusme se vychutnat kouzlo okamžiku. 

Čas plyne a s ním i naše vzpo-
mínky, ale některé se nám

mohou zarýt hluboko
do paměti. Pokusme se
v předvánoční i vánoční
době vytvořit právě
takové okamžiky, které

se do paměti vštípí
na dlouhou dobu. Může

to být čas strávený s rodi-
nou nebo jen procházka nasví-

ceným večerním městem. Takový okamžik
může být spojený i s četbou, třeba právě Lilie. 
Redakce a všichni, kteří se podílejí na tvorbě
městského zpravodaje, přejí čtenářům, přispě-
vatelům i inzerentům krásné a klidné prožití
svátků vánočních a do nového roku 12 měsíců
bez nemocí, 53 týdnů optimismu, 365 dnů
štěstí, 8 760 hodin splněných přání, 525 600
minut pohody a 31 536 000 vteřin lásky! 

vaše redakce Lilie

tel. 461 616 719

www.peklo.lit.cz

Bowling Bar Peklo
Braunerovo nám. 204, Litomyšl

Otevřeno:
Ne - Čt 11.00 - 24.00
Pá - So 11.00 - 02.00

Zastupitelstvo města Lito-
myšl na období 2010–2014.
V popředí zleva: Radomil
Kašpar, Michal Kortyš, Voj-
těch Stříteský, Miroslav
Bárta, druhá řada zleva:
Mgr. Jaromír Kroužil,
MUDr. Renata Rothschei-
nová, Ing. Terezie Šmolíko-
vá, Petra Benešová, Alena
Červinková, Dana Kmoško-
vá, Ing. Jaromír Odstrčil,
Mgr. Zdeněk Zitko, třetí
řada zleva: MUDr. Vít
Heblt, Ing. Josef Janeček,
MUDr. Libor Vylíčil, Lubo-
mír Sršeň, Mgr. Josef Štefl,
poslední řada: Otokar Kar-
lík, Radek Pulkrábek, Ing.
Vítězslav Hanzl, MUDr.
David Večeřa, MUDr. Tomáš
Mrkvička, Mgr. Miroslav
Hájek.                                      

Foto Pavel Vopálka

Milí čtenáři,

mír Sršeň, ale byli neúspěšní. Litomyšl tedy má dva
uvolněné místostarosty, tedy takové, kteří se svým
funkcím věnují na plný úvazek. 
Na programu ustavujícího zastupitelstva bylo také
zřízení výborů. Odhlasován byl kontrolní a finanční
výbor a dále osadní výbory Nedošína, Pazuchy,
Suché, Kornic, Pohodlí a Nové Vsi. Debata se rozho-
řela na téma dalšího navrhovaného výboru, který se
má týkat městského zpravodaje. S návrhem přišel
Radek Pulkrábek. Vojtěch Stříteský doporučil návrh
odložit, řádně projednat a rozhodnout o něm na dal-
ším jednání zastupitelstva.  Podle Libora Vylíčila by
se navíc neměl zřizovat výbor řešící pouze Lilii, ale
všechna média, tedy například i kabelovou televizi.
K projednání dojde na dalším prosincovém zasedání
zastupitelstva. Na něm budou navíc jmenováni
předsedové a členové výborů a jejich stanovy.   -bj-

Využijte slevy
s VIP kartou

Akce na baru s dárky

Zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva Města Lito-
myšle se koná ve čtvrtek 16. prosince od 16.00
v prostorách zámeckého pivovaru. 

akce
měsíce

kvalitní prací prostředky, šetrné
k Vašemu prádlu i k Vaší pračce.

parní pračka
pračka, která vdechne
Vašemu prádlu
nový život

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

RaM schvaluje a doporučuje ZaM přejmenování
ulice „Umrlčí“ na „Bohdana Kopeckého“; ulice se
nachází v městské části Litomyšl-Město.

RaM schvaluje přijetí dotace z Fondu Soudržnosti
a Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši
1 073 852 Kč na realizaci projektu „Využití odpadního
tepla – Krytý plavecký bazén v Litomyšli“ v rámci
Operačního programu Životní prostředí, prioritní
osa 3. Celkové náklady projektu jsou ve výši 2 731 000
Kč bez DPH a tento projekt je zahrnut mezi plánované
akce města v roce 2011. 

RaM souhlasí s vypsáním výběrového řízení
na pořízení pracovního sněžného skútru za cenu
do 220 tis. Kč bez DPH. Bude hrazeno ze schválených
finančních prostředků na nákup investičního majetku
odboru městské lesy.

Z rady města

ZaM bere na vědomí, že přítomní členové zastupi-
telstva složili v souladu s ustanovením § 69 odst. (2)
a (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů slib. Žádný člen zastupitelstva
neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Složení slibu potvrdili členové zastupitelstva svým
podpisem.

ZaM souhlasí, že bude při svém jednání nadále pos-
tupovat podle jednacího řádu schváleného pod
č. usnesení 180/06 dne 12. 12. 2006. Nový jednací řád
nebo dodatek k platnému jednacímu řádu bude
schválen na základě připomínek jednotlivých členů
zastupitelstva na příštím zasedání ZaM. 

ZaM zvolilo počtem 18 hlasů starostou města
Litomyšle p. Michala Kortyše, počtem 21 hlasů 1. mís-
tostarostou města Litomyšle p. Radomila Kašpara
a počtem 15 hlasů 2. místostarostou města Litomyšle
p. Vojtěcha Stříteského.

ZaM zvolilo tyto další členy Rady města Litomyšle
počtem 18 hlasů Alenu Červinkovou, počtem 17 hlasů
Ing. Josefa Janečka, počtem 17 hlasů Ing. Terezii
Šmolíkovou a počtem 17 hlasů MUDr. Libora Vylíčila.

ZaM zřizuje kontrolní a finanční výbor. Jednotlivé
volební strany předloží svoje návrhy na členy výborů
na příštím zasedání ZaM, kde proběhne i jmenování
předsedů, jednotlivých členů výborů a schválení
statutu výborů. 

ZaM schvaluje, že o zřízení Redakční rady Zpravodaje
Města Litomyšle Lilie jako výboru zastupitelstva města
se bude jednat na dalším zasedání zastupitelstva města.

ZaM zřizuje tyto pětičlenné osadní výbory:  osadní
výbor Nedošín- osadní výbor Pazucha- osadní výbor
Suchá- osadní výbor Kornice- osadní výbor Pohodlí -
osadní výbor Nová Ves Složení osadních výborů bude
předloženo na příštím zasedání ZaM, kde proběhne
i volba předsedů jednotlivých osadních výborů.

ZaM rozhodlo o pověření těchto členů zastupitelst-
va města k přijímání prohlášení o uzavření manželství:
Otokar KarlíkDana KmoškováMgr. Jaromír Kroužil,
Mgr. Josef Štefl

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80 tis. Kč
na zakoupení motorového vozidla pro dopravu neza-
opatřených dětí s těžkým zdravotním postižením.
Příjemci dotace Jana a Vladimír Štanclovi, Makov.
Hrazeno z kap. 14. 

Ze zastupitelstva

Projednání nového územního plánu
za účasti veřejnosti

Pro Litomyšl zásadní dokument má již podobu kon-
ceptu. Řeč je o novém územním plánu, který pro
město zpracovává brněnský ateliér doc. Ing. arch.
Petra Hrůši. K jeho finální podobě můžete přispět i
vy. K materiálu má kdokoli možnost se vyjádřit na
veřejném projednání, spojeném s výkladem, které
se uskuteční v malém sále Smetanova domu 9. pro-
since od 13.00. 
Občané mají jedinečnou příležitost přijít se svými
připomínkami. „Každý může navrhnout nějakou
změnu. Všechny změny se vyhodnotí. Někomu
samozřejmě můžeme říci, že jeho návrh do plánu
nezapracujeme, jinému vyhovíme. Celé se to upra-
ví do podoby projektu a veřejnost bude mít ještě
jednu možnost se znovu vyjádřit v příštím roce,“
vysvětluje vedoucí odboru výstavby a územního
plánování Josef Filipi. Oproti původnímu územní-
mu plánu jsou v nové verzi některé změny. Jednou
z nich je například R35. „To je velká změna. Před-
tím v územním plánu zakreslená byla a nyní už
není. V novém územním plánu je pouze koridor,
který bude nazván jako rezerva. Koridor je nazna-
čen ve stejné trase. Znamená to, že podle tohoto
územního plánu nelze R35 stavět,“ sděluje vedou-
cí odboru. Další velkou novinkou zpracovávaného
dokumentu je, že plán 100% pokrývá celé území
Litomyšle. Znamená to, že součástí je také Suchá,
Pazucha, Nová Ves, Pohodlí a Kornice. Některé tyto
části doposud územní plán neměly. „V těchto čás-

tech se bude územní plán týkat funkčních změn,“
uvádí Josef Filipi. Jak dále informuje vedoucí
odboru, nový územní plán v podstatě principiálně
zachovává vše, co bylo obsaženo v minulém doku-
mentu. Některé plochy jsou však menší, jiné větší.
„Vypadly průmyslové plochy na Vysoké Mýto, jinde
se plocha pro průmysl rozšířila. Plochy určené k
bytové výstavbě se zvětšily, je jich určitě více,“
doplňuje Josef Filipi. 
Do 15 dnů ode dne veřejného projednání může
každý uplatnit své připomínky. Ve stejné lhůtě
mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návr-
hem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěš-
ných opatření a zastavitelných ploch i zástupce
veřejnosti uplatnit své námitky. K později uplatně-
ným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Do
konceptu nového územního plánu je možné nahlí-
žet na Městském úřadě Litomyšl, Bří Šťastných 1000
(odbor výstavby a územního plánováni - kancelář č.
44) v úřední dny (pondělí a středa 8.00-11.30 a
12.30-17.00), v ostatních pracovních dnech po
předchozí dohodě. Koncept je rovněž přístupný na
internetové adrese:  www.litomysl.cz v sekci Územ-
ní plánování.
Pokud půjde vše hladce, mohl by být nový územní
plán hotový již příští rok po prázdninách. Záleží
však na dotčených orgánech, zastupitelích i na dal-
ších okolnostech.                                                    

-bj-

MěÚ 31. prosince
V pátek 31. prosince bude Městský úřad v Litomyšli
uzavřen. Všichni zaměstnanci budou mít nařízenou
dovolenou. Děkujeme za pochopení.  

Uzávěrka všech podkladů pro lednové vydání Lilie je
20. prosince. Příspěvky a inzeráty, které budou doru-
čeny redakci po tomto datu, nebudou otištěny. Děku-
jeme za pochopení.             -red-

Upozornění přispěvatelům
a inzerentům

Připravuje se výstavba sociálního
zařízení na hřbitově

Město plánuje na městské hřbitově vybudovat nové
sociální zařízení s bezbariérovým přístupem, v objektu
je také počítáno s prostorem pro správce. Zařízení by
mělo vzniknout v místě bývalé márnice. Tu má však
od církve pronajatou pohřební služba, která nedispo-
nuje dostatečnými prostorami. 
Ovšem některé signály dávají naději. V tuto chvíli již
minulé zastupitelstvo na svém posledním jednání
odhlasovalo poskytnutí účelové investiční dotace 800
tisíc korun majitelce této pohřební služby. „Ta u svého
objektu přistaví prostory, do kterých přestěhuje lakýr-
nické zařízení, jenž má nyní na hřbitově,“ vysvětluje
starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodává: „Smlouva
je již podepsaná, prostory by se měly uvolnit příští
rok.“ V nejbližší době bude dokončena projektová
dokumentace nového sociálního zařízení, na jaře pak
město zažádá o stavební povolení. Další postup se

bude odvíjet od dostupných finančních prostředků,
nejzazším termínem je rok 2012.  
„Stavební práce se nedotknou historické konstrukce
budovy, s výjimkou výměny oken. Vše by mělo barevně
a výrazově ladit s okolím, a to plánovaným kolumbári-
em a kostelem sv. Anny. Novodobá vestavba bude
nezávislá na konstrukci budovy. Skládat se má z kovo-
vého rámu, opláštěného plechem a vysokotlakým
laminátem,“ popisuje navrhované řešení sociálního
zařízení Antonín Dokoupil z oddělení rozvoje měst-
ského úřadu. Prostory budou nasvětleny nepřímým
osvětlením.                                                                      -bj-

Pro milovníky zimního lyžování máme novinku.
Od změny jízdního řádu koncem letošního roku bude
u vybraných spojů autobusová linka č. 700948 doprav-
ce ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. prodloužena do Litomyšle.
Konkrétně v období od 25. prosince 2010 do 27. břez-
na 2011 bude v sobotu, neděli a ve státem uznané
svátky v provozu autobusový spoj z Litomyšle
(odjezd v 6.45) do Čenkovic a zpět (v 16.00). Jedinou
výjimkou je Nový rok, kdy tento spoj nepojede.           
I Litomyšlané se tedy snadněji dostanou například
na nejdelší sjezdovku v Pardubickém kraji. Jde
o novou lanovku z druhé strany hory, která bude
přímo propojená s čenkovickým areálem do jednoho
střediska s názvem Skiregion Buková hora (podrob-
něji: www.ski-regionbukovahora.cz).  
Impulz k jednání ohledně prodloužení linky vzešel
z dotazu ve Starostově odpovědně. Na jeho základě
Město zažádalo Krajský úřad Pardubického kraje,
který prosbu k rozšíření linky vyslyšel. Jde o význam-
né propojení oblasti Českomoravského pomezí a Orlic-
kých hor.                                                                      -ms-

Začátkem prosince oslaví Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) dvacet let
od svého založení. Připomeňme, že SHS ČMS má
dnes 211 členů a vzniklo s výrazným přispěním teh-
dejšího starosty Litomyšle Ing. Miroslava Brýdla.
Sdružení vzniklo z obavy představitelů historic-
kých měst, že po sametové revoluci nebude regene-
race památkového fondu prioritou a dostane se
na okraj zájmů. 

V pátek 10. prosince přijedou do Litomyšle staro-
stové a primátoři měst České inspirace. Bude se zde
konat pravidelná valná hromada svazku obcí Česká
inspirace. Hlavním cílem tohoto sdružení, jehož je
Litomyšl členem již od založení v roce 1995, je lákat
návštěvníky na živou kulturu do osmi z nejkrásněj-
ších historických měst: Litomyšle, Poličky, Hradce
Králové, Kutné Hory, Telče, Třeboně, Jindřichova
Hradce a Chebu.                                                       -ms-

Krátce

Skibus do Čenkovic
nově z Litomyšle
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Změny ve zpoplatněném parkování 
v centru města od ledna 2011

Rada města Litomyšle vydala nové nařízení města,
kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky,
které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenový-
mi předpisy. Částečně se tímto obecně závazným
předpisem mění systém zpoplat-
něného parkování v centru. Nové
nařízení vychází z usnesení
Zastupitelstva města Litomyšle
č. 33/10 a zohledňuje většinu
závěrů jednání pracovní skupiny
města, úřadu a občanského sdru-
žení Litomyšlský Patriot. 
Ceny krátkodobého parkování
budou zachovány na úrovni roku
2010, tzn. 10 Kč za první hodinu
a 30 Kč za každou další hodinu.
Doba zpoplatněného parkování je
vymezena také v rozsahu loňské-
ho roku v pracovní dny od 8.00
do 18.00 a v sobotu od 8.00
do 12.00.
Základní parkovací permanentka
bude prodávána za 1 000 Kč. Pro-
zatím nebyla odsouhlasena její
přenosnost, proto bude mít
i nadále nalepovací formu. Tato
parkovací známka bude v prodeji
v Informačním centru na Smeta-
nově náměstí a kupující nebude
povinen předkládat žádné dokla-
dy.
Zlevněná parkovací permanentka
bude stát 500 Kč a bude určena
osobám s trvalým bydlištěm
a majitelům nemovitostí ve zpo-
platněných zónách. K prokázání
nároku na nákup této permanentky bude tedy třeba
předkládat technický průkaz vozidla a občanský prů-
kaz nebo výpis z listu vlastnictví uvedené nemovitos-
ti. Nově bude nutno na známku před jejím nalepením
napsat registrační značku vozidla, na kterém bude
umístěna. Zlevněnou parkovací známku bude možno

zakoupit pouze na služebně Městské policie Lito-
myšl.
Nařízení i nadále umožňuje radě města vydávání par-
kovacích permanentek zdarma. Takovéto známky

budou označeny cenou 0 Kč
a budou muset mít na sobě napsá-
nu registrační značkou vozidla,
na které je vydávána. Tyto parko-
vací známky bude po předchozím
ověření rozhodnutí rady vydávat
Městská policie Litomyšl.
Nařízení nově osvobozuje od pla-
cení vozidla, která používají
označení O1 a O2. Pro tato vozidla
tedy již nebude vydávána bezplat-
ně parkovací permanentka. Stání
tak nebude zpoplatněno pouze
v případě, že vozidlo přepravuje
osobu, která je držitelem opráv-
nění, je řádně podle zákona ozna-
čeno a to bez rozdílu vzhledem
k bydlišti držitele. Je to obvyklá
praxe okolních měst a rada města
tak vyšla vstříc oprávněné kritice
těchto osob s bydlištěm mimo
Litomyšl.
Na základě opakovaných žádostí
obyvatel lokality dochází také
k rozšíření zpoplatněné zóny
do ulice R. Stříteského. Do pro-
storu před budovou základní
umělecké školy (ZUŠ) bude
navrácen parkovací automat
a bude odpovídajícím způsobem
upraveno dopravní značení. Roz-
šíření zpoplatnění je plánováno

také do ulice Jiráskova, zde však budou parkovací
automaty umístěny až v souvislosti s realizací pro-
jektu Revitalizace zámeckého návrší. Lze tedy
předpokládat, že po většinu roku 2011 bude v loka-
litě prozatím parkování zdarma.
Nová vyhláška také pokračuje v systému zvýhodnění

ubytovatelů ve zpoplatněných lokalitách tím, že
pro jejich klienty je možno na Městské policii Lito-
myšl zakoupit hodinové a denní parkovací lístky
za 10 a 50 Kč. Hlavní výhodou této možnosti zavede-
né v roce 2010 je zvýšení komfortu ubytovaných,
kteří poplatky vyřídí přímo s ubytovatelem. Cena
denního parkovacího lístku je zvýhodněna, neboť se
předpokládá, že vozidla ubytovaných parkují přede-
vším v čase, který není zpoplatněn. Parkovací lístky
musí mít označen začátek parkování a musí obsaho-
vat razítko ubytovatele. 
Platnost výše uvedeného nařízení je od 1. 1. 2011.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

Pomozte, prosím, s úklidem sněhu
Novela silničního zákona zrušila odpovědnost vlastní-
ka nemovitosti za škody způsobené schůdností přilé-
hajícího chodníku, a s tím související nutnost úklidu
těchto ploch. Zodpovědnost přešla na majitele komu-
nikace a chodníku. 
Z toho důvodu musela rada města přijmout nařízení
č. 05/09 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování
závad ve schůdnosti chodníků a místních komunika-
cí a průjezdních úseků silnic. Legislativně jsme vše
museli zabezpečit tak, aby bylo jednoznačně stano-
veno, jaký rozsah povinností bude mít správce míst-
ních komunikací v případě, že nebude úklid
chodníků probíhat podle dříve zaběhaných pravidel.
V nařízení jsme museli reagovat na obecně známý
fakt, že není v silách Městských služeb Litomyšl s.r.o.
(MSL) ani rozpočtu města nahradit dřívější činnost
soukromých subjektů. Došlo k přepracování Plánu
zimní údržby v tom smyslu, aby ošetřeny byly před-
nostně pojízdné části místních komunikací a samo-
statné chodníky (včetně chodníků vedle silnic
vyšších tříd). Nově tedy bude platit, že k chůzi se
v prvních fázích odklidu sněhu použijí ošetřené kraj-
nice pojízdných částí místních komunikací. Toto
řešení má, podle našeho názoru, plnou oporu v záko-
ně. V centru města bude nově údržba ploch zajištěna
pomocí veřejně prospěšných prací. 
V loňském zimním období většina majitelů přilehlých
nemovitostí vyslyšela mou prosbu a byla městu nápo-
mocna a úklid prováděla v zaběhnutém rozsahu, za což
velice děkuji. Obracím se proto na všechny tyto sub-

jekty se stejnou žádostí i pro nastávající zimní období.
Jsme připraveni po městě rozmístit více nádob
na posypový materiál. Pokud bude třeba jeho doplně-
ní, je možno se obracet na Městské služby Litomyšl.
Ploch je tak závratné množství, že v tomto není proza-
tím město schopno nabídnout jinou formu spolupráce
nebo případnou přímou finanční kompenzaci.
Nejvíce legislativně nezajištěná je údržba vlastních
vstupů k jednotlivým nemovitostem. Zde se totiž
ve většině případů nejedná o místní, ale o účelové
komunikace, kde zákonné normy schůdnost neregu-
lují vůbec. Tam, kde tyto přístupové chodníky leží
na pozemcích města, nelze vůbec očekávat, že bude
ošetření provádět správce komunikací. Z logiky věci
tady plyne, že je v zájmu vlastníků a uživatelů nemovi-
tosti provést si ošetření pro sebe samotné. Na druhou
stranu Město Litomyšl již dříve usnesením rady dekla-
rovalo, že se z důvodů vlastnictví pozemků bude starat
o tyto plochy po stavební stránce, i když slouží pouze
úzkému okruhu obyvatel (nemáme zde na mysli např.
okapové chodníky, chodníky k bočním vchodům a plo-
chy pod sušáky na prádlo). Toto je jistě dostatečná
kompenzace za provádění zimní údržby.
Odpovědnosti za případné vzniklé škody se Město
Litomyšl samozřejmě ani výše uvedenými postupy
nezbaví. Máme uzavřenu řádnou pojistnou smlouvu,
na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že u pojistné-
ho krytí se bude více dbát na přesný výklad zákona
i příslušných závazných dokumentů města. 

Michal Kortyš, starosta Litomyšle

Parkovné přes SMS?
I o této možnosti se v Litomyš-
li uvažuje. Přes mobilní telefon
by bylo možné zaplatit parkov-
né nebo jej kdykoli prodloužit
bez nutnosti hledat automat.
Starosta města Michal Kortyš
k tomu uvedl: „Tento systém je
určitě zajímavý. Ovšem řešíme
dvě věci. K tomu, aby městská
policie mohla kontrolovat, zda
řidič skutečně zaplatil, musí
mít speciální zařízení. Toto
zařízení by nosili strážníci
na opasku, kde již mají spous-
tu dalších věcí. To se samozřej-
mě dá vyřešit. Druhou
a mnohem důležitější věcí je,
že firma chce 30 % z vybraných
peněz. Uvažujeme i o tom, že
by zde soutěžně fungovaly dva
systémy placení parkovného,
tedy zůstaly by i nadále min-
covníky. V této chvíli není nic
rozhodnuto. Jsme ve fázi
vyjednávání a zvažování
pro a proti.“                                    

Adventní trh 
v Litomyšli
Při třetí adventní sobotě, tedy 11. prosince, bude opět
město v dolní části Smetanova náměstí u pomníku
B. Smetany pořádat v době od 8.00 do 16.00 adventní
trh. 
Do Litomyšle se sjedou řemeslníci z měst, obcí a vísek
z celých Čech i Moravy. Autoři přivezou dárkové zboží,
např. keramiku, malované vánoční ozdoby, kožešiny,
slaměné ozdoby, cukrovinky, džbány, kabelky, košíky,
sklo, perníky, šperky a bižuterii, stuhy, ubrusy, patch-
workové výrobky, betlémy, medy, svíčky, drobnosti
pro radost i hračky a další výrobky ze dřeva, cínu,
drátu, ovčí vlny, krajky i hedvábí. Stánkový prodej
také samozřejmě nabídne široký sortiment občerstve-
ní, nebude chybět medovina, svařené víno a punč.
Zavoní opékané klobásy, palačinky, slovenské haluš-
ky, trdelník, hořické trubičky a další dobroty. 
U pomníku na připraveném pódiu se budou střídat se
svým programem převážně litomyšlské orchestry, sku-
piny a pěvecké sbory. 
Doprovodný program:
9.00 – folková skupina Náhoda Litomyšl
10.00 – Kvítek a Lilium – dětské pěvecké sbory ZUŠ
Litomyšl
11.00 – pěvecký sbor Vlastimil Litomyšl
12.00 – folková skupin XILT Litomyšl
13.00 – folková skupina Věneband Litomyšl
14.00 – hudební skupina Parkoviště pro velbloudy
Morašice
15.00 – dechová hudba Bekras Litomyšl

Jaroslav Dvořák, ved. odboru vnitřní správy a obrany
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Mlha na zimním stadionu
minulostí

Mlha na ledové ploše, skapávání vodní páry na kluziš-
tě nebo nepříjemný průvan byly jedněmi z důvodů,
proč radnice přikročila k projektu odvlhčení a uzavře-
ní Krytého zimního stadionu v Litomyšli. Během něko-
lika měsíců zde stavební firma provedla nezbytné
úpravy a na střechu osadila odvlhčovací jednotku.
První fáze projektu byla dokončena začátkem listopa-
du s finančními náklady přes pět milionů korun. 
V přechodových obdobích roku (březen - duben, září –
říjen) docházelo nad kluzištěm ke vzniku mlhy a ska-
pávání vodní páry na ledovou plochu. „Na stropě se
nám tvořila plíseň. Negativně to ovlivňovalo kvalitu
ledu, protože voda kapala na ledovou plochu. Tím
pádem nebyl led kvalitní a celkově vnitřní prostředí
zimního stadionu nebylo tak dobré, aby se zde mohly
podávat dobré výkony,“ vysvětluje správce objektu
Petr Pešina. Dále si uživatelé haly stěžovali na průvan,
který nepříznivě ovlivňoval jak sportovce, tak
návštěvníky akcí. Tyto skutečnosti vedly k rozhodnutí
uzavřít vnitřní prostor zimního stadionu. Dovybavit jej
zařízením pro odvlhčení vzduchu a umožnit jeho širší
využití jako shromažďovacího prostoru. „V červenci
nastoupila firma, která na střechu stadionu umístila
vysoušecí zařízení. Do něj se přivede vlhký vzduch, ten
se odvlhčí a suchý vzduch se bude vracet zpět do haly,“
popisuje princip výměny vzduchu Petr Pešina a pokra-
čuje: „Mělo by se tady zlepšit ovzduší i kvalita ledu.
Navíc by se mohly snížit náklady, protože nebude třeba
tolik mrazit. Prostředí v hale bude příjemnější.“ Vzhle-
dem k rozsahu pracovních teplot vzduchu v prostoru
haly zimního stadionu bylo navrženo odvlhčovací
zařízení, pracující se sorpčním odvlhčováním pomocí
rotačního výměníku. „Vzduchotechnické (VZT) zaříze-
ní je koncipováno jako směšovací, přetlakové. Přes
oběžné kolo sorpčního výměníku bude procházet směs
cirkulačního a čerstvého venkovního vzduchu. Vzduš-
ná vlhkost pracovní směsi bude jímána pracovní lát-
kou voštinového rotačního výměníku a vysušovaný
vzduch bude vracen do prostoru haly. Pro distribuci
vzduchu je pak užito potrubního rozvodu s přívodními
směrovatelnými dýzami. Pro regeneraci sorpčního
výměníku vlhkosti bude VZT jednotka na střeše objek-
tu vybavena regeneračním okruhem s rekuperačním
výměníkem tepla a s plynovým ohřevem vzduchu.
Jímaná vlhkost bude odváděna do vnějšího prostředí,“
uvádí technická zpráva projektové dokumentace
k vzduchotechnickému zařízení. 

Ovšem, aby bylo možno odvlhčovat vnitřní prostor, je
nutné celý interiér stavby uzavřít vůči vnějšímu pro-
středí. To se zatím plně nestalo z finančních důvodů.
V podstřeší, které má být zakryto čirým sklem, usaze-
ným do hliníkových rámů, je prozatím provizorní
plachta. Ta zde byla osazena již v minulosti při zkouš-
kách, jak omezit kondenzaci vlhkosti. S chybějícími
stavebními pracemi se na hale počítá ve druhé fázi
úprav, o které rozhodne nové vedení města. Součástí
dokončení bude i úprava únikových cest pro případ
požáru. Poté bude možné využívat stadion také
na různé společenské akce (koncerty, apod.), konané
na hrací ploše. 
S uzavřením objektu je však spojena nutnost změny
požárního řešení stavby, neboť původní koncepce počí-
tala s trvale otevřenou požární plochou pod spodním
lícem střešního pláště. „Musel se sem nainstalovat nový
protipožární systém,“ potvrzuje Petr Pešina. Stadion
bude chráněn pomocí lineárních hlásičů kouře. V přípa-
dě zjištění požáru elektrický protipožární systém oka-
mžitě otevírá přívodní otvory a se zpožděním 30 sekund
spouští požární ventilátory. Požární ventilátory nasají
zplodiny hoření pod střešním pláštěm. 
Protipožární systém s sebou ovšem přinesl také nut-
nost změny ozvučení, jehož kvalitu kritizují mnozí
návštěvníci zimního stadionu. „Co se stalo s původním
skvělým ozvučením zimáku? To nové ozvučení je
pěkně na h.... Snad to ještě vyladěj k lepšímu, i když
o tom pochybuju. Komentátor nebyl vůbec slyšet.
Hudba chrčela...,“ uvádí jeden z pisatelů na webových
stránkách HC Litomyšl a další pokračuje: „Nejlepší
ozvučení zimáku v kraji bylo demontováno a nahraze-
no plechovým hnusem, který nezvládá 400 diváků.
Možná v kostele by to stačilo.“ Správce zimního stadi-
onu si je tohoto problému vědom. „Bohužel ozvučení
není zatím takové kvality, jako bylo předešlé. Já ale
doufám, že ve spolupráci s investorem i projektantem
najdeme nějaké řešení, aby se ozvučení zlepšilo,“ říká
Petr Pešina a František Zachař, vedoucí odboru rozvo-
je a investic městského úřadu dodává: „Ozvučení se
musí dořešit co nejdříve .“ Instalace reproduktorů byla
provedena do tří zón. Čtyři kusy skříňových reproduk-
torů na střídačkách. Šest kusů sloupcových reproduk-
torů nad tribunou. Tři kusy speciálních směrových
kruhových reproduktorů na ozvučení ledové plochy.
Maximální výkon 9W, 20W a 100W. 

Text a foto Jana Bisová

Na Poličku 
pohodlněji a rychleji

Rekonstrukce devítikilometrového úseku silnice
z Litomyšle na Poličku komplikovala jízdu několik
měsíců. Ovšem výsledek stojí za to. Nový povrch si
pochvalují mnozí řidiči. Modernizace silnice II/360
Litomyšl – křižovatka s III/36025 byla zahájena
v listopadu 2009. Práce pak dodavatel, jímž byla spo-
lečnost Skanska, dokončil letos v září. K slavnostnímu
předání komunikace a střižení pamětní stuhy došlo
koncem října za účasti zástupců investora, dodavatele
i litomyšlské radnice.  
„Jsem velmi rád, že se nám podařilo zmodernizovat
silnici, která je velmi důležitá,“ sdělil za investora
hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a dodal:
„Pardubický kraj by bez evropských peněz z Regionál-
ního operačního programu (ROP) nemohl tento pro-
jekt realizovat. Silniční síť v Pardubickém kraji je
neuspokojivá, proto budeme v dopravních stavbách
pokračovat.“ Modernizace stavby za téměř 149 milio-
nů Kč zahrnovala odfrézování původního asfaltového
povrchu vozovky, provedení sanací podkladních vrstev
a pokládku nového asfaltového krytu. Součástí sta-
vebních prací bylo také vybudování propustků pod
komunikací, zpevnění krajnic, osazení obrubníků či
dešťových vpustí. Na závěr byly v okolí stavby vysaze-
ny stromy a keře. „Pro zvýšení bezpečnosti dopravy
byly vybudovány například středové dělící ostrůvky
v místech přechodů pro chodce a v místech pro přechá-
zení a zúžení v místech vjezdu do obce. Nové přecho-
dy pro chodce byly opatřeny osvětlením,“ uvedl
projektový manažer stavby společnosti Skanska Vítek
Vlach. Práce probíhaly za provozu s místním omeze-
ním. Pokládka asfaltových vrstev se provedla za úplné
uzavírky o sobotách a nedělích. „Samozřejmě, jednu
chvíli byli lidé nervózní, ale Skanska termíny dodrže-
la,“ řekl starosta Litomyšle Michal Kortyš. „Pro všech-
ny to bude znamenat příjemnou věc. Především ti,
kteří tudy jezdí do zaměstnání, si silnici určitě
pochvalují. I já ji využívám, když jedu do Poličky
na ryby. Cesta je rychlejší, pohodlnější a kvalitnější,“
míní starosta. „Finální dílo všechny nepříjemnosti
převýšilo. Silnice, hlavně její povrch, je v perfektním
stavu a kvalitně provedena,“ doplňuje ředitel závodu
Čechy východ Pardubice společnosti Skanska Petr
Homolka. 
Stavba byla spolufinancována Evropskou unií z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj. Původní 195 milio-
novou částku se podařilo ve výběrovém řízení snížit
na 149 milionů korun. Dotace z ROPu činí 85 % způso-
bilých nákladů.                           Text a foto Jana Bisová

Připomínáme všem, že zvýhodněné poukázky na per-
manentku zakoupené při Dni otevřených dveří Měst-
ského bazénu Litomyšl je nutné vyměnit za řádné
permanentky nejpozději do konce tohoto roku. Pou-
kázky lze vyměnit přímo v bazénu. Zde vám peněžní
hodnotu poukázky připíší přímo jako kredit na čipové
hodinky.
V Informačním centru na Smetanově náměstí můžete
za 700 Kč pořídit dárkovou poukázku na permanentku
do Městského bazénu Litomyšl. Poukázku, která může

Poukázky na permanentky do bazénu
být vhodným vánočním dárkem, nelze koupit v bazé-
nu. Zde koupíte pouze čipové hodinky s předplacený-
mi 10 vstupy (150 Kč + 700 Kč, celkem za 850 Kč).   

Ceník platný do 30. června 2011:
Dospělí: 80 Kč / 1,5 hod.  
Děti: do 3 let zdarma, od 3 do 5 let 30 Kč / 1,5 hod. 

od 6 do 15 let 50 Kč / 1,5 hod.
ZTP a důchodci: 50 Kč / 1,5 hod. 
Kondiční plavání: 50 Kč / 1 hod. (ráno 6.00-8.00 )

Záloha na čip: 20 Kč
Permanentní vstupenky na 10 vstupů / 1,5 hod.: 
dospělí 700 Kč, ZTP + důchodci + děti 6 - 15 let 450 Kč
Tolerance překročení stanoveného času je 5 minut. Při
překročení každých dalších 5 minut je poplatek 20 Kč.   
Čipové hodinky: jednorázový vstup - vratná záloha 20 Kč
(barva černá) abonent - nevratná cena 150 Kč (barva
modrá - dospělí, červená - ZTP + důchodci + děti 6 - 15
let)
Pronájem skříňky pro uložení cenností: 20 Kč
Při požadavku na snížené vstupné (ZTP, důchodci) je
nutné se v recepci prokázat platným průkazem nebo
dokladem.
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Infocentrum ČD v Litomyšli končí
Pracoviště Českých drah (ČD) na Smetanově náměstí
72 v Litomyšli ukončí po dvou letech svoji činnost.
Vývěsky o ukončení provozu se již objevily ve vlacích
i na sousedních nádražích. Naposledy bude infocent-
rum zákazníkům otevřeno 9. prosince. O týden pozdě-
ji, tedy 16. prosince, bude ještě možné během
dopoledne vyzvednout případné slevové průkazy,
pokud o ně cestující včas požádají. 
„Snažili jsme se, po zrušení pokladny na litomyšlském
nádraží, nabídnout místním občanům možnost zajistit
si průkazy a zařídit v předprodeji jízdenky. Bohužel,
zájem nebyl takový, jak jsme si představovali a provoz
centra byl dost ztrátový,“ uvádí Michal Štěpán, ředitel
Krajského centra osobní dopravy Českých drah v Par-
dubicích. I podle nového jízdního řádu, který začne
platit v neděli 12. prosince, a jenž je v podstatě podob-
ný tomu stávajícímu, budou cestující z Litomyšle

odbavováni ve vlaku bez přirážky, jako z kterékoliv
jiné neobsazené zastávky. „Pro cestující je po celý den
dostupné odbavení v nedaleké České Třebové, kam si
i díky nově otevřenému terminálu veřejné dopravy již
někteří zákazníci cestu našli. V České Třebové je k dis-
pozici i odbavení do zahraničí, v místě je také směnár-
na valut a na nádraží si mohou všichni vybavit i časové
kupóny pro podzemní parkoviště. Kdo cestuje z Lito-
myšle přes Vysoké Mýto do Chocně a dále, má samo-
zřejmě v denní době k dispozici osobní pokladny
ve Vysokém Mýtě - jak na hlavním nádraží, tak
na zastávce; stejně tak pokladny ve stanici Choceň,
kde máme otevřeno od 4.00 do 22.00 a rovněž odbavu-
jeme i do zahraničí,“ doplnil informaci o nejbližších
otevřených provozech ředitel Michal Štěpán. 
Až do 9. prosince je zatím Infocentrum ČD otevřeno
vždy ve čtvrtek od 8.30 do 17.00.                            -red-

Cena vody v Litomyšli trvale jedna 
z nejnižších v ČR a v roce 2011 neporoste
Společnost Vodovody spol. s r.o. provozuje vodáren-
skou a kanalizační infrastrukturu, kterou tvoří maje-
tek pronajatý od Města Litomyšl (dle nájemní smlouvy
z roku 2002). Společnost působí v Litomyšli a přileh-
lých obcích (Nová Ves, Pohodlí, Kornice, Nedošín,
Pazucha a Suchá). Vodovody spol. s r.o. jsou držitelem
Certifikátu systému managementu kvality pro provoz
a údržbu vodovodních a kanalizačních systémů.
Cena vodného a stočného je určena kalkulačním vzor-
cem, který schvaluje majitel infrastruktury, tedy
Město Litomyšl. V roce 2011 se nepředpokládá její zvý-
šení. V okolních regionech se přitom zvyšuje o 6 % – 20
%, což je nárůst přibližně o 3 Kč – 10 Kč za 1 m3. U nás
přitom ke změně ceny došlo naposledy 1. 8. 2009.
Ztráty vody ve vodovodní síti jsou dlouhodobě pod 10
% (celorepublikový průměr se udává 32 %). Důsledně
využíváme nočního čerpání (nízká sazba el. energie).
Smlouvu o odběru elektrické energie se nám podařilo
uzavřít na delší dobu za ceny roku 2009. Naši pracov-
níci využívají důsledně pracovní dobu, jsou flexibilní.
Dlouhodobě se nám daří snižovat náklady i tím, že čin-
nosti a mechanizaci, které nejsou každodenně nutné,
si pronajímáme jen na nezbytnou dobu.

Naše společnost vlastní centrální počítačový dispe-
čink, na kterém průběžně vyhodnocujeme průtoky
vody. Při jejich zvýšení okamžitě následuje průzkum
sítě, dohledání poruchy a oprava. K dnešnímu dni je
vyměněno 100 % hydrantů, 100 % odběrných míst je
osazeno vodoměry, 85 % vodovodních přípojek je pro-
vedeno v plastu. Vyměněno je i 98 % sekčních šoupat,
což umožňuje v případě poruchy uzavřít jen konkrétní
úsek, nikoliv celou čtvrť. Průběžně jsou prováděny
výměny vodovodních řadů s častými poruchami.
V roce 2010 předpokládáme tržby za vodné a stočné 34
600 000 Kč. Náklady na provoz činí 52,01 %, nájemné
městu 31,90 %, čištění odpadních vod 11,8 %, zisk
provozovatele 4,29 %. Nájemné zaplacené Městu Lito-
myšl bude tedy 11 040 000 Kč. Za posledních 10 let
nájemní smlouvy bylo do rozpočtu města odvedeno
nájemné ve výši 105 721 240 Kč.
Na závěr chceme uvést, že kvalita vody v Litomyšli je
lepší než kvalita vod balených, přičemž cena litomyšl-
ské vody je 0,05 Kč za 1 l, zatímco v obchodě za 1 l
balené vody platíte zbytečně, ale dobrovolně. (Rozbo-
ry pitné vody jsou přístupné na www.vodovody.lit.cz).

za Vodovody spol. s r.o. Věra Kopecká

Kaddish opustil
Klášterní zahrady

Filip Naiser je Českou hlavičkou 
V pátek 5. listopadu byly v Brně uděleny středoškol-
ským studentům ceny „České hlavičky“ za nejlepší
vědecké práce v technických a přírodovědných obo-
rech. Porota složená z renomovaných českých vědců
udělila v pěti kategoriích nakonec  sedm prvních cen.
Jedním z laureátů se stal také student litomyšlského
Gymnázia Aloise Jiráska Filip Naiser. Cenu Všeobecné
zdravotní pojišťovny ČR INGENIUM „Svět počítačů
a komunikace“ získal Filip společně s Terezou Hrablí-
kovou z Gymnázia Opava. O ceny v celkové hodnotě
130 000 korun se letos  ucházelo  více než sedm desí-
tek prací. Tři nominovaní do finále v každé kategorii
nakonec svůj projekt či práci museli osobně obhajovat
před porotou. 
Filip Naiser zvítězil s projektem nazvaným Eye – Con-
trolled Cursor. Jedná se o softwarové řešení problému,
jak ovládat počítač jinak než myší. Ve Filipově případě
jde o ovládání okem. „Rád bych Eye – Controlled Cur-
sor dokončil do verze, kdy už to nebude jen soutěžní
projekt, ale někomu to usnadní život,“ prozradil Filip
Naiser, který již vyhrál v soutěži I-SWEEEP v texaském
Houstonu a nedávno převzal ocenění Pardubického
kraje Mladý talent 2010 v oboru informačních techno-
logií.
Zhruba o čtrnáct dní později byly uděleny ceny v pro-
jektu Česká hlava, který se dá považovat za starší sest-
ru Českých hlaviček. V letošním devátém ročníku
soutěže byli opět odbornou porotou oceněni nejlepší

tuzemští vědci. Cenu Invence společně obdrželi profe-
soři z Českého vysokého učení technického v Praze
Vladimír Mařík a Michal Pěchouček. Ti patří mezi
zakladatele české školy samoregulujících systémů
s prvky umělé inteligence. „Když jsem se před lety roz-
hodoval, jakou si zvolím kariéru, tak jsem dostal sti-
pendium na studium ve Velké Británii. Pracoval jsem
na univerzitě v Edinburghu, která je kolébkou umělé
inteligence. Měl jsem to štěstí, že jsem pracoval pod
vedením výborného profesora Bandiho, což je kapaci-
ta v oblasti umělé inteligence. Kdybych nepotkal
tohoto profesora, tak jsem se nedostal k umělé inteli-

genci a asi bych Českou hlavu nezískal,“ uvedl Michal
Pěchouček. Výsledků výzkumu obou profesorů využí-
vá americká armáda např. pro vyhledávání pirátů
v Adenském zálivu, řízení letového provozu ale i říze-
ní výroby u největšího výrobce žiletek Gillete. 
Ovšem proč je v souvislosti s Filipem Naiserem zmiňo-
ván třeba právě Michal Pěchouček? Odpověď je jedno-
duchá. Tito dva držitelé titulů česká hlavička a česká
hlava se setkali na půdě litomyšlského gymnázia.
V pátek 19. listopadu totiž dorazil profesor Pěchouček
společně s kolegou profesorem Jiřím Matasem, aby
studentům gymnázia přiblížili nejen umělou inteli-
genci, ale také počítačové vidění a rozpoznávání
objektu. 
Studenti gymnázia bezesporu strávili zajímavé dopo-
ledne, neboť beseda s oběma profesory přinesla spou-
stu pozoruhodných informací. 

Text a foto Jana Bisová
Filip Naiser (sedící) s profesorem Michalem Pěchoučkem. 

Svoz komunálního
odpadu o svátcích
Svoz komunálního odpadu od občanů ve dnech
24. a 31. prosince proběhne dle svozového
plánu. Pro občany se nic nemění. 
Provoz sběrného dvora:  Pondělí 27. 12. –
12.00-16.30
Středa 29. 12. – 9.00-12.00, 12.30-16.30

Ing. František Holec, Liko Svitavy a.s.

Prodej vánočních stromků
Městské lesy Litomyšl budou

v letošním roce prodávat vánoční
stromky ve středu 8. 12.

na Smetanově nám.
u České spořitelny od 9 do 16 hodin.

Na polesí ve Strakově se bude
prodávat 9. a 10. 12. od 8 do 15 hodin.

Přes rok byla v Klášterních zahradách umístěna monu-
mentální plastika akademického sochaře Aleše Veselé-
ho s názvem Kaddish. Od 4. listopadu ji však
návštěvníci zahrad vídat nemohou. Za pomoci dvou
jeřábů byla naložena na kamion a v tichosti opustila
město. „Nadměrný náklad vyjel z Litomyšle ve čtvrtek
večer. Sochu odvezla specializovaná firma do ateliéru
Aleše Veselého ve Středoklukách u Prahy,“ uvedl Anto-
nín Dokoupil z odboru rozvoje a investic litomyšlské
radnice. Posledním fragmentem tohoto ojedinělého
počinu, kdy na území Litomyšle vznikla galerie pod
širým nebem, je plastika nazvaná Pavoučí věž. Ta stále
stojí v Klášterních zahradách a připomíná velkolepost
exteriérové expozice. Výstava čítala 16 soch, bonusem
byla právě Pavoučí věž. Všechna díla z ateliéru Aleše
Veselého.                                      Text a foto Jana Bisová
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Průčelí nového moderního kostela Církve bratrské
v Litomyšli zdobí od 18. listopadu unikátní skleněný
kříž. Podle návrhu sklářského výtvarníka Václava Cig-
lera jej vytvořil Jan Frydrych ve svém ateliéru ve Šluk-
nově. Podobný křesťanský symbol je ve světě
ojedinělý. 

Speciální tabulkové sklo
Původní návrh kříže byl ze sololitu, ale poté, co
do debat vstoupil Václav Cigler, bylo rozhodnuto.
„Byla to velká výzva. Kříž
pro kostel jsem nikdy nedělal,“
svěřil se Václav Cigler a dodal:
„Po diskuzích padla volba
na skleněný kříž, který té symbo-
lice dává určité zduchovnění.
Nebyli jsme však schopni jít
do větších rozměrů, protože nám
to nedovolila technologie.“ Kříž
tedy měří „pouhé“ dva metry
a váží 200 kilogramů. Pro jeho
výrobu byl použit hranol slepený
z deseti vrstev speciálního tabu-
lového skla, jehož okraje jsou
vybroušeny a vyleštěny. „Zpředu
bude průhledný, ale kdo kolem
něj bude procházet nebo projíž-
dět autem, dočká se různých
světelných efektů způsobených
lomem a rozkladem světla. Jinak
by skleněný materiál téměř zani-
kal. Bude to takové malé kino,“ uvedl sklář Jan Fryd-
rych. Pata kříže byla zapuštěna do výklenku
ponechaného v betonové desce střechy. Po vyrovnání
do vertikální polohy byla zalita zvláštním lepidlem,
ukotvení je překryto plechovou manžetou. „Dělal
jsem dva skleněné kříže pro renesanční oltář katedrá-
ly ve Winchesteru v Británii, ovšem z taveného
a broušeného skla a nejsou zdaleka tak velké. Další
tři menší kříže jsem vyráběl po úmrtí královny matky.
Všechny jsou ale umístěny v interiéru, v exteriéru
o ničem podobném nevím," prozradil ke své práci Jan
Frydrych.

Je to překrásné dílo
„Nádhera. Co k tomu říci. Myslím, že kříž tu myšlenku
kostela doplnil. Původně měl být ležatý, který by
vycházel z tohoto tvaru, ale myslím, že tento není
o nic horší. Jsem zvědav, co s tím udělá světlo,“ podě-
lil se o první dojmy architekt Zdeněk Fránek, autor
návrhu kostela. S jeho slovy souhlasil také kazatel
Církve bratrské v Litomyšli Daniel Smetana. „Je to fan-
tastické. Jsem neskutečným způsobem dojat. Je to
překrásné dílo. Myslím si, že k betonu se sklo náram-

ným způsobem hodí.“ Ve stejný
den byla do kostela instalována
také část vybavení interiéru –
stůl Páně a kazatelna z dílny
Karla Malicha. 

Budou znít Litomyšlí zvony
Moderní kostel v duchu funkcio-
nalismu bude slavnostně otevřen
druhý adventní víkend. „Je
pochopitelné, že počítáme s větší
účastí, proto jsme otevření rozdě-
lili do dvou dnů. V sobotu 4. pro-
since v 15.00 se uskuteční
slavnostní bohoslužba, na níž
budou pozváni členové Církve
bratrské v Litomyšli, ale také
zástupci kraje, města a zejména
všichni dárci. Pro širokou veřej-
nost chceme kostel otevřít
v neděli 5. prosince v 10.00. Je

možné zúčastnit se slavnostní bohoslužby a posléze si
kostel prohlédnout,“ upřesňuje kazatel Daniel Smeta-
na. V sobotu je však s otevřením a vysvěcením spojena
jedna událost, kterou bezesporu zaznamenají všichni
Litomyšlané. „Sobotní bohoslužba bude mimořádná
i tím, že za deset minut tři budou znít Litomyšlí zvony,“
prozradil kazatel. Zvonění je sice odedávna užíváno
coby poplachový signál, například při požáru, povod-
ních, při vpádu cizích vojsk, a dnes také při radiačním
nebezpečí. V sobotu 4. prosince však budou zvony
zvěstovat novinu o novém kostelu litomyšlském. Nechť
tedy zvony zní. Text a foto  Jana Bisová

Druhý příchod jeho, do srdce je tvého...
k zamyšlení...

V dnešní době slyšíme stále častěji o nejrůznějších
stresech a depresích, o tragediích, které postihují
člověka a lidstvo vůbec. Většina lidí si myslí, že
pomáhá chemie, tedy léky a různé čaje. A také stále
častěji člověk sahá po alkoholu a drogách, i když je
nám všem dobře známo jak moc to ohrožuje život. To
všechno ale má přece nějakou příčinu. Když ji nepo-
znáváme nebo nechceme poznávat, nemůžeme se
z psychických potíží vysvobodit. Nejpodstatnější
potíž je v tom, že moderní člověk není ochoten při-
znat, že se provinil. Nezná slovo pokora, natož její
smysl. Jenomže pocit provinění člověk v sobě má, je
to naše přirozenost, jakkoli nechceme o prvotním
hříchu člověka nic slyšet. Pocit odpovědnosti za stav
současnosti nás svazuje, právě tak jako naše přiroze-
nost, že toužíme po odpuštění. V dětství je to jedno-
dušší, dětem odpouštějí rodiče. Ale co dospělí?
Někde jsem četla, že dříve holčičky zacházely s had-
rovými panenkami jako by to bylo děťátko a dnes
často zacházejí s děťátkem jako s hadrovou panen-
kou. Není divu po těch všech krutostech, které jsou
denně vidět na televizní obrazovce. Ale nechci
pokračovat tímto tónem. Máme advent. Těšíme se
na Vánoce. V adventu se připravujeme. Víme na co? 
Všechno na nás má svůj vliv, všechno na nás působí!
Předčasná vánoční reklama, předčasná vánoční

výzdoba. Ale Čechy – naše zem, jsou přece stále ještě
počítávány do zemí křesťanských. Připomínáme si
narození Syna božího, který přináší do světa pokoj,
lásku, mír. Pokoj, lásku a mír všichni naléhavě potře-
bujeme, kéž bychom poznali, že podmínkou je
odpuštění, smíření, a to nejen mezi lidmi. Vnímavý
člověk přece ví, že je přesahován, že náš lidský
rozum zdaleka na všechno nestačí.
Když Ježíš pověděl svým učedníkům o všech věcech,
o všech znameních konce, pověděl jim také, že den
ani hodinu jeho příchodu si nemohou stanovit ani
vypočítat. A řekl to jasně: „O onom dni a hodině neví
nikdo; ani andělé v nebi ani Syn; jenom Otec sám.“
A přece se mnozí v minulosti i přítomnosti vydávají
na cestu zkoumání. Člověk chce vědět! Ovšem i tak
těch zvědavých a všetečných zdaleka není tolik, jako
těch lehkomyslných, kteří pustili z hlavy poslední
soud nad námi, kdo pustili z hlavy Desatero, jímž se
letos právě tato rubrika zabývá, kdo pustili z hlavy
všechna přikázání lásky. To ale znamená, že nežijí,
že jen přežívají. 
V jedné adventní písni se zpívá: „Druhý příchod jeho,
do srdce je tvého...“ I když druhý příchod Kristův je
spojen s posledním soudem a koncem světa, připra-
vujeme se na něj svým každodenním životem. Otevř-
me své srdce pro pokoj, lásku a mír, který přichází
s vírou a který nám nedovolí zmarňovat časnost hon-
bou za požitkářstvím jakéhokoli druhu. Připravme se
na Vánoce dobře, aby se Boží dítě nenarodilo v jeslič-

kách, ale především v našich srdcích. Abychom si
vážili jeden druhého, abychom na své děti, rodiče,
přátele, na lidi blízké i vzdálené i na ty, kdo nás třeba
ani rádi nemají, mysleli tak, jako na sebe anebo víc
než na sebe, neboť to jsou ty nejkrásnější dárky,
které si můžeme dávat. A jen takto připraveni pozná-
me milost odpuštění, tu pravou vánoční radost. Pro-
žijeme-li příchod Syna božího opravdově ve svých
srdcích, bude nám ta krásná píseň „Narodil se Kristus
Pán“ znít zcela nově, v radostné naději. Požehnané
Vánoce.                                                         Věra Říhová,

farářka Církve československé husitské

Nový kostel Církve bratrské
zdobí skleněný kříž

Takový je název výstavy, která byla slavnostně zahá-
jena 26. listopadu v Regionálním muzeu v Lito-
myšli. Expozice, od které by se dalo čekat, že bude
představovat jednotlivá zpracování této knihy knih,
však přibližuje obsah a historii Písma svatého a dobu
před tisíci lety.
„Výstava chce zajímavou, interaktivní a hravou for-
mou představit bibli. Je velmi těžké ji číst
a pro malé děti vůbec. Tato výstava se snaží předsta-
vit život v době, kdy bible vznikala, a odehrávaly se
biblické příběhy,“ vysvětluje organizátorka výstavy
Renata Kmošková. Návštěvník, a to nejen ten dět-
ský, zhlédne například původní obydlí, může si
vyzkoušet napsat své jméno v hebrejštině či řečtině
nebo se pokusit zorientovat na mapě Izraele. Dozví
se o plodinách, které se tehdy pěstovaly, o oděvech,
které lidé nosili nebo jaká příroda lid Izraele obklo-
povala. „Tato výstava je především názorná. Tuto
názornost, srozumitelnost a někdy až dětskou hra-
vost vnímám jako její přednosti. Hravost můžeme
zakusit všemi smysly, leccos uvidíme, leccos si pře-
čtete, leccos si budeme moci ohmatat,“ podělila se
o dojmy z výstavy duchovní Církve československé
husitské v Litomyšli Mgr. Marcela Boštíková, která
se zároveň ujala úvodního slova při vernisáži. „Přála
bych všem, aby při této výstavě byli pozorní, necha-
li se jí unést, ohmatali si všechny exponáty, které
tam jsou a vstoupili do světa bible,“ dodala Marcela
Boštíková. 
Výstava Bible očima světa – svět očima bible potrvá
do 9. ledna. Ovšem již od 4. prosince bude v regio-
nálním muzeu představena jiná bible a to ďáblova. 

-bj-

Bible očima světa –
svět očima bible

Tříkrálová sbírka 
Až u vás v roce 2011 zazvoní Tři králové a prokážou se
pověřením České katolické charity, otevřete jim nejen
dveře, ale také svá srdce.
Začátkem roku 2011 se uskuteční další ročník tradiční
Tříkrálové sbírky. V Litomyšli a okolních obcích budou
koledníci chodit koledovat v sobotu 8. ledna 2011.
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší
dobrovolnickou akcí v České republice. Ročně se do ní
u nás na Litomyšlsku zapojuje téměř 300 dobrovolníků
a v zapečetěných pokladničkách koledníci nashromáž-
dí přes 300 tisíc korun. 
Výtěžek z následující Tříkrálové sbírky bude určen
na zakoupení nového automobilu pro Středisko charit-
ní ošetřovatelské služby v Litomyšli. Přibližně deseti-
na výnosu sbírky je tradičně určena na humanitární
pomoc do zahraničí. Děkujeme vám už nyní za jakou-
koliv podporu.
Jako poděkování koledníkům za jejich obětavou účast
na Tříkrálové sbírce se uskuteční v neděli 16. ledna
od 19.00 Tříkrálový večer v Lidovém domě. K potěše
malých i velkých vystoupí Víťa Marčík ve hře Robinson
Crusoe. Koledníci a dárci jsou srdečně zváni!

Věra Dvořáková, ředitelka Farní charity Litomyšl
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Vánoční a novoroční bohoslužby církví 
v Litomyšli 2010/2011

Církev bratrská
12. 12. – Nedělní bohoslužba od 10.00
19. 12. - Nedělní bohoslužba – Vánoční slavnost
od 10.00
25. 12. - Boží hod vánoční od 10.00 s vysluhová-
ním Večeře Páně 
26.12. - Nedělní bohoslužba od 10.00
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
v Novém kostele na Moravské ulici od 17.00

Církev českobratrská evangelická
19. 12. - Vánoční besídka dětí od 9.00
25. 12. - Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
a vystoupením místního pěveckého sboru pod
vedením Mgr. Ivety Benešové od 9.00
26. 12. - Bohoslužby s hostem Ladislavem Havel-
kou z Vysokého Mýta od 9.00
31. 12. - Děkovné bohoslužby na závěr roku
od 17.00
1. 1. - Bohoslužby k počátku roku s vysluhováním
Večeře Páně od 9.00
2. 1. - Bohoslužby s hostem Deborou Hurtovou
z České Třebové od 9.00

2. 1. - odpoledne tradiční turnaj všech generací
v ping-pongu

Církev československá husitská
15. 12. - adventní setkání s Večeří Páně kolem
stolu od 16.00
24. 12. - večerní bohoslužba od 22.00
25. 12. - bohoslužba s Večeří Páně od 8.30

bohoslužba s Večeří Páně v Trstěnici od 11.00
26. 12. - bohoslužba s Večeří Páně od 8.30
31. 12. - bohoslužba se svátostí pokání od 16.00

Církev římskokatolická
24. 12. - pro rodiny s dětmi od 15.00, dále pak
od 22.00 a od 24.00 v kostele Povýšení sv. Kříže
25. 12. -  v kostele Povýšení sv. Kříže od 7.35, 10.15
a 17.45
26. 12. - v kostele Povýšení sv. Kříže od 7.35, 10.15,
a 17.45
31. 12. - v kostele Povýšení sv. Kříže od 16.00

v kapli svaté Markéty od 23.15 
Novoroční bohoslužby od 7.35, 10.15 a 17.45 v kos-
tele Povýšení sv. Kříže

Litomyšl–Europe klub 
na návštěvě v Holandsku

Naše město si v letošním roce začalo připomínat, že
se blíží výročí 20 let od podepsání dohody o partner-
ství mezi Litomyšlí a nizozemským Rodenem. Proto
ve dnech 17. - 21. listopadu pobývala na severozápa-
dě Evropy delegace Litomyšl-Europe klubu. Celý náš
pobyt byl hostiteli připraven velice pečlivě. Bydleli
jsme v rodinách. 
Ve čtvrtek jsme navštívili 2 penzijní domy pro seni-
ory. Zde jsme byli seznámeni s prostředím, mluvili
jsme přímo s jednotlivými ubytovanými. Personál se
zajímal o péči o seniory u nás, ověřili jsme si finanč-
ní zajištění občanů v sociální oblasti. Druhá skupi-
na si prohlédla moderní tiskárnu dokonalých kopií
obrazů. Večer jsme se zúčastnili schůze výboru
partnerského klubu Oost-West kontakten, kde jsme
bilancovali akce uspořádané v letošním roce, a také
naplánovali konkrétní pokračování spolupráce
v jubilejním roce 2011. Hlavními akcemi letošního
roku byla ze strany nizozemských přátel návštěva
festivalu Smetanova Litomyšl, varhanní matiné
jejich umělců a 3 vystoupení souboru Showband
Noordenveld. Naším příspěvkem byl květnový kon-
certní zájezd Dechového orchestru Smetanova
domu, výstava výtvarných děl litomyšlských
umělců v jejich výstavní síni Koesthuis a výstava
quiltů v galerii Barth-art. Všechny akce se povedly. 
V pátek jsme měli možnost prohlídky muzea Buitenp-

laas v Eelde. Viděli jsme krásnou moderní architektu-
ru s neméně hezkou zahradou. V přilehlé kavárně
jsme poslouchali přednášku o budově muzea, která je
vkusně zasazena do staré zástavby. Večer jsme se
zúčastnili besedy o stavu umění v České republice
a v Nizozemsku. Bylo zajímavé sledovat stanovení
priorit, podle kterých oba národy přistupují k hodno-
cení významu a přístupnosti kultury. 
V sobotu dopoledne jsme byli aktivní na schůzi Svazu
přátel českých a nizozemských měst, následovala
procházka městem s návštěvou výstav a městské kni-
hovny. Večer byla slavnost v kostele, kde řečníci při-
pomínali význam spolupráce obou měst a zpíval
pěvecký sbor Vrolik Roden. Také došlo na společné
malování obrazů.
V příštím roce uspořádá Městská galerie výstavu
výtvarných děl rodenských umělců v domě U Rytířů,
výstava bude trvat od 17. září do 30. října 2011.
Na zahájení a koncert v Litomyšli jsme pozvali pěvec-
ký sbor Shantykoor, který zpívá námořnické písně
a který již v Litomyšli úspěšně vystoupil v roce 2003.
Samozřejmě předpokládáme účast delegace partner-
ského klubu, pozván byl i starosta města. Laťka byla
v Rodenu nastavena vysoko, proto si budeme muset
dát záležet, abychom si i v Litomyšli důstojně připo-
menuli nastávající výročí. 

Jaroslav Dvořák, Litomyšl-Europe klub

Program 53. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl má
již svůj pevný obrys. S podtitulem MUNDUS VOCALIS
slibuje od 10. června do 4. července 2011 uvést téměř
tři desítky pořadů. Operní žánr zastoupí Janáčkova
Její pastorkyňa, Pucciniho Turandot a Donizettiho
Nápoj lásky. Především z operních árií pak budou
sestaveny pěvecké recitály, v řadě Hvězdy operního
nebe vystoupí slavná korejská sopranistka Sumi Jo, ke
třicetiletí své umělecké kariéry připravuje zvláštní
koncert Dagmar Pecková, árie a sbory z oper Bedřicha
Smetany uvede Státní opera Praha. Národní divadlo
nabídne baletní představení Svěcení jara, zvláštní
taneční projekt je též připravován na hudbu Igora

Stravinského a Carla Orffa. V koncertní řadě vystoupí
Česká filharmonie, SOČR uvede komponovaný pořad
ve španělských a latinsko-amerických rytmech, jako
Koncert na přání jsou připravovány orchestrální úpra-
vy hudby slavných artrockových skupin Pink Floyd,
Queen či Led Zeppelin. Předprodej vstupenek sice
začne až 2. března 2011, ale již nyní lze zakoupit dár-
kové poukázky na vstupenky, které můžete věnovat
svým blízkým třeba pod stromeček. V kanceláři Smeta-
novy Litomyšle v zámeckém pivovaru Vám nabídnou
i výběr knih o festivalu, nahrávky na CD a DVD, které
mohou dárek vhodně doplnit.

Jan Pikna, Smetanova Litomyšl, o.p.s.

Smetanova Litomyšl jako vánoční dárek

Vánoce na zámku
aneb společně
zdobíme stromečky

SLOH SE NEPÍŠE NA SLOH SE KOUKÁ
- tak zní podtitul kalendáře na rok 2011.
Na příkladech všech dvanácti českých
a moravských památek UNESCO uvidíte
charakteristické znaky stavebních slohů.

Autoři fotografií: Lubomír Stiburek,
Jaroslav Horák, Miroslav Oros,
Libor Sváček a František Renza.
Grafická úprava a tisk H.R.G. Litomyšl 

Kalendář si můžete zakoupit za 130 Kč
v e-shopu na www.unesco-czech.cz
nebo v informačních centrech měst UNESCO.
Firmám a podnikatelům nabízíme přítisk
loga na karton a množstevní slevu. 
Kontakt: unesco@litomysl.cz, M: 775 653 311

Památky UNESCO
v nástěnném
kalendáři 2011

Reportáže litomyšlské televize můžete sledovat také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Vybíráme
některé z nich:
• Na kostele Církve bratrské je skleněný kříž
• Ustavující zastupitelstvo, Litomyšl 8. 11. 2010
• Opravy na zimním stadionu v Litomyšli
• Podpis koaliční smlouvy v Litomyšli
• Druhá etapa zklidňování dopravy v Litomyšli
• Noční prohlídky zámku v Litomyšli s bílou paní
• V komunálních volbách v Litomyšli zvítězila ODS

„kabelovka“ na internetu

Čtvrtou adventní sobotu (18. prosince) vás všechny
zvou na Zámecké návrší Evropské školicí centrum
spolu se Smetanovou Litomyšlí a Státním zámkem
Litomyšl. Zámek se promění vánoční atmosférou zdo-
bených stromečků, kaprů v kádi a koled. 
Celá akce bude začínat již v pátek 17. prosince, kdy
litomyšlské mateřské školky přijdou na zámek a každá
školka si ozdobí svůj stromeček. V sobotu 18. prosin-
ce od 10.00 do 15.00, za zpívání koled na druhém
zámeckém nádvoří, zahřáti čajem nebo vánočním
punčem, budou moci návštěvníci ozdobit jeden spo-
lečný strom. Přineste jakoukoli ozdobu, ať už ji sami
vyrobíte nebo nějakou doma najdete a přijďte ji pově-
sit na zámecký stromeček. Klidně přidejte i svá přání,
třeba se nějaká splní. Na programu bude také výroba
svíček či korálkových ozdob a pohádka pro děti.
Ovšem u vchodu do zámku budou v druhém prosinco-
vém týdnu umístěny dva vzrostlé stromy, které ještě
před poslední adventní sobotou nazdobí studentky
Střední pedagogické školy v Litomyšli. Tyto stromy se
však soutěže neúčastní.
Na závěr odpoledne bude vyhlášen nejhezčí stromek,
který zdobily děti. Za odměnu bude vítězná školka
provedena zámkem. 

Ing. Jana Macková, Evropské školicí centrum
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Velká fotografická a literární soutěž
o zajímavé ceny dvacítkou

Litomyšl je na houby III. Novodobé keltské obydlí s posvátným jme-
lím.

Srdce z Klášterních zahrad. Strážce Klášterních zahrad.

Soutěžní číslo: F76 Soutěžní číslo: F77 Soutěžní číslo: F78 Soutěžní číslo: F79

-15 °C. Debata dvou andělů. Klášterní zahrady. Zpívající fontána.

Soutěžní číslo: F80 Soutěžní číslo: F81 Soutěžní číslo: F82 Soutěžní číslo: F83

Zámecké okno - zámecká okna. Litomyšl cyklistická. Litomyšl nostalgická. Litomyšlské letní stmívání.

Soutěžní číslo: F84 Soutěžní číslo: F85 Soutěžní číslo: F86 Soutěžní číslo: F87

„Klášterky“ - čekání na delegaci. „Klášterky“ - už jsou tady. Podzimní víla v Klášterních zahradách. V zámeckém sklepení. 

Soutěžní číslo: F88 Soutěžní číslo: F89 Soutěžní číslo: F90 Soutěžní číslo: F91

Západ slunce nad Litomyšlí. Kaddish. LDN trochu jinak. „Klášterky“.

Soutěžní číslo: F92 Soutěžní číslo: F93 Soutěžní číslo: F94 Soutěžní číslo: F95



Zrcadlo. Řetěz, co mě poutá k Litomyšli. Západ slunce nad Litomyšlí. Zámek. 

Soutěžní číslo: F96 Soutěžní číslo: F97 Soutěžní číslo: F98 Soutěžní číslo: F99

Beze slov. Jarmark. Beze slov. Zahradnická škola k Smetanově
Litomyšli.

Na honěnou.

Soutěžní číslo: F105 Soutěžní číslo: F106 Soutěžní číslo: F107 Soutěžní číslo: F108 Soutěžní číslo: F109

Krakonoš v Litomyšli. Litomyšl přizdobená. Jedno podzimní ráno. Litomyšlský zámek pod zámkem. Kostel Nalezení sv. Kříže. 

Soutěžní číslo: F100 Soutěžní číslo: F101 Soutěžní číslo: F102 Soutěžní číslo: F103 Soutěžní číslo: F104

Kostel Povýšení sv. Kříže a část
Klášterních zahrad kdysi dávno.

Beze slov. Litomyšl romantická. Tajuplná Litomyšl. Na Líbánkách.

Soutěžní číslo: F110 Soutěžní číslo: F111 Soutěžní číslo: F112 Soutěžní číslo: F113 Soutěžní číslo: F114

9

V tomto čísle Lilie uzavíráme soutěž, jež několik měsíců zaměstnávala milovníky fotografie i poezie. Již své příspěvky do soutěže Lilie dvacítkou neposílejte.
Ovšem, určitě hlasujte pro své favority. Tuto možnost máte do 20. prosince, kdy bude ukončeno i hlasování. Hlasovat můžete prostřednictvím webových stránek
www.litomysl.cz/lilie (soutěž Lilie dvacítkou), e-mailem (lilie@litomysl.cz) nebo poštou (Zpravodaj Města Litomyšl Lilie, Smetanovo nám. 72, 57001 Litomyšl).
V lednovém vydání přineseme výsledky obou soutěžních kategorií – fotografické i literární. Ceny pro vítěze najdete na straně 10.



10

Sen
Častokrát procházím cestu mně známou,
ve svých snech klukovských, se svojí mámou.
Zpravodaj Lilii miluju tak, 
jak město dětství, které mám rád.

Vhodnější, než cibuli, 
je přinést své milé lilie.

Z konvičky-li liji
vodu na lilii,
či z nebe-li lije,
ráda je lilie. 

LILIE, LILIE!
Ať se sta let dožije!
Vždyť jí teprv dvacet je!
Ať to prací oslaví,
náš Zpravodaj voňavý!
VE ZDRAVÍ, VE ZDRAVÍ!
Připijme jí přátelé, 
nechť je nám s ní vesele!
NA ZDRAVÍ, NA ZDRAVÍ!

Dvacátý rok Lilie
ke konci se chýlí,
strávili jsme spolu s ní
mnohou hezkou chvíli.
Utekl s ní rychleji,
než by bylo zdrávo,
příští rok už rozšíří
jí volební právo.

Dvacet roků už je tomu
co nám chodí až do domu.
Do dalších roků chceme přát,
ať je v ní hodně dobrých zpráv.

V minulém čísle došlo
při grafickém zpracování
k záměně popisků u dvou
fotografií. Autorům se
omlouváme a fotografie se
soutěžním číslem F65 a F66
otiskujeme znovu.

Ceny do soutěže
1. roční permanentka do krytého bazénu
2. roční permanentka do krytého bazénu
3. abonentka na divadlo do Smetanova domu
4. abonentka na divadlo do Smetanova domu
5. celoroční vstupenka do Kina Sokol
6. celoroční vstupenka do Kina Sokol
7. poukázka v hodnotě 1 000 Kč na vstupenky na Smetanovu 

Litomyšl
8. roční permanentka na městskou hromadnou dopravu
9. deset volných vstupenek na koncert do Music Clubu Kotelna

10. publikace Litomyšl 1259-2009
11. masážní křeslo po pěti sezeních od MUDr. Vladimíra Žáka
12. masážní křeslo po pěti sezeních od MUDr. Vladimíra Žáka
13. 10x vstup do fitness od společnosti Fitness club 233

na Tyršově ulici
14. 10x vstup do solné jeskyně od společnosti Fitness club 233 

na Tyršově ulici 
15. permanentka do fitness od Real Gym Nedošín
16. permanentka do fitness od Real Gym Nedošín
17. poukaz na masáž v hodnotě 200 Kč od Real Gym Nedošín
18. poukázku v hodnotě 250 Kč na úpravu účesu od Salonu 

Femina - Gabriela Tesařová na Dukelské ulici
19. poukázka v hodnotě 250 Kč na úpravu účesu od Salonu 

Femina - Gabriela Tesařová na Dukelské ulici
20. dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč od Lékárny U Slunce
21. dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč od Lékárny U Slunce
22. dárková poukázka v hodnotě 500 Kč pro konzumaci

v Restauraci Karlov 
23. noc pro 2 osoby v penzionovém pokoji v zámeckém pivovaru

věnuje Evropské školicí centrum
24. oběd pro 2 osoby v Zámeckém šenku Vratislava z Pernštejna

věnuje kastelánka Jana Sehnalová
25. poukázka na služby Relaxačního centra Savitar na Braune-

rově náměstí v hodnotě 500 Kč
26. nástěnný kalendář, džbánek a flash disk s logem věnuje 

České dědictví UNESCO

Velká fotografická a literární soutěž
o zajímavé ceny dvacítkou

Tak to vidím z Hotelu Zlatá hvězda. Krásná jako Hradčany. 

Soutěžní číslo: F116 Soutěžní číslo: F117

Příprava na půlnoční zalévání
zahrádek v Litomyšli.

Magie města. Čtyři holčičky. Válím válec. 

Soutěžní číslo: F119Soutěžní číslo: F118 Soutěžní číslo: F120 Soutěžní číslo: F121

Beze slov. 

Soutěžní číslo:
F115

Strom a sv. Jan. Klid a pohoda u Kamila v čajovně.

Soutěžní číslo: F65 Soutěžní číslo: F66

Soutěžní číslo: L18 Soutěžní číslo: L23

Soutěžní číslo: L21

Soutěžní číslo: L20

Soutěžní číslo: L19

Soutěžní číslo: L22
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tá a zpracovává se projektová dokumentace na staveb-
ně technické řešení opravy.
Seznam předmětů uložených v pamětní schránce:
1. noviny Bohemia ze dne 23. 6. 1914, 4 listy - papír
(poškozeno)
2. list papíru o rozměrech 342x205 mm, text modrý
„P.T. pánům ministrům. Výbor pro uspořádání...“,
z 25. 6. 1914.
V zapečetěném balíčku byly uloženy následující položky:
3. list papíru o rozměrech 335x208 mm, text černý,
„Im Jahre 1914...“
4. dvojlist o rozměrech 342x207 mm, text černý,
z 27.9. 1886, „Im Laufe Dieses Monats...“
5. dvojlist o rozměrech 460x310 mm, text černý, „Leta
Páně 1758 dne 8. Augusti...“
6. valdštejnská červená pečeť na útržku papíru
o nepravidelném průměru cca 45 mm, na dorsu datum
1758
7. oválný relikviář o rozměrech 50x42 mm, materiál
kůže, sklo, obecný kov, vnitřek k bližšímu určení
8. list papíru o rozměrech 115x155 mm „fürst Maxmili-
an…“, obsahující pamětní medaili - obecný kov, prů-
měr 42 mm, na aversu opis Maxmilian Maria...“
9. list papíru o rozměrech 167x104 mm s tištěnou
modlitbou Iesus Christus Rex...“ s vloženou mincí
o průměru 44 mm - obecný kov, dat. 1658, na aversu
opis ,,HU. BOH.REX.FERDINAND.III“
10. list papíru o rozměrech 175x225 mm, text „P.Mat-
hias...“ s vloženým obsahem: zlatý patriar. kříž - 25
mm, trpasličí písemnost „Panna Maria...“, na kusu
vosku dva fragmenty pečeti, valdštejnská pečeť výše
popsaná, blíže neurčené zlomky, snad pečetí

11. papírová krabička o rozměrech
40x65x11 mm, z jedné strany letopočet
1886, z druhé strany tisk „Lékárna U zlaté
koruny Litomyšl“s obsahem mincí: mince
žlutý kov o průměru 22 mm, na aversu
poutník před Kristem, na reversu v mandl.
tvaru světec. Mince obecný kov o průměru
29 mm, na aversu portrét, dat. 1885,
FRANC.IOS...“, mince obecný kov o průmě-

ru 21 mm, na aversu portrét, dat. 1868, zřejmě krejcar,
mince obecný kov o průměru 18 mm, na aversu por-
trét, na reversu opis totožný, dat. 1882, zřejmě 10 krej-
carů, mince obecný kov o průměru 27 mm, dat. 1861
(?), zřejmě 4 krejcary, opis nečitelný na aversu i rever-
su, mince obecný kov o průměru 19 mm, dat. 1885,
hodnota 1 krejcar, opis nečitelný na aversu i reversu,
mince obecný kov o průměru 17 mm, dat. 1885, hod-
nota 1,5 krejcaru, v reversu opis nečitelný.

Ivan Hudeček (Lilie č. 12 ze 4. 12. 2002 / ročník XII.)

děti doslova „koupil“. Začal tím, že jeho největším přá-
ním jako kluka vždycky bylo, aby škola shořela nebo
spadla. A dětičky se smály, křičely, plácaly. „Ale tuhle
školu si shořet nenecháme, viďte děti!“ Ing. Brýdl
také zavzpomínal na to, jak před osmi lety děti stavěly
pod vedením učitelů školu z papírových krabic. Od té
doby se hodně změnilo, dnes je již škol v Litomyšli
dostatek. Dokonce jsou názory, že snad až příliš -
vzhledem ke klesající porodnosti. Kapacita školy je
335 žáků. Jak řekl ředitel Pavel Jirsa, v současné době
školu naplní, úbytek žáků může nastat za několik let.
Škola je však stavbou pro 21. a 22. století, pro pravnu-
ky a další potomky dnešních dětí. Stavba byly nutnos-
tí, protože dosud III. ZŠ působila rozestrkaná
po městě na deseti různých adresách! Ředitel Jirsa
učitelům i žákům za pochopení s úctou poděkoval.
Tříd je ve škole 15, jsou zde kabinety a učebny
pro odborné předměty, dále gymnastický sál (v němž
se zahájení konalo), klubovna, herny. Uprostřed vzni-
kl rozlehlý školní dvůr, kteréžto označení by však bylo
poněkud archaické. Jedná se spíš o menší amfiteátr
s lavičkami, volným prostranstvím, jevištěm, kde
může škola pořádat nejrůznější mimovýukové akce.
V neposlední řadě se zde mohou děcka zdravě vyřádit
o přestávkách. I pro ně je tato škola v této podobě situ-
ována. Náklady stavby činily 94 miliónů,
vzhledem k úsporným opatřením se město
podílelo 20 milióny. K dokončení tělocvič-
ny ještě peníze scházejí, od státu se počítá
s dvaceti milióny. Nějakou rezervu
pro tento účel v případě potřeby město
ještě má.
Ve středu 3. prosince v odpoledních hodi-
nách si mohla veřejnost celou školu pro-
hlédnout v rámci Dne otevřených dveří. Mezi tím už
pro dětičky však skončily zahajovací „srandičky“
s panem starostou a začala naplno výuka...

Zd. Vandas (Lilie č. 22 z 15. 12. 1997 / ročník VII.)

Návrat do minulosti - s vámi již dvacet let

57 luceren 
na litomyšlské „Malé Straně“
Lilie z roku 1997
V pondělí 1. prosince odpoledne byla otevřena jedna
část rekonstruovaného historického jádra - ta, která je
méně na očích veřejnosti a návštěvníků. Město roz-
hodlo, že nejprve bude na řadě právě tato oblast, která
byla v minulosti nejvíc zanedbaná. V městské části
od Braunerova přes Šantovo a Toulovcovo náměstí byly
zabudovány nejprve inženýrské sítě, celá trasa vydláž-
děna, osazeny lavičky, odpadkové koše, a také dobové
lucerny, kterých je celkem 57. Když jeden z hostů slav-
nostního otevření hovořil o litomyšlské Malé Straně,
podobnost s pražskými zákoutími napadla i ostatní,
nebudeme ale přehánět. Hezké to tam bezesporu je.
Investor, Město Litomyšl, akceptoval návrh autora
projektu architekta Ing. Aleše Buriana, realizace byla
záležitostí a.s. Silnice IPS Litomyšl, celkový náklad 22
miliónů. Vedle nutného zajištění opěrných zdí v této
staré části města jsou zde i některé novinky. Jednou
z nich je i tzv. jezdecké schodiště ke kostelu, o jehož
instalaci svedli autoři projektu i město dost tvrdý boj
s památkáři - ale vítězný. Schody tam jsou, usnadní
chůzi do kopce i dolů, vedle schodů je trasa pro vozíky
a kočárky. Na Šantově náměstí stojí hydrant na vodu,
který také vypadá jako za starých časů. Vzácná mag-
nolie, která poblíž něho stála, je uschována v dobrých
rukou, je o ni pečováno a možná se časem do města
vrátí. Místo ní byly zasazeny tři lípy, z nich časem
podle situace zůstane jedna, nejhezčí.
Slavnostní přestřižení pásky bylo snad až příliš symbo-
lické, vše proběhlo rychle, pršelo na přítomné
i na mikrofony. Déšť vadil nejméně hráčům litomyšlské
dechovky, kteří českou muzikou přispěli k dobré
atmosféře chvil, které po zásluze vejdou do kroniky
města. V příštím roce budou opravy pokračovat rekon-
strukcí hlavního Smetanova náměstí. Během ní tam
samozřejmě vzniknou problémy s dopravou, chůzí
po centru, ale odměnou bude náměstí v historické
podobě, novinkami citlivě přizpůsobené potřebám
dneška. Rekonstruované historické jádro by pak
mohlo být rozhodujícím důvodem k zapsání města
do seznamu UNESCO, o nějž usilujeme.

-vs- (Lilie č. 22 z 15. 12. 1997 / ročník VII.)

Památkáři a archiváři
nahlédli do pamětní schránky
z poškozené věže
Lilie z roku 2002
Na jaře příštího roku rozhodnou památkáři o tom, jaké
předměty, vypovídající o naší době, budou uloženy
do pamětní schránky v báni horní části věže litomyšl-
ského zámku. Ta byla vážně poškozena vichřicí, která
se na konci října přehnala přes naše území.
Báň, která byla spolu s praporcem vyvrácena a lito-
myšlskými horolezci Jaroslavem a Markem Kokešový-
mi opatrně snesena na zem, ve svých útrobách
ukrývala měděnou krabičku, jež byla za odborného
dohledu památkářů a pracovníků Státního okresního
archívu v Litomyšli a ve Svitavách ve čtvrtek 7. listopa-
du otevřena a její obsah podroben pečlivému zkoumá-
ní.
Pod výtiskem novin Bohemia z 23. června 1914
v německém jazyce a ručně psaným listem o zahájení
výstavy prací učňů v Litomyšli z 25. července téhož
roku, byl uložen zapečetěný balíček. Ten ukrýval
několik mincí, pamětní stříbrnou medaili z roku 1883
věnovanou Maxmiliánu I., oválný relikviář a pečetě
z roku 1758, tedy z období, kdy zámek získali Valdštej-
ni - Vartemberkové. Nejstarší mince pochází z roku
1659, kdy v Litomyšli působili piaristé. Na dně schrán-
ky byl uschován dokument - na ručním papíře psaný
text od Vojtěcha Tichého z roku 1758.
Jak nám sdělil ředitel provozu Památkového ústavu
v Pardubicích Ing. Václav Sklenář, nyní probíhá kon-
zervace vyjmutých předmětů. Věž je provizorně zakry-

Vichr poškodil kostelík
Lilie z roku 2004
Vichřice, která se v pátek 19. listopadu přehnala přes
střední Evropu, zasáhla také východní Čechy. Nenapá-
chala sice tak obrovské škody jako ve Vysokých Tat-
rách, ale i v našem městě po sobě zanechala nemilou
památku. Na hřbitovním kostele sv. Anny, který je
v majetku Římskokatolické církve, vyvrátil silný vítr
věžičku.
Ve čtvrtek 25. listopadu byla uvolněná část kostelní
věže pracovníky hasičského záchranného sboru
odborně demontována. S celkovou opravou však cír-
kev počká až do příštího roku, kdy by měla proběh-
nout zásadní rekonstrukce celého objektu. Kostel,
postavený před 333 roky, by měl být v dalších letech
využíván také jako smuteční síň.

(Lilie č. 12 z 3. prosince 2004 / ročník XIV.)

Postavena škola pro příští
tisíciletí
Lilie z roku 1997
Otevření části historického jádra předcházelo tentýž
den zahájení provozu nové III. základní školy. Od rána
hrál ve vestibulu swingový orchestr ZUŠ Litomyšl
a scházeli se hosté. Byli mezi nimi zástupci okresního
úřadu, ministerstva školství, ředitelé všech ostatních
litomyšlských škol, vedení První litomyšlské stavební
společnosti s.r.o., která stavbu k plné spokojenosti
realizovala. Autorem návrhu byl, stejně jako v případě
rekonstrukce náměstí, Ing. arch. Burian s kolektivem.
Investora - Město Litomyšl - zaujala mezi návrhy ostat-
ních kandidátů myšlenka spojit školu s městským cent-
rem alespoň vizuálně, ze tříd je nádherný výhled přímo
na historické panorama Litomyšle. Škola je postavena
do podoby písmene U, vzadu je areál uzavřen velkou
tělocvičnou, která bude z finančních důvodů dokonče-
na v příštím roce. Ostatní projekty uvažovaly s hlavním
vchodem do školy z boku a tělocvičnou u silnice, čímž
by byl výhled na město znemožněn.
Shromáždění žáci vyslechli úvodní proslovy s nevšed-
ním zájmem a nejvíce je zaujal starosta Brýdl, který si

seriál
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Vyprávění o litomyšlských domech – 48. část
kým zápalem se pustil do studia esperanta. Jako český
esperantista užíval pseudonym Stan Bubenič. Literár-
ní zkušenosti ke psaní získal z dříve napsaných textů
„Zač je v Hradci pardubický perník?“ a „Kvapík
pro Lipicany“. Zemřel 23. prosince 1979.
Dům čp. 146 - Po velkém požáru města roku 1775 byl
postaven nový dům vpravo vedle fortny spojující dolní
část města s horní. Bydlel zde František Motyčka,
narozen 3. prosince 1877 v Budislavi u Litomyšle,
malíř samouk. Ve svých obrazech zachytil řadu zajíma-
vých pohledů na Litomyšl. Mnohé připomínají již zmi-
zelé části starého města. Obrazy v Městské galerii nám
ukazují náměstí v roce 1920, interiér proboštského
kostela, malovaný roku 1935 nebo portrét P. Flora
Staška z roku 1938. Téhož roku proběhla v Litomyšli
souborná výstava jeho díla. Tehdy bylo vystaveno 120
jeho obrazů, vesměs s motivy z Litomyšle, doplněné
pohledy z Orlických hor a z Valašska. Jeho některé por-
tréty připomínají malbu starých mistrů. Ve vstupní
síni domu byla instalována za jeho života volně pří-
stupná výstavka jeho obrazů. František Motyčka zem-
řel 5. ledna 1952 a je pochován na litomyšlském
hřbitově (hrob 138/XI).
Jeho syn František Motyčka se narodil 10. července
1904 v Litomyšli. I on se věnoval malování. Studoval
na ČVUT v Praze u prof. Růžičky malbu a dále na Vyso-
ké škole pedagogické v Brně u prof. Hradiláka. Věno-
val se figurální, ale i krajinné malbě. Vzdělával se také
v ateliérech malířů Aloise Kalvody, Jaroslava Šetelíka,
Aloise Fišárka. Působil jako odborný učitel ve Zlíně.
Soubornou výstavu měl roku 1943 v Holešově. Podnikl
studijní cesty do Rakouska, Francie a Itálie. Zemřel
pravděpodobně v květnu 1970.

Připravuje Alena Randáková

térskému filmování a fotografování. Spolu s učite-
lem Janem Hendrychem natočili amatérský film
v květnu 1945 o příjezdu a pobytu Rudé armády
v Litomyšli.
Na základě přípisu Krajského soudu v Pardubicích
vydal Okresní národní výbor v Litomyšli 19. května
1950 výměr o zrušení jeho advokátní kanceláře.
V první polovině padesátých let byl zatčen. Po propuš-
tění z vězení vystřídal asi šestnáct různých zaměstná-
ní. Protože ovládal několik hudebních nástrojů,
uchytil se konečně v cirkusovém orchestru. S cirku-
sem tak procestoval kus světa. Své vzpomínky zpraco-
val v autobiografické knize nazvané „Pod cirkusovým
stanem“. Toto vyprávění psané v esperantu dokončil
roku 1969. Vydáno bylo až po jeho smrti roku 1988
zásluhou jeho nizozemské známé Jenny Heetkampo-
vé. V roce 1964 se Bubeníček seznámil v Litomyšli
s Karlem Píčem, esperantských spisovatelem a s veli-

Dům čp. 148 - Vchod domu zdobí kamenný portál,
pocházející z roku 1800. Ve 2. polovině 19. století zde
měl fotoateliér malíř Antonín Dvořák (1817-1881),
rodák z nedalekých Němčic. Malířství studoval na AVU
v Praze a ve Vídni u prof. Ferdinanda George Waldmül-
lera (1793-1865). Antonín Dvořák působil v Litomyšli
od čtyřicátých let 19. století. V letech 1850-1855 vyu-
čoval na gymnáziu kreslení. Mezi jeho žáky patřil Juli-
us Mařák, později náš vynikající malíř a grafik. Dvořák
maloval především portréty litomyšlských občanů,
z nichž mnohé můžeme vidět v Městské obrazárně.
V době, kdy si získávala větší a větší oblibu fotografie,
otevřel si v tomto domě na tehdejší dobu moderní ate-
liér. V roce 1865 se Dvořák odstěhoval do Prahy. Sho-
dou okolností v tomto domě měl později fotografický
ateliér Josef Ludvík, vyhlášený fotograf litomyšlských
občanů.
Za první republiky v domě bydlel JUDr. Stanislav
Bubeníček. Jeho žena JUDr. Valerie Bubeníčková,
roz. Štolcová (*1903) byla internována v táboře Tere-
zín, pak v koncentračním táboře Treblinka, odkud se
po skončení 2. světové války vrátila do Litomyšle.
Z její osmičlenné rodiny se vrátila jen Věra Štolcová,
která z prožitých hrůz trpěla depresemi a svůj život
ukončila roku 1954.
Valerie Bubeníčková se po válce se svým mužem věno-
vala do padesátých let advokátní praxi. Svůj život
dožila 2. dubna 1996 v Pardubicích u své dcery Marie
Hoffmannové.
JUDr. Stanislav Bubeníček se narodil v Litomyšli
22. března 1904. Mimo advokacii se věnoval ama-

seriál

Dům čp. 148.

Ideální dětské hřiště, tedy alespoň na papíře, vzniklo
během otevřeného kulatého stolu v Rodinném centru
(RC) v Litomyšli. Za účasti rodičů, pracovnic rodinné-
ho centra i zástupců radnice se 2. listopadu diskuto-
valo nejen o podobě centrálního hřiště, ale také
o lokálních hracích plochách ve městě. Výsledkem je
„hřiště snů“ na Vodních valech, které by dokázalo
zabavit nejen děti, ale i dospělé na věku nezáleže.
Nyní přichází na řadu vyjednávání RC s městem o reál-
nosti a možnostech, neboť příprava městského rozpo-
čtu na rok 2011 se blíží. Jak uvedl starosta Michal
Kortyš, projekt centrálního hřiště bude z finančních
důvodů třeba rozfázovat.  
S žádostí o spolupráci se radnice obrátila na rodinné
centrum záměrně. Blízkost k dané problematice by
měla dopomoci k přeměně litomyšlských hřišť. „Město
nás oslovilo, že by nějakým způsobem chtělo řešit
otázku hřišť, abychom se do toho zapojili. Správní
rada rodinného centra navrhla celou problematiku
řešit komplexněji a s co nejširším okruhem rodičů,“
vysvětluje koordinátorka rodinného centra Petra
Benešová a její kolegyně Věra Krejčová dodává: „Chtě-
li jsme, aby se do spolurozhodování zapojili především

ti, kterých se tato problematika týká. Vymysleli jsme
tedy systém, jak budeme postupovat.“ Ten je rozdělen
do tří fází, z nichž první již proběhla formou dotazní-
kového šetření. Rodičům byly kladeny otázky, zjišťují-
cí spokojenost s litomyšlskými hřišti, jejich výhrady
nebo neoblíbenost hrací plochy. Dalo by se říci, že nej-
častěji jmenované bylo hřiště na Vodních valech,
ovšem byla k němu řada výhrad. „Kromě dotazníků
posílali rodiče i fotografie dětských hřišť ze svých cest
po České republice a zahraničí, zejména takových,
která by mohla být dobrou inspirací pro Litomyšl.
Na dotazníkové šetření navázalo setkání nazvané
Otevřený kulatý stůl v rodinném centru,“ sděluje Petra
Benešová a pokračuje: „Vyšli jsme z dotazníků a zůsta-
li u myšlenky jednoho centrálního hřiště, třeba právě
na Vodních valech a dále několika minihřišť, přísluš-
ných k dané lokalitě,“ vysvětluje Petra Benešová. „Na
kulatém stolu jsme po rodičích chtěli, aby dali na papír
své vlastní představy a zkušenosti. Některé skupinky
řešily ideální centrální hřiště, jiné pak minihřiště.
Vím, že ideál neexistuje, ale z něho se vždy dá z růz-
ných důvodů ustupovat,“ uvádí Věra Krejčová. Ve sku-
pinkách pak vznikal obraz centrálního i lokálního
hřiště. Prioritou se však ukázalo hřiště centrální.
Ze spolupráce nakonec vyplynuly společné představy
o tom, pro jakou věkovou skupinu by toto hřiště mělo
být určené, co by se tam mělo dát dělat, ale také prak-
tické informace k údržbě. „Ideální hřiště propojí všech-
ny věkové kategorie,“ uvedla jedna z maminek
a pokračovala: „Pro nejmenší by tam měly být klouzač-
ky a houpačky, aby se děti unavily. Trampolíny, písko-
viště, hřišťátko na dopravní výchovu. Pro větší lezecká
stěna, dráha pro bruslaře, hry ve skupinkách. Bylo by
dobré, kdyby tam byly herní prvky pro více kategorií
dohromady. Klidně by mohla být jedna část oddělena
jako odpočinková – pikniková plocha.“ Samozřejmostí
by měly být edukační hračky a prvky pro dospělé, třeba

na posilování. Jedna z pracovních skupin však přišla
s nápadem, kterého se „chytili“ všichni přítomní. „Když
jsme o centrálním hřišti přemýšleli, tak jsme byli ome-
zeni prostorem, protože jsme stále uvažovali o Vodních
valech. Ovšem kdyby se postavila lávka přes řeku, tak se
nám otevře úplně jiný prostor s terénními nerovnostmi.
Lanovky, klouzačky, skluzavky, prostor pro dospělé
i děti. Využití stromů pro herní prvky, horolezecké
stěny atd. Jako bonus vidíme blízkost toalet a občer-
stvení,“ uvádí Petra Benešová. Nechyběl ani požadavek
bezbariérovosti, který by měl být již samozřejmostí. 
Nápadů během dvouhodinového setkání padala
spousta. Nyní je třeba dát těmto vizím reálnější podo-
bu projektu. K tomu by mohla rodinnému centru navíc
posloužit již vytvořená koncepce městských hřišť,
mapy nebo prospekty k herním prvkům. „Vypracujte
návrh, jak by měl celý areál vypadat, abychom měli
k dispozici podklady pro odborníky, kteří budou celou
problematiku řešit. Začalo by se již existujícím hřištěm
na Vodních valech a v následných etapách bychom
podle finančních možností pokračovali,“ reaguje sta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš. 

Text a foto Jana Bisová

U kulatého stolu rodinného centra vzniklo 
„ideální“ dětské hřiště

Tradiční prodej
vánočních stromků

z vlastních plantáží se
uskuteční před Lidovým

domem v Litomyšli od 8.
do 10. 12. a od 13. do 17. 12.,

vždy od 9 do 16 hodin.
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Nové knižní tituly v Městské knihovně
Sokol Jan - Malá filosofie člověka…, Čechura - České
země v letech…, Špidla - Kávu ne, radši infuzi, Franek
Józef - Ze sovětského zajetí do…, Pavel Jiří - F 2074
vypráví…, David Petr - Žatecko a Kadaňsko, Miesz-
kowska - Děti Ireny Sendlerové, Cherish - Můj táta,
velitel, Top domy 2011, Špillarová - Pod africkým slun-
cem, Unger Gert - Gila Paso, Proulx Annie - Drsná
země, Hislop – Návrat, Noc lásky a temného stínu,
Vražda na cizí účet…, Laskavý zločin a další…, Bukvář

630 let - 24. 12. 1380 zemřel v Litomyšli JAN
ze STŘEDY, humanista, člen družiny Karla IV. V letech
1353–1364 biskup litomyšlský. 
145 let - 2. 12. 1865 zemřel JOSEF PRESIDENT, řádo-
vým jménem GERMAN, piarista a profesor na litomyšl-
ském gymnáziu. Je pohřben v Litomyšli.
140 let - 4. 12. 1865 se narodil v Litomyšli FRANTIŠEK
PÁCAL, operní sólista Národního divadla v Praze
a v dalších operních domech v Evropě. V Litomyšli při
otevření Smetanova domu roku 1905 zpíval Dalibora
ve stejnojmenné Smetanově opeře.
120 let - 8. 12. 1890 se narodil v Poličce BOHUSLAV
MARTINŮ, světoznámý hudební skladatel. Jeho kan-
táta Otvírání studánek má za námět popis jarních
zvyků v okolí Vlčkova na Litomyšlsku.
120 let - 15. 12. 1890 se v Praze narodil JAROMÍR
JIRÁSEK, syn spisovatele Aloise Jiráska. Byl lékařem.
Ve stejný den se narodila i jeho sestra MAGDALENA
JIRÁSKOVÁ.
105 let - 6. 12. 1905 se narodil JAN BISKUP, ředitel
Osady města Litomyšle a jeho lesního hospodářství.
Za odbojovou činnost v době II. světové války byl
zatčen a v roce 1944 popraven. Za odbojovou činnost
byl zatčen také JAN VOSTÁREK, narozen 31. 12. 1905
v Litomyšli. Zemřel v koncentračním táboře Buchen-
wald v roce 1944.
90 let - 6. 12. 1920 se narodil v Litomyšli KAREL PÍČ –
ONESORK, úředník, významný esperantský spisova-
tel, jehož knihy vycházely též v zahraničí. Je pohřben
v Litomyšli.
70 let - 6. 12. 1940 se narodil v Litomyšli LADISLAV
PECHÁČEK, lékař, spisovatel, básník a scenárista.
Známý je jeho filmový cyklus o osudech básníků.
50 let - 31. 12. 1960 se narodil v Litomyšli LUBOŠ
KOZÁK, malíř a výtvarník. Vystavuje též na výstavách
v Litomyšli.
30 let - 4. 12. 1980 zemřel v Praze ZDENĚK OTAVA,
operní pěvec Národního divadla v Praze. Byl častým
pěveckým hostem v Litomyšli a spolupracoval na ope-
rách a koncertech za dirigování Jaromíra Metyše.

135 let - Koncem září 1875 za krásného počasí byl
odhalen na hřbitově pomník M. D. Rettigové. Organi-
zátory této slavnosti byly členky Spolku paní a dívek
z Litomyšle.
65 let - Na začátku roku 1945 byla násilně přerušena
činnost ve Smetanově domě. V únoru a v březnu zde
ve velkém sále přenocovali zajatci, procházející měs-
tem. Krátce po 9. květnu zde byli umístěni ruští vojá-
ci, kteří byli vybrání k odeslání do ruských gulagů.
Teprve 28. května se zde uskutečnil koncert.
35 let - V roce 1975 si Smetanův dům připomínal 70
let od otevření budovy. Bylo to společné vystoupení
souborů, které hrály pod hlavičkou Smetanova domu.
Ochotnický soubor uvedl scénky ze hry M. D. Rettigo-
vá, vystoupil pěvecký sbor Vlastimil, dětský divadelní
soubor a dechový orchestr.   Připravil Miroslav Škrdla

- Statkářčino záhrobní, Frýdlová - Ženy v bílém, Cuss-
ler – Medúza, Větvička - Návraty na místa činů, Brönte
– Profesor, Rollins - Stín krále lebek, MacBain Ed - Vra-
hův žold, Dunning John - Záhadné dědictví, Amory - O
kocourovi a bručounovi, Pittnerová - Selský chléb,
Pratchett - Nevídaní akademikové, King Stephen - Pod
Kupolí, Viewegh – Biomanželka, Mayle Peter - Podfuk
jako víno, Dodd - Skotské nevěsty

Kalendárium Litomyšle
prosinec 2010

Celorepublikové setkání kastelánů
na litomyšlském zámku

Zhruba stovka památkových objektů v celé České
republice zůstala na dva dny bez dozoru. Kasteláni se
totiž sjeli na litomyšlský zámek, aby zde diskutovali
o otázkách, které je tíží a zároveň si vyměnili své zku-
šenosti. Setkání se uskutečnilo 25. a 26. listopadu
a bylo již druhým celorepublikovým srazem správců
památkových objektů. Loni jednali v Jindřichově
Hradci. 
Do Litomyšle se kromě kastelánů sjeli také náměstci
pro správu památkových objektů, vedení všech územ-
ních pracovišť Národního památkového ústavu (NPÚ)
a samozřejmě generální ředitelka NPÚ Ing. arch.
Naděžda Goryczková. „Kasteláni jsou zvláštní skupina
zaměstnanců. Mají velkou zodpovědnost, spravují ten
nejcennější státní majetek, který máme ve správě.
Z toho důvodu je třeba s nimi komunikovat a vyměňo-
vat zkušenosti,“ vysvětlila důvod setkání Naděžda
Goryczková a pokračovala: „Ráda bych kastelánům
sdělila, co se podařilo a nepodařilo za uplynulý rok,
a co nás čeká do roku 2011.“ Goryczková dále prozra-
dila, že se jednání bude týkat také finančních pro-
středků. „Rok 2011 bude velmi těžký, protože se nám
krátí rozpočet a břímě odpovědnosti vydělat peníze
bude ležet právě na kastelánech a jejich objektech.“ 
Vážnosti situace jsou si kasteláni vědomi a setkání
s vedením i kolegy je pro ně přínosem v mnoha smě-
rech. „Problémů je hodně. Já spíše čekám, že se něco
dozvíme od vedení. Myslím, že máme co rozebírat,“
míní kastelánka zámku Litomyšl Jana Sehnalová
a dodává: „Doba, která nás čeká, nebude lehká. Týká
se to třeba počtu zaměstnanců, tedy snižování pro-
středků na mzdy.“ Její kolega, kastelán na zámku
Hrubý Rohozec Jiří Holub k tomu říká: „Všude jsou
problémy. Náš objekt je již delší dobu v polorestituč-
ním řízení. Již 18 let se odehrává soudní spor o to,
jestli se zámek vrátí nebo nevrátí bývalým majitelům,“
sděluje. „Počítám s tím, že se dotkneme problematiky,

jak z mála udělat více, organizačních změn vůbec
a dalších věcí. Pro nás kastelány je to také jedna z mála
možností potkat se, vidět se po dlouhé době,“ míní Jiří
Holub, který není z těch, kdo brečí pro málo peněz.
Může se pochlubit zkušenostmi z Červené Lhoty, Švi-
hova nebo Humprechtu a je takovým životním opti-
mistou. „Každý den jdu do práce s tím, aby se den
vydařil, aby odešlo co nejvíce spokojených návštěvní-
ků, aby spadlo co nejméně tašek ze střechy, abychom
objevili co nejméně nových prasklin a co nejméně pro-
blémů, které se k těm starým „barákům“ vážou. Jinak
je to o spokojenosti, prožít den tak, aby na něj člověk
mohl vzpomenout s tím, že na něj možná budou vzpo-
mínat i jiní.“ 
Když se uvažovalo, kde se celorepublikové setkání
uskuteční, bylo vytipováno několik objektů s vhodný-
mi prostorami. „My jsme se iniciativně ujali toho, že
vše zorganizujeme, vyřídíme, zařídíme. Rozhodující
byly také ubytovací kapacity, které v Litomyšli vyho-
vovaly,“ prozradila kastelánka litomyšlského zámku,
která pro své kolegy první den uspořádala kulturní
program. Druhý den ráno již začalo samotné jednání. 

Text a foto Jana Bisová

STAROŽITNOSTI
LITOMYŠL

na Partyzánské ulici vedle bývalého KOVOPOLU
vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup

a v hotovosti vyplatí starožitný nábytek
z měkkého i tvrdého dřeva, nábytek kovový

a chromový z ohýbaných trubek. Až do r. 1960. 
Dále máme zájem o starožitné obrazy, sklo,

porcelán, lustry, lampičky, trakaře, kolovraty,
staré pohledy, hračky, hodiny,

dětské proutěné kočárky, staré motorky,
hudební nástroje a jiné věci starožitného charakteru. 

Odvoz a vyklizení zajištěno. Platba v hotovosti.
Rychlé a solidní jednání. Stavte se nebo zavolejte

kdykoliv na telefon: 604 243 579.
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Po válce uvažoval o koupi traktoru, když mu však sou-
sed řekl, že slyšel, jak si soudruzi povídali, ať si traktor
koupí, my si ho pak vezmem, od tohoto úmyslu upus-
til. Ve Strakově „vykoupili“ od pana Paara pro STS
výfukovou řezačku a podle jeho snachy, dokonce i vyo-
rávač a větší pařák na brambory. A tak panu Paarovi
nezbylo než vstoupit do družstva. Už v září roku 1951
byl představenstvem vyloučen z družstva pro neplnění
povinností. Ty mohl jako invalida, který pobíral 1.100
Kčs důchodu, plnit jen těžko. Zároveň s oznámením
o vyloučení mu bylo sděleno, aby na MNV podepsal, že
daruje svůj majetek státu, jak k tomu byla tehdy donu-
cena řada hospodářů. Jeho neuposlechnutí podepsal
to, bylo potrestáno dalším postihem. Rozhodnutím
ONV byl vystěhován z usedlosti i obce. To bylo pro sed-
láka vždy nejhorším trestem. MNV pak dal celou used-
lost s živým i mrtvým inventářem do trvalého
a bezplatného užívání místnímu JZD. Protože to obyt-
né místnosti nezabralo pro své kanceláře, byli zde
ubytováni různí lidé a nakonec i Romové. Pan Paar
bydlel v Litomyšli v několika bytech a pak i v bývalém
hostinci Ráj a Konšelském mlýně, topil na Vertexu
a splácel úvěr na řezačku, kterou už neměl.
Dne 14. 3. 1952 se dostal před litomyšlský soud a tam
byl na základě svědecké výpovědi předsedy strakov-
ského JZD Františka Dvořáka, trestního oznámení
a protokolu o domovní prohlídce obviněn z několika
krádeží. Tvrzení, že ukradl několik metrických centů
slámy a šest pytlů, z nichž každý měl stát stejně jako lq
množitelského ovsa neuvěřitelných l00 Kčs, přesvěd-

čivě vyvrátil. Šest pytlů dřív půjčil družstvu, aby
nemuselo kvůli jejich nedostatku přerušit mlácení,
a později si jiných šest vzal. Jeho sláma byla zarovna-
ná družstevní, a tak si bral tuto, aby ji později vrátil.
Už z těchto příkladů je zřejmé, že pokud se mělo v hos-
podářově statku mlátit jeho záhumenkové a pak druž-
stevní obilí a skladovat obojí sláma, tak to bez
vzájemné výpomoci a důvěry ani nešlo. Soud však jeho
vysvětlení nepřijal a přiklonil se k předsedově neho-
ráznému tvrzení, že celková majetková škoda, která
družstvu vznikla, činí 2 550 Kčs. Výpůjčku pytlů
a slámy považoval tedy soudruh předseda za krádež,
i když musel vědět, že se v takovýchto případech děla-
jí podobné zápůjčky běžně a nikdo to nevydává za krá-
dež. To, že pan Paar současně s výpůjčkou slámy
odcizil dva pytle zadního žita o soudruhy uváděné cel-
kové váze neuvěřitelných l40 kg, se soudruhům moc
hodilo. Z vypůjčení slámy a pytlů udělali další krádež
a jeho potrestali jedním měsícem odnětí svobody. Toto
vykonstruování velké krádeže mělo sloužit spolu s dal-
šími případy údajného rozkrádání majetku družstva
jako odstrašující příklad. Proto se v rozsudku mluvilo
o značné společenské nebezpečnosti takového jedná-
ní a nutnosti dát výstrahu ostatním. Proti výše uvede-
nému rozsudku se odvolal prokurátor a krajský soud
dne 25. 4. 1952 zrušil dosavadní trest a uložil trest
nový, a to 2 měsíce odnětí svobody a peněžitý trest 5
000 Kčs. Zdůvodnil to tím, že dosavadní trest byl
vzhledem k společenské nebezpečnosti prý příliš
nízký. Dále konstatoval, že rozkrádání družstevního
majetku je třeba postihovat přísnějšími tresty než činy
proti soukromému vlastnictví, jak je uvedeno v soud-
ních spisech značky T 21/52. 

Zdálo se, že neúměrnost trestu vzhledem ke skutečné-
mu provinění by už ani nemohla být větší, ale sovětské
zkušenosti nás jako obvykle přesvědčily o opaku. Tam
dostal trest smrti kolchozník, který si bez dovolení
vzal kolchozní člun. Hospodářské výsledky družstev
v osídleneckých obcích i jinde v bramborářské oblasti,
jako např. v Pazuše, Kozlově a Zhoři byly hlavně díky
tomu, že neexistovala výrazná podpora zemědělství
v podhorských oblastech, špatné. Nebylo tam možno
udržet pracovní síly, a tak se východisko z této situace
hledalo v převedení těchto podniků na státní statky.
V roce 1964 bylo i strakovské družstvo převedeno
do Šlechtitelského a semenářského podniku v Chocni,
závod Státní statek Polička. Tomuto statku byla roz-
hodnutím rady MNV Strakov podle § 16 vl. nař.
č. 50/55 Sb. o některých opatřeních k zajištění země-
dělské výroby přidělena do trvalého a bezplatného uží-
vání usedlost č. l9 ve Strakově, vlastnicky patřící Frant.
Paarovi.  Dále zde byla uvedena i původní příčina toho,
že o užívání této nemovitosti rozhodoval na rozdíl
od ostatních národní výbor, ale vlastnicky patřila tato
usedlost panu Paarovi. Takovýmto přístupem se komu-
nistická moc snažila dokázat, že na rozdíl od zbytku
světa je v jejich zemích soukromé vlastnictví půdy pře-
žitek, který vlastníka neopravňuje k ničemu. A tak se
přes komunistická hesla, že půda patří tomu, kdo na ní
pracuje, postupně dospívalo k vrcholu scestného uva-
žování komunistických legislativců. Tím bylo přijetí
zásady, že užívání půdy je víc než vlastnictví. Na výše
uvedených příkladech vidíme, jak minulý režim doká-
zal z přestupku udělat krádež velkých rozměrů
a v jiném případě vydávat krádež za oprávněný postup
funkcionáře. Mgr. Milan Staněk

seriál

První litomyšlský muzikál sklidil 
u diváků mimořádný úspěch

Ovací ve stoje se dočkali aktéři prvního litomyšlského
muzikálu s názvem Živé pašije. Tento počin skupiny
nadšených mladých lidí byl v Litomyšli představen 21.
listopadu v kostele Povýšení sv. Kříže. Pro velký zájem
dokonce organizátoři přidávali v ten samý den další
představení. Ohlasy byly veskrze pozitivní. 
„To co se tady u nás v Litomyšli narodilo, je zcela
mimořádné. Samotný příběh je, ať jste věřící nebo
nevěřící, velmi silný. Kvalita autorského zpracování,
které volilo dnešnímu divákovi velice srozumitelnou
formu „ muzikálu“, samotná muzika, scéna, kostýmy,
ale i téměř profesionální výkon a ohromné nasazení
všech účinkujících bylo prostě úžasné,“ nešetřil chvá-
lou ředitel Základní umělecké školy v Litomyšli Rado-
mil Kašpar a pokračoval: „To, že máme kolem sebe

právě v Litomyšli a o týden dříve v Dolní Dobrouči. „Je
to úžasný pohled na lidi, kteří se na nás přijdou podí-
vat, a ten potlesk na konci byl prostě úchvatný. Člově-
ka to potom nabudí dělat takové věci dál a dál. A pak
kolem sebe mám 50, 60 mladých lidí, kteří jsou napros-
to nadšení a projektu odevzdaní, věřící - nevěřící, je to
úplně jedno. To člověka jak se říká „zahřeje u srdíčka“,“
sděluje dojatě Lukáš Rothschein, který do projektu
zapojil mladé hudebníky z celých východních Čech.
Účinkující tedy jsou nejen z Litomyšle, ale také napří-
klad z Pardubic, Červeného Kostelce či Vysokého Mýta.
Lukáš Pelc, který se ujal role Ježíše Krista, říká: „Je to
pro mě výjimečný pocit. Vím už v tuto chvíli, že projekt
pro mě bude do smrti vzpomínkou.“ 
Do konce roku bohužel další představení Živých pašijí
nebude, ale ti, kteří jej chtějí vidět znovu nebo nemě-
li možnost zhlédnout některé z listopadových, budou
mít možnost na jaře. „Příští rok, myslím 21. března,
budeme hrát na velkém festivalu všech projektů, které
byly podpořeny programem Make a Connection. Máme
pozvání na dvě představení do Červeného Kostelce
a další ještě řešíme. Určitě bychom ale chtěli hrát celý
rok,“ vzkazuje divákům Lukáš Rothschein. 

Text a foto Jana Bisová

šikovné lidi, jsem věděl. Přiznám se ale, že po tomto
představení jsem šel „do kolen“ a hluboce před nimi
smekám.“ A jistě je před čím, neboť zpracování tématu
ukřižování Ježíše Krista, navíc v pop-rockovém podá-
ní, může vyznít všelijak. Ne tak pod režijním vedením
Vladimíra Klusoně, se sbormistrem Lukášem Roths-
cheinem a s citem pro hudbu Petra Jiříčka. 
Nápad Lukáše Rothscheina lidem „opepřit“ klasické
podání Živých pašijí se přehoupl do projektu, na němž
se spolupodílí přes padesát mladých lidí. „Bylo to asi
tak dva roky zpátky, kdy nás místní pašije přestaly tak
trochu bavit,“ vzpomíná hlavní vedoucí projektu
a sbormistr Lukáš Rothschein a pokračuje: „Hlavním
cílem pro nás bylo, dostat toto téma do povědomí lidí,
kteří třeba nejsou věřící. Příběh Ježíše Krista je zajíma-
vý a známý všeobecně.“ Ovšem ne všichni jej znají jako
zhudebněné, dá se říci moderně zhudebněné, a herec-
ky pojaté dílo. „Jako skladatel jsem se původního textu
držel doslovně, což byl velký problém. Zjistil jsem, že
evangelista vůbec nepočítal s muzikálovým zpracová-
ním,“ vysvětluje s úsměvem Petr Jiříček, autor hudby,
který v muzikálu ztvárnil roli vypravěče. „Strávil jsem
nad tím několik bezesných nocí. Potom jsem si sedl
s Lukášem na pivo a nakonec jsme zjistili, že to půjde,
akorát musíme trošku přidat,“ popisuje začátky skla-
datel, kterému napsání celého muzikálu trvalo tři
týdny. „Týden jsem jenom přemýšlel nad tím, jak by se
to dalo zpracovat, jaké by bylo obsazení. Různě jsem si
s tím hrál a nakonec vykrystalizoval děj,“ prozrazuje
Petr Jiříček. To však byl pouze začátek, protože pak,
zhruba v říjnu, začalo zkoušení celého představení.
„Občas je to hodně těžké. Řekl bych, že musím být
občas hodně drsný a asi to špatně snášejí lidé kolem
mě. Přeci jenom každý si myslí něco jiného. Smyčcový
kvartet chce být támhle, zase trio támhle… Musí tam
být pevná ruka. Na začátku jsem jasně řekl, že ten, kdo
mě nebude poslouchat a nechce mě poslouchat, tak ať
do projektu nejde,“ říká Lukáš Rothschein, kterému se
podařilo celý příběh zrežírovat do podoby, představené

Prodáme byt 3+1 v Litomyšli
po rekonstrukci v revitalizovaném PD

s výtahem, zděné jádro, balkon, plastová
okna, vestavěné skříně, masážní vana, pěkný

výhled na město. Cena dohodou. 
Pouze přímí zájemci. Tel. 737 274 450

Strakov v letech 1938–1964 –  díl 5. - závěrečný
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o zdraví

Recept na duševní pohodu

A je to zase tady! Podzimní plískanice vystřídá sněžení
a hodně lidí začíná trpět virózami, kašlem, rýmou
a bohužel i „blbou“ náladou. Asi byste čekali návod
na to, jak přežít nachlazení a co si máte koupit v lékárně
na domácí samoléčbu. Nic takového se v tomto díle
nedozvíte, protože bych vám aspoň jednou v roce chtěla
připomenout, jak je důležité nejen míti Filipa, ale
i zachovati si duševní zdraví a pohodu, zejména v tak
náročném období jako je Advent. Všimla jsem si totiž
a velmi mě mrzí, jak hodně lidí spíše negativně prožívá
období před Vánocemi. Stres z nakupování, z pečení cuk-
roví, z předvánočního úklidu, jak to všechno zvládneme
(kdo neumyje okna v mrazu a neutře prach i v lednici,
není Čech), to trápí asi většinu z nás. Tyto zbytečné stre-
sy nikomu z nás neprospívají, vězte, že vaše duševní
zdraví je obrazem vašeho zdraví fyzického. Osobně znám
mnoho těch, kteří se už v září začínají nervovat a vzdy-
chat kvůli tomu, že se blíží Vánoce a oni přece ještě
nemají žádný dárek! Je pravdou, že podstata Vánoc nám
praví, abychom své milé, rodinu, přátele obdarovali,
stejně jako lidé v Betlémě nosili dary právě narozenému
Ježíškovi. Ale určitě není pro náš organismus zdravé,
když prožíváme zbytečný stres v nákupních centrech při
lovení už asi stopadesátého dárku, když by postačilo
darovat jich jenom pár, o to s větší láskou. Nejprve se
vytočíme doběla při nemožnosti zaparkování, pak z toho
obrovského počtu lidí na jednom místě či u kasy, kde se
sotva dá říct, že milujeme bližního svého (to je totiž ta
protivná osoba, která z důvodu totálního vyčerpání orga-
nismu zapomněla PIN platební karty a jako naschvál
nemá u sebe žádnou hotovost). Už ani nemluvím o vzte-
ku a beznaději, kterou člověk cítí během cesty za náku-

py na silnicích. Bezohlednost, nervozita, stres - to není
to pravé, co by nás mělo o adventu provázet. Přála bych
nám všem, abychom přípravy na Vánoce i Vánoce samot-
né prožili v klidu, v pohodě a dobrém duševním rozpolo-
žení, plni lásky a radosti, o kterou je fajn se s někým
rozdělit. Zkusila jsem si položit otázku, co nám mají
Vánoce přinést, a odpověděla jsem si, že to rozhodně
nejsou stohy dárků, které možná za pár dnů skončí zalo-
žené někde v koutě. Ani to nejsou prohnuté stoly plné
těžko stravitelných laskomin (rozpis služeb lékařské
pohotovosti najdete poblíž), ale má to být obyčejná
radost, láska a klid. Máme si všímat ostatních lidí a podat
pomocnou ruku tam, kde je třeba, a pokud to tak nedě-
láme celý rok (nedělám si iluze), snažit se být sami lepší.
Myslím, že ve svém věku už vím, jak kýžené duševní rov-
nováhy dosáhnout. Dovolte mi, abych se s vámi podělila
o to, jak připravit (nejen v lékárně - nepotřebujete na to
nic specifického) zdánlivě nicotný a obyčejný nápoj,
zvaný Duševní pohoda. Zde je recept lékárníka: Vezmi
hodně porozumění, přidej k tomu ještě větší díl lásky,
zalej to dostatečně radostí a míchej, dokud se to neroz-
pustí. Užívej dle potřeby během celého roku. Doba pou-
žitelnosti - věčně. V překladu pro období Adventu to
znamená asi toto: Myslete na členy vaší rodiny a pečujte
o ně. Navštivte nějaký adventní koncert, přečtěte si
v klidu domova pěknou knihu. Setkávejte se s přáteli
a snažte se udobřit s těmi, se kterými kvůli malichernos-
ti nemluvíte. Naučte se zastavit se, užívejte si přítom-
nosti vašich blízkých, radujte se z každého dne, který
můžete prožít. Nezapomeňte se často usmát, úsměv je
téměř kouzelná přísada, která okoření pozitivně každý
náš den.
Jaké budou tedy ty letošní Vánoce? Takové, jaké si je
uděláme. Já nám všem přeji, ať jsou co nejšťastnější.

za Lékárnu U Slunce Marcela Bártová

Společenská
kronika
Slova moudrých: Mít rád lidi a milovat lidi, to je
celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. 

J. Werich

V minulém čísle mělo být u vítání občánků
správně uvedeno jméno Amber Kilb. Malé
Amber i rodičům se omlouváme. 

Své významné životní jubileum v listopadu
oslavili naši občané:
80 let – Marie Benešová, Marie Krátká, Irena
Dvořáková
85 let – Stanislav Jiruše, Lubomír Pelikovský,
Zdeněk Černý
96 let – Marie Straková
98 let – Emilie Ptáčková
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví. 

V našem městě uzavřeli manželství:
Jiří Kárský, Karle – Akane Hayakawa, Japonsko
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.
Jubilejní zlatou svatbu oslavili manželé Mila-
da a Josef Kloudovi v obřadní síni 6. listopadu.
Do dalších společných let přejeme hodně zdra-
ví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Stanislavem Skřivanem (70 let), Věrou Vysoko-
mýtskou (62 let), Helenou Balskou (91 let),
Oldřichem Novotným (74 let), Olgou Rennero-
vou (90 let)
Vzpomínáme.                     Věra Kučerová, SPOZ

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 spokoje-
nost 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

Dovolujeme si Vás opět pozvat dne 14. 12. 2010 od 10 do 17 hod. na

které bude probíhat v prostorách Lékárny U Slunce v Litomyšli spolu s odborníky z kosmetické
firmy Avene. Na místě Vám bude zcela zdarma k dispozici přístroj, který diagnostikuje stav
a typ Vaší pleti. Odborník v případě nefyziologického stavu Vaší pleti navrhne další postup
a opatření.Tato akce se opakuje díky velkému ohlasu zákazníků a jejich spokojenosti. Nabízíme
možnost objednání předem na určitý čas, abychom předešli nepopulárním „frontám“.
Tel. 461 612 678, 603 367 058, e-mail: info@lekarnacz.cz

dermatokosmetické vyšetření pleti, 
Poděkování
a vzpomínky

Děkujeme všem sponzorům,
kteří v roce 2010 přispěli do Fondu
pro realizování sportovních, volno-
časových a protidrogových aktivit dětí a mládeže
Města Litomyšle.              Milada Nádvorníková, vedoucí
odboru školství, sportu a volného času Města Litomyšle

Rád bych poděkoval Miroslavu Brýdlovi za dvacet
let práce v zastupitelstvu města. Ačkoli letos nebyl již
do zastupitelstva zvolen, myslím, že pro město vyko-
nal svou prací mnoho dobrého a záslužného. Tati,
děkujeme.                                      Dan Brýdl, občan města 

Dne 21. listopadu jsme se zúčastnily v Lidovém
domě divadelního představení pod názvem „O Bedřiš-
ce a Kajetánovi“, které předvedl ochotnický divadelní
spolek „Vostřebal“ Benátky. Chtěly bychom touto ces-
tou všem účinkujícím divadelního spolku poděkovat
za velmi krásný zážitek. Co se týče výpravy, kulis
a kostýmů, předvedení, byly jsme velice překvapeny,
jak to všichni účinkující zvládli a předvedli. Zvláště se
nám velice líbila role ježibaby, kouzelníka a krále jak
po stránce předvedení, tak po stránce kostýmů (jejich
zhotovení) i když i ostatní byli skvělí. Obdivujeme
všechny členy účinkující a ostatní členy spolku, že si
v současné uspěchané době najdou čas na zvládnutí
této krásné činnosti. Přejeme divadelnímu spolku
„Vostřebal“, ať se mu daří a hodně pěkných divadel-
ních představení.     Pečinková, Sochůrková, Bernátová

30. října zemřel náš bývalý kole-
ga, dlouholetý zaměstnanec společ-
nosti Vertex, pan Stanislav Skřivan.
Byl to laskavý člověk, kterého měli
všichni rádi.
Za spolupracovníky ze Saint-Gobain
Vertex  Jiří Pohorský



16

Snažím se jako každý občan třídit komunální odpad –
sklo, plast, papír. Jako sběratel se občas při vyhazová-
ní starého papíru podívám, zda tam nejsou nějaké
knihy, staré pohlednice či jiné tiskoviny. Všiml jsem si,
že v poslední době se kontejnery stávají odkladištěm
všeho od šatstva, bot až po nespecifikovatelné před-
měty. Nesouvisí to také s tím, že skončily jarní a pod-
zimní sběrové akce? A nebylo by též vhodné v systému
doplnit kontejner na drobné železo? Každý přece
nepůjde s plechovkou či jiným drobným kouskem
do sběrného dvora.                                   Jára Stratílek

odpověď
Rozmísťování kontejnerů zdarma zajišťují Městské
služby Litomyšl s.r.o. pouze v jarních a podzimních
měsících, a to pouze na osobní objednávku pro odvoz
biologického odpadu. O jiném rozmístění kontejnerů
město neuvažuje. Nebyla by zaručena kvalita odpadu
(např. vyloučení jeho nebezpečných složek) a vznikly
by potom další náklady, na které by dopláceli všichni
občané nebo město. Obyvatelé si mohou objednat pla-
cené přistavení kontejneru Městskými službami.
Potom adresně objednatel zodpovídá za složení odpa-
du. Je zde také možnost odvézt odpad do sběrného
dvora, který má otevřeno 6 dní v týdnu. Většinou je
zde možné odpad odložit zdarma. 

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

z dopisů čtenářů

Nebylo by vhodné
přistavit kontejner
alespoň 1x za rok? 

Ráda bych upozornila na jednu zvláštní věc, týkající se
nového bazénu. To, že byl konečně pracně prosazen
a následně draze vybudován, snad každý občan Lito-
myšle musí kvitovat s povděkem. Tak i já. Jako bývalé
plavkyni mi bazén velmi chyběl. Plavání a rekreaci
s ním spojenou pokládám za velmi důležité a zdraví
prospěšné, psala jsem o tom dokonce i diplomovou
práci. Proto jsem bazén okamžitě po jeho otevření
s rodinou navštívila. Je krásný, ale sankce spojené
s délkou pobytu návštěvníků v bazénu mi doslova
vyrazily dech. Navštívila jsem v poslední době spoustu
bazénů a aquacenter u nás i v zahraničí. Lišily se
vzhledem i poskytovanými službami, ale v jednom se
shodovaly - šlo jim o to, zdržet návštěvníka co nejdel-
ší dobu tak, aby si odpočal dle svých potřeb a beze
stresu hlídání časového limitu, a tím přinesl více
peněz i do kasy provozovny. Běžně to funguje tak, že
po překročení časového limitu, který návštěvník
zaplatil předem, nabíhá mu na čipu čas a ten posléze
doplatí po opuštění bazénu. Ovšem ne jako pokutu,
nýbrž pouze procentuelně spočítané podíly z běžného
vstupného - např. při ceně 80 Kč/h by za další půlho-
dinu zaplatil 40 Kč. 
Ne tak v Litomyšli. Návštěvník, který se rozhodne
pobyt v bazénu si prodloužit, protože se právě příjem-
ně ohřívá ve vířivce a nechce se mu ven, má podle pra-
videl bazénu tři možnosti: buď odejít a dodržet tak
limit, nebo v plavkách projít ke kase a znovu platit
vstup, nebo riskovat sankci za spokojenost - 20 Kč
za každých nových 5 minut. To je 240 Kč za hodinu!
Nedovedu si vysvětlit proč tomu tak je, ale protože

mám ráda pohodu a klid (časového stresu člověk užije
v práci až až), zajedu si, než se poměry změní k lepší-
mu, radši jinam, kde se spokojeně poválím ve vodě, jak
dlouho chci a nebudu za to platit pokuty.

Mgr. Daniela Müllerová

odpověď
V Litomyšli byl nedávno otevřen nový krytý plavecký
bazén, s jehož provozem nemá nikdo tak dobré zkuše-
nosti, aby mohl s jistotou říct, že je vše stoprocentní.
Provozní záležitosti jsme nastavovali na doporučení
dodavatelských firem, hygienické stanice a na základě
zkušeností z jiných bazénů. Pravda je, že jsou někte-
ré věci z provozního hlediska neobvyklé, ale mrzí mě,
že se nad celým bazénem hned láme hůl. Připomínky a
postřehy, které jsou věcné, píšou lidé do schránky
umístěné na bazénu a mohu Vás ujistit, že se na nich
usilovně pracuje.
Na některé jsme reagovali ihned, ty, které se týkají
stavby, jsou již poslány architektům. Zkušební provoz
skončí koncem ledna roku 2011 a věřím, že z větší
části budou porodní bolesti u konce.
Prosím všechny návštěvníky o trpělivost a důvěru.
Snažíme se co nejvíce přizpůsobit Vašim požadavkům
tak, abyste se cítili v bazénu příjemně a bez pocitu
některých zbytečností a omezení.
Ještě bych chtěl touto cestou informovat o vydání
vánoční permanentky, která může být vhodným dár-
kem. Bližší informace na tel. čísle: 461 315 011. 

S pozdravem  Michal Kortyš,
starosta Litomyšle

Pokuty za spokojenost 
v litomyšlském bazénu

Lilie je kronikou města
Už si nemohu vzpomenout, kdy se mi poprvé zjevily
na počítači webové stránky Litomyšle, ale na co si
dobře vzpomínám, je silný pocit pozitivního rozrušení.
Moje rodné město, o kterém jsem po léta věděla jen
z dopisů napsaných tak, aby prošly přes cenzuru, se
najednou otevřelo v celé své krase přímo na stole
v mém americkém domově. 
Samozřejmě, že jsem hned vyzkoušela vše, co se
nabízelo k prohlednutí a přečtení. Velice mne pře-
kvapily litomyšlské noviny Lilie! Na stránkách jsem
často a čekám netrpělivě na nové číslo (i na to, co se
nevešlo). Uspořádání a obsah těchto novin/časopi-
su je obdivuhodné. Připadá mně, že se i stávají kro-
nikou města. Vzpomínám si na své dospívaní

v Litomyšli jako na dobu informačního temna.
V Lilii jsem postupně poznávala, jak se moje rodné
město v tomto směru změnilo. Články podávají
informace a zajímavosti ze všech koutů Litomyšle
a jsou též plynulým svědectvím o vysoké kulturní
úrovni města. Čtení Lilie je mým potěšením zde, tak
daleko od domova, po kterém se často zasteskne.
Lilie je pro mne velmi důležitá, protože plynule
informuje a články jsou zajímavé. Také jejich kom-
pozice je profesionální. Já jsem vždy obdivovala její
rozsah – vždyť musí dát nesmírné úsilí, dát to každý
měsíc dohromady! Redakci Lilie děkuji.

Věra Richter (Skálová), 
Rhode Island, USA

Postřehy odjinud 
a od jiných
Do našeho města se vracejí rodáci odtud i z okolí. Při-
jíždějí sem návštěvy z jiných měst naší země i z ciziny.
Buď máme takové štěstí, nebo je to pravda! To nechám
na posouzení jiným. Chci se ale rozdělit s ostatními
spoluobčany milé Litomyšle i okolí o to, co od nich sly-
ším. Obdivují, co všechno se zde vybudovalo za posled-
ní období. Nemusím upřesňovat, ale oslovila mě
návštěva vzdělaného Brňáka. Udělal „kolečko“ okolo
nového kostela Církve bratrské, v Lidické ulici zhlédl
zachráněnou chaloupku ze 17. století a došel ke spor-
tovnímu areálu. Zde zhlédl nový plavecký bazén. Kon-
statoval: „Máte být na co hrdi a pyšní!“ A proto buďme!
Děkujme všem, kteří o těchto „okrasách“ rozhodli, že
se zachovají anebo budou vybudovány! A o využití
investic můžeme rozhodnout jedině my, občané!

Jaroslav Jiráček

Díky znalosti historie mohou děti
vyhrát zajímavé ceny

Možnost vyhrát zajímavé ceny díky znalosti historie se
nabízí žákům základních škol z Pardubického kraje.
Kastelánka zámku Litomyšl Jana Sehnalová a kastelán
hradu Svojanov Miloš Dempír přišli s projektem, který
má nejen nalákat školní výpravy do historických
objektů, ale dětem přinést možnost zasoutěžit si. Pro-
jekt odstartoval 30. listopadu a končí 15. prosince
losováním. 
„Je to akce, která by měla žákům hravou, posloucha-
telnou a zažitelnou formou ukázat historii. A když his-
torii, tak jsme se rozhodli, že je dostaneme do reality
od gotiky po klasicismus,“ vysvětluje Jana Sehnalová.
Litomyšlský zámek, ale i okolní objekty na zámeckém
návrší poskytují studijní materiál od renesance
po ukázky baroka. Hrad Svojanov pak doplní gotiku.
„Žáci přijedou k nám na zámek, zde je čeká hodinová
prohlídka a poté se přemístí na hrad Svojanov. Tam

mají v ceně nejen prohlídku, ale i oběd,“ popisuje prů-
běh jednoho školního výletu kastelánka. Na obou mís-
tech obdrží žáci pracovní listy, které jsou pro účast
v soutěži stěžejní. „Když listy ve škole vyplní, pošlou je
k nám na zámek, tak 15. prosince mohou být vylosová-
ni a získají zajímavé ceny,“ prozrazuje Jana Sehnalo-
vá. Vítězná třída získá noc v penzionu na Svojanově,
druhá třída pak adrenalinovou prohlídku zámeckého
podzemí. Pro třetí třídu je připraven zmrzlinový pohár. 
Prozatím je přihlášeno sedm škol. „Vesměs se rekrutu-
jí z oblasti Pardubicka, takže třeba přímo z Pardubic
nebo Smiřic,“ sděluje kastelánka. Organizátoři obesla-
li školy v okruhu zhruba 50 kilometrů. Náklady
na dopravu by pak neměly být příliš vysoké. 
Kasteláni předpokládají, že projekt budou opakovat
i v příštím roce. Nyní se má jednat o jakýsi nultý roč-
ník, na který by navazovalo jarní pokračování.       -bj-

Na www.litomysl.cz/lilie v sekci Co se nevešlo nalezne-
te: • Doučování pomáhá dětem z Pardubického kraje
• 20 let přátelství • Závody motocyklů do Strmého
vrchu vyhrál  Bartoš ze stáje Orion Litomyšl

nevešlo se do Lilie

Litomyšlský koncert
Pavel Šporcl & Romano
Stilo vyšel na DVD
Dlouho očekávaný záznam tolik úspěšného koncertu
Pavla Šporcla a cikánské muziky Romano Stilo na 52.
ročníku Smetanovy Litomyšle konečně vyšel na DVD
a Supraphon tak dostál závazku vydat jej ještě
do Vánoc, aby mohl potěšit zájemce pod vánočním
stromečkem. DVD je možno zakoupit v prodejnách
s hudebními nosiči, objednat či zakoupit za výhodnou
cenu si jej však můžete i v kanceláři Smetanovy Lito-
myšle, Jiráskova 133, Litomyšl, tel. 461 612 575, e-mail:
festival@smetanovalitomysl.cz                      Jan Pikna
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Adrenalin na plátně v Kotelně

Adrenalin, dobrodružství, ukázka síly lidské vůle
i těla, to vše a mnohem více byl Mezinárodní festival
outdoorových filmů. Osmý ročník tohoto celorepubli-
kového putovního projektu zavítal také do Litomyšle,
kde jej od 7. do 9. listopadu hostil Music Club Kotelna.
Diváci v Litomyšli měli možnost zhlédnout 17 soutěž-
ních filmů a jeden bonus. Promítání zde odstartovala
beseda s názvem Hory shora s hos-
tem z nejpovolanějších, horolez-
cem Radkem Jarošem. 
„Outdoorové filmy se v Litomyšli
promítaly poprvé. Řekli jsme si
proto, že na začátek si to zaslouží
něco extra. Přemluvili jsme proto
našeho nejlepšího himálajského
horolezce Radka Jaroše, aby nám
sem přišel na chvíli povídat o svých
výpravách,“ uvedla organizátorka
akce Michaela Severová. A že těch
výprav bylo skutečně hodně. Vždyť
Radek Jaroš již stanul na jedenácti
osmitisícovkách z celkových čtr-
nácti. „Během besedy jsem před-
stavil průřez mým himálajským
počínáním. Na každé expedici jsem pořídil nějaké fil-
mové záběry, jeden ze svých filmů mám dokonce právě
v letošním ročníku festivalu,“ prozradil Radek Jaroš.
Povídáním o úspěšných a někdy, bohužel i neúspěš-
ných výstupech vtahoval horolezec diváky do fascinu-
jícího prostředí horských velikánů. „Jediné zakopnutí
nebo uklouznutí se může změnit v pád do hlubin.
Cílem tady není vrchol, ale návrat dolů,“ uvedl Radek
Jaroš, který plánuje další výstup na rok 2013. „Chtěl
bych na K2, ale severně z Tibetu,“ sdělil horolezec,
jenž většinu osmitisícovek zdolal na první či druhý

pokus, ovšem právě K2 mu stále uniká. Zajímavostí je,
že Radek Jaroš byl vůdcem úspěšné expedice na Cho
Oyu v roce 2004, na jejímž vrcholu stanul s mistrem
světa v běhu na lyžích Martinem Koukalem. 
Po této fascinující besedě již přišlo na řadu samotné
promítání. Ukázalo se, že prostředí Music Clubu Kotel-
na bylo zvolené velice dobře, což potvrdila i produkční

festivalu Eva Bílková. „Už při bese-
dě s Radkem Jarošem byl plný sál,
takže předpokládám, že i o filmy
bude zájem,“ uvedla a připustila,
že do Litomyšle festival možná
zavítá také v příštím roce. „Myslím
si, že dohoda je možná,“ řekla Eva
Bílková, která také prozradila, jak
byly filmy pro litomyšlské promí-
tání vybírány. „Dramaturgie
pro jednotlivá města se dělá
s ohledem na region, ale snažíme
se vybrat především ty filmy, které
mají nějakou naději na vítězství
nebo budou nominovány, aby byly
i pro veřejnost atraktivní,“ sdělila
Eva Bílková. 

Organizátoři festivalu se každým rokem snaží oslovo-
vat nová města. V roce 2003, kdy festival začínal, se
promítalo ve třech městech – Olomouci, Plzni a Ostra-
vě. Letos je na „promítací šňůře“ 24 měst. Na tom, že
je jedním z nich také Litomyšl, má zásluhu bývalý
sportovec Svatopluk Bulva z Budislavi a bývalý mís-
tostarosta Vladimír Novotný. Slavnostní zakončení
a vyhlášení výsledků 8. ročníku Mezinárodního out-
doorového festivalu se uskuteční v pražském kině
Lucerna 4. prosince.

Text a foto Jana Bisová

Podvečer poezie 
v knihovně
Kulturní akce Městské knihovny v Litomyšli byla
v úterý 16. listopadu věnována literárnímu žánru,
který stojí už řadu let v ústraní čtenářského zájmu –
poezii. Hlavním důvodem, proč jsme připravili podve-
čer poezie, byla skutečnost, že Karel Hynek Mácha se
narodil před 200 lety. Dokonce právě 16. listopadu. 
První část podvečera proto byla věnována této výrazné
osobnosti českého moderního básnictví. V úvodu pře-
četla prof. Dřímalová z Gymnázia A. Jiráska názory
současných básníků a básnířek na Máchovu poezii
a poté 4 studentky z téže školy přednesly úryvky
z Máje. Druhá část poetického podvečera se zaměřila
na tvorbu současných básníků, působících v Litomyšli
nebo pocházejících z našeho města. A tak se poslucha-
či seznámili s poezií Josefa Šplíchala, Kamila Novotné-
ho, Jaromíra Vlacha, Františka Jiříčka a Heleny
Klůsové. Příjemnou atmosféru „literární kavárny nebo
čajovny“ navodily i podávané nápoje káva, čaj a víno.
Není vám už teď líto, že jste u toho nebyli?

Jana Kroulíková, foto Miroslav Škrdla

Radek Jaroš:
Hory shora II.
Špičkový horolezec Radek
Jaroš bude ve svém vyprávění
pokračovat v pondělí 13. pro-
since od 17 hodin v Music
Clubu Kotelna. Vstupenky
můžete zakoupit v knihkupec-
tví Paseka. V případě naplnění
kapacity bude přidána repríza
od 20 hodin.

Vlastník: Město Litomyšl Navrhovatel: Město Litomyšl
Dražebník: Dražební spolek s.r.o., Litomyšl Nejnižší podání: 550.000,- Kč
Termín dražby: 13. 12. 2010 v 15.00 hod Dražební jistota: 50.000,- Kč
Místo konání dražby: zasedací místnost MÚ,  Bří Šťastných 1000, Litomyšl
Termín prohlídky předmětu dražby:
9.12.2010 od 14.30 hod do 15.00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před budovou čp. 1051 na Komenského náměstí v Litomyšli.

Město Litomyšl hodlá zpeněžit bytovou jednotku č. 1051/11 –
byt 1+1 (celková plocha bytu 35,64 m2) ve čtvrtém nadzemním
podlaží v domě č.p. 1051, část obce Litomyšl-Město, na st.
p. č. 2138 spolu s podílem na společných částech domu čp.
1051, část obce Litomyšl-Město, na st.p.č. 2138 a st.p.č.  2138
ve výši 25/1000 v katastrálním území a obci Litomyšl, a to for-
mou veřejné dobrovolné dražby. Jednotka není zatížena žádný-
mi zástavními právy, věcnými břemeny ani právem nájmu. 
Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., Litomyšl,
IČ 25942719. Kontakt na dražebníka je tel. č. 461618666. Všech-
ny podrobnosti týkající se dražby jsou uvedeny v dražební vyhlášce. Tato dražební vyhláška je
zveřejněna na úřední desce Městského úřadu v Litomyšli a dále je k dispozici v písemné či elek-
tronické podobě na vyžádání u dražebníka. Dražebník dále na vyžádání poskytne zájemcům veš-
keré dostupné údaje.

Dražba bytové jednotky v domě
na Komenského náměstí v Litomyšli

STOP OBEZITĚ!
STOB - KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY, 

kde správnou kombinací  nácviku
stravovacích návyků a vhodnou pohybovou

aktivitou začnete hubnout a dozvíte se,
jak si váhové úbytky udržet.

Délka kurzu jsou 3 měsíce, začátek vždy
v září, lednu a březnu.

Podrobné informace získáte:
Bc. Irena Rensová tel. 723 409 379
e-mail: Irena.Rensova@seznam.cz

pedikúra
• ošetření nohou pomocí „mokré“

pedikúry (otlaky, kuří oka, zarůstající
nehty, peeling)

• P-shine (zdravé a lesklé přírodní nehty)
• UV gely – tzv. francouzská pedikúra
• dárkové poukázky v jakékoliv hodnotě
• v případě potřeby ošetření také mimo 

uvedenou adresu         

Jana Andrlová • Osík 324 
Tel. 461 619 201 • 607 677 502          
e-mail: pedikura.osik@seznam.cz

TTěěššíímm  ssee  nnaa  vvaaššee
nnoožžkkyy  aa  ppřřeejjii  vváámm
kkrráássnnéé  VVáánnooccee
aa  hhooddnněě  ššťžaassttnnýýcchh
kkrrookkůů  vv  rrooccee  22001111!!
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Ve středu 10. listopadu se konal jako tradičně svato-
martinský lampiónový průvod, který pořádala 1.
Mateřská škola Zámecká ve spolupráci s Rodinným
centrem v Litomyšli. 
Letošní průvod se obzvlášť vydařil. Počasí přálo
a na zahradě školky se sešlo velké množství malých
broučků s tykadélky. Pozdravit je přišel také Svatý
Martin. Poté, co se broučci a jejich rodiče či prarodiče
a další návštěvníci občerstvili čajem nebo svařeným
vínem, vydal se průvod na tajemnou cestu lemovanou
světélky. Vedla od školky přes náměstí, Klášterní

zahrady a zámeckou zahradu zpět ke školce. Těsně
před branou na školní zahradu průvod míjel chaloup-
ku broučků a pocestní měli možnost ochutnat perníč-
ky, které všem kolemjdoucím broučci nabízeli. 
Tato akce byla skvěle zorganizována. Jak po stránce
bezpečnosti, při procházení náměstím a přes silnice,
tak i svým obsahem - ukládáním broučků k zimnímu
spánku. Děkujeme všem organizátorům za příjemně
strávený listopadový podvečer. 

za spokojené maminky dětí z 1. oddělení MŠ Zámecká
D. Martiníková, L. Plešingerová a P. Poláčková

Po lampiónovém průvodu se broučci
uložili k spánku 
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Co se dělo ve Spolku patchworku 
v roce 2010 

Ráda bych vás seznámila s dosavadní činností
Spolku patchworku Litomyšl (SPL), o. s. za rok 2010.
Jak už se za pět let existence našeho spolku stalo
tradicí, většina našeho konání se odvíjela od našeho
přátelství a spolupráce se skupinou patchworkářek
z holandského Rodenu a slovenským Levočským
patchworkovým klubem.
Počátkem dubna nás navštívily přítelkyně z Rodenu.
Připravily jsme jim dílnu techniky japonského pro-
plétaného patchworku a ony nás naučily nové tech-
niky art patchworku. Příjemné chvíle jsme strávily
nejen na společném výletě v Kutné Hoře a na mezi-
národní výstavě patchworku v Praze, ale i na společ-
ných večeřích u našich členek.
V červnu jsme v Litomyšli přivítaly patchworkářky
z Levoče. V rámci jejich návštěvy jsme absolvovaly
dvě společné dílny. Na první dílně učila Iva Dvořáko-
vá techniku keltské uzly a nové skládané techniky,
na druhé netradiční vařící dílně nás naučily Sloven-
ky vařit halušky a my je houskové knedlíky.
V srpnu odjelo šest našich členek do Levoče, kde
instalovaly již čtvrtou výstavu výrobků našich čle-
nek a uspořádaly šicí dílnu o lepených křivkách pod
vedením Renaty Edlmanové.
Pravidelně, každý měsíc jsme se scházely na šicích
dílnách v učebně praktických činností III. základní
školy v Litomyšli. Na dílnách se nejenom šije, ale

i dobře jí a oslavuje. Chtěla bych na tomto místě
ještě jednou popřát hodně zdraví a elánu naší nej-
starší člence Jiřince Sypalové, která s námi v září
na dílně oslavila úctyhodných 75 let.
Swap na téma „Domečky“ vyhlásila Saša Burešová.
Jeho výsledky budete moci shlédnout koncem letoš-
ního roku na naší výstavě.
Spolek se prezentoval na setkání důchodců v Bučině
u Vysokého Mýta, litomyšlských jarmarcích, na akci
Kulturní Evropa na zámku v Litomyšli a čekají nás
také adventní trhy na Smetanově náměstí.
K naší činnosti neodmyslitelně patří výstavy. Letos
jsme se již zúčastnily výstavy Až jaro zaťuká v lito-
myšlském muzeu, mezinárodní výstavy 4th Prague
Patchwork Meeting 2010, uspořádaly jsme již výše
zmiňovanou výstavu v Levoči a připravujeme výsta-
vu Cesta v čase 2001-2010 v Rodenu.
Nechceme se svými výrobky pouze chlubit, ale chce-
me, aby také pomáhaly druhým, proto jsme se pro-
střednictvím sdružení Babyklokánek zapojily
do pomoci předčasně narozeným a nemocným
dětem. Naše čepičky, ponožky, polohovátka, zavino-
vačky a deky poputují do Fakultní nemocnice
v Hradci Králové.
Spolek patchworku Litomyšl úspěšně funguje obdi-
vuhodných (musí se domluvit přes čtyřicet žen růz-
ného věku) pět let! Na oslavu tohoto malého výročí
jsme se v září vydaly na společný výlet do francouz-
ského Alsaska na mezinárodní výstavu 16 Carrefour
Européen du Patchwork.
V současné době máme plné ruce práce s přípravou
výstavy Diagnóza: patchwork, kde bychom se chtěly
ohlédnout za těmi pěti lety nejen společného šití
patchworku. Už teď bych vás ráda pozvala ve dnech
19. prosince 2010 – 30. ledna 2011 do Domu U Rytí-
řů v Litomyšli. Přijďte se podívat, jaké krásné věci
pro potěchu vlastní či svých blízkých při troše trpě-
livosti a pečlivosti dokážou celkem hravě ušít ty,
které těší chvíle u stroje či s jehlou v ruce strávené.   

za SPL, o. s. text a foto
Monika Rambousková 

Občanské sdružení Ruka pro život
představuje nové aktivity

Občanské sdružení Ruka pro život, které v přízemí
domu s pečovatelskou službou a blízké budově
v Litomyšli provozuje denní stacionář, připravilo
několik zajímavých novinek z oblasti aktivizace
seniorů a spoluobčanů s mentálním a kombinova-
ným postižením. Projekt aktivizačních programů
pro seniory byl představen na prvním setkání, které
se uskutečnilo na počátku měsíce listopa-
du.  
V projektu jsou zahrnuty jak pravidelné
aktivity, tak také jednorázová, tematicky
zaměřená setkání. Každé pondělí si senioři
mohou strávit příjemnou chvilku při cviče-
ní, úterý je cíleno na počáteční kroky při obsluze
a práci na počítači a každý čtvrtek je společné setká-
ní věnováno písničkám v doprovodu elektronických
varhan. V nabídce jsou dále připraveny tzv. tematic-
ké středy. 
Poslední listopadovou sobotu proběhlo setkání se
studentkami Střední zahradnické školy v Litomyšli,
při kterém dívky předvedly výrobu adventních
věnců. Na první prosincový den připravila
MUDr. Dagmar Švecová přednášku o problematice
zubního chrupu ve stáří. Na středu 8. prosince je
nabídnuto odpolední posezení, na kterém si může
každý vyrobit malý vánoční dárek pro své blízké.
Pracovníci občanského sdružení a zájemci o tento
projekt se v tomto roce naposledy sejdou 16. prosin-

ce, a to k podvečernímu zpívání koled u stromečku. 
Všichni senioři, a to nejen obyvatelé domu s pečova-
telskou službou, jsou na tyto aktivity srdečně zváni.
Všechny nabízené aktivity se konají v prostorách
denního stacionáře, vždy v 15.30 odpoledne.
V oblasti péče o občany s mentálním a kombinova-
ným postižením má občanské sdružení také několik

zajímavých novinek. Společně se Společnos-
tí lidí s mentálním postižením v Litomyšli
pořádá občanské sdružení zpívání a počíta-
čový kurz.
Více informací o nabízených programech
můžete získat na telefonním čísle 461 312

412, 739 963 625 nebo osobně v prostorách denního
stacionáře ve všední dny od 7.00 do 16.00 na adrese
J. E. Purkyně 1150, Litomyšl.
K tomu, aby se uvedený záměr zrealizoval a došlo
tak k zprovoznění a vybavení denních stacionářů,
bylo zapotřebí získat prostředky na činnost ze stát-
ního rozpočtu z kapitoly ministerstva práce a sociál-
ních věcí, dále od Krajského úřadu Pardubice
a Města Litomyšle, které pomohlo nebytové prosto-
ry zrekonstruovat. Další prostředky sdružení získa-
lo formou finančních a věcných darů od sponzorů
a členů sdružení. K vybavení stacionářů nám z velké
části pomohl přidělený grant prostřednictvím nada-
ce OKD. Děkujeme.

Bc. Lenka Janištinová, ředitelka

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

Vás zve 11.12. 2010 od 19.30 hodin na

ADVENTNÍ ZPĚVY
SOBOTNÍ

Předvánoční atmosféru Vám zpříjemní
svým vystoupením Blanka Jílková

z Bratislavské AMU.
Rezervace na tel. čísle 461 615 338.

Těšíme se na Vaši návštěvu
i v příštím roce, v pátek 7.1.2011

od 19.30 hod. Vás srdečně zveme na

ZPĚVY TŘÍKRÁLOVÉ
kdy Vám posezení u večeře zpříjemní

svým vystoupením
pěvecký sbor "Vlastimil".

Rezervace na tel. čísle 461 615 338

DÁRKOVÝ POUKAZ od nás udělá
radost každému na 100%.
Obdarovaná/ý si vybere podle svého! 
Nabízíme poukazy na masáže:
zpevňující a tvarující, anticelulitidní,
čokoládovou, medovou, antistresovou,
lymfodrenáž, lifting obličeje, ultrazvukové
a kosm. ošetření kosm. přípravky 
JAFRA, minikurzy líčení, suché uhličité
zábaly atd. 
Při předložení tohoto inzerátu sleva 5%.
tel. 777 100 878, litomysl@studioen.cz,
www.studioen.cz 

POD STROMEČKEM 
MĚKKÝ DÁREK?
UŽ NIKDY!

Před zápisy do ZŠ
Koordinace II. základní školy a III. základní školy (ZŠ)
v Litomyšli pokračuje. Po minulém období, kdy brala
dvě první třídy ZŠ T. G. Masaryka (III. ZŠ), se pro příš-
tí školní rok chystá pravidelná změna. Předpokládáme
tedy, že při zápisu, který se bude konat ve čtvrtek 10.
února 2011, zapíše dvě první třídy ZŠ U Školek (II. ZŠ),
zatímco III. ZŠ jen jednu první třídu. 
Prosíme tedy rodiče, aby se tomuto faktu snažili při-
způsobit. V případě jakýchkoliv nejasností můžete
kontaktovat ředitele kterékoliv z obou škol, rádi vám
vysvětlíme případné nejasnosti.

Daniel Janata, ředitel ZŠ U Školek 
a Pavel Jirsa, ředitel ZŠ T. G. Masaryka

Ve škole strašilo
Potkali jste už někdy v Litomyšli Adamsovu rodinu? My
ano, na naší škole při Halloweenu. Byla tam ještě další
strašidla, jako upíři, čarodějnice a piráti. No samozřej-
mě, že tam byly různé hry a soutěže - o nejhezčí
masku, ozdobenou a vyřezanou dýni atd. Když se škola
zhasla, byla doopravdy strašidelná, a proto se nám to
hrozně líbilo! M. Šteflová a A. Nováčková, 4.A

a studio VISAGE
Litomyšl, Mařákova 281 



20

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

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

V pátek 5. listopadu se
na Vyšší odborné škole
a Střední odborné škole tech-
nické Litomyšl uskutečnil den
otevřených dveří. Kromě rodi-
čů a potencionálních studen-
tů si školu přijel prohlédnout
také prezident Agrární komo-
ry České republiky Ing. Jan
Veleba. Hlavním důvodem

jeho návštěvy byla snaha získat co
nejvíce informací, které by podpo-
řily jeho záměr odvrátit sloučení
technické školy se sousední
zahradnickou školou. Jan Veleba
na položené otázky odpověděl: 

Prohlédl jste si technickou školu
i celý areál. Jak na vás působí a jak
hodnotíte kvalitu učebních pomů-
cek?
Profesně jsem mechanizátor
a navíc jsem část své kariéry strávil
na školním statku a zemědělském
učilišti ve Velkém Meziříčí. Tím
chci říci, že k tomu mám blízko
a dovedu to ohodnotit. Myslím si,
že to, co tady je vybudované, je
úplně mimořádné. V Litomyšli je
skvělá didaktika a jsem si jistý, že
odtud musí vycházet vysoce kva-
litní studenti. Nechci používat
velká slova, ale opravdu smekám.
Tady je škola, která je na vynikají-
cí úrovni a pro zemědělství je to
moc dobře. 

Co vás ve škole nejvíce zaujalo?
Nejvíce mě zaujalo, jak je škola
připravená po didaktické stránce,
například motory, převodovky atd.
musí studenti pochopit naprosto
precizně. Tady je v praxi realizována Komenského
didaktika. Každý z nás si nejlépe zapamatuje to, co
vidí a pochopí nejlépe, když to vidí a pozoruje při čin-
nosti. Studenti mají přístup k té nejmodernější techni-
ce, se kterou se potom setkávají v praxi, a to je pro ně
velmi důležité. Všiml jsem si zde auta, kde je vidět
princip zpětného zrcátka nebo stahování okna. To je
nejcennější, vidět vše na vlastní oči. Tady se nedělá
normální kantořina, ale je tu veliké fandovství a bez
toho to prostě nejde. V tom je ta škola ojedinělá
v České republice.

Jistě víte o rozhodnutí Pardubického kraje sloučit
technickou školu se sousední zahradnickou. Myslíte si,
že je to dobré řešení?
Domnívám se, že je třeba udělat něco pro to, aby se
tento krok nestal. Pokud by k němu došlo, tak i při
sebelepším úmyslu pokračovat v zajetém systému, by se
to mohlo dost nabourat. Jsem tu mimo jiné proto, že
jsem vše chtěl vidět na vlastní oči a mluvit s lidmi.
Chystám se k návštěvě hejtmana Radko Martínka. Chci
ho požádat, aby návrh na sloučení ještě zvážili. Škola by
měla zůstat zachována, tak jak je. Jako zemědělci si to
přejeme.

Mají vůbec mladí lidé zájem pracovat v zemědělství? 
Zemědělství na tom není dobře. Zájem velký není.
Ovšem ti, kteří dostanou výchovu od zdejších kantorů,
a to nejsou jen kantoři, ale obrovští fandové, tak ti už
ve škole získají vztah k zemědělství. Je třeba více
takových škol jako v Litomyšli. Jestli bude o zeměděl-
ství u mladé generace zájem, tak o tom rozhodne rov-

něž fakt, zda se negativní vývoj zastaví. Zatím to ale
nevypadá moc dobře.

Máte aktuální informace o zemědělství ve zdejším
kraji?
Přesná čísla neznám. Za celou republiku je to tak, a Par-
dubický kraj nebude žádnou výjimkou, že letošní úroda
je spíše slabý průměr. Na polích byla před žněmi úroda
dobrá, jenomže na velkých ztrátách se podepsala příro-
da. Výnos v celé republice je v průměru zhruba 4,7 tuny
z hektaru a v Pardubickém kraji bude určitě podobný.

Jak se vyvíjí problematika
zemědělců, kteří produkují maso
a mléko? Nízké výkupní ceny
ohrožují jejich existenci.
Co se týká mléka, tak nejhorší je asi
už za námi. A cena už pozvolna
stoupá, v některých mlékárnách se
již blíží k osmi korunám za litr.
Masné krávy, tam je to horší. Vláda
hrozí, že razantním způsobem
sáhne do dotací, konkrétně
u doplňkových přímých plateb
ze státního rozpočtu, kde by měla
být v příštím roce nula. Jestli to
tak opravdu bude, chovatelé mas-
ných krav přijdou zhruba o tři tisí-
ce osm set korun dotace na velkou
dobytčí jednotku a navíc o dotaci
na hektar zemědělské půdy. Pak
vidím další vývoj černě. Nebudou
konkurenceschopní a pracně
vybudovaná stáda se začnou redu-
kovat. Existuje nebezpečí
na základě škrtů ve státním rozpo-
čtu. A je obrovské. Čeká nás velký
boj s vládou.

V poslední době přibývají foto-
voltaické elektrárny, které zabírají
ornou půdu. A není to jen problém
svitavského okresu. Může agrární

komora nějak zasáhnout, aby k tomu nedocházelo?
Toto pokládám za zločin a nemohli jsme to ovlivnit,
protože poslanci si odsouhlasili směrnice, takovéto
podpory. Myslím si, že mnoho politiků v tom jede,
jsou spolumajiteli fotovoltaických elektráren.
Například politik Jan Kasal vlastní elektrárnu
u Kamenice nad Lipou. V podstatě si to udělali
pro sebe, a to je také vysvětlení, proč tak dlouho
trvalo, než se vláda dopracovala k tomu, že další
rozvoj zmrazí a zastaví. Jenže se tak stalo v době,
kdy je u nás největší podíl fotovoltaiky na orné půdě
v celém světě. Nejsme na rovníku, kde elektrárny
fungují na sto procent. To je vizitka českých politi-
ků, a pak se po nás chce, abychom drželi ústa, když
nám berou dotace.   Text a foto Jana Bisová

Na „Zetešku“ zavítal 
prezident agrární komory

„Sloučení obou škol je jedinou
možností, jak litomyšlskou
„zetešku“ zachránit, zachovat
technický obor vzdělání
a zároveň využít areál školy
pro další vzdělávání žáků.
Jsme si vědomi dočasného zvý-
šení počtu žáků po roce 2018.
Zdůrazňuji, že se jedná
o dočasný vývoj, což dokládají
stránky ČSÚ. Školy i po změ-
nách budou mít dostatek
kapacit na to, aby dočasné
navýšení žáků zvládly. Situace
se školkami se rozhodně nebu-
de opakovat,” sdělil nedávno
hejtman Pardubického kraje
Radko Martínek. V této chvíli
již běží Pardubickým krajem
vyhlášený konkurz na obsaze-
ní pozice ředitele/ky Střední
školy zahradnické a technické
v Litomyšli. Přihlášky ke kon-
kurzu měly být zasílány do 26.
listopadu.

Pronajmu byt 1+1
lokalita na sídlišti, volný ihned.

Tel. 724 032 796

Prodám R.D. 4+1 v rekonstrukci
garáž, kůlna, v Litomyšli za Sokolovnou,

cena 1 600 000 Kč. Tel. 605 357 269.
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O trochu hezčí Vánoce budou mít děti v Dětských
domovech v Dolní Čermné a Moravské Třebové,
zkrátka nepřijde ani dětské oddělení Litomyšlské
nemocnice a.s. Charitativní akce s názvem Vánoce
dětem, pořádaná 20. listopadu na litomyšlském
zámku, totiž vynesla 20 847 korun. Tyto peníze
budou věnovány právě dětem bez domova a na pro-
voz dětského oddělení. 
Pod názvem Vánoce dětem se neskrývá nic jiného
než floristická show, na kterou přijeli přední čeští
floristé. Ti předvedli své umění a zároveň tak přispě-
li dobré věci. „Rozhodně jde o špičku v české floris-
tice. Je zde Jaromír Kokeš, který je vícenásobným
mistrem České republiky ve floristice. Přijel výborný
Luboš Dobrovolný, který často usedá v porotách
a hodnotících komisích a máte tady vynikající flo-
ristku Lucii Kolmanovou, vícenásobnou mistryni ČR
ve floristice,“ představil tým, který se svým uměním
snažil získat penízky pro děti, organizátor akce Mar-
tin Rubeš, sám florista. Mezi vzniklými výtvory
samozřejmě nechyběla vánoční aranžmá. „Převládá
tmavě modrá a fialková barva. Hodně se pracuje se
dřevem,“ prozradil letošní trend Martin Rubeš.
Během několika hodin pak vzniklo na 63 aranžmá
k různým příležitostem. V samém závěru byla tato
„malá“ umělecká díla vydražena. „Dětí bez domova
je spousta a zkuste si být o Vánocích, když je vám
deset, sám. Podpora těchto dětí je potřebná,“ uvedl

Martin Rubeš. Původně bylo dětských domovů
vybráno více, ale organizátoři netušili, kolik draž-
bou získají peněz. 
Litomyšl je samozřejmě s floristikou spojena prostřed-
nictví střední zahradnické školy. Ta se do charitativní
akce zapojila také. „Každopádně s nimi spolupracuje.
Měli jsme dokonce tři studentky, které nám pomáhaly
s výrobou veškerých prací,“ uvedl Martin Rubeš.
Vánoce dětem by mohly pomoci i příští rok. „Záleží,
kolik se nám podaří vybrat finančních prostředků,
rádi bychom akci opakovali,“ potvrdil Martin Rubeš.
Uvidíme tedy, zda i v příštím roce ovládnou zámek
floristé a děti z dětských domovů opět dostanou
krásné dárky.                             Text a foto Jana Bisová

V Litomyšli bude miniškolka
Rodinné centrum v Litomyšli pro vás chystá novou
službu v podobě miniškolky. Samotná myšlenka zří-
dit ve městě miniškolku vzešla od Jany Brokešové,
která se v těchto dnech společně s kolegyní Jitkou
Jílkovou plně věnuje přípravě toho, aby od ledna
2011 mohla miniškolka začít fungovat. Správní rada
Rodinného centra Litomyšl samotný záměr zřídit
miniškolku podpořila a nabídla jak organizační
zastřešení, tak i pomoc při přípravě celé této aktivi-
ty.
Janě Brokešové a Jitce Jílkové jsme položili několik
otázek:

Pro koho je miniškolka určena? 
Miniškolka je tu zejména pro rodiče dětí ve věku
od 1 do 3 let. Bude-li to ale rodič potřebovat, doká-
žeme se postarat i o děti mladší jednoho roku
a samozřejmě, že i o děti starší než tříleté. 

Čím se lišíte od „běžných mateřských školek“?
Je to zejména tím, že máme jinou cílovou skupinu.
Jsme tu pro rodiče dětí, kteří se chtějí či potřebují
vrátit do práce v době, kdy je jejich dítě ještě nato-
lik malé, že neodpovídá kritériím pro přijetí
do běžné mateřské školy. Existují rodiče, kteří naši
službu využijí jen např. 2 - 3 dny v týdnu nebo
dokonce jen pár dní v měsíci. Máme představu, že
k nám bude moct dát rodič své dítko i jen na krátko-
dobé jednorázové pohlídání. Jádrem naší činnosti
ale samozřejmě bude péče pravidelná. S ohledem
na věk dětí bude přizpůsoben i jejich počet. Maxi-
mem, a to i z kapacitních důvodů, je 12 dětí, o které
bychom s kolegyní ve dvojici pečovaly. 

Kolik to bude stát?
Odpověď na tuto otázku souvisí s mnoha proměnný-
mi. Hodinová sazba za péči o dítě se odvíjí od toho,
jak často dítě miniškolku navštěvuje. Zjednoduše-
ně řečeno, čím častěji a pravidelněji bude dítě mini-

školku navštěvovat, tím nižší bude poplatek
za hodinovou péči. Nejvíce zaplatí rodiče za hodinu
při jednorázovém využití naší služby (např. když
k nám dají dítko na dobu, kdy si potřebují vyřídit
úřady).  

Kde rodiče miniškolku najdou?
Měli jsme štěstí, objevili jsme nádherné prostory
v budově ortoptiky (Centrum pro poruchy vidění),
které se nacházejí nad autobusovým nádražím.
Jedná se o prostory, ve kterých v minulosti již jesle
fungovaly, takže je to pro náš záměr místo jako
stvořené, včetně krásné zahrady za budovou, kte-
rou budeme moci pro miniškolku také využívat.
V současné době probíhá rekonstrukce prostor tak,
aby vyhovovaly všem našim požadavkům.  

Bude pro děti zajištěna i strava?
Ano. Děti, které rodiče nahlásí den předem, budou
mít stravu zajištěnou na celý den. Děti, které budou
nahlášeny později, dostanou u nás svačinu a samo-
zřejmě, že jim mohou dát rodiče také jídlo z domo-
va s sebou. Stravování pro nás bude zajišťovat
2.mateřská škola.

Proč by k vám měli rodiče své děti dávat? 
Myslíme, že naší předností je hlavně časová flexibi-
lita. Věříme, že rodiče ocení pracovní dobu do pozd-
ních odpoledních hodin. Předpokládáme, že
budeme každý den fungovat do 18.00. Bude možné
dát k nám dítě také jen na odpoledne. I ranní doba
příchodu dětí bude odvozena od potřeb rodičů.
S každým z rodičů se na době příchodu a odchodu
dítěte budeme domlouvat individuálně.
V případě dalších otázek nebo zájmu o službu mini-
školky kontaktujte paní Janu Brokešovou na tele-
fonním čísle 602 615 308.

za Rodinné centrum v Litomyšli se ptala
Jaroslava Jánová

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:
Řídký u Litomyšle – prodej staršího domu 2+1 se
stodolou a zahradou. Dům je přízemní, půda vhodná
k vestavbě pokojů. ÚT kotlem na tuhá paliva, napoje-
no elektro, voda. Č.512. Cena: 790 000,- Kč
Dolní Újezd – prodej větší pozemkové parcely o roz-
loze 5467 m2 vhodné k zastavění až 3 domy. Inže-
nýrské sítě v dosahu 100 m od hranice pozemku. 
Č.506. Cena: 200,- Kč/m2

Bystré u Poličky – prodej pěkného domu 5+1
po rekonstrukci, v přízemí 3 pokoje a kuchyň s jídel.
koutem a kachlov. kamny, v patře 2 pokoje. 
Č.501. Cena: 1 790 000,- Kč
Janov Gajer – prodej staršího RD 3+1 i s vybavením.
Dům je zděný, s garáží, napojen na elektro, vodu,
septik, studnu. Plyn zaveden není. 
Č.497. Cena: 1 490 000,- Kč
Litomyšl – prodej pozemkové parcely s garáží blízko
centra. Parcela 716 m2 je určena ke stavbě rodin.
domu. Elektro, plyn, voda jsou v dosahu do 20 m
od hranice pozemku. Č.496. Cena: 1 190 000,- Kč
Česká Třebová Kozlov – prodej pěkného domu 5+1
se zahradou a slunnou terasou za domem.Dům je
do patra, kde v přízemí je 2+1, v patře 3+1.
Č.492. Cena: 2 700 000,- Kč
Litomyšl – prodej udržovaného rodinného domu
5+1 se zahradou v klidné části města. ÚT plynovým
kotlem, garáž, dílna. Obyvatelné podkroví.
Č.515. Cena: 3 000 000,- Kč
Litomyšl – prodej zděného bytu 3+1 s balkonem
blízko centra města. Byt je po rekonstrukci, kuchyň,
jídelna a obývací pokoj je řešen jako jeden otevřený
prostor. Č.489. SLEVA! cena: 1 700 000,- Kč
Litomyšl – prodej parcely na Lánech o rozloze 449
m2 vhodné k zastavění (po vyřešení výjimek se
správci sítí). Připojení sítí v dosahu do 100 m.
Č.482. Cena: 250 000,- Kč
Litomyšl – prodej rod.domu 3+1, částečně podskle-
pený, vytápění plyn. a lokální, elektro světelné. Dům
vyžaduje celkovou rekonstrukci.
Č.479. Cena: 1 200 000,- Kč
Strakov – prodej chatky s udržov. BIO zahradou
a krásným okolím lesa. Chata leží na okraji obce
s napojením na vodu ze studny,elektro(i 380V). 
Č.480. Cena: 220 000,- Kč
Litomyšl – prodej udržov.nepodsklep.domu 5+1
s menší zahradou, vytápění plyn.kotlem, elektro
220V+380V. Výměna za byt 3+1 na ul. Mařákova
s doplatkem. Č. 477. Cena: 2 500 000,- Kč
Litomyšl – převod užívacích práv k družst.panel.bytu
3+1 (78 m2) v přízemí blízko centra města. Dům je
revitalizovaný, zasklená lodžie, plastová okna.
Č.471. Cena: 1 480 000,- Kč
Svitavy – prodej pozemku – zahrada s chatkou
o výměře 1120 m2, v územním plánu obce určeno
pro výstavbu bydlení. Č.493. Cena: 594 000,- Kč

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

www.bclit.org

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

Billard Centrum
Litomyšl

50%
sleva
na kulečník

o víkendech

v Lidovém domě

kulečníková
herna

Děti z dětských domovů budou
mít hezčí Vánoce

OLYMPIC VÁNOČNÍ KONCERT
SMETANŮV DŮM
14.12. 2010 V 19.30
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rreeggiioonnáállnníí
oobbcchhooddnníí  zzáássttuuppccee
(rekvalifikační školení zdarma
zajištěno,vhodné i pro absolventy)

mmaannaažžeerraa  oobbcchhooddnníí
sskkuuppiinnyy
(příspěvek na auto, kancelář,
telefon atd.)

životopis s průvodním dopisem
zašlete na e-mail: axabroker@seznam.cz
pod značkou 276BD
mobil: 720 681 671
www.solidniprace.cz

AAXXAA  PPoojjiiššťžoovvnnaa
přijme:

Oceněn pedagog
litomyšlského 
gymnázia
Rektor Univerzity Hradec Králové předal při příležitos-
ti Dne boje za svobodu a demokracii ocenění výjimeč-
ným studentům, kteří se zasloužili o šíření dobrého
jména své vysoké školy. Stalo se tak před přibližně tisí-
ci účastníky společenského večera univerzity 18.
listopadu. Mezi oceněnými byl pedagog Gymnázia
Aloise Jiráska v Litomyšli Mgr. Jan Šlégr, který získal
toto uznání za vědeckou činnost.
Dvaadvacet studentů bylo oceněno za úspěšnou repre-
zentaci univerzity v různých oblastech vědeckého,
kulturního a sportovního života. Byli mezi nimi úspěš-
ní sportovci, hudebníci, dobrovolníci a účastníci stu-
dentských vědeckých soutěží. Kromě čestného uznání
a věcných cen studenti získali mimořádné stipendium.

-red-

První učebnici 
mediální výchovy
představili v Litomyšli
První učebnici a pracovní výukové listy pro výuku
mediální výchovy představila 1. listopadu v Litomyšli
Koalice nevládek Pardubicka. V rámci republiky zcela
ojedinělé učební materiály, určené zejména pro gym-
názia v Pardubickém kraji, vytvořila v rámci projektu
financovaného z Evropského sociálního fondu.
Na pracovním setkání v Evropském školicím centru
v Litomyšli měli zástupci gymnázií a vybraných základ-
ních škol možnost nejen se blíže seznámit s těmito
pomůckami, ale také vyslechnout zkušenosti z jejich
testování. Jak uvedla hlavní metodička a supervizorka
projektu Dana Krouželová, projevila o učební materiál
zájem většina gymnázií a také několik základních
škol. Projekt teď bude pokračovat zaváděním do ostat-
ních škol v rámci kraje.                     Milada Valečková
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Noční škola je již tradicí
Pěknou tradicí na 2. stupni Zámecké základní školy se
mezi žáky, ale i učiteli stala „Noční škola“. Nejde o kla-
sické učení do pozdních nočních hodin, jak by se
podle názvu mohlo zdát, ale o přátelské setkání žákov-
ských kolektivů se třídním učitelem, o vzájemné
poznávání se a sbližování mimo vyučování. Díky této
akci totiž žáci dostanou šanci zjistit, že jejich třídní
učitel není pouze kantor nabytý vědomostmi, které se
jim během výuky snaží předat, ale že je to člověk nápa-
ditý, energický, vstřícný, a hlavně ten, kterému
na nich záleží. Učitel zase pozná „své“ děti jako indivi-
duality, dozví se, nebo si spíše ověří, kdo je ve třídě
výborný kuchař, hudebník, výtvarník, sportovec, kdo
dokáže nejlépe třídu pobavit. I žáci sami bývají pře-
kvapeni, když se nenápadný jedinec ke všeobecnému
údivu najednou ukáže v úplně jiném světle než ve vyu-
čování.
V 6. ročníku „Noční škola“ často navazuje na zářijový
adaptační kurz. Program je tedy zaměřen na sociální
hry, na spolupráci kolektivu a celkové prohloubení
sociálního cítění. V 7. a 8. ročníku se pak učitel sou-
středí především na zlepšení vzájemné komunikace

ve skupině, pomáhá žákům najít způsoby zdravého
prosazování se v kolektivu a uvědomit si, co chtějí
v životě dělat. V 9. ročníku si pak učitel volí aktivity
připravující žáky na přestup na střední školy, na vstup
do neznámého prostředí a nových kolektivů. Hlavní
roli hrají převážně sociální hry.
Aby taková dvanáctihodinová směna měla kýžený úči-
nek, nemohou učitelé spoléhat pouze na vlastní intui-
ci a schopnost improvizovat. Proto se na „Noční školu“
poctivě připravují. Velmi jim v tom pomáhají interní
odborné semináře pořádané školou ve spolupráci se
školním psychologem. Letos například na téma Já, já
učitel a třída. 
Hlavním cílem „Noční školy“ je tedy vytvoření sociálně
zdravého kolektivu třídy, upevňování vědomí důleži-
tosti vstřícného jednání žáků k dospělým i vrstevní-
kům, rozvoj osobnosti jednotlivců. Od září již strávily
noc ve svých třídách 9.A, obě šestky a sedmičky, další
si chystají spacáky na prosinec. Je sice pravda, že při
takové škole se děti ani učitelé příliš nevyspí, ale kaž-
dopádně vždycky stojí za to!.

Mgr. Iva Hánělová

Unikátní znak města Litomyšle 
z víček od PET lahví

Žáci III. základní školy (ZŠ) v Litomyšli se rozhodli, že
se přidají k pokusu o světový rekord, který organizuje

Agentura Dobrý den Pelhřimov. Jedná se o pokus
vytvořit největší galerii městských znaků České repub-
liky (ČR), vyrobených z odpadových materiálů. Začát-
kem školního roku se žáci pustili do sbírání červených
a bílých víček od PET lahví na sestavení litomyšlské
lilie. Však jich bylo také potřeba téměř 1 500 kusů.
Náš znak se společně s ostatními znaky našeho kraje
zúčastní krajské výstavy v Pardubicích. Poté se výsta-
vy z jednotlivých krajů sjedou na brněnské výstaviště,
kde v rámci veletrhu GO a Regiontour 2011 vznikne
světově unikátní galerie městských znaků ČR. Kolekce
znaků bude následně zapsána do České knihy rekordů.
Těšíme se, že se tento pokus o rekord zdaří.

Jitka Filová a Hana Boštíková (III. ZŠ Litomyšl), 
foto Jitka Filová

Smetanovo náměstí 58 • tel. 603 115 452
e-mail: litomysl@artossreality

NABÍZÍME:
Litomyšl – Dům v centru Litomyšle,
ulice Vodní Valy, velikost pozemku 268 m2

v přízemí nebytový prostor a garáž,
v patře byt 3+1. Možnost půdní vestavby.
Na náměstí 100 metrů. Akční sleva ceny
do 31.12.2010  2.700.000,-Kč.
Den otevřených dveří této nemovitosti
dne 11.12.2010 od 9 do 11 hodin (dům
vedle policie ČR).

Janov - zemědělská usedlost
Usedlost s velkým dvorem, stodola, stáje
pro chov 12 koní a kůlny, pastviny 0,5 ha,
bytová jednotka v domě 2+1 je po rekon-
strukci. Cena 3.999.000,- Kč

Osík - hospodářské stavení po částečné
rekonstrukci, naposledy používané jako
ubytovna, 6 místností, 2 koupelny, plyn.
Vytáp. stáje, stodola. Cena 880.000,- Kč

Litomyšl – Bytový dům se 3 byty
dva byty 3+1 obsazené nájemníky (nere-
gulované nájemné), byt 2+1 je neobsa-
zen. Cena: info v RK

Vysoké Mýto – prodej DB 2+1 po rekon-
strukci ve zvýšeném přízemí. Zateplený
panelový dům. Cena 790.000,- Kč

w w w.ar tossreality.cz
zde naleznete kompletní nabidku

Peníze z Evropské unie pomáhají 
na Zámecké ZŠ 

Na začátku letních prázdnin jsme na Základní
škole (ZŠ) na Zámecké ulici dostali vyrozumění, že
naše žádost o finanční podporu z programu EU
Peníze školám byla vyřízena kladně a že tedy
můžeme pro následující dva školní roky počítat
s finančním přilepšením ve výši 2 269 144 korun.
A tak se náš školní projekt, který jsme nazvali Pok-
rok nejmíň o krok, v září zdárně rozběhl. Z mož-
ností, které se nám nabízely, jsme zvolili
především ty, jež nám umožňují větší individuali-
zaci výuky.
V rámci péče o zlepšení čtenářské gramotnosti
dělíme jednotlivé třídní kolektivy na literární
výchovu ve třetím, šestém, sedmém a devátém roč-
níku vždy do dvou skupin. Tím každý žák získává
větší prostor pro to, aby si osvojil důležité činnosti
související například s chápáním textu, s vyhledá-
váním potřebných informací v něm a s jejich posu-
zováním, s orientací v grafech a tabulkách,
zkrátka všechno to, co je úzce spjato s učením,
studiem a koneckonců s celým jeho budoucím
životem. 
Zvýšili jsme počet hodin informatiky. Na její výuku
rozdělujeme žáky ve čtyřech ročnících do skupin

podle aktuálního stupně jejich individuálních
dovedností.
Evropské peníze nám umožnily v šestém ročníku
významně snížit počet žáků ve skupinách angličti-
ny. Ve 2. ročníku jsme nově nabídli nepovinný
předmět Hravá angličtina. Nejstarší žáky chodí
od září učit anglicky rodilá mluvčí.
Novou členkou našeho pedagogického sboru je
asistentka pedagoga, která pečuje o žáky zdravot-
ně či sociokulturně znevýhodněné. Těmto žákům
se věnuje individuálně, a to jak ve vyučovacích
hodinách, tak v době po vyučování. Děti s paní asi-
stentkou pracují podle pokynů učitele, také
mohou s její pomocí psát domácí úkoly či si v krát-
kodobém doučování doplňovat znalosti.
Učitelům náš projekt nabízí teď, v době velkého
šetření, nemalé finance na vzdělávání. Účasti
na zajímavých seminářích a kurzech, které zvýší
jejich odbornost a metodické dovednosti, se tedy
nebudou muset vzdát.
V neposlední řadě je v projektu pamatováno
na tvorbu nových výukových programů a na koupi
moderních interaktivních systémů a materiálů.

Dagmar Burdová
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České šachové Vánoce
Letos již podvanácté se bude v prostorách Domova
mládeže VOŠP a SPgŠ konat největší a nejkvalitnější
vánoční turnaj v České republice České šachové Váno-
ce. Na přelomu roku přivítá vánoční Litomyšl, stejně
jako každým rokem, obdivovatele královské hry
ze všech koutů světa. Akce se uskuteční od 26. prosin-
ce do 2. ledna. 
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 stovky účastníků
ze všech koutů světa. Jak hráčů, kteří hrají šachy
pro radost, tak šachových profesionálů. 
V letošním roce zkoušíme ve spolupráci se skvělými
polskými trenéry mládeže Monikou a Krzysztofem
Krupa novinku - turnaj pro děti do 12 let s názvem Dět-
ské šachové Vánoce. Tento turnaj se bude hrát
ve dnech 28. - 30. prosince. 
V rámci Českých šachových Vánoc se odehraje i Krajský
přebor Pardubického kraje v kategoriích dospělých,
juniorů, dorostu a seniorů. Turnaj se bude hrát pod

patronací starosty města Litomyšl Michalem Korty-
šem, 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 tur-
najem v rapid šachu, což znamená, že každý hráč má
na svou partii 15 minut. Téhož dne v 17.00 odstartuje
hlavní turnaj svým prvním kolem. Ukončen bude 2.
ledna kolem deváté hodiny. Nesmíme zapomenout ani
na bleskový silvestrovský turnaj, kterým šachisté při-
vítají nový rok. 
Nejlepším hráčům Českých šachových Vánoc a nejlep-
ším 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 registrová-
ni v klubech. Ti, kteří hrát nebudou, si jistě najdou
v těchto svátečních dnech chvilku na to, aby se ales-
poň přišli podívat na velké šachové vánoční bitvy.
Informace o Českých šachových Vánocích a o historii
tohoto turnaje můžete získat na webových stránkách
pořadatelů z Agentury 64 www.a64.cz.

Jaroslav Fuksík 

Silvestrovský rej
na Veselce
Nevíte kam na Silvestra? Přijďte k nám. Letos je náš
Silvestr poprvé celý nekuřácký! Sál i restaurace budou
otevřeny pouze pro vás. Na taneční parket vás zve náš
DJ, vše bude doprovázeno písničkami na přání a kara-
oke. Možná, přijde i kouzleník…, to je název jednoho
dříve velmi oblíbeného televizního pořadu. K nám
kouzelník přijde určitě a pobaví vás svými triky a kouz-
ly. Vše bude proloženo soutěžemi, dobrou večeří, oblo-
ženými stoly a samozřejmě půlnočním přípitkem.
Proběhne slosování vstupenek o zajímavé věcné ceny.
Přijďte se pobavit bez obav z novoročního úklidu
po bujarých oslavách nového roku.                 Jiří Kohák

Vánoční pivní besídka 2010
Čas opravdu letí a znovu se blíží pro mnohé nejoblíbe-
nější roční období. A s ním i vánoční pivní besídka.
Doposud se pivní vánoční ochutnávka, ať už ve formě
trhů nebo besídky, omezovala na Prahu. Otcem myš-
lenky je pivní guru Honza Kočka z pivovaru z Ústecké-
ho kraje. 
Díky němu vše dozrálo do stavu, kdy pivní vánoční
besídka může vyrazit i mimo centrum naší malé pivní
kotliny. A protože piv se k nám už dováží dost (pivní
speciály), nejen v Praze najdete místa (pivnice, res-
taurace...), kde točí různá piva, najdou se i pivní vel-
koobchody, které jsou ochotny přiložit ruku k dílu.
Letošní vánočně pivní putování zamíří hned na něko-
lik míst po republice. Degustace proběhne celkem

v devíti městech v srdci Evropy. Jedno z nich bude
i Litomyšl, konkrétně restaurace Veselka. Pivní dobro-
družná cesta začne 3. prosince v Benešově, k nám
do Litomyšle dorazí ve středu 8. prosince. Přibližně
od pěti hodin odpoledne do desíti do večera budete
moci ochutnat pivní speciály z různých koutů světa.
Organizace besídky bude mít podobný ráz na většině
míst. Pětihodinová degustace spojená s možností
zakoupení rozličných piv mnoha pivních kategorií,
nabídka točených speciálů podle dostupnosti piv,
malá pivní osvěta přímo na místě. Samozřejmě je velká
snaha připravit pro vás opravdové lahůdky a aspoň
jedno velké překvapení.

Jiří Kohák

Jeden svět: 
promítání filmu 
Zemřít ukamenováním
V rámci programu Místní skupiny České křesťanské
akademie bude promítnut film Zemřít ukamenováním.
Tento dokumentární film byl představen během Mezi-
národního filmového festivalu Jeden svět a díky pro-
jektu Promítej i Ty! si tento dokument můžeme
promítnout i v Litomyšli.
Něco málo o filmu Zemřít ukamenováním. Trest smrti
ukamenováním mohou v Íránu dostat ženy a někdy
i muži, kteří se provinili cizoložstvím, prostitucí či
zabitím v sebeobraně. Advokátka Šadi Sadrová, novi-
nářka Asijeh Aminiová a další aktivistky za práva žen
se snaží pomáhat těm, které byly odsouzeny k tomuto
nehumánnímu, ponižujícímu a velmi bolestivému způ-
sobu popravy. Jejich práce je však obtížná – sesbírat
důkazy je téměř nemožné, neboť íránská vláda se snaží
vše ututlat vzhledem ke kritice, kterou ji zahrnují
mezinárodní organizace, zabývající se lidskými právy. 
Dokument režisérů Farida Haerinejada a Mohammada
Rezy Kazemiho vypráví příběh několika žen, které díky
pomoci Šadi a její neziskové organizace unikly trestu
smrti ukamenováním. Lejla Mafi, Parissa a Nazanin se
v očích íránského trestního zákoníku „provinily“ sexu-
álním stykem s příbuzným, cizoložstvím a zabitím.
Lejlu znásilnil její bratr, Parissu prodával manžel
a Nazanin bránila sebe a svou neteř při pokusu o zná-
silnění. Změnit zavedenou praxi není snadné, ale írán-
ské ženy se nevzdávají, byť pro ně samé znamená
veřejná obhajoba ženských práv obrovské riziko. Film
získal na letošním Berlinale Cenu za mír a spravedl-
nost.
Promítání proběhne ve čtvrtek 9. prosince ve 20.00
v sále římskokatolické fary. Vstup zdarma! 

za Místní skupinu České křesťanské akademie 
v Litomyšli Karel Dvořák

Předvánoční Dům dětí a mládeže 
v Litomyšli

Během prosince zveme na některé tradiční i nové akce.
Pokračuje seriál pondělních soutěží (přírodovědná,
zeměpisná a dějepisná sazka). Jako každý rok nabízí-
me školám Dopoledne s keramikou, kde děti při první
návštěvě Domu dětí a mládeže v Litomyšli (DDM)
modelují a při druhé glazují tajný dárek pro celou rodi-
nu, který je bude těšit, až se o Vánocích všichni sejdou
doma. 
Dál pokračují výtvarné dílny Hanky Plíhalové Šafaříko-
vé přímo ve školách, kdy si děti potiskují trička afric-
kými symboly adinkra. Zájem o dílny smaltovaných
šperků také neklesá. Začátkem prosince se jich opět
několik uskuteční pod vedením  výtvarníka Jiřího
Macouna. 
Letos nabídneme předvánoční výtvarnou dílnu v Regi-
onálním muzeu v Litomyšli, kde si během neděle

5.prosince můžete vytvořit různá přáníčka nebo ozdo-
by efektní technikou pergamano s Hankou Plíhalovou
Šafaříkovou a různé drobnosti, bižuterii a hračky
z ovčí vlny s Evou Pecháčkovou. V RML bude k vidění
i keramika dětí z kroužků DDM, inspirovaná naroze-
ním Ježíška, doplněná hravým programem
pro návštěvníky. 
V pondělí 13. prosince nabízíme další výtvarnou dílnu
pro veřejnost - Pískování na sklo, na které můžete
vytvořit pěkné vánoční dárky. Je na vás, jaké skleněné
nádoby si přinesete (skleničky, lahve, demižony…),
budete mít k dispozici různé šablony nebo si navrhne-
te vlastní. 
Podrobnosti o nabízených akcích a fotografie najdete
na našich stránkách www.litomysl.cz/ddm. 

Eva Pecháčková

Charitativní akce Děti dětem
Komponovaný pořad písni-
ček dětí z dětských domovů
v Pardubicích, Moravské Tře-
bové a Holicích v koprodukci
litomyšlského divadelního
souboru Jožina Janouška
s názvem Děti dětem se usku-

teční 15. prosince v 17.00 ve Smetanově domě. Před-
stavení je určeno nejen dětem, ale i široké veřejnosti.
Výtěžek z této akce bude věnován dětským domovům. 
Představení organizuje Charita a prodej, zaměřená
na podporu aktivit dětí z dětských domovů a chráně-
ných dílen.                                                                    -red-

Pozvánka 
na „svařáček“
Dovolujeme si pozvat všechny, kdo mají rádi
příjemné posezení u „svařáčku“, do Restaura-
ce Pod Klášterem. O advetních víkendech
obdržíte dárek v podobě vánočního hrnečku,
a to již za konzumaci dvou svařených vín.
Dále, jako každý rok, pro naše zákazníky,
k jakékoli konzumaci, vánoční štola. Těšíme
se na vaši návštěvu, kde vás přivítáme betlé-
mem v životní velikosti, který je umístěn
na terase restaurace. Zároveň chceme poděko-
vat za přízeň všem našim zákazníkům a popřát
jim pěkné svátky vánoční.

Libuše a Jindřich Částkovi
PLACENÁ INZERCE



25

pozvánky

výjimečný umělecký zážitek i milovní-
kům krásného umění v Litomyšli.
V průběhu slavnostního předvánočního
koncertu se posluchači ocitnou v str-
hujícím světě hudby a uslyší sugestivní
mistrovská a nejslavnější díla, která
rozezní dva vskutku královské nástro-
je: historické varhany Kapitulního kos-
tela Povýšení sv. Kříže a koncertní
křídlo. Tento jedinečný umělecký záži-
tek doplní krásné skladby vokálního
repertoáru. 
Předprodej vstupenek: Informační cent-
rum, Smetanovo nám. 72, Litomyšl, tel.:
461 612 161; ww.ticketportal.cz

Ema Hubáčková, foto Madona Kladská
- symbol cyklu Ave Maria - Vánoce 2010

Slavnostní předvánoční koncert s ná-
zvem Ave Maria se uskuteční v úterý
14. prosince od 18.30 v Kapitulním kos-
tele Povýšení sv. Kříže. Účinkovat
budou Ema Hubáčková – operní pěvky-
ně (dramatický soprán), Vladimír
Župan – klavírní virtuos, zasloužilý
umělec Ukrajiny (koncertní křídlo),
Martin Strejc – přední představitel
české varhanní školy (varhany) a Rych-
novský dětský sbor Carmina. Pro žáky
a studenty litomyšlských škol je připra-
vena v dopoledních hodinách i výchov-
ně vzdělávací verze koncertu.
Sedmý ročník tradičního rozsáhlého
cyklu předvánočních charitativně zaměřených chrá-
mových koncertů Ave Maria – Vánoce 2010 připravuje

Znovu, a to již popá-
té, se v čase advent-
ním do Litomyšle
vrací písničkář Jiří
Bílý, aby v sále Lido-
vého domu uspořá-
dal další benefiční
koncert.
Muzikant, kterému
v minulém roce
vyšlo CD pro děti
s názvem „Projdeme
se po ZOO“ a který
má za sebou také dvě úspěšná autorská alba
„Neptej se“ a „Na tělech ryb“, pozval do Litomyš-
le stejně jako v předchozích letech několik
velmi zajímavých hudebních hostů. Výtěžek
ze vstupného bude tentokrát věnován meziná-
rodní nezávislé humanitární organizaci Lékaři
bez hranic, zastoupené Terezií Hurychovou
a Luciou Brinzanik.
Návštěvníci koncertu tak budou moci znovu
po roce strávit nejen příjemný večer s písnička-
mi, ale zároveň věnovat vánoční dárek potřeb-
ným. Těšit se proto můžete na pátek 17.
prosince, kdy od 19.30 v sále Lidového domu
vystoupí Jiří Bílý s Malým dětským sborem,
vedeným Petrou Budigovou. Hosty v tomto roce
budou: Demophobia – folkové duo z Plzně, zhu-
debňující plzeňské a jiné pověsti. Miloš Dvořá-
ček a David Fiedler – legendární kytarista se
svým žákem. Václav Koubek – písničkář, harmo-
nikář, divadelník, spisovatel a herec. Večerem
vás jako vždy provede Radovan Havel.
Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji
v Informačním centru na Smetanově náměstí
nebo přímo před začátkem koncertu v Lidovém
domě.                                                                  -red-

Předvánoční výstava v Lubné s překvapením
Již poosmé v řadě pořádá Kulturní komise Obecního
úřadu v Lubné prodejní vánoční výstavu v sále
Na Skalce. Akce se koná v sobotu 11. prosince v 10.00,
její součástí je od 14.00 pestrý kulturní program.
Vystoupí v něm taneční skupina Katastrofa z Pohodlí,
pěvecký sbor Červánek z Proseče a litomyšlské duo
Zdenda a Raduš. Vystavovat bude Český svaz zahrád-
kářů z Lubné a tamější základní a mateřská škola.
Vidět a případně i zakoupit můžete například vánoční

ozdoby, svíčky, suchou vazbu, výrobky ze dřeva, for-
mičky, korálky, šperky, nebo perníčky. Po celý den je
zajištěno tradiční vánoční občerstvení, včetně chutné
medoviny. Zavoní i punč a další dobroty k pití i k jídlu.
Stejně jako každým rokem, tak  i letos připraví pořada-
telé překvapení - tentokrát v podobě přáníček zasla-
ných Ježíškovi prostřednictvím balónků. Jak na to, to
je zatím tajemstvím, vše se dozvíte přímo na místě.

Zdeněk Vandas 

Ďáblova bible v Litomyšli
V litomyšlském muzeu proběhne v prosinci výstava
nazvaná „Codex gigas – Ďáblova bible v Litomyšli“.
Codex gigas (v překladu Obrovská kniha) je unikátní
český středověký rukopis z počátku 13. století, který
proslul z několika důvodů. Především jde o největší
rukopisnou knihu světa. Jeho míry jsou skutečně
úctyhodné – 92x50,5x22 cm, váží 75 kg. Na výrobu
320 pergamenových listů (tj. 640 stran) byly spotřebo-
vány kůže 160 oslů. 
Kniha obsahuje celou bibli, Kosmovu kroniku českou
a řadu dalších traktátů a kratších textů. Záměrem bylo
shrnout veškeré dobové vědění do jediného díla
a vytvořit tak knihovnu v podobě jednoho svazku.
Pozoruhodné je, že rukopis vytvořil jediný – dnes
neznámý – písař, zřejmě mnich. Můžeme odhadovat,
že mu tato práce trvala nejméně dvacet let. Knihu
nejen napsal, ale také iluminoval. Nejznámější ilumi-
nací je velmi nezvyklé celostránkové vyobrazení
ďábla, dle něhož získal rukopis i svoje druhé jméno –
Ďáblova bible. Podle legendy jej zde zvěčnil autor
rukopisu z vděčnosti. Měl totiž zhřešit s kuchařkou,
a aby se vyhnul trestu zazdění zaživa, slíbil, že napíše
za jedinou noc největší knihu, obsahující všechny
vědomosti světa. O půlnoci mu bylo jasné, že úkol
nemůže zvládnout a zaprodal svoji duši ďáblu, který
mu pomohl knihu do rána dokončit. Ve skutečnosti
měl portrét ďábla čtenáři připomenout hříchy a zlo.
Na protistraně je jako protipól vyobrazen Nebeský
Jeruzalém.
Skutečné dějiny knihy jsou neméně zajímavé. Byla
napsána počátkem 13. století, pravděpodobně v dnes
již neexistujícím Podlažickém klášteře u Chrudimi.
Zanedlouho se dostala do kláštera v Sedlci, poté
v Břevnově. Celé 16. století se nacházela v klášteře
v Broumově. V roce 1594 byla převezena do Prahy, kde
se stala součástí sbírek císaře Rudolfa II. Na konci tři-
cetileté války, v roce 1648, se švédské armádě podařil
nečekaný přepad Prahy, při němž Švédi ukořistili
poklady velké hodnoty – mimo jiné i obsah Rudolfovy
klenotnice, jež byla odvezena do Švédska. Rukopis je

od té doby uložen pod evidenčním číslem „1“ v Králov-
ské knihovně ve Stockholmu. 
V roce 2007 navštívil codex po více jak 350 letech
znovu zemi svého původu. Byl vystaven v Národní kni-
hovně, po skončení výstavy se vrátil zpět do Skandiná-
vie. K této příležitosti byla vytvořena kopie, na jejíž
výrobě měl největší podíl umělecký knihař pan Jiří
Fogl ze Žamberka. Není zcela věrnou kopií Ďáblovy
bible, originálu, protože náklady na její zhotovení by
byly příliš vysoké (pohybovaly by se v řádech stamilió-
nů korun). Pouze 200 z 624 stran obsahují reproduko-
vaný text a obrazovou výzdobu, zbývající stránky
zůstaly prázdné. 
Kopie Codexu gigantu bude v litomyšlském muzeu
vystavena ve dnech 4. – 30. prosince. Návštěvníci si ji
budou moci prohlédnout výhradně při komentova-
ných prohlídkách, při nichž se dovědí něco z fascinují-
cí historie tohoto jedinečného díla. Komentované
prohlídky pro veřejnost (bez objednání) budou probí-
hat v pracovní dny od 9.00, 11.00, 14.00 a 15.00,
o víkendu od 10.00, 11.00, 14.00, 15.00 a 16.00. Dne
12. prosince ve 14.00 se uskuteční beseda s autorem
kopie Codexu gigantu, p. Jiřím Foglem.

René Klimeš, Regionální muzeum v Litomyšli

Dvoustrana Codexu gigantu s vyobrazením Nebeského Jeru-
zaléma a ďábla.

Mladí zahradníci
vystaví své práce

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 neděli 19.
prosince od 9.00 do 17.00 a v pondělí 20. prosince
od 8.00 do 14.00. Těšíme se na vaši návštěvu!

Text a foto Eva Klabanová

Slavnostní předvánoční 
koncert Ave Maria

Písničkář Jiří Bílý 
a jeho hosté tradičně
v čase adventním
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Vystoupení Spojených pěveckých
sborů z Litomyšle

I v letošním roce se Spojené pěvecké sbory z Litomyšle
představí s vánočním programem. Největší zájem jistě
vyvolá tradiční Česká mše vánoční J. J. Ryby. Pro zájem-
ce přinášíme přehled „Rybovek“ v našem regionu. 
5. prosince – 14.00 Sloupnice / 17.00 Džbánov 
11. prosince – 17.00 Svojanov 
16. prosince – 18.00 Litomyšl - kostel Povýšení sv. Kříže
19. prosince – 17.00 Vysoké Mýto 
21. prosince – 18.00 Hradec Králové 

26. prosince – 10.30 Mladočov mše / 15.00 Dvakačovi-
ce u Hrochova Týnce 
8. ledna – 14.00 Neratov (Orlické hory) 
Pěvcům přejeme velké uspokojení z jejich výkonu
a divákům krásnou vánoční atmosféru při koncertech.
Všem našim členům a příznivcům pak do příštího roku
nezbytné zdraví, štěstí a mnoho pěkných kulturních
zážitků. 

Ing. Josef Veverka

pozvánky

První litomyšlský
den medu 
V neděli 12. prosince od 9.00 do 17.00 pořádá FCH Lito-
myšl v Lidovém domě Den medu. Ve velkém společen-
ském sále se představí včelí farmy z Pardubického kraje
a budou prezentovat svoje výrobky z medu a včelí pro-
dukty. Můžete si prohlédnout a zakoupit další výrobky
jako např. vánoční medové perníčky, řezbářské výrob-
ky, ručně vyrobená mýdla, vánoční ozdoby a výrobky
z ovčí vlny. Své práce bude prezentovat výtvarný obor
Základní umělecké školy (ZUŠ) Litomyšl a včelařský
kroužek z Vidlaté Seče. Součástí Dne medu je výstava
o historii včelařství na Litomyšlsku. Před Lidovým
domem si pak můžete vybrat vánoční stromek.
Akce bude obohacena o doprovodný kulturní program,
na kterém vystoupí v 10.00 dětský pěvecký sbor ZUŠ
Litomyšl, ve 14.00 Pěvecký sbor z Dolního Újezdu
a v 15.00 Sbor paní a dívek z Litomyšle.
Občerstvení je zajištěno, včetně medoviny, domácích
sýrů a výrobků z mléka ze soukromých farem. Touto
akcí chceme zahájit tradici pořádání Litomyšlských
dnů medu – včelařských výstav, podobně jako je tomu
i v okolních městech. Přijďte příjemně strávit advent-
ní neděli, seznámit se s historií a současností včelař-
ství a s prací včelařů a případně pořídit drobné dárky. 

Hana Šauerová

Udělejte si radost dříve, než přijde Ježíšek a dejte si
s předstihem dárek pod stromeček. V úterý 14. prosin-
ce od 19.30 se ve Smetanově domě uskuteční Vánoční
koncert legendární kapely Olympic. Nenechte si ujít
skupinu, která brzy oslaví 50. výročí od svého založení,
a v jejímž repertoáru jsou takové „pecky“ jako Jasná
zpráva, Želva, Slzy tvý mámy a další... 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Infor-
mačním centru v Litomyšli nebo hodinu před koncer-
tem v pokladně Smetanova domu. 

Z pohádky do pohádky s travesti
skupinou Hanky Panky

Vůbec poprvé do Litomyšle přijíždí
nejlepší česká travesti skupina
HANKY PANKY, tentokrát zcela pre-
miérově s pořadem „Z pohádky
do pohádky“. Další zcela nová
zábavná show, plná nápaditých pře-
vleků, humoru, choreografií a zná-
mých hudebních melodií spolu se
slečnami Dolores, Stefany, Sofií
a Alexem, se uskuteční 24. ledna
od 19.00 ve Smetanově domě. 
Jak napovídá už samotný název
pořadu, tento večer se bude ode-
hrávat v duchu pohádkových melo-
dií, a nejen těch. Pořad je koncipován opět tak, že si
na své přijdou zaručeně všechny generace. Kromě ráč-
kující princezny přivítáme na jevišti například Leonu

Machálkovou, Hanku Zagorovou
s Petrem Rezkem, Lucii Bílou,
Pink, Dádu Patrasovou, legendární
duo Petra Kotvalda a Standu Hlož-
ka, současnou královnu hitparád
Lady Gagu anebo zavzpomínáme
na muzikál Pomáda. 
Nenechte si ujít pořad nejlepší
české travesti skupiny, který se
těší oblibě v řadě měst po celé
České i Slovenské republice. Vstu-
penky za 220 Kč je možné zakoupit
v předprodeji v Informačním cent-
ru v Litomyšli od 10. prosince,

na místě pak za 240 Kč. Bližší informace na interneto-
vých stránkách www.hankypankyshow.eu.

Lukáš Čepelák, foto promo foto

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic, nyní DUKOR
Provádíme: • měření EMISÍ BENZÍN
• měření EMISÍ LPG, REVIZE LPG

• opravy motorových vozidel
• příprava na STK, odvoz na STK

• roční prohlídky
• diagnostika motorových vozidel

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Prodám garáž v Cihelně.
Tel. 731 759 662 

Nový kostel kompletní i se zvonem
V úterý 30. listopadu proběhla úspěšně kolaudace
Nového kostela v Litomyšli. Stavba bude předána
investorovi – Sboru Církve bratrské v pátek 3.12. Pří-
pravy na víkend 4. a 5. vrcholí a tak se v kostele stří-
dají stavbaři, umělci i organizátoři slavnostního
otevření. V pondělí byl nainstalován stůl Páně
a kazatelna z ateliéru Karla Malicha. Při této instala-
ci byl přítomen mecenáš uměleckých děl, která v kos-
tele budou, pan Zdeněk Sklenář. Dozvěděl se, že
kostel má i připravené místo na zvon, který plánuje-
me v budoucnu umístit do „prosklené věže“. Nic-

méně  z finančních důvodů jeho řešení bylo odsunu-
to až na „neurčito“. Toto vzal pan Sklenář jako výzvu
a příležitost a rozhodl se, že zvon zaplatí.
Byla kontaktována rodina zvonařů – dílna Ditricho-
vých z Brodku u Přerova, která pokládá za čest ulít
zvon do Nového kostela.  Výtvarné řešení bude
pocházet z ateliéru Federico Díaze. Pan Sklenář
poprosil pana Vojtěcha Stříteského o průzkum, jak
jsou laděny různé zvony v Litomyšli, aby nový zvon
zapadl do harmonie, pokud to bude možné. Investor
by rád, aby zvon byl naladěn nějakým zpěvákem

zvučného jména. V lednu se buse dělat forma
na zvon a nový zvon by měl v kostele viset na Veliko-
noce 2011.
Chtěli bychom, aby kostel i jeho umělecká výzdoba
byl příležitostí pro jakéhokoli člověka k nalezení
pokoje a smíření s Bohem, ať  už to pro něho zname-
ná důstojné tiché prostředí ke ztišení nebo i vřelé při-
jetí a odreagování mezi jinými lidmi jakéhokoli věku
k zábavě a relaxaci. Tím bychom si přáli, aby se Nový
kostel stal. 
Ku příležitosti otevření Nového kostela Galerie Skle-
nář v Litomyšli 18. 12. zahájí výstavu křesťanského
malíře Bohuslava Reinka. Výstava kreseb potrvá
do konce května a bude pro veřejnost otevřena kaž-
dou sobotu od 10.00 – 18.00.                Jana Macková

Vánoční koncert
Olympicu
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Rozmrazování plamenem
Požáry vzniklé rozmrazováním patří mezi časté pří-
pady v zimním období v každém roce. Především
v zimních měsících, kdy dochází k náhlému snížení
venkovní teploty, nejsou spoluobčané a organizace
na tento pokles důsledně připraveny. Dochází pak
k zamrzání vodovodních potrubí, dopravních pro-
středků, přístrojů, strojů a armatur. Při požadavku
rychlého rozmrazení těchto zařízení se přistupuje
především k rozmrazování plamenem.

Ze statistiky požárů jsou známé případy, kdy došlo
k požáru zemědělských objektů, případně k otravě
dobytka oxidem uhelnatým a následně k jeho
úhynu. Příčinou bylo rozmrazování zamrzlého
vodovodního potrubí zapálením slámy, kterou se
potrubí obložilo. 
Po víkendové návštěvě u rodičů se rodinka vrátila
do svého domku a majitel zjistil, že je zamrzlé
potrubí ústředního topení ve sklepě. Jak na to, když

je v domě velká zima, pomůže nám benzinová let-
lampa, ale ouha, nastala zrada. Staré noviny
a pavučiny v těsné blízkosti potrubí se snadno
a rychle vzňaly a majitel se musel dát na ústup. Zah-
řál se on i hasiči, kterým se naštěstí podařilo
zachránit obytnou část domu.
Obdobně známe případy požárů dopravních pro-
středků, především nákladních automobilů a auto-
busů, které jejich řidiči rozmrazovali rozděláním
ohně pod vozidly. Obdobný postup známe v mnoha
dalších případech, příčinou však vždy bylo rozmra-
zování nepřípustným způsobem, a výsledkem pak
požár se značnými škodami. Přitom známe řadu
bezpečných způsobů rozmrazování, které však
osoby provádějící rozmrazování nepoužívají jen
proto, že trvají o trochu déle než uvedené nebez-
pečné způsoby. Je to především rozmrazování hor-
kou vodou, kdy zamrzlé potrubí, armaturu, či další
předmět poléváme horkou vodou, nebo nám pomů-
že horká pára. 
Nejčastěji dochází k zamrzání vodovodních potrubí,
kde lze doporučit především elektrické rozmrazová-
ní. Je to způsob, při kterém se používají rozmrazo-
vací transformátory. Toto rozmrazování smí
provádět poučená osoba a lze jej použít jen na kovo-
vá potrubí, nejsou-li jednotlivé části izolačně oddě-
lené. Další osoba musí sledovat, nedochází-li
k nadměrnému oteplování potrubí, především tam,
kde nemáme jistotu, že se nedotýká hořlavých částí
objektu, či zda není izolováno hořlavým materiá-
lem. Zde je možnost vzniku požáru i po provedeném
rozmrazení.
Při dodržení uvedených způsobů a podmínek roz-
mrazování lze vzniku požáru bezpečně předejít.
V každém případě však vyloučíme použití otevřené-
ho plamene. I když jsou uvedené bezpečné způsoby
možná trochu pracnější a zdlouhavější, tuto nevý-
hodu mnohokrát vyváží to, že objekty a zařízení
ochráníme před vznikem požárů a následných škod.

Karel Zeman, odborně způsobilá osoba

Město Litomyšl vás zve na pokračování besedy s naším
nejúspěšnějším himalájským horolezcem

Pondělí 13. prosince 2010 od 17 hodin
Music Club Kotelna

Radek Jaroš: Hory shora II.

Součástí přednášky

s besedou bude

promítání fotografií

a filmů z expedic

nejen na nejvyšší

vrcholy světa.Vstupné 80 Kč
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Pronajmeme krásný byt 1+4
s vybavenou kuchyní v Litomyšli.

M: 720 461 703

Večer plný radosti

Možná, že den konání koncertu brněnské Moravěnky
byl vybrán v ten správný čas! V podzimním posmutně-
lém období mnoho lidí hledá příležitost pro potěšení.
Hlavním důvodem, proč přišlo tolik návštěvníků, je ale
jejich vztah k české a moravské písni, skladbám
a dobré hudbě. Program byl doplněn i slovem zpěváků
a zpěvaček. Mnohé oslovila recitace básně Jaroslava
Seiferta „Maminčin prstýnek“ v podání Květy Navráti-
lové. Oslovující – dojemné! 
Opět do zcela zaplněného Smetanova domu přijel
Libor Pantůček z Brna. Ve svém vystoupení nezapo-
mněl vtipně zareagovat na volby… Příležitost ke zpěvu
dostal i Radek Klusoň z Bekrasu. Moravěnka tak
v rodišti kapelníka Jaroslava Jiráčka oslavila téměř
čtvrt století od svého založení. Poprvé zde vystoupil
syn kapelníka, trumpetista Jan Jiráček. 

Text a foto Jaroslav Jiráček st.

Byl v litomyšlském
zámeckém sklepení
spatřen duch?

A ne jeden! O víkendu 30. a 31. října se to v zámeckém
sklepení duchy jen hemžilo! Svědků bylo tentokrát
více než 450. Návštěvníci mohli během své „stezky
odvahy“ zázračně proměněným sklepením plnit sadu
šesti úkolů. Nejoblíbenějším z nich bylo pozření svaře-
né krve (pouze pro dospělé) a faktor strachu, kdy bylo
třeba mezi živými cvrčky ve velké sklenici nahmatat
a vyndat žeton. Prostředí hrůzy a tajemna v chabém
světle svíček a za děsivých zvuků tlukotu srdce, zlomy-
slného smíchu, lidského křiku a vlastních kroků,
dopadajících na křupavé tlející listí, umocňovali
například dva kostlivci či nebožtík v rakvi. Sladkou
odměnou bylo dospělým vynikající víno, dětem stylo-
vě ozdobené rakvičky. „Bylo to strašidelné, ale bezva.
Na závěr víno, moc dobré, pro rodiče. Celé moc dobrý
nápad,“ píší návštěvníci do kroniky své dojmy. A co
na to říká Olbram Zoubek, že se jeho sochy zapojily
do strašení? „Chválíme vás za dobré nápady. Ať se
i nadále daří,“ vzkazují manželé Zoubkovi.

-red-, foto Ema a Julie Baarovy 
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Šachový zpravodaj hodnotí uplynulé měsíce
Od 1. září se naplno rozjela šachová sezóna
2010/2011. Skutečnost, že jsme se díky výborným
výsledkům a bojovnosti udrželi ve 2. lize, přinesla
svoje ovoce. Naši hráči měli možnost zahrát si se sku-
tečnou šachovou elitou. Po skončení 2. ligy byla vydá-
na aktuální celosvětová listina hráčů FIDE a na ní je
pět nových kandidátů mistra z Litomyšle: Karel Škeřík,
Václav Pekař, Martin Zeman, Martin Daniel a Lucie
Bartošová. Je to skutečně nevídaný úspěch. Gratulu-
jeme.
Heslem letošní sezóny je „mládí vpřed“. Ve výboru
oddílu jsme se rozhodli, že 2. ligu budou hrát přede-
vším naši mladí šachisté a stará garda bude bojovat
v krajském přeboru. Žáci s několika dalšími členy
oddílu budou sbírat zkušenosti v krajské soutěži.
Velký důraz bude kladen na šachovou školu a výchovu
mladých talentů.
2. liga - Letošní ročník bude velmi náročný. Do naší
skupiny spadly z 1. ligy silné celky Vysokého Mýta
a Chrudimi, Brno - Královo pole postavilo jeden velmi
silný tým. Ostatní týmy značně posílily. Ještě nikdy
nebyla 2. liga tak silná.
7. listopadu - Ústí nad Orlicí x Jiskra Litomyšl
A (4,5:3,5)
Šlo o velmi důležité utkání. Oba týmy jsou vyrovnané
a patří do šestice, která bude bojovat o záchranu.
Utkání bylo velmi nervózní a nakonec se štěstěna při-
klonila k soupeři. Za náš tým zvítězili Václav Pekař
a Jiří Doseděl, remizovali Lucie Bartošová, Karel Ške-
řík a Petr Tazlar. Je škoda, že dobře rozehrané partie
zkazili dva naši Martinové, Zeman a Daniel. Svědomí
může zpytovat Karel Škeřík, který dal remízu bez pora-
dy a souhlasu kapitána, po několika tazích.

14. listopadu - Jiskra Litomyšl A x Vysoké Mýto
(6,5:1,5)
Tato neděle by se dala nazvat „šachové Waterloo Lito-
myšle“. Dobrý začátek, špatný konec. Soupeř byl sice
jasným favoritem, ale to, co se odehrálo při zápase, je
neskutečné. Po dvou hodinách hry jsme stáli na čty-
řech šachovnicích jasně lépe a na dalších čtyřech jsme
měli vyrovnané pozice. Tajně jsem doufal v senzaci, že
porazíme tradičního účastníka 1. ligy. Opak byl prav-
dou. Co šlo pokazit, jsme pokazili. Ze čtyř lepších pozic
vytěžili Vašek Pekař, Petr Tazlar a Jakub Šafařík pouze
remízu, ostatní prohráli. Nic však není ztraceno, čeká
nás ještě 8 kol a pět týmů, kde je možné bodovat.
Krajský přebor - východ
7. listopadu - Jablonné nad Orlicí x Jiskra Litomyšl
B (3,5:4,5)
Po dlouhé době jsme se podívali do centra Orlických
hor. Utkání proběhlo v přátelském duchu v prostředí
místní základní školy. Po třech hodinách byl stav
3,5:3,5, když zvítězili Milan Krejčí s Ladislavem Zema-
nem a remízovali Lukáš Jirsa, Jiří Šváb a Jan Odstrčil.
Poslední rozhodující partie zůstala na mně. Hrál jsem
ještě 3 hodiny složitou věžovou koncovku. Partie měla
90 tahů, asi nejvíc v mé kariéře. Stálo to za to, odvezli
jsme si 3 body.
11. listopadu - Jiskra Litomyšl B x Horní Čermná
(4,5:3,5)
Další tým z Orlických hor tentokrát zavítal k nám. Papí-
rově jsme byli o třídu silnější, ale horalé nás brzy pře-
svědčili, že to nic neznamená. Již po dvou hodinách
hry se schylovalo k senzaci na náš úkor. Prohrávali
jsme 3:1, když díky nesoustředěnosti a nevyužívání
času prohráli zbrkle Petr Jonáš a Milan Krejčí. Remíza
pana Ningera v 85 letech je úspěchem. Křest si odbyl

Jak to bude dál? Hrají Lucka Bartošová a Martin Daniel. 

Nejmladší člen družstva Jakub Nešpor vedle nejstaršího
hráče týmu Karla Ningera.

na 8. šachovnici Jakub Nešpor, který ve vyhrané kon-
covce přijal remízu opět bez souhlasu kapitána. Osud
zápasu zůstal na zkušené čtveřici Lukáš Jirsa, Ladislav
Zeman, Jiří Šváb a Jaromír Odstrčil, kteří uhráli 3,5
bodu a zajistili vítězství. Senzace se naštěstí nekona-
la.
Šachová škola
Od 1. září navštěvuje šachovou školu 18 žáků. Zkušení
trenéři Václav Pekař a Jiří Šváb vytvořili opravdu velmi
originální a systémový koncept výuky a tréninku
našich dětí. Děti jsou rozděleny do tří výkonnostních
skupin. Probíhá výuka teorie s využitím data projekto-
ru, internetu a výpočetní techniky. Děti mají za sebou
první přebor oddílů, který se hrál na 9 kol. Zvítězil
Marek Šulc se ziskem 8,5 bodů, druhý se umístil Adam
Kubeš se ziskem 7, 5 bodu a třetí skončil Jakub Nešpor
s 5 body.
Děti začaly rovněž jezdit na pravidelné soutěže jedno-
tlivých věkových kategorií v rámci kraje. Děkujeme
rodičům za aktivní spolupráci. Bez jejich pomoci
s dopravou a dozorem by nebyla pravidelná účast
na turnajích možná. Na podzim proběhly tyto turnaje
jednotlivců:
H10: Vynikajícího úspěchu dosáhl Michal Jindra, který
získal 5 bodů ze 7, skvělé 5. místo 
a 4. výkonnostní třídu. Gratulujeme.
H12: Výborného výsledku dosáhl ve své kategorii
Jakub Nešpor. Získal 5,5 bodu ze 7 a celkově skvělé 2.
místo. Gratulujeme. Smolný den, ale i los měl Vojta
Tesař, který obsadil 21. místo se ziskem 2,5 bodu. Příš-
tě to bude lepší.
H14: V této kategorii dominovali hráči z Polabin. Zisk
4 bodů ze 7 Marka Šulce a celkové 13. místo je úspě-
chem. 
V závěru přeji všem šachistům a jejich příznivcům
veselé a klidné Vánoce a zdraví v novém roce 2011.

Text a foto Ing. Jaromír Odstrčil, 
předseda šachového oddílu

Poskytuje kvalitní péči o vaši pleť
Nevíte, co pod stromeček? Obdarujte
své blízké dárkovým poukazem
na kosmetické ošetření. 
Také se blíží plesová sezóna.
Nechte se nalíčit v příjemném
prostředí kosmetického studia.

Těším se na vás a přeji krásné prožití
vánočních svátků.

Kontakt: Kubíková Renata
Jabloňová 324, Litomyšl – Zahájí

tel. 737 192 635
www.studiom3.wbs.cz

•pravidelný i jednorázový úklid budov,
kanceláří, domácností

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

ÚKLIDOVÁ FIRMA
VÁM ZAJISTÍ

Litomyšl, Mařákova 1107, 605 944 345
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Domácí utkání HC Litomyšl - 
- krajská liga mužů

HC Litomyšl - HC Hlinsko 6:1 
Hlinsko nebylo tím soupeřem, který HC Litomyšl v loň-
ské sezóně porážel. Bez vydatných posil ze Žďáru je
poloviční a na ledě to podle toho vypadalo. Litomyšli
se naopak docela dařilo a výborný výkon gólmana
Horáčka držel 59 minut nulu. Drobné zaváhání až
v závěru zápasu nijak nezkalilo radost z vítězství
a zisku potřebných tří bodů. Vyloučených bylo
na obou stranách po devíti, což zhruba odpovídá obra-
zu na ledě.
HC Litomyšl - HC SB Světlá nad Sázavou 1:7 
Bez gólmana Horáčka s juniorem Štěrbou v brance, bez
Pilného, Kučery a Hudouska jsme po první vyrovnané
třetině dostali ve druhé třetině 4 góly v oslabení.
Absence dvou zkušených beků byla při oslabení znát.
Od tohoto zápasu asi nikdo nečekal, že se bude vyvíjet
bůhvíjak slibně pro Litomyšl. Dohrávalo se jen z povin-
nosti. Světlá je hokejově někde trochu jinde, škoda, že
jsme nedokázali v celém zápase předvádět alespoň tu
hru, kterou jsme vytvářeli v první části.   
HC Litomyšl - HC Choceň 6:5 SN
Zasloužené vítězství, bohužel až na nájezdy. Po celý
zápas jsme byli lepším mužstvem a Choceňští urvali
bod až po velmi sporném momentu, když sudí Padevět
nařídil za údajně „úmyslné“ posunutí branky trestné
střílení. Několik chvil před tím jsme v jediné minutě
spálili tři ložené šance. I v prodloužení jsme měli více
ze hry, ale hosté nakonec remízu ubránili. Rozhodnu-
tí padlo až v pátém nájezdu, když se trefil náš Míra
Uhlíř. Škoda neproměněných příležitostí, obzvláště
těch těsně před koncem základní hrací doby. Kdyby-
chom dokázali skórovat v polovině vyložených šancí,
tak jsme mohli soupeři nasázet dobrých devět branek.
Nyní je ale nejdůležitější, aby se brzy uzdravil Kosejk
a neměl větších následků.

HC Litomyšl - HC Slovan Moravská Třebová 8:4 
První třetina z kategorie snů! HC Litomyšl vedl nad
Slovanem 5:0, Bureš po třetím gólu střídal. I přes
několikeré vyloučení Litomyšlští udrželi čisté konto.
Druhá třetina ve znamení velkého boje a Slovan nako-
nec snížil na 5:1. Třetí třetina ovšem přinesla napětí
a dvě naprosto rozdílné poloviny. V té první Litomyšl
nepochopitelně zmatkovala, Slovan se chytil a velice
rychle náskok snížil až na 5:4. Než se však nadechl
na vyrovnání, Litomyšl opět odskočila a další dva góly
definitivně utkání rozhodly. Diváci obou táborů spo-
lečně všem hráčům sportovně zatleskali, zápas nadchl
všechny. Výborný hokej s velkými poklesky výkonu
na obou stranách a počet gólů musel diváky pobavit,
všichni bez rozdílu odměnili všechny aktéry potles-
kem.          -red-, foto František Renza (www.renza.net)

HC Litomyšl x HC SB Světlá nad Sázavou. 

HC Litomyšl x HC Choceň. 

Gymnázium vyhrálo krajskou
olympiádu ve stolním tenisu

V první polovině listopadu se odehrávaly boje za zele-
nými, resp. modrými stoly. Hrály se postupové soutěže
žáků základních a středních škol ve stolním tenise
v rámci Olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje.
V dívčí kategorii si postup do finálových duelů olympi-

ády vybojovala družstva Gymnázia A. Jiráska (střední
školy) a 2. základní škola (8. - 9. třídy). Turnaj se ode-
hrál v Holicích a děvčata do Litomyšle přivezla zpět
2 medaile. 
Reprezentantky 2. základní školy získaly bronzovou
medaili, stolní tenistky gymnázia vybojovaly poprvé
v dějinách zlaté medaile. O tento veliký úspěch se
zasloužila trojice Holomková, Pulkrábková, Zavoralo-
vá (na fotografii v pořadí zprava), která nedala žádné-
mu ze soupeřů šanci. Ze tří utkání získaly litomyšlské
sportovkyně všechny body a po zásluze mohly
po skončení posledního svého zápasu slavit. 
V letošním školním roce je, bohužel, kategorie střed-
ních škol nepostupová. Olympiáda tak skončila
pro vítězky v kraji, ale těší se na příští rok. To bude
postupová právě v jejich kategorii a cílem bude jedno-
značně postup do republikového finále. Snad se to
podaří. Za vzornou reprezentaci všem děvčatům děku-
jeme a gratulujeme.                 Text a foto Karel Štarman, 

vedoucí družstva Gymnázia A. Jiráska 

Rozpis služeb LSPP
– dospělí

– děti a dorost

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel.: 461 655 397
So 4. 12. - MUDr. Jungová
Ne 5. 12. -  MUDr. Mazal
So 11. 12. - MUDr. Paseková
Ne 12. 12. -  MUDr. Koza
So 18. 12. - MUDr. Tomek Jiří
Ne 19. 12. - MUDr. Jindrová
Pá 24. 12. - MUDr. Hrouzek
So 25. 12. - MUDr. Večeřa
Ne 26. 12. - MUDr. Mareš
So 1. 1. 2011 - MUDr. Cacek
Ne 2. 1. 2011 - MUDr. Řemínek

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.: 461 655 269
So 4. 12. - MUDr. Švábová
Ne 5. 12. - MUDr. Jung
So 11. 12. - MUDr. Reifová
Ne 12. 12. - MUDr. Pilařová
So 18. 12. - MUDr. Pešková
Ne 19. 12. - MUDr. Hájková
Pá 24. 12. - MUDr. Šafrová
So 25. 12. - MUDr. Laštůvková
Ne 26. 12. - MUDr. Filová
So 1. 1. 2011 - MUDr. Beňová
Ne 2. 1. 2011 - MUDr. Jílková

Rozpis služeb
lékáren v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)

So 4. 12. - lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
Ne 5. 12. - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
So 11. 12. - lékárna U Slunce 
Tel.: 461 612 678
Ne 12. 12. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 18. 12. - lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457
Ne 19. 12. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
Pá 24. 12. - lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034
So, Ne 25. - 26. 12. - lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
So 1. 1. 2011 - lékárna U Slunce 
Tel.: 461 612 678

Rozpis služeb stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00-11.00)

4. - 5. 12. - MUDr. Joukl Jan
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 615 402
11. - 12. 12. - MUDr. Kašparová Leona
Polička, Janáčkova 523, tel.: 775 724 524
18. - 19. 12. - MUDr. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 838, tel.: 461 631 126
24. 12. - MUDr. Kopecká Eva 
Bystré, nám. Na Podkově 25, tel.: 606 182 715
25. - 26. 12. - MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369

27. 12. - MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
28. 12. - MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel.: 461 100 497
29. 12. - MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 619 670
30. 12. - MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 724 635
31. 12. - MUDr. Oliva Vladimír 
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 614 614
1. - 2. 1. 2011 - MUDr. Pokorná Jana
Litomyšl, ul. 9. května 809, tel.: 461 615 414
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
5. prosince od 9.00 do 16.00 / různá místa
ve městě
•Vánoce ve Svitavách - vánoční jarmark
na nám. Míru, zvyky a obyčeje v městském
muzeu, marcipánové Vánoce v Ottendorferově
domě... a mnoho dalšího.
7. prosince od 19.30 / Fabrika
•Koncert: Čechomor – Kooperativa Tour -
hostem Ewa Farna
10. prosince od 19.00 / Fabrika
•Koncert: 4TET
do 31. prosince denně / Fabrika -foyer 
•Z-OBRAZENÍ - autorská výstava fotografií
Jindřicha Vodehnala z Litomyšle
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
11. prosince od 17.00 / Divadelní klub
•Více než koledy - kapely Pavel Jakub Ryba
Band, Vložte kočku, Nil, Rachot strojů, Houba,
NVÚ
13. prosince od 19.00 /Tylův dům
•Tomio Okamura a Josef Vojtek – Hvězdy jak
je neznáte - zábavná talkshow plná pohodové-
ho vyprávění okořeněná písničkami J. Vojtka.
14. prosince od 19.00 / Tylův dům
•Vánoční koncert Jakuba Smolíka spolu
s dětmi ze ZUŠ Bystré
18. prosince od 21.00 / Divadelní klub
•Koncert: Kurtizány z 25. avenue

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
4. prosince od 9.00 do 16.00 /dvorana muzea
•Mikulášský jarmark pod střechou
5. prosince od 14.00 do 16.00 / dvorana muzea
•Mikulášský karneval - maškarní ples
pro nejmenší.
12. prosince od 19.30 / kinosál
•Otevřené manželství - Tragikomedie o jed-
nom svérázném manželském páru italského
dramatika Daria Fo.
16. prosince od 19.00 / dvorana muzea
•Vánoční koncert Janka Ledeckého
Více na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
do 17. prosince / městská galerie
•Salon vysokomýtských fotografů - výstava
fotografů vysokomýtské skupiny Art Foto.
18. prosince od 20.00 / městský klub
•Koncert: Xindl X s kapelou
19. prosince od 16.30 / ve vraclavském kostele
•Vánoční koncert + živý betlém - barokní
kancionály Cantus Jaroměř. 

Kam 
v Českomoravském
pomezí

Vozatajové opět projeli náměstím

Podvanácté se obyvatelům a návštěvníkům Litomyšle
naskytl pohled na Vozatajskou Hubertovu jízdu. Prů-
vod povozů, tažených chladnokrevnými koňmi, projel
Smetanovým náměstí v sobotu 30. října. Ke dvěma
desítkám vozatajských spřežení se přidali také jezdci
na koních. Průvod, který byl netrpělivě vyhlížen divá-
ky, shromážděnými na náměstí, se vydal od Suchého
rybníka na Lánech. Tam mají příznivci chladnokrev-
ných koní, respektive Vozatajské Hubertovy jízdy,
od roku 2001 svůj hlavní „stan“. 
Diváci, především však malé děti, byli fascinováni
mohutnými koňmi. Typickými znaky těchto koní je
válcovitý hrudník s velkými kostálními úhly, kratší
silné nohy při stejné výšce v kohoutku, která obvykle
neklesá pod 160 cm a u některých plemen je dokonce
vyšší než 170 cm. Jejich kopyta jsou velká, což na dlaž-
bě litomyšlského náměstí nešlo přehlédnout ani pře-

slechnout. Impozantně působí jejich mohutnost
a svalnatost. Na ušlechtilé hlavě vyniká mohutná
hříva. Mají většinou klidný mírnější temperament.
Vyznačují se také svou vysokou spolehlivostí. Tito
chladnokrevní koně jsou těžcí pracovní koně. Záměr-
ně byli šlechtěni k tahání těžkých nákladů, hlavně při-
bližování kmenů v lesích a pro těžkou práci
v zemědělství. Byli rovněž používání k zápřahu do nej-
různějších vozů, včetně pivovarských. Také dnes je
jejich využití podobné. „Otec hospodařil, jezdil
s koňmi do lesa a já v tom pokračuji. Kromě toho koně
využívám v hospodářství,“ sděluje organizátor akce
a majitel několika chladnokrevných koní Miloš Glänz-
ner. 
Po průvodu náměstím se vozatajové vrátili na Suchý
rybník, kde došlo i na vozatajský rej. 

Text a foto Jana Bisová

Béčko mužů překvapivě vede v kraji!
Ligové týmy shodně dvakrát zvítězily

Většinou dvě kola dokázali odehrát stolní tenisté Jis-
kry Litomyšl v dlouhodobých soutěžích od vydání
posledního čísla Lilie. V turnajích jednotlivců je sezó-
na mládežníků stále na začátku, zhodnocení přijde
v prosinci. Nejvíce opět poutaly pozornost ligové sou-
těže, stranou nezůstávaly krajské – je o co hrát.
Druholigové ženy si připsaly dvě vítězství. Nejdříve
nestačily dle papírových předpokladů na Jaroměř (3-
7), ale poté se konečně prosadily. Odneslo to do té
doby neporažené céčko Dobrého. Vyrovnaný výkon
domácího kolektivu Litomyšle slavil úspěch v poměru
6-4. Nejvíce bodově přispěly Lucie Syrová a Katka
Burešová (obě shodně po 2,5 bodech), důležitý jeden
bodík přidala Vlasta Syrová. Na dlouhém výletu
do severních Čech se litomyšlská děvčata příliš neo-
hřála v Litoměřicích, pořadatelskému béčku podlehla
1-9 (bodovala pouze Lucie Syrová). Náladu si naše
hráčky spravily v Mostě, stolní tenistky Jiskry zvítězi-
ly 7-3. Stoprocentní zisk zaznamenala Burešová (3,5
bodu), výborně si vedla Vlasta Syrová (2 body), smůlu
si vybrala Lucie Syrová (1,5 bodu). Děvčata jsou
v tabulce 2. ligy na 9. místě se ziskem 12 bodů.
Muži si v áčku naopak vychutnali zájezd na jižní
Moravu a vychutnali si i jedno vítězství. Ve skrytu
duše se věřilo v double, ale každý bodík zvenku,
a navíc z jižní Moravy, je vpravdě dobrý. Ve Vracově
zvítězili třetiligoví hráči Jiskry 10-4 (body: Táborský
3,5, Šesták 2,5, Špinar 2,5, Křepelka 1,5), ale to byla
jen polovina cesty. Bohužel, v Mikulčicích narazili
na tvrdý až zarputilý odpor domácího, velmi silného
nováčka. Prohra 5-10 velmi mrzela, ale soupeř byl
prostě lepší. Bodově se dařilo nejvíc Táborskému
(2,5), po jednom bodu přidali Šesták a Špinar (prvně
jmenovaný ještě půl bodu za čtyřhru s Táborským),
bodově naprázdno vyšel Křepelka. Poslední duely
byly pro áčko jako den a noc – bodově i sestavou.
V Ústí nad Orlicí čtveřice Táborský, Šesták, Křepelka,
Dostál zvítězila jasně 10-0. V Chocni, s největším
aspirantem na postup do 2. ligy, sestava Šesták, Kře-
pelka, Štarman a Balský prohrála 0-10. Muži jsou

v tabulce 3. ligy na 7. místě se 13 body. Ale od dalších
bojů si slibují víc.
Nejúspěšnějším kolektivem probíhající sezóny je zatím
béčko mužů, které v krajské soutěži prohrálo pouze
jednou (v Moravské Třebové 7-10). Další 4 duely vyhrá-
lo a je na dobré cestě v boji o nejvyšší příčky. Jednič-
kou týmu je Dostál, který tým drží bodově na vysoké
úrovni (prohrál pouze 2 své zápasy). Daří se velmi
dobře Štarmanovi a výborně hraje i Balský. Úspěšnou
čtveřici doplňuje standardně hrající Valdhans. No,
a proto nikoho neudivuje, že po výhrách s Chocní B 10-
8, Řetovou 10-2, v Č. Třebové 10-8 a v Lanškrouně 10-
6 je B družstvo na špici tabulky. Lámat chleba se ale
bude v pozdější době, je třeba neusnout na vavřínech.
V regionální soutěži se C týmu nedaří jako v loňské
sezóně. Po třech úspěších (zdolala se Polička D 10-1
a Korouhev B 10-2, z úvodního kola již bylo vítězství
s Morašicemi B) přišly první nezdary. Dvakrát se těsně
prohrálo na stolech soupeřů – v Moravské Třebové
s céčkem i v Jevíčku vždy 7-10. V současné době se
družstvo pohybuje na 3. místě průběžné tabulky. Prav-
da, družstvo hraje v mladé sestavě – Lucie Syrová,
Šváb, Pulkrábková, Holomková, Zavoralová – ale
v některých momentech jde štěstí naproti spíše těm
odvážnějším a odhodlanějším. Družstvo má v sezóně
odehrát zápasy s kvalitními, pro naše hráče a hráčky
adekvátními soupeři, a jaký bude konečný výsledek, to
nebude jistě to nejdůležitější.
Navíc většina hraje zároveň divizi dorostenců. Tady se
start rovněž do sezóny příliš nevydařil. Máme pouze
jednu remízu a k tomu tři porážky. Jsou vždy těsné (4-
6), ale na tuto skutečnost se historie neptá. Skupina
hráčů a hráček - Burešová, Šváb, L. Syrová, Pulkrábko-
vá, Holomková, Zavoralová - se různě střídá, ale jistě
se v dlouhé sezóně ještě pokusí o zvrat v bodových zis-
cích i postupu v tabulce směrem vzhůru.  
Prosinec bude pinkponkově krátký, ale uzavře polovi-
nu soutěží. Proto věřme, že startovní čára do nového
roku 2011, a tedy do druhé poloviny soutěží, bude
na dobré úrovni.                                        Karel Štarman   

Soutěž Proseč
Terézy Novákové letos
již podvacáté
Osvětová beseda Proseč společně s obcí Proseč a Obec-
ní knihovnou Proseč vyhlašuje 20. ročník literární sou-
těže „Proseč Terézy Novákové 2011“. Tato soutěž je
pořádána na počest známé české spisovatelky Terézy
Novákové, která část svého života žila a tvořila v Pro-
seči. Hlavním cílem této soutěže je podpořit neprofesi-
onální autory všech generací, kteří se mohou
prezentovat ve dvou kategoriích, a to próza všech
žánrů a poezie. Přihlášku a podrobné podmínky soutě-
že získáte na adrese www.prosec.cz. 

Eva Rejentová, Obecní knihovna Proseč
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Stiga-hokej - sál DDM
Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga.
Každý pátek od 13.00 Stiga pro začátečníky.
So 18. 12. od 14.00 - Litomyšlský pohár 2010
ve stiga-hokeji - 12. kolo .
www.litomysl.cz/ddm
Billard centrum Litomyšl - Lidový dům
6. 1. od 19.00 - Otevřená devítka - 9 ball pro každé-
ho (hraje se každý první čtvrtek v měsíci)
www.bclit.org
Jízdárna - Hřebčín Suchá
So 4. 12. od 11.00 - Mikulášský rej v maskách - jez-
decké soutěže pro děti
So 11. 12. od 13.00 - Veřejný jezdecký trénink
www.stajmanon.cz
Stolní tenis - herna stolního tenisu haly TJ Jiskra
u zimního stadionu
Ne 5. 12. 
9.00 - Litomyšl B – Králíky - kraj. soutěž mužů
13.30 - Litomyšl B – Orel Orlice - kraj. soutěž mužů
So 11. 12.
10.30 - Litomyšl A – Děčín B (2. liga žen)
15.00 - Litomyšl A – Turnov A (2. liga žen)
Ne 12. 12. 
9.00 - Litomyšl C – Linhartice B (regionální soutěž
mužů)
12.00 - Litomyšl C – M. Třebová E (regionální sou-
těž mužů)
Ne 19. 12. od 8.30 - bodovací turnaj dorostu Par-
dubického a Královédvorského kraje (hraje se
v herně i v hale TJ Jiskra)
Lední hokej - zimní stadion
Ne 5. 12.:
9.00 - HC Litomyšl x HC Chrudim (KLZ)

17.00 - HC Litomyšl x HC Sl. Mor. Třebová (KLM) 
Pá 10. 12.: 19.30 - HC Litomyšl x HC Světlá
n. S. (KLJ)
So 11. 12.:
9.00 - HC Litomyšl x HC Sl. Mor.Třebová (KLZ)
17.00 - HC Litomyšl x HC Chotěboř (KLD)
Ne 12. 12.: 
9.30 - HC Litomyšl x HC Skuteč (K432)
17.00 - HC Litomyšl x HC Spartak Choceň (KLM)
Pá 17. 12.: 19.30 - HC Litomyšl x HC Spartak Polič-
ka (KLJ)
So 18. 12.: 17.00 - HC Litomyšl x HC Chotěboř (KLJ)
Ne 19. 12.:
9.00 - HC Litomyšl x HC Hlinsko (KLZ)
17.00 - HC Litomyšl x HC Chrudim (KLM)
St 22. 12.: 18.30 - HC Litomyšl x HC Světlá
n. S. (KLM)
Ne 26. 12.: 9.30 - HC Litomyšl x HC Pardubice 1
(K432)
Út 28. 12.: 19.30 - HC Litomyšl x HC Spartak Polič-
ka (KLD)
Ne 2. 1. 2011: 9.30 - HC Litomyšl x TJ Lanškroun
(K432)
St 5. 1. 2011: 18.30 - HC Litomyšl x HC Hlinsko
(KLM)
Domov mládeže při VOŠ a SPgŠ Litomyšl - šachy
Od 26. 12. 2010 do 2. 1. 2011 - České šachové váno-
ce 2010 - 12.ročník vánočního šachového turnaje.
Pořádá Agentura 64.
Více na www.a64.cz
Městská sportovní hala - halový fotbal
So 11. 12 od 8.00 do 16.00 - Halové mistrovství
České republiky starších žáků ve fotbalu. 

Kam za sportem

20. ročník Primátor
Cupu o pohár starosty
města Litomyšle
16. října se uskutečnil již 20. ročník kynologického
závodu na místním cvičišti. Soutěžilo se v kategoriích
A, B a C. Vzhledem k tomu, že byl závod jubilejní, tak
se v kategorii C podle mezinárodního zkušebního
řádu IPO 3 poprvé závodilo v celém rozsahu zkoušky:
stopa, poslušnost a obrana. Na tuto kategorii věnoval
pohár pro vítěze starosta města, který ho osobně pře-
dal vítězi.
V ostatních kategoriích A a B se soutěžilo v poslušnos-
ti a obraně. Závodit přijeli kynologové z Nemošic,
Lukové, Přelouče, Ústí nad Orlicí, České Třebové, Uni-
čova a Olomouce – Neředína. Závod posuzovali pánové
Petr Vyčítal a Jan Kmínek, figurovali pánové Marek
Urban a Tomáš Taubner. Stopy kladli panové Radek
Říha a Jiří Dufek. Závodu se zúčastnili i několikaná-
sobní účastníci mistrovství České republiky. 
Po celou dobu se v kantýně vzorně starala o občerstve-
ní závodníků a diváků paní Karla Flídrová, pomocní-
kem, který uvařil výborný guláš, byl Zdeněk Pohorský.

Poděkování patří i našim sponzorům, kteří nám umož-
nili závod uskutečnit: Delikan, První litomyšlská sta-
vební a.s., Savos s.r.o., Město Litomyšl, KSK Bono a.s.,
Cyklosport Stratílek, Školky Litomyšl, Akvárium Lito-
myšl, Ing. Leníček Milan a Ars Vavřín.
Vítězové: kategorie A - Maksant Čestmír (ZKO Olomouc
- Neředín); kategorie B - Nemravová Petra (ZKO Senič-
ka); kategorie C - Nekvapil Jan (ZKO Nemošice).

Jan Kmínek, foto Petra Hubená

Inzerce
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky,
tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství
- pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
možné ceny.Info: tiskárna@komurka.cz. • Levně pro-
dám plast. přepravky, zavařovačky, psí boudu, mrazák
Zanussi 90 l, psací stroj, dětské kolo, tašku na kol.
Tel.: 736 790 421. • Prodám kvalitní pán. kola: treko-
vé 3 300 Kč, horské 2 900 Kč. V obou plná výbava
a nové převody. Dále dětské 500 Kč. Tel.: 736 790 421.
• Nabízím různý nábytek z bytu – stůl kulatý, chromo-
vaná podnož + 2 židličky chromované za 900 Kč, gar-
nyž masiv za 250 Kč, poličku za 200 Kč, velkou polici
masiv za 850 Kč, secesní stoleček za 1 000 Kč, intarzie
– lepená za 1 000 Kč, vysavač za 200 Kč, křišťálový
lustr za 1 500 Kč, 5 ramenný. Další drobné starožitnos-
ti: sklo, porcelán do kuchyně a podobně. Tel.: 739 307
646. • Nabídněte do sbírky starou panenku až do roku
1980. Různé doplňky oblečení, spony, brože, vějíře,
kabelky, štrasové, korálkové, gobelínové, dobové

oblečení z dob našich prababiček, kočárky atd. Tel.:
739 307 646. • Vyučený automechanik, ŘP sk. C +
platný profesní průkaz, hledá uplatnění jako řidič.
Tel.: 736 790 421. • Prodám nosítko Manducha 100%
biobavlna. Limitovaná edice Sweet butterfly/nové.
Součástí je kojenecká vložka, opěrka a kapucka. V ori-
ginálním balení, včetně foto návodu k použití. Ergo-
nomické nosítko pro nošení dětí od 3 do 20 kg. Cena
2 500 Kč. Možno zaslat dobírkou nebo osobní odběr.
Info na: 774 152 042. • Prodám čalouněnou gaučovou
lavici (rozkládací). Velmi zachovalá. Cena dohodou.
Tel.: 732 688 037. • Prodám celokožený opasek
pro těžké cviky do posilovny Power System, velikost M
pro obvod pasu 75,5 - 93 cm. Cena 249 Kč. Prodám
levně kopírku Canon np 2020. kontakt: email:
ok1@email.cz.

Kategorie C.

Pronajmu volný byt 2+kk
v lokalitě za gymnáziem.
Jen SMS na 733 112 488.

Krajský úřad 
zprovozní 
informační kiosek
V souvislosti se stěhováním krajských úředníků do
nově opravené budovy bývalé reálky na Komenského
náměstí v Pardubicích a s opuštěním budovy v Jirásko-
vě ulici dojde také ke změně systému zveřejňování
informací na tzv. úřední desce. V průběhu listopadu
bude v průchodu rekonstruované reálky instalován
informační kiosek. Nové moderní řešení bude uživa-
telsky jednoduché, a tudíž snadno dostupné širokým
vrstvám obyvatel.
„Panel bude možné ovládat pouze několika tlačítky,
plocha pro čtení bude osvětlena a jedno z tlačítek
umožní i zvětšení textu,“ přibližuje novinku vedoucí
kanceláře ředitele krajského úřadu Jana Haniková.
Podobné stojany, nabízející například jízdní řády, již
slouží cestujícím na některých nádražích. Pokud se
nové řešení osvědčí, bude další elektronický informač-
ní panel umístěn na rohu budovy bývalého okresu.
Zhruba do konce roku bude zachována i původní úřed-
ní deska na budově v Jiráskově ulici. „Jsme přesvědče-
ni, že moderní řešení bude veřejností přijato a brzy si
obcházení desky s informacemi na papíru nedovede
ani představit,“ uzavírá Jana Haniková.

Ivan Hudeček, oddělení komunikace
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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 www.sport-tenis.litomysl.net/
Cvičební sál Veselka, tel.775 998 869
Časový rozvrh cvičení platný do 30. 6. 2011:
Fitbox - Út 19.00-20.00, Čt a Ne 18.00-19.00 
Aikido - St 17.00-18.30, Karate - Po 17.00-18.00
Jóga - Út 18.00-19.00, Thaibox gym - Út a Čt 17.00-18.00
Capoeira - Po 18.00-19.00, Pá 17.00-18.00
Sportovní přípravka pro malé děti - Po a St 16.00-17.00
Zumba - Ne 17.00-18.00, Po 19.00-20.00 
•více info na www.samuraiklub.cz
Spinning Centrum Stratílek
Hodinové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
Po 17.00, 18.30, Út 16.00, 17.45, St 17.00, 18.30, Čt 16.00, 17.45 
Pá 17.30, Ne 18.00•www.stratilek.cz
FIT-LINE Lucie Jandíková, tel. 777 288 770
DANCE AEROBIK s Luckou - pondělí 19.00-20.30 (tělocvična při II. ZŠ)
BODYLATES s Vlastou - středa 19.00-20.30 (tělocvična při II. ZŠ)
ZUMBA (tělocvična při II. ZŠ) - každý čtvrtek 19.00, nutná rezervace lekcí
na e-mail: zumba.litomysl@jandikova.cz
ZUMBA (Fitcentrum Fila u zimního stadionu) - 7. 12. od 19.30, 9. 12.
od 17.00, 12. 12. od 19. 15, 15. 12. od 17.30 a 19.00, 16. 12. od 17.00, 19.
12. od 18.00, 21. 12. od 19.30, 27. 12. od 19.00, 28. 12. od 18.00
K2 HIKING Indoor walking aktivita - více info a rezervace lekcí na tel. 776
288 774 (tenisová hala Sport s.r.o. Litomyšl)
Rozvrh lekcí na prosinec 2010: Po 16.30, 18.00 a 19.30; Út 16.30 (lekce
pro seniory), 18.00 a 19.30; St 8.30, 16.30, 18.00 a 19.30; Čt 16.30 (pro
seniory a začátečníky), 18.00 a 19.30; Pá 8.30 a 18.00; Ne 18.30.
Po 20. 12. 18.00; Út 21. 12. 16.30 a 18.00; St 22. 12. 8.30 a 18.00; 23. 12.
2010 - 2. 1. 2011 zavřeno.
Od 3. 1. 2011 bude K2 hiking v nových prostorech Fitcentra Fila!
Sokolovna - pravidelná cvičení
Po 16.00-17.00 Rodiče s dětmi, Po 17.00-19.00 Mladší a starší žákyně
Út 17.00-18.00 Žáci, Čt 17.00-18.00 Nejmladší žactvo
Čt 18.00-19.00 Zdravotní cvičení ženy, Čt 19.00-20.00 Cvičení s hudbou
•Více info: Dagmar Kalíková, tel. 604 941 133
Krytý zimní stadion, tel. 461 612 179 
každou sobotu a neděli od 13.30 do 15.30 bruslení pro veřejnost.
Veřejné bruslení o vánočních prázdninách: Čt 23. 12., Pá 24. 12. od 11.30
do 13.30, So 25. 12. -  31. 12. denně od 13.30 do 15.30
•www.hclitomysl.cz
Sauna Litomyšl, tel. 774 848 053
Otevírací doba (do března 2011):
Po, Út, So - individuální rezervace
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 omeze-
ní, Ne - 17.00-19.00 rodiče s dětmi, 19.00-22.00 bez omezení 
Poslední vstup do sauny je 1 hod. před zavírací dobou.
Městský bazén Litomyšl, tel. 461 315 011
Po, St, Pá, So, Ne 8.00-21.00 (plavání pro veřejnost)
Út, Čt 6.00-8.00 (kondiční plavání), 8.00-21.00 (plavání pro veřejnost)
8. a 15. 12. - otevřeno pouze do 19.30 z důvodu aquarobicu (19.30-20.30).
Info a přihlášky na aquarobic na tel. 606 415 698.
Upozornění: 24. 12., 31. 12. a 1. 1. bude bazén uzavřen, 3. 1. sanitární den. 

Sport, cvičení

V Monaco Cupu 2010 se jezdci Orionu neztratili
Již tradičně se koná v závěru motoristické sezóny
jeden z neprestižnějších motokárových závodů vůbec -
Monaco Cup. Monte Carlo a jeho snad nejznámější trať
pro závody Formule 1 se tak i letos staly dějištěm 14.
ročníku Monaco Cupu 2010. Závodu, který se pořádá
pod patronací světové automobilové federace FIA –
CIK. 
Několikaletá historie tohoto závodu láká na konci
sezóny k účasti nejlepší motokárové piloty z celého
světa. Kde jinde si mohou motokáristé zazávodit
přímo na trati F1, a v  tak atraktivním prostředí, jakým
bezesporu Monte Carlo je. Samozřejmostí je, že umís-
tění závodní dráhy přímo v centru města přiláká veli-
kou spoustu diváků, a i ze strany médií se tomuto

závodu věnuje patřičná pozornost. Přesto, že se tento
závod nezapočítává do žádného CIK – FIA seriálu, tak
vítězství má v kartingovém světě obrovskou cenu. 
Letošní ročník Monaco Cupu byl vypsán pro dvě hlavní
motokárové kategorie – KZ2 a KF3. Z České republiky
prošli přísným výběrem startujících pouze dva jezdci,
a to Patrik Hájek a Martin Doubek, oba z týmu Orion
Racing team Litomyšl. Patrik Hájek během závodu
ukázal, že patří mezi nejlepší světové motokáristy,
když ve finále obsadil fantastické 4. místo. Martin
Doubek svým výkonem v závodě předváděl, že je našim
velikým talentem pro mezinárodní karting, i když ve
finále po kolizi obsadil až 32. místo. 

Text a foto Vráťa Ondráček
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Fotbalový podzim? Spokojenost není stoprocentní 
Podzimní část fotbalové sezóny 2010/2011 je minulos-
tí. Litomyšlský oddíl má v mistrovských soutěžích cel-
kem osm družstev, a ta odehrála první polovinu
ročníku na docela vysokém standardu. Všechna jsou
ve svých tabulkách v lepší polovině, ale to neznamená,
že by na všech frontách panovalo nadšení.  
Od áčka mužů se každoročně očekává útok na postu-
povou pozici, a tentokrát to poměrně dlouho vypada-
lo, že by se to i mohlo povést. Tým držel devět kol
neporazitelnost, i když několikrát zbytečně ztratil
body za remízy v zápasech, které mohl a měl vyhrát
(Slatiňany, Valy, Letohrad B, Choceň B). Závěr se mu
však nepovedl, třikrát v řadě podlehl (Dolní Újezd,
Cerekvice, Přelouč) a teprve poslední vydřené vítězství
nad Starým Hradištěm dojem částečně vylepšilo.
Základním problémem svěřenců trenéra Františka
Dvořáka byla po celý podzim špatná produktivita
v zakončení. Čtrnáct vstřelených branek ve třinácti
zápasech, to je skutečně žalostná bilance. Výsledkem
je čtvrté místo v tabulce a výrazná bodová ztráta
na dvě postupové příčky, které obsazují Cerekvice
a Heřmanův Městec. Třetí místo, které může za urči-
tých okolností znamenat start v baráži o KP, je však
pořád reálně v dosahu, takže na jaře bude o co hrát.
V zimě se celek Jiskry opět zúčastní zimního turnaje
na umělé trávě v Chocni.
B družstvo dospělých vstoupilo jako nováček
do okresního přeboru velmi dobře a prakticky po celý

konsolidovali a znovu obsadili čelo krajského přeboru.
Ve třinácti kolech jedenáctkrát zvítězili a pouze v Lan-
škrouně a ve Svitavách si vybrali slabší chvilky. První
místo si však právem zasloužili a pro zimní přípravu
mají velkou motivaci tuto pozici uhájit před dotírající-
mi soupeři z Chrudimi a Hlinska. Pochvalu zaslouží
i mladší dorost, který se potýkal s nedostatkem hráčů,
ale výkonem šel během podzimu rapidně nahoru
a dotáhl to až na hodnotné páté místo. V této katego-
rii zůstává otázkou, jak budou vzhledem k chystané
reorganizaci vypadat soutěže v České republice v příš-
tí sezóně. Doposud o tom není jasno.
Starší žáci hráli po vedením Ivana Čecha ve středu
tabulky krajského přeboru, což v silné konkurenci
není špatné. Na sedmém místě mají dobré předpoklady
k jisté záchraně. Jen škoda, že v několika zápasech,
v nichž byli herně lepší, doplatili na nevyužívání gólo-
vých šancí, mohli na tom být ještě lépe. Mladší žáci
(trenéři Jiří Žižka a Petr Mikl) se výborně adaptovali
na nový systém krajského přeboru (počet hráčů 7 + 1
na polovinu hřiště) a dotáhli svoje kvalitní výkony až
ke třetímu místu za AFK Chrudim B a Vysokým Mýtem.
Jinak, než bývali zvyklí, hrají v této sezóně také starší
a mladší elévové (5 + 1 na necelé čtvrtině „normální“
hrací plochy). Také se setkali s novými soupeři a už
nemusejí podnikat „štreky“ k turnajům do Pardubic či
Chrudimi. Také výsledky šly nahoru, zejména v přípa-
dě mladších. Bilance svěřenců Václava Provazníka je
jednoznačně pozitivní. Ani starší, vedení trenérem
Romanem Stibůrkem, se ovšem za dosažené výsledky
stydět nemusejí.          Radek Halva, foto archiv oddílu

podzim se pohybovalo ve špici tabulky. Soutěž je však
v tomto ročníku mimořádně vyrovnaná, a tak postup-
ně přišly i těžkosti, asi ty největší při vysoké porážce
v Kamenné Horce. V závěru se rezervě navíc nepoved-
ly duely na hřištích celků ze spodní poloviny soutěže
v Čisté a Jevíčku, takže na poslední chvíli vypadlo
mimo elitní trojlístek. Průběžná čtvrtá příčka je ale
pro tým vedený Vladimírem Palou i tak více než solidní
vizitkou.  
Absolutorium zaslouží starší dorost. Po sestupu z divi-
ze se trenérům Petru Svobodovi a Františku Štoudko-
vi nejen podařilo zastavit propad, ale kolektiv

Družstvo mladších žáků, po podzimní části třetí nejlepší
družstvo krajského přeboru.

Letošní rok na golfovém hřišti v Osíku
V roce 2010 se golfu v Osíku vcelku dařilo. Hřiště bylo
při slušném počasí obsazené a v dobrém technickém
stavu. Podstatně stoupl počet členů klubu – je nás již
26 (přistoupilo 12 hráčů z Litomyšle). Uspořádali jsme
třikrát Den otevřených dveří s velmi dobrou účastí.
Pro organizované skupiny Základních škol z Litomyš-
le, Osíku a Dolního Újezdu jsme prováděli výuku golfu
zcela zdarma, pro žáky středních škol za minimální
poplatek.
V září se konalo mistrovství našeho klubu ve hře
na rány bez vyrovnání. Hrálo se pod názvem „Osecká
šestatřicítka“ tzn., hrála se dvě kola po osmnácti jam-

kách. Zúčastnilo se devět hráčů. O týden později byl
zahájen přebor klubu ve hře na jamky. Zúčastnilo se
celkem 12 hráčů. Výsledky klání najdete na www.lito-
mysl.cz/lilie - Co se nevešlo (Lilie č. 11).
V příštím roce postavíme ještě jedno jamkoviště a poří-
díme několik tréninkových pomůcek pro výuku golfu.
Plánujeme ještě rozšířit nabídku výuky pro mládež
a uspořádat více turnajů.
Děkujeme všem sponzorům za pomoc, bez které
bychom hřiště těžko mohli v tomto rozsahu provozo-
vat.  

za Klub přátel golfu Osík Josef Flídr

MASÉRSKÉ SLUŽBY
ROMAN PROSECKÝ

Klasické masáže, sportovní
masáže, relaxační masáže,

masáže horkými lávovými kameny.
Možnost zakoupení dárkových poukazů.

Návštěva dle dohody.

Smetanovo nám. 47, tel. 604 756 224
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Exhibiční sobota pod taktovkou strongmenů a kulturistů
O netradiční způsob využití hasičských aut litomyšlské
jednotky dobrovolných hasičů (JPO II) se postarali
organizátoři a účastníci akce s názvem Exhibiční sobo-
ta v Real gymu. Trojice chlapíků předvedla jak postu-
povat, když vozidlům dojde nafta.  Efektní podívaná
na silné muže se odehrála v Nedošíně 13. listopadu
a rozhodně nešlo o pouhou demonstraci svalů. Štafetu
po strongmenech převzali mistři v kulturistice, kteří
na závěr čtyřhodinové akce pohovořili o přípravě
na soutěže, výživě, cvičení apod. Vše završila ukázka
jejich běžného tréninku. 
Strongmeni Svatopluk Vobejda, Radek Paták a Josef
Mazač byli ti, kteří předvedli, co dokážou s takovou
110kilovou nápravou, 280kilovými „kufry“ nebo 6
a 15tunovými nákladními auty. „Sváťa Vobejda tady
byl na prvním ročníku soutěže v benchpressu, tak jsem
ho oslovil, jestli by byl schopen a ochoten sem přivést
ještě jednoho strongmana,“ vysvětluje organizátor
David Vomočil. Jak se ukázalo, nakonec dorazili hned
tři borci, z nichž právě Sváťa je z nedaleké Proseče.
„Vždy jsem inklinoval k silovým tréninkům a bavilo mě
zvedat maximální váhy až do úplného vyčerpání. Jed-
noho dne mě oslovil Radek Paták, který se věnuje
tomuto sportu profesionálně. Věděl, že zvedám velké
váhy, a tak se mě zeptal, jestli bych si nechtěl zkusit
strongmanský trénink,“ vysvětluje své začátky Svato-
pluk Vobejda. 
„K exhibici jsme vybrali několik disciplín, které jsou
dané v soutěžích strongman,“ sdělil David Vomočil
a dodal: „Ovšem chybělo například převracení velkých

až 600kilových pneumatik, které jsme nebyli schopni
sehnat, nebo držení dvou aut na šikmé ploše.“ To však
divákům nevadilo. Vždyť už samotná podívaná
na borce, který za sebou táhne patnáctitunový kolos
hasičské Tatry, byla úžasná. Připravený byl také kami-
on s návěsem, na který však nakonec nedošlo. „Kluci
přiznali, že to podcenili a ke konci už byli unavení,“
prozradil organizátor, který však nevyloučil, že
na kamión by mohlo dojít příště. Diváky však neudivo-
vali pouze strongmeni, ale také jeden z přihlížejících,
který k překvapení všech, zmiňovanou Tatru utáhl
také. Jak v žertu poznamenal tento sympatický Pardu-
bák: jel jen kolem, tak si to zkusil. 
Poté přišla řada na mistry v kulturistice. Z Hradce
Králové přijeli besedovat Vojtěch Koritenský, aktivní
kulturista, mistr světa 2010 ve sportovní kulturisti-
ce, absolutní mistr České a Slovenské republiky
a trojnásobný mistr ČR, Slavoj Bednář, aktivní kultu-
rista, mistr Čech, vicemistr republiky, mistr Illinois
USA NPC a absolutní mistr Rakouska NABBA 2010.
Pánové s sebou přivezli i zástupkyni něžného pohla-
ví, kterou byla Karolína Holubcová, zlatá na Meziná-
rodním mistrovství Česko – Slovenska NABBA, 3.
místo na letošním Mistrovství světa na Maltě a opět
bronzová na Mistrovství České republiky NABBA
v roce 2009. „Musíte dodržet pravidelný trénink,
stravu, odpočinek a pravidelnou suplementaci. Když
chce člověk něco dělat, tak to musí dělat naplno,“
vysvětlil Vojtěch Koritenský posluchačům a Slavoj
Bednář dodal: „Každý sport, který se dělá na profesi-

onální úrovni, je o tom, že mu dáte v životě všechno.
Musí na to být zaměřena i celková psychika a motiva-
ce. Čím více do toho dáte, tím větší budou úspěchy.
Rozhodně to není o tom jít do posilovny, zacvičit si
a myslet si, že svaly porostou.“ Samozřejmě přišla
řada i na dotazy, které společně s úvodním povídáním
poodhalily svět kulturistiky široké veřejnosti.    

Text a foto Jana Bisová

Rok 2010 byl pro
litomyšlské cyklisty
opět velmi úspěšný
Členové Klubu českých cyklistů Litomyšl (KČCL) 1900
se každoročně účastní cyklistického závodu Moravský
pohár Olimpex a letos se v celkovém pořadí družstev
umístili na sedmém místě (z celkových 26 družstev).
Na tomto úspěchu má velkou zásluhu Josef Holomek,
který celý seriál ve své kategorii vyhrál a Josef Mlej-
nek, který skončil v celkovém pořadí ve své kategorii
čtvrtý. Blahopřejeme! Vzorně klub reprezentovali také
Milan Mattuš, Vít Dykast a Antonín Hurt.
Členové KČCL závodili nejen v silničních závodech, ale
také v závodech horských kol – například Cyklomarat-
hon Maštale 2010 nebo seriál závodů Kolo pro život.
Antonín Hurt se zúčastnil mistrovství Evropy a mist-
rovství světa v časovce.
Odchovanec klubu litomyšlských cyklistů Tomáš Dvo-
řák (1992) ukončil úspěšně letošní sezónu v barvách
cyklistického juniorského oddílu Dukla Praha. Několi-
krát se objevil na stupních vítězů. Jako nejmladší
účastník závodu Pražské schody zvítězil v kategorii
VIP. V červenci na dráhovém mistrovství republiky
v Plzni získal 3. místo v Olympijském sprintu a stal se
mistrem republiky na 4 km družstev. V srpnu obsadil 3.
místo v silničním závodě Českého poháru v Kyjově.
V závěru sezóny se nominoval do české reprezentace
na světový pohár GP Rüebliland ve Švýcarsku.
Všem cyklistům přejeme hodně úspěchů a radosti
z jízdy na kole i v roce 2011.

za KČCL 1900 předseda Antonín Hurt


