
Zázrak. I tak někteří lidé označují dostavbu Nového
kostela Církve bratrské v Litomyšli. Objekt v hávu
moderní architektury byl dokončen po dvou letech
od poklepání základního kamene. K slavnostnímu
otevření svatostánku došlo v sobotu 4. prosince, širo-
ké veřejnosti se pak dveře kostela otevřely o den
později. Sobotní akce se mimo jiné zúčastnili herec
a režisér Jan Kačer, který se aktivně zapojil do sháně-
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ní finančních prostředků na stavbu kostela nebo
komorní pěvkyně Soňa Červená, jež zazářila na Sme-
tanově Litomyšli v symfonii Kaddish.
Idea stavby Nového kostela Církve bratrské před lety
vyplynula z požadavku nalézt větší prostory pro mod-
litebnu. Tehdy možná jen členové církve věřili, že
myšlenka přejde k činu a ten bude dotažen do zdár-
ného konce. „Někdy na přelomu roku 2006/2007
jsme začali pociťovat poměrně intenzivní problém, že
se nemůžeme vejít do stávající modlitebny naproti
vlakovému nádraží. Chtěli jsme přistavovat, ale uká-
zalo se, že v místě je navážka. Přístavba by musela
stát na betonových pilířích,“ vzpomíná kazatel Církve
bratrské v Litomyšli Daniel Smetana. Stavba na „zele-
né louce“ tedy byla jediným řešením. Vhodné místo
ve vlastnictví města se našlo u silnice I/35. „Když
za mnou Daniel Smetana přišel, říkal jsem si, že je to
velmi odvážná myšlenka. Nemám rád, když někdo
někoho zrazuje už na začátku cesty, tak jsem ho pod-
pořil. Podporu našel i v radě a zastupitelstvu města,“
říká starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodává:
„Město litomyšl má slabost pro moderní architekturu,
která pozitivně ovlivňuje a evokuje stále nové myš-
lenky. Další stopa moderní architektury, tentokrát
od architekta Zdeňka Fránka, je pro naše město vel-
kým přínosem.“ 
Návrh Ing. arch. Zdeňka Fránka je skutečně unikát-
ním zpracováním zadání. „Zvolili jsme si biblické
motto k žalmu 57:11, které zní: „Bože, tvé milosrden-
ství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost“,“
vysvětluje Daniel Smetana. Zdeněk Fránek architek-
tonicky uchopil žalm tak, že střecha kostela je něko-
likrát zalomenou cestou, ústící ke kříži. „Když jsem
stavbu vymýšlel, tak jsem myslel na to, jak na mě
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Bowling Bar Peklo
Braunerovo nám. 204, Litomyšl

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

zahajujeme 2. kolo
zimní bowlingové ligy

– nezapomeňte se přihlásit

PF2011
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám jménem celého zastu-
pitelstva i jménem svým popřál do nového
roku 2011. 
Nechtěl bych zde vyjmenovávat vše, co se
udělalo, co plánujeme, a už vůbec nechci
hovořit o krizi, která je skloňována ve všech
možných pádech. Člověk by měl jít do nového
roku s elánem a optimismem, vytknout si
nové cíle a vzít si ponaučení z neúspěchů
uplynulého roku. Politici by měli mít dlouho-
dobé cíle a mít na paměti, že mladá generace
potřebuje probuzení naděje na budoucnost
ve společnosti.
Milý Litomyšlané, pokusme se každý ve svém
okolí šířit otevřenost a chuť řešit každodenní
starosti. Nebojme se přijímat, co je dobré
a včas odmítat cesty, které nás navádějí
do bludného kruhu obviňování, kdo a čím
je vinen. Budeme-li toho schopni, výsledky
v ekonomice a celkové zlepšení nálady a spo-
kojenosti nedají na sebe dlouho čekat.
Přeji vám do nového roku hodně zdraví, štěs-
tí, lásky a spokojenosti. Nám všem přeji co
nejvíce vzájemného porozumění.

váš Michal Kortyš, starosta

Pozvánka
Zveme vás na setkání zástupců samosprávy
města s občany na téma Revitalizace zámecké-
ho návrší. Středa 2. února v 16.30 v malém sále
Smetanova domu.

Přestřižení pásky se chopily děti z Církve bratrské. O chvíli
později byl odhalen také unikátní skleněný kříž. 

působí stavby jiných mistrů - Santiniho, Plečnika -
a chtěl jsem, aby v daleké budoucnosti na naši stavbu
chodili lidé, jako na tyto moje idoly,“ svěřil se Zdeněk
Fránek.   strana 8 >
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otevřená radnice

RaM souhlasí s tím, že vedoucí odborů, kteří budou
zpracovávat návrhy na usnesení rady města, jsou
povinni tyto návrhy předložit příslušným členům rady
města. Zároveň byly stanoveny kompetence jed-
notlivých členů rady města ve vztahu k odborům měst-
ského úřadu takto:
M. Kortyš: (03) oddělení rozvoje a ÚP, (04) odbor
rozvoje a investic, (07) odbor vnitřní správy a obrany,
(11) městská policie, (17) odbor výstavby a územního
plánování
R. Kašpar: (14) odbor sociální péče, (16) odbor
správní, (18) odbor dopravy
V. Stříteský: (09) odbor živnostenského úřadu, (10)
odbor městských lesů, (15) odbor životního prostředí
M. Kortyš, R. Kašpar: (05) odbor finanční, (12) odbor
kanceláře vedení městského úřadu 
R. Kašpar, M. Kortyš: (01) oddělení majetkoprávní
M. Kortyš, V. Stříteský: (06) odbor kultury a ces-
tovního ruchu
R. Kašpar, V. Stříteský: (08) odbor školství, sportu
a volného času 
M. Kortyš, R. Kašpar, V. Stříteský: (02) odbor místního
hospodářství

RaM zřizuje pro volební období 2010-2014 tyto
komise rady: Komise pro rozvoj města, plánování
a investice, Dopravní komise, Stavební komise,
Komise pro regeneraci památek a správu památných
hrobů, Komise SPOZ, Komise pro kulturu a spolkový
život, Bytová komise, Komise pro rodinu, mládež
a komunitní plánování, Komise pro školství, výchovu
a vzdělávání Komise pro rozvoj cestovního ruchu,
Komise pro životní prostředí, Likvidační komise,
Komise pro sport a tělovýchovu.

RaM nesouhlasí s přejmenováním ulice Svitavská.
RaM nesouhlasí s návrhem Romana Berouska

na pronajmutí veřejných prostor na pořádání trhu
stánkového prodeje v Litomyšli.

RaM nesouhlasí s návrhem Františka Fialy
z Kostelce nad Orlicí na povolení provozování
pravidelných prodejních trhů v Litomyšli.

RaM ukládá vedoucímu odboru MH zajistit zrušení
MOK na křižovatce ulic Dukelská a 17. listopadu
a vypracovat návrh změn dopravního značení lokality.

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy s fi. MAR - CON-
TROLS s.r.o., na rozšíření městského kamerového sys-
tému o kameru umístěnou na sloup veřejného
osvětlení v ul. Moravská. 

RaM byla informována, že od 1. 12. 2010 bude
vykonávat funkci statutárního zástupce Základní
umělecké školy Bedřicha Smetany Litomyšl, Rekt.
Stříteského 194, IČ: 47487259 paní Mgr. Markéta
Hegrová Ph.D., a to po dobu výkonu funkce uvol-
něného člena Zastupitelstva města Litomyšle stáva-
jícím ředitelem p. Radomilem Kašparem. 

Z rady města Ze zastupitelstva
Lilie tématem
kulatého stolu
i jednání
zastupitelstva
S návrhem na zřízení výboru zastupitelstva, který by
byl Redakční radou (RR) Zpravodaje Města Litomyšle
Lilie, přišel zastupitel za Patriot SNK Radek Pulkrábek
na ustavujícím jednání zastupitelstva. S jeho návrhem
však nebyli někteří zastupitelé dostatečně obeznáme-
ni, proto doporučili jeho odložení a setkání u kulatého
stolu. První jednání se uskutečnilo na pozvání opozice
1. prosince v Hotelu Zlatá hvězda a bylo otevřeno
zastupitelům, občanům a odborníkům. K druhému
jednání na pozvání starosty Litomyšle Michala Kortyše
zamířili zástupci jednotlivých politických stran 2. pro-
since. Druhého jednání se účastnili také členové býva-
lé redakční rady, která byla doposud komisí Rady
města Litomyšle, redaktorky a tajemník Města Lito-
myšle Bohuslav Pulgret.  
„Materiál pana Pulkrábka je velmi obsáhlý a závažný.
S tím jsme jej podrobili právnímu rozkladu, který však
nenahrává tomu, aby byl výbor zřízen. Podle zákona
o obcích nemůže být výbor zastupitelstva orgánem
s rozhodovacími pravomocemi,“ uvedl 2. místostaros-
ta Vojtěch Stříteský. Stanovisko právníka vycházelo
z materiálu Svazu měst a obcí ČR. Radek Pulkrábek
však oponoval. „Nemohu souhlasit s tím, abychom
brali vyjádření právníka, pracujícího delší dobu
pro obec, vůbec v potaz, protože je ve střetu zájmů. Je
placen z rozpočtu města, je tu jasná podjatost. Názor
pana Velce bereme jako účelový argument na objed-
návku města. My předkládáme materiály, které zpra-
coval tým právníků a odborníků na tisk v projektu
Radniční listy bez cenzury, podpořeného Evropskou
unií. Neprosazujeme naše myšlenky, ale myšlenky
odborníků,“ uvedl. Tajemník města Bohuslav Pulgret
připojil své vysvětlení k právnímu stanovisku. „Ta
základní věc je, že ze zákona je pravomoc vydávat,
řídit zpravodaj města dána radě města. Zastupitelstvo
by muselo tuto pravomoc na sebe vztáhnout,“ vysvět-
lil tajemník, který již před jednáním upozornil před-
kladatele návrhu na některé sporné body
v materiálech. „Námitky, které jsme dostali od pana
tajemníka, jsme zohlednili a v rámci kompromisu
opravili,“ uvedl Radek Pulkrábek a doplnil: „Dále trvá-
me na tom, že zřízení Redakční rady Lilie jako výboru
zastupitelstva je to nejlepší řešení. Námi navrhovaná
zpětná kontrola Lilie, kterou by prováděl výbor zastu-
pitelstva, je spravedlivější, nežli předem prováděná
kontrola komisí rady města, kdy může úzká skupina
vedení města zneužívat svého postavení k tomu, aby
ovlivňovala veřejný názor občanů města.“ Vojtěch Stří-
teský zareagoval: „Výbor je nepružný. Zastupitelstvo
se schází 1x za tři měsíce, a aby se sešlo 23 zastupite-
lů a hromadně ovlivňovalo a řídilo chod měsíčníku,
nepovažujeme za prakticky možné.“ V tomto duchu se
nesla debata kolem kulatého stolu. Reakce střídala
reakci, ale bohužel ke konsensu nedošlo. Konečné roz-
hodnutí čekalo na jednání zastupitelstva.
To se uskutečnilo 16. prosince. Projednávání návrhu
Radka Pulkrábka na zřízení výboru v podstatě kopíro-
valo kulatý stůl. Se svými argumenty vystoupily obě
strany. Přes půl hodiny trvala jednotlivá prohlášení,
než bylo rozhodnuto. Pro návrh hlasovalo 5 zastupite-
lů, proti 16, nikdo se nezdržel. Redakční rada Lilie
jako výbor zastupitelstva neprošla. I nadále tedy
zůstává komisí rady města. „Budou v ní zástupci
zastupitelstva i odborníků. I my si přejeme, aby se
nová RR pozorně podívala na redakční pořádek,
na některá pravidla, aby udělala novou anketu. Chce-
me to vzít rozumně a naprosto si nepřejeme celé čtyři
roky jen bojovat,“ uzavřel Vojtěch Stříteský. Na závěr
vyslovil Radek Pulkrábek přání: „Přeji si, aby občané
získávali příznivý obraz o vedení města na základě
dobře odvedené práce, nikoli na základě přímého vlivu
nad redakcí a obsahem zpravodaje.”                           -bj-

ZaM zvolilo  předsedy a jednotlivé členy výborů zas-
tupitelstva:
a) finanční výbor: Miroslav Bárta – předseda, Ing. Petr
Kovář, Ing. Josef Osecký, Ing. Pavel Kusý, Ing. Jakub
Tmej, Ing. Pavel Kopecký, Jan Faulhammer, Vladimír
Karlík, Ing. Vítězslav Hanzl – členové
b) kontrolní výbor: Lubomír Sršeň – předseda, Jan Čer-
venka, Ing. Jan Kosla, Jiří Coufal, Ing. Štěpánka
Zavoralová, Ing. Jaromír Odstrčil, Ing. Josef Šimek -
členové

ZaM zřizuje 
a) 5 členný osadní výbor Kornice, určuje jeho členy
a z těchto členů volí předsedu. Ing. Luboš Maceček –
předseda, Alena Süsserová, Josef Karlík, Petr
Chaloupka, Věra Chaloupková - členové
b) 5 členný osadní výbor Nová Ves, určuje jeho členy
a z těchto členů volí předsedu. Josef Fengl - předseda,
Božena Klofandová, Zdeňka Svatošová, Ing.Miroslav
Vacek, Milan Glänzner - členové
c) 7 členný osadní výbor Pohodlí, určuje jeho členy
a z těchto členů volí předsedu. Lenka Vacková -
předseda, Eva Abrahamová, Vladimír Krátký, Hana
Boštíková, Marcela Hantlová, Martin Kopecký, Petr
Průžek - členové 
d) 5 členný osadní výbor Suchá, určuje jeho členy
a z těchto členů volí předsedu. Irena Bártová - předse-
da, Milena Švábová, Pavlína Bisová, Vladimír Hrádek,
Jiří Brůna - členové
e) 5 členný osadní výbor Nedošín, určuje jeho členy
a z těchto členů volí předsedu. Ing. Pavel Kopecký -
předseda, Petr Voříšek, Jana Flídrová, Marcel Kult,
Jaroslav Kocourek – členové.

ZaM souhlasí v souladu s usnesením ZaM č. 36/08
ze dne 11. 3. 2008 s bezúplatným převodem st.p.č.
3504 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 467 m2
v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geo-
metrického plánu číslo 2058-130/2010. Pozemek je
zastavěn modlitebnou Sboru Církve bratrské
v Litomyšli dle projektu zpracovaného Ing. arch.
Zdeňkem Fránkem. Nabyvatel Sbor Církve bratrské
v Litomyšli, IČ 65687523, Nádražní 526, Litomyšl.
Náklady související s bezúplatným převodem bude
hradit nabyvatel.

ZaM pověřuje kontrolní výbor, aby prověřil členství
města v jednotlivých sdruženích a svazcích obcí.

ZaM schvaluje poskytnutí investiční dotace
Městským službám Litomyšl s.r.o. ve výši 700 tis. Kč
na nákup techniky - nakladače UNC.

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města
Litomyšle č. 4/10, o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Redakční rada Lilie 
má nové členy
Rada města Litomyšle na svém jednání 21.
prosince jmenovala nové členy Redakční rady
(RR) Zpravodaje Města Litomyšle Lilie. Před-
sedou se stal Mgr. Vladimír Šauer - člen býva-
lé RR, členy pak Ing. Josef Janeček - člen
bývalé RR, Otokar Karlík - zastupitel, David
Jirsa - student žurnalistiky a Aleš Bárta - pra-
covník infocentra. Převahu tedy mají zástupci
z řad veřejnosti. Radní ještě před jmenováním
odhlasovali úpravu statutu zpravodaje,
ze kterého byla vypuštěna věta: Tři členové
Redakční rady jsou zároveň členy Zastupitel-
stva města Litomyšle.                                     -bj-

Fascinující hrou světel a barev byl silvestrovský ohňo-
stroj, který na několik minut ozářil nebe nad Smeta-
novým náměstím. Již několik let se obvyklé půlnoční
veselí odehrává v Litomyšli v podvečerních hodinách.
„Kdysi dávno to byl náš nápad. Jsme lidé, kteří jsou
unavení a nechceme čekat až do půlnoci. Chtěli jsme,
abychom z toho my i naše děti něco měli, tak se
v Litomyšli na tradičním ohňostroji setkáváme už
v 18.00,“ vzpomíná 1. místostarosta Radomil Kašpar
a dodává: „I letos se navařila čočkovka, aby byla
krize zažehnána, abychom byli jsme spokojení a aby
se nám v příštím roce dařilo.“ Po světelné show si tedy
všichni Litomyšlané, kteří se na náměstí sešli, mohli
nechat naservírovat čočkovou polévku od představi-
telů radnice. Rozdáno bylo 500 porcí polévky, ke kte-
rým bylo přichystáno 600 vdolků. -bj-

Ohňostroj na Silvestra
byl opět s čočkovkou



Kanceláře na Purkyňově ulici procházejí rekonstrukcí
Finanční úřad před několika měsíci opustil prostory
města na ulici J. E. Purkyně 918. V letošním roce by se
do volných kanceláří měly přestěhovat některé odbory
města, které doposud sídlily na ulici Bří Šťastných.
Ještě než se tak stane, projde třetí a čtvrté nadzemní
podlaží rekonstrukcí. Ve středu 8. prosince byla stavba
předána dodavateli. Stavební práce by měly být
dokončeny do 30. dubna. Náklady na úpravy jsou
vyčísleny na 2 miliony 600 tisíc korun, včetně DPH.
„V této etapě  se provedou drobné stavební úpravy
v části 3. NP, kterou užíval finanční úřad a kompletní
rekonstrukce 4. NP - dokončení výměny oken, vybou-

rání některých příček a osazení propojovacích dveří
mezi kanceláře, rek. topení, podlah, silových rozvodů
a slaboproudu a celková rekonstrukce sociálního zaří-
zení,“ popisuje František Zachař, z odboru rozvoje
a investic Městského úřadu Litomyšl, který dále uvádí,
že 5. NP se v této etapě opravovat nebude. „Na místě
jsme si ověřovali, zda jsou úpravy nutné. Jako dobrý
hospodář se ale musíme starat o náš majetek,“ řekl
starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodal: „Stavebními
úpravami docílíme většího komfortu pro lidi. Do zre-
konstruovaných kanceláří by se měly přestěhovat
občany nejvíce navštěvované odbory.“ Na J. E. Purky-

3

ně jsou v současnosti odbory, u kterých převažuje
výkon přenesené působnosti (státní správy), vykoná-
vající činnost pro veřejnost a mající větší požadavky
na archivaci spisů. „To budeme držet i nadále. Přestě-
huje se sem odbor výstavby a územního plánování
a odbor školství. Na Bří Šťastných 1000 tak zůstane
vedení města a odbory, jež zajišťují samosprávnou čin-
nost města jako hospodaření s majetkem, finance
a investice města,“ vysvětluje tajemník MěÚ Bohuslav
Pulgret.
Poté, co budou stavební práce dokončeny, čeká kan-
celáře vybavení nábytkem.                                            -bj-

Rozpočtový proces města
Rada města Litomyšle (RaM) již v září schválila harmo-
nogram prací na městském rozpočtu na rok 2011 a sta-
novila parametry pro rozpočtování běžných výdajů.
Pokud vše půjde v rámci časového rozvrhu, pak by již
2. února měli mít občané možnost prohlédnout si
návrh tohoto dokumentu a vznést své připomínky.
Koncem února bude návrh rozpočtu předložen zastu-
pitelstvu ke schválení.
Tvorba rozpočtu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rada
města navíc vydala směrnici s názvem „Zpracování
rozpočtu, rozpočtové změny a závěrečný účet města
Litomyšl”, podle které začalo Město Litomyšl postupo-
vat, stejně jako v minulých letech, při tvorbě letošního
rozpočtu. „Na základě podkladů, a v jejich mezích,
probíhají na všech odborech městského úřadu
i v samostatných příspěvkových organizacích, napoje-
ných na rozpočet města, práce na tomto důležitém
dokumentu. Cílem samozřejmě je dodržení jak stano-
vených limitů, tak reálnost  příjmů i výdajů,“ uvedla
vedoucí finančního odboru Dagmar Jůzová. 

V prosinci byl rozpracovaný návrh rozpočtu projednán
v tzv. „prvním čtení“. To znamená, že v této fázi pří-
slušní odpovědní pracovníci obhajovali a dokládali
vedení města oprávněnost svých požadavků. V přípa-
dě odchylek oproti stanoveným finančním limitům
museli tyto rozdíly zdůvodnit a doložit. „Další etapa,
tedy „druhé čtení“, bude následovat na začátku nové-
ho roku, kdy jsou známy stavy na účtech, tedy přeby-
tek roku předcházejícího, přebytek rozpočtu
provozního. Toto jsou zdroje pro odbor rozvoje a inves-
tic, který průběžně sumarizuje požadavky na investice
a opravy od vedení města, odborů, příspěvkových
organizací, ale i z povinností stanovených zákony,“
vysvětlila dále Dagmar Jůzová a dodala: „Jako každo-
ročně tyto požadavky výrazně překračují finanční
možnosti města. Následovat proto bude jednání
s cílem, zařadit do rozpočtu akce nejdůležitější, nejpo-
třebnější.“ Výsledkem bude návrh rozpočtu, tedy
objem provozních a investičních příjmů a výdajů
za celé město, zapojení zdrojů z roku předcházejícího
a volné zdroje ke konci rozpočtovaného roku. 

Tím ale práce na rozpočtu nekončí. Připravený návrh
rozpočtu bude předložen finančnímu výboru a násled-
ně radě obce. Jejich případné pozměňovací návrhy se
zapracují a konečná podoba rozpočtu bude následně
předložena ke schválení zastupitelstvu obce, které se
sejde 24. února. 
Před schválením rozpočtu zastupiteli musí být návrh
vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu zveřejněn
na úřední desce jak v tištěné, tak v elektronické podo-
bě (www.litomysl.cz), a to nejméně po dobu 15 dnů
před jeho projednáním v zastupitelstvu. Občané tak
mohou uplatnit své případné připomínky (písemně
ve stanovené lhůtě nebo ústně při veřejném jednání
zastupitelstva). O písemných nebo ústních návrzích
občanů bude jednáno až při projednávání návrhu roz-
počtu v zastupitelstvu. 
„Po schválení následuje rozpis rozpočtu se stanovením
závazných ukazatelů jak pro odbory, tak pro příspěv-
kové organizace. V průběhu roku pak finanční odbor
předkládá každý měsíc radě města přehledy o plnění
rozpočtu,“ sdělila na závěr vedoucí finančního odbo-
ru. Požadavky na rozpočtové změny od odborů jsou
předkládány k projednání a schválení radě a zastupi-
telstvu města.                                                              -red-

Otázky kolem krytého bazénu
Do Starostovy odpovědny dorazilo několik dotazů,
týkajících se krytého bazénu. Odpovědi na ně přináší-
me i čtenářům Lilie.

Parkoviště u krytého bazénu je nedostatečně osvětle-
né. Nešlo by to vyřešit třeba umístěním 2 - 3 reflektorů,
které by prostor parkoviště osvětlovaly?
Tento nedostatek jsem vnímal už první den provozu.
Budu navrhovat na investiční komisi osvětlení bazénu
a parkoviště. Věřím, že se to podaří na jaře 2011 i přes
tuny papíru, které budeme muset vyrobit, abychom
mohli toto osvětlení zrealizovat. 

V krytém bazénu jsou zakázané koupací kraťasy?
Nařízení o plavkách vzešlo od pracovníků hygienické
stanice, kteří doporučovali nastavit tento systém.
Jako důvod uvedli nekontrolovatelnost různých kou-
pacích kraťasů, které se jen pramálo liší od obyčejných
kraťasů. Ty někteří nosí volně venku a jdou s nimi
i do bazénu. Znečištění vody je pak značné a vyžaduje
to určité kroky k likvidaci nečistot. 
Nicméně z důvodu častých připomínek návštěvníků
bazénu jsme od tohoto požadavku již ustoupili a bude-
me věřit, že nebude docházet k výše popsaným problé-
mům.

Za čip pro permanentní vstupenky do bazénu musí
návštěvník zaplatit 150 Kč, ale tento čip je nevratný.
Dost nás to zaskočilo, protože dle našeho názoru tímto
nákup permanentní vstupenky postrádá veškerý smysl.
Navíc jsme na toto nebyli předem upozorněni při koupi
„zvýhodněné“ permanentky na dni otevřených dveří.
Tato informace není uvedena ani na webových strán-
kách bazénu. Myslíme si, že tento čip by rozhodně měl
být vratný, protože jinak permanentka není nijak zvý-
hodněna oproti běžné ceně. Sice nám bylo řečeno, že
nám tento čip zůstává a můžeme si na něj zakoupit další
permanentku, ale ne každý bude využívat bazén tak,
aby se mu vyplatilo neustále investovat nemalé peníze
do permanentních vstupenek. Také si myslíme, že by
na tento čip měl být umožněn vstup více lidem, protože

například 4členná rodina tak musí zakoupit 4 čipy!
Na spouštění vstupového systému na bazénu Litomyšl
se v době vydávání slevových poukázek ještě pracova-
lo, proto tato informace nemohla být podána. U per-
manentek se předpokládá dlouhodobá návštěvnost,
proto je předpoklad, že čip bude užíván delší dobu
a provozem může být opotřebován nad stanovenou
mez. Proto bylo prozatím rozhodnuto o jeho nevrat-
nosti. Pokud těchto připomínek bude větší množství,
je možno zvážit jeho odkoupení zpět do předem urče-
ného časového horizontu apod. Nevratnost čipu je
běžnou praxí také na ostatních bazénech. Čipy byly
zavedeny hlavně pro umožnění snadného provozu
a zpětného přehledu o užívání bazénu. Čip je samo-
zřejmě přenosný a může být prodán i jinému návštěv-
níkovi. Na vstupový čip je vázáno i použití skříňky
a celkový informační systém o obsazenosti skříněk,
počtu návštěvníků atd. Je ale možné, aby po opuštění
bazénu byl použit jinou osobou. Vstupy více osob
na jeden čip současně jsou tedy zřejmě neproveditel-
né. 
Celý vstupový systém bude a je dále upravován dle při-
pomínek návštěvníků i našich poznatků. Prozatím byl
dodavatelem nastaven tak, jak je to obvyklé v okolních
bazénech. O vývoji budeme veřejnost včas informovat
a prosím vás o trpělivost. 

Nebylo by možné umístit stejné logo, které je u vcho-
du do budovy, také na boční štít ve směru k silnici
č. I/35, popř. na tobogánovou věž? Jasně viditelné
označení může přilákat další lidi, kteří pojedou po této
silnici, popř. se alespoň tito projíždějící dozvědí, co je to
vlastně za zajímavou stavbu. 
Děkujeme za podnětnou připomínku, kterou jsme pře-
dali autorům projektové dokumentace a předem před-
pokládáme, že věc má velkou šanci na realizaci.

Michal Kortyš, starosta Litomyšle
(plné znění otázek naleznete ve Starostově odpovědně

na www.litomysl.cz)

Žádosti o dotace 
na činnost či na akci
do konce ledna
Představovat systém žádostí o dotace pro spol-
ky, nadace a sdružení je po mnohaletém fungo-
vání téměř zbytečné. Přesto si dovolujeme
upozornit, že se opět blíží termín uzávěrky
žádostí. Do konce ledna mohou zástupci těchto
organizací poslat či předat na Město Litomyšl
žádost o dotaci na činnost či konkrétní akci. 
Výši dotace schvaluje rada města, případně
zastupitelstvo města na návrh rady města.
Zákon o obcích umožňuje radě zřizovat tzv.
poradní orgány - v tomto případě jsou zřízeny
komise kulturní, sportovní, prevence a škol-
ská. Komise vycházejí při svém rozhodnutí
z informací, které musí žadatel o dotaci vyplnit
do daného formuláře. V případě dotace na čin-
nost jde například o počet členů spolku, o výši
požadovaného příspěvku ve vztahu k celkové-
mu rozpočtu, žadatel popíše činnost spolku
apod. Formuláře žádostí o poskytnutí dotace
na rok 2011 na podporu činnosti spolku nebo
na podporu konání jednorázové akce jsou
k dispozici na podatelně městského úřadu
nebo na www.litomysl.cz.
Také pro tento rok jsou stanoveny dvě uzávěr-
ky přijímání žádostí - konec ledna a konec
května. Agendu příspěvků kulturním organi-
zacím a spolkům vede odbor kultury a cestov-
ního ruchu (vedoucí Michaela Severová)
a agendu příspěvků sportovním organizacím
odbor školství, sportu a volného času (vedoucí
Milada Nádvorníková).                                   -ms-
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Soutěž Lilie dvacítkou má své vítěze
S úderem půlnoci z 20. na 21.
prosince definitivně skončila
soutěž Lilie dvacítkou, vyhláše-
ná k dvacátému výročí zpravo-
daje. Od června do prosince byly
zveřejňovány soutěžní příspěv-
ky v podobě fotografií a básni-
ček. Snímků na téma „Jak vidím Litomyšl“ se sešlo
úctyhodných 121, literárních dílek, obsahujících
slovo lilie, pak 23. 
O vítězích soutěže jste rozhodli vy, kteří jste se
zapojili do hlasování. Vaše hlasy rozhodli o tom,
že v kategorii fotografické je pořadí následující: 
1. Lilie č. 9 – snímek F41 – autor Zdeněk Dočkal
2. Lilie č. 11 – snímek F61 – autorka Daniela Mül-
lerová
3. Lilie č. 8 – snímek F23 – autorka Milena Lánová
4. Lilie č. 10 – snímek F43 – autorka Milena Lánová

5. Lilie č. 7 – snímek F11 – autorka
Růžena Vyčítalová a Lilie č. 12 – sní-
mek F84 – autor Zdeněk Dočkal
6. Lilie č. 10 – snímek F52 – autor
Zdeněk Dočkal 

7. Lilie č. 7 – snímek F16 – autorka Helena
Lisá a Lilie č. 11 – snímek F60 – autor Zdeněk Dočkal
8. Lilie č. 9 – snímek F30 – autorka Milena Lánová
9. Lilie č. 8 – snímek F26 – autor Petr Lamplot a Lilie
č. 12 – snímek F119 – autor Pavel Cachro
10. Lilie č. 11 – snímek F57 – autor Zdeněk Dočkal
a Lilie č. 12 – snímek F98 – autor Jiří Ježek
V kategorii literární jsou výsledky tyto: 
1. Lilie č. 8 – báseň L7 – autorka Milena Lánová
2. Lilie č. 9 – báseň L8 – autorka Milena Lánová
3. Lilie č. 10 – báseň L14 – autorka Jana Andrlíková
4. Lilie č. 12 – báseň L18 – autor Miroslav Jůza
5. Lilie č. 10 – báseň L13 – autor Miroslav Havran 

6. – 10. na těchto místech se umístilo celkem
devět básniček, které dostaly shodný počet
hlasů. Jde o: Lilie č. 6 – báseň L4 – autor Vít Frej-
vald, Lilie č. 9 – báseň L9 – autor Miroslav Havran,
Lilie č. 9 – báseň L10 – autor Miroslav Havran,
Lilie č. 11 – báseň L12 – autorka Milena Vorlíčko-
vá, Lilie č. 11 – báseň L16 – autorka Ivanka Hav-
ranová, Lilie č. 11 – báseň L17 – autor Miroslav
Havran, Lilie č. 12 – báseň L20 – autorka Milena
Vorlíčková, Lilie č. 12 – báseň L22 – autorka Dana
Šedá, Lilie č. 12 – báseň L23 – autorka Milena Vor-
líčková.
Pořadí je stanoveno podle počtu získaných hlasů. 
Vzhledem k tomu, že se o některá místa dělí více
vítězů, nejsme schopni z avizovaných cen vytvo-
řit balíčky. Ceny budou výhercům zaslány poštou. 
Děkujeme všem, kteří se zapojili do soutěže,
a vítězům gratulujeme.                       redakce Lilie

1. místo -
snímek F41 –
autor
Zdeněk Dočkal
Cena: Poukázka
v hodnotě 1 000
Kč na vstupenky
na Smetanovu
Litomyšl

2. místo - snímek F61 – autorka Daniela Müllerová
Cena: Permanentka do Městského bazénu Litomyšl

3. místo - snímek F23 – autorka Milena Lánová
Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč od Lékárny
U Slunce 

6. místo - sní-
mek F52 – autor
Zdeněk Dočkal 
Cena: Celoroční
vstupenka
do Kina Sokol

7. místo - snímek F16 – autorka Helena Lisá 
Cena: Masážní křeslo po pěti sezeních
od MUDr. Vladimíra Žáka 

7. místo - snímek F60 – autor Zdeněk Dočkal
Cena: 10 volňásků na koncert do Music Clubu Kotelna

4. místo - snímek F43 – autorka Milena Lánová
Cena: Abonentka na divadlo do Smetanova domu

5. místo - snímek F11 – autorka Růžena Vyčítalová
Cena: Poukázka na služby Relaxačního centra Savitar
na Braunerově náměstí v hodnotě 500 Kč

5. místo - snímek F84 – autor Zdeněk Dočkal
Cena: 10x vstup do fitness od společnosti Fitness club
na Tyršově ulici

dvacítkou
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8. místo -
snímek F30 –
autorka Milena
Lánová
Cena: Publika-
ce Litomyšl
1259-2009

9. místo -
snímek F26 –
autor Petr
Lamplot 
Cena: Celoroč-
ní vstupenka
do Kina Sokol

10. místo - snímek F57 – autor Zdeněk Dočkal
Cena: Balíček od Českého dědictví UNESCO

10. místo - snímek F98 – autor Jiří Ježek 
Cena: Roční předplatné Lilie

9. místo - snímek F119 – autor Pavel Cachro
Cena: Permanentka do fitness od Real Gym Nedošín

1. místo - báseň L7 – autorka Milena Lánová
Cena: Permanentka do Městského bazénu Litomyšl

2. místo - báseň L8 – autorka Milena Lánová
Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč pro konzumaci
v Restauraci Karlov

3. místo - báseň L14 – autorka Jana Andrlíková
Cena: 10x vstup do solné jeskyně od společnosti
Fitness club 233 na Tyršově ulici

Lilie je pěkné kvítí,
na záhonech jasně svítí.
Lilie též chytré čtivo značí,
Litomyšlan po něm stále lační.
I když má už 20 let,
v rozpuku je jak ten květ.

Zase dneska venku lije
že bych koukla do Lilie.
Koncerty divadla i sport
v cukrárně si koupím dort.
Děkuji tolik akcí skvělých
pro mladé i generaci starších. 

Lilie je časopis náš vezdejší,
Litomyšlan je z něj rázem chytřejší.
Dozví se z něj hodně informací,
kterak zúčastnit se různých akcí.
A že má už 20 let?
To přec není žádný věk!

4. místo - báseň L18 – autor Miroslav Jůza /
Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč
od Lékárny U Slunce

5. místo - báseň L13 – autor Miroslav Havran 
Cena: Abonentka na divadlo do Smetanova domu

6. - 10. místo - báseň L4 – autor Vít Frejvald
Cena: Masážní křeslo po pěti sezeních
od MUDr. Vladimíra Žáka

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!

Lilie narozky slaví,
většinu číst ji baví.
Najdou se ovšem i někteří,
kteří všem zprávám nevěří.
Ti co jsou většinou proti,
jsou naši skalní patrioti. 

6. - 10. místo - báseň L12 – autorka Milena Vorlíčková
Cena: Poukaz v hodnotě 250 Kč na úpravu účesu
od Salonu Femine - Gabriela Tesařová na Dukelské ul. 

Řeknu to
jen zcela krátce:
lilie mám
na zahrádce.

6. - 10. místo - báseň L16 – autorka Ivanka Havranová
Cena: Oběd pro dvě osoby v Zámeckém šenku
Vratislava z Pernštejna věnuje Jana Sehnalová 

To přece není žádná fáma,
že ve dvaceti je již dívka atraktivní dáma.
Měsíčník Lilie má tu kliku,
že její dvacítka je vykročením do ještě
populárnějšího ročníku.

6. - 10. místo -  báseň L9 – autor Miroslav Havran
Cena: Roční permanentka na litomyšlskou MHD

Zpravidla se při oslavě pije,
vždyť oslavencem je dvacetiletá LILIE.
Důvody k oslavám jsou dány
výzvou ke sklence pro dámy, pány,
učiňme proto mimořádná gesta
a vypijme sklenku pro oslavu města. 

6. - 10. místo - báseň L10 – autor Miroslav Havran
Cena: Publikace České dědictví UNESCO

Dík pro p. Vandase a p. Hudečka,
že dali dvacetileté Lilii kolečka.
Dnes je v rukou pí. redaktorky, dámy,
aby kolečka byly dobře namazány.
Potom se může výhledově stát,
že v budoucnu jubilea nebudou končit cet,
ale sát. 

6. - 10. místo - báseň L17 – autor Miroslav Havran
Cena: Noc pro 2 osoby v penzionovém pokoji
v zámeckém pivovaru věnuje EŠC

Když v podvečer se slunce za obzor skryje, 
je vhodný čas si přečíst výtisk Lilie, 
číst jak je v Litomyšli krásně
a to je doba napsat alespoň kousek básně. 

6. - 10. místo - báseň L23 – autorka Milena Vorlíčková
Cena: Permanentka do fitness od Real Gym Nedošín

Vhodnější, než cibuli, 
je přinést své milé lilie.

6. - 10. místo - báseň L20 – autorka Milena Vorlíčková
Cena: Poukaz na masáž v hodnotě 200 Kč
od Real Gym Nedošín

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

6. - 10. místo - báseň L22 – autorka Dana Šedá
Cena: Poukázka v hodnotě 250 Kč na úpravu účesu
od Salonu Femina - Gabriela Tesařová na Dukelské ul.

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

Čí je krásná Litomyšl a Klášterní zahrady?
NAŠE.
A čí je dvacetiletá LILIE?
NAŠE.
NAŠE přání je, aby po další léta
nám LILIE sdělovala, jak Litomyšl vzkvétá. 

1
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Výzva „Děkujeme, odcházíme“ vyvrcholila s koncem roku 
S koncem roku se stále intenzivněji ozývala výzva léka-
řů „Děkujeme, odcházíme“, která zasáhla celou repub-
liku. Sympatizanti výzvy avizovali hromadné výpovědi.
V Pardubickém kraji se dokonce začaly šířit zprávy
o možném zavírání některých nemocnic a přesunech
lékařů. Vedení zdravotnických zařízení hovořila o kri-
zových scénářích.
V Litomyšlské nemocnici výzvu „Děkujeme, odchází-
me“ podpořilo 20 procent doktorů. „V této chvíli nemá-
me na stole žádné výpovědi. Čekáme na postup našich
lékařů,“ uvedl začátkem prosince ředitel Litomyšlské
nemocnice, a.s. MUDr. Libor Vylíčil. Podle jeho slov se
vedení zdravotnického zařízení snaží dlouhodobě
komunikovat s odbory a udržet sociální směr. „Vždy
jsme se domluvili,“ dodává ředitel. Ovšem výpovědi
měly být nemocnicím zasílány centrálně. „Podepsané
výpovědi se budou stahovat do centrály a přes právníka
budou předávány do jednotlivých nemocnic,“ vysvětlu-
je předseda Místní organizace Lékařského odborového
klubu – Svazu českých lékařů (MO LOK-SČL) v Litomyš-
li MUDr. Vít Heblt. „Z vedení LOKu jsem dostal návrh
znění výpovědi, a ta se zpracovávala do podoby
pro naši nemocnici,“ sdělil Vít Heblt a dodal: „V přípa-
dě, že se pan ministr bude chovat tak jako dosud, pak
se výpovědi začnou rozesílat jednotlivým managemen-
tům.“ To měl učinit právník koncem prosince. 
„Hrozbu lékařů, že odejdou do ciziny, nebereme
na lehkou váhu. K výzvě „Děkujeme, odcházíme“ se
skupiny lékařů připojily ve všech nemocnicích, včetně
litomyšlské, ale dosud ani jeden lékař fakticky nepodal
výpověď. Pokud by k tomu přece jen došlo, museli
bychom situaci řešit, ať už by se jednalo o kteroukoliv
nemocnici v kraji. Ovšem vyvozovat jakékoliv závěry by
bylo v tuto chvíli neseriozní jak k lékařské, tak přede-

vším k laické veřejnosti. Problém, na který lékaři pou-
kazují, není řešitelný z úrovně kraje, ale pouze z úrov-
ně státu. Kraj žádné nemocnice uzavírat nechce. Bez
lékařů se ale léčit nedá, to by si měla uvědomit přede-
vším vláda,“ uvedl v prosinci hejtman Pardubického
kraje Radko Martínek. Ministrovi zdravotnictví České
republiky Leoši Hegrovi byl zaslán následující dopis:  
Vážený pane ministře, dovolujeme si Vás informovat, že
akce „Děkujeme, odcházíme“ má v Pardubickém kraji
masovou podporu lékařů ve všech pěti akutních nemoc-
nicích. Lékaři považují svou stávající situaci a zejména
její neřešení za nadále neudržitelné a hodlají svůj protest
vyjádřený podáním výpovědi dovést do konce. My, níže
podepsaní představitelé Pardubického kraje, města Par-
dubic a ředitelé nemocnic Pardubického kraje, považuje-
me požadavky lékařů za oprávněné a vyzýváme Vás
k urychlenému řešení tohoto problému. Protest není řeši-
telný z hlediska zřizovatele krajských nemocnic ani vede-
ní jednotlivých nemocnic. Problém tohoto rozměru je
možné řešit pouze na úrovni vlády a ministerstva.
Vážený pane ministře, dovolujeme si Vás upozornit, že
pokud nedojde k jednání s lékaři a dojde ke skutečnému
podání výpovědi, nejsme schopni zajistit akutní ani nea-
kutní zdravotnickou péči v Pardubickém kraji.
Proto Vás znovu ještě jednou zdvořile žádáme o urychle-
né řešení nastalé situace.
S úctou
Mgr. Radko Martínek v. r., hejtman Pardubického kraje;
MUDr. Štěpánka Fraňková v. r., primátorka města Pardu-
bic; Mgr. Markéta Tauberová v. r., radní zodpovědná
za zdravotnictví; Ing. Josef Šimurda v. r., ředitel Pardu-
bické krajské nemocnice, a.s.; MUDr. Pavel Havíř v. r.,
ředitel Svitavské nemocnice, a.s.; MUDr. Tomáš Vondrá-
ček v.r., ředitel Chrudimské nemocnice, a.s.; MUDr. Libor

Vylíčil v.r., ředitel Litomyšlské nemocnice, a.s.;
MUDr. Josef Hájek v. r., Orlickoústecká nemocnice, a.s.
Ovšem pokud by k odchodu lékařů došlo, což by se
stalo k 1. březnu, pak zřejmě čekají nemocnice krizové
scénáře. Pokud nebudou oddělení schopna zajistit pro-
voz, bude se uvažovat o jeho omezení. Dokonce je zde
možnost oddělení úplně zavřít. „Zadání v naší lokalitě
je, udržet maximálně chod nemocnice. Zřizovatel, tedy
Pardubický kraj, musí říci, jakým způsobem chce, aby-
chom nemocnici vedli,“ vysvětluje ředitel Libor Vylíčil
a pokračuje: „Usnesením zastupitelstva kraje, eventu-
elně zasedáním valné hromady nemocnice je možné
určit, jaké budeme provozovat obory a jaké obory
budeme utlumovat. Hejtman Radko Martínek k tomu
říká: „Ke krizovému scénáři bychom museli přistoupit
až v případě dramatického vyhrocení situace.“
Nejistá situace však zneklidňovala především zaměst-
nance Litomyšlské nemocnice, kteří tento stav zažívali
již podruhé v krátké době. Negativní vliv dopadal také
na potencionální zájemce o práci. „Naši zaměstnanci,
a není jich málo, se cítí trošičku nervózní,“ potvrdil
Libor Vylíčil.
Výzva „Děkujeme, odcházíme“ je bojem lékařů za vyšší
platové ohodnocení. Podle jejich slov jde ale také o boj
za pacienty. V České republice si lékař nevydělá tolik,
kolik v zahraničí. Tam by zřejmě směřovaly kroky mla-
dých a jazykově vybavených doktorů. Další možností je
práce v ambulantní sféře. V prosinci se k výzvě připoji-
lo již přes 4 000 lékařů z celé republiky.              

Po uzávěrce:
V Litomyšlské nemocnici podalo výpověď šest z 81
lékařů. Dle dostupných informací je to nejnižší počet
výpovědí lékařů z celého Pardubického kraje. Součas-
nou situaci řešili ředitelé nemocnic s hejtmanem Radko
Martínkem na setkání 3. ledna, na kterém se dohodli
na jednotném postupu. Setkání s řediteli nemocnic
budou probíhat každé pondělí až do vyřešení krizového
stavu.                                                                                -bj-

Projekt revitalizace Regionálního
muzea v Litomyšli dostal zelenou

centrem. „Když jsme hledali původní dokumentaci,
tak jsme zjistili, že už v 70. letech byl druhý vstup
zamýšlený,“ prozradil Roman Košek. Realizací projek-
tu by mělo dojít k rozšíření návštěvnických prostor,
budova získá základní předpoklad pro práci se všemi
skupinami návštěvnické veřejnonosti. „Dnes je to
stále škola z Jiráskových časů. Pokud má objekt plnit
veřejnou funkci, musí být něčím jiným než školou,“
říká k tomu ředitel. Revitalizací veřejného prostoru
pod budovou muzea vznikne nový venkovní výstavní
prostor, například pro sochařskou expozici pod širým
nebem. V dalších prostorách budou sály pro expozice
a výstavy, depozitář a obslužný prostor, pracoviště
pro práci s veřejností, vzdělávací prostory, muzejní
klub, studovna, archiv a knihovna, pracovny, dílny,
sklady a depozitáře.  
V Regionálním muzeu v Litomyšli zatím stále probíha-
jí výstavy. „Budeme fungovat asi ještě půl roku. Před
námi je výběrové řízení na dodavatele,“ sdělil Roman
Košek. Do 9. ledna je k vidění výstava Bible očima
světa – svět očima bible. Od 11. ledna bude následovat
projekt Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrza-
vým, po něm přijdou Krasavci měsíčního svitu.

-bj-, vizualizace Ing. arch Josef Pleskot

Projekt Revitalizace historické budovy Regionálního
muzea v Litomyšli (RML) dostal zelenou. Po měsících
netrpělivého čekání, zda se projekt vůbec uskuteční,
se v muzeu mohou radovat. K zahájení stavebních
prací zřejmě dojde v polovině letošního roku. Celkové
způsobilé výdaje projektu dosáhnou 87 milionů korun.
Zdálo by se, že projekt revitalizace muzea je součástí
projektu revitalizace zámeckého návrší. Odlišné je
však financování. Pardubický kraj, který je zřizovate-
lem RML, žádal o finance z Regionálního operačního
programu (ROP) NUTS II Severovýchod. „Pokud nějaký
celek (projekt Revitalizace zámeckého návrší, pozn.
red.) získá tolik peníze z Integrovaného operačního
programu (IOP), tak projekty, které by ho podporovaly
z ROPu, mají přednost a jsou na ně vyhlášeny speciální
výzvy. To se stalo právě v případě RML,“ vysvětluje
ředitel muzea Mgr. Roman Košek. 
Autorem projektu revitalizace budovy muzea je
Ing. arch. Josef Pleskot. „Oslovili jsme jej v roce 2006
a našli jsme společnou řeč. Celé to pochopil tak, jak to
zamýšlíme,“ říká ředitel muzea. Přestavbou objektu
bývalého piaristického gymnázia dojde k zprůchodně-
ní budovy z obou stran, tedy i z ulice B. Němcové.
Tento záměr spojí centrum města se zámeckým návr-
ším. Muzeum získá foyer s muzejním informačním

Změna agendy
odboru místního
hospodářství
Počínaje 1. 1. 2011 dochází ke změnám agendy
v působnosti odboru místního hospodářství Městské-
ho úřadu Litomyšl. Nově bude tento odbor vykonávat
funkci „silničního správního úřadu“ na silnicích II.
a III. tříd. 
Jedná se především o povolování zvláštního užívání
komunikací (nejčastěji např. zásahy do tělesa komuni-
kace), uzavírek a stanovení dopravního značení. Tato
agenda byla dosud vykonávána odborem dopravy.
Dojde tedy ke sloučení výkonu státní správy na míst-
ních komunikacích (komunikace ve vlastnictví Města
Litomyšl) a silnicích, ležících ve správním obvodu
pověřeného úřadu (komunikace ve vlastnictví Pardu-
bického kraje). 
Vzhledem ke zlepšení orientace klientů úřadu dojde ke
změně názvu odboru na „odbor místního a silničního
hospodářství“. Sloučenou agendu bude nově vykoná-
vat Bc. Tomáš Rádek, tel.: 461 653 363.

Pavel Jiráň,vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

Reportáže litomyšlské kabelové televize můžete vidět
také na internetových stránkách www.cms-tv.cz.
Podívejte se například na:
•Ďáblova bible z 13. století vystavena v Litomyšli
•Děti dětem: Hledání talentů v dětských domovech
•Nový kostel Církve bratrské v Litomyšli otevřen
•Bazar vydělal na židle do kostela
•Univerzita 3. věku: Dokud nás to baví nebo nás  

nerozdělí smrt

“kabelovka” na internetu
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Vánoce
na zámku byly
rodinné
Nultý ročník akce nazvané Vánoce na zámku se usku-
tečnil v sobotu 18. prosince. Několik hodin vánoční
atmosféry dokreslovaly nazdobené vánoční stromky,
kapři v kádích, vůně svařeného vína a koledy. Připra-
veny byly dílny pro šikovné děti, hraná pohádka a vše
vyvrcholilo vyhlášením vítězného vánočního stromu. 
Vánoce v Litomyšli se obvykle odehrávají na Smetano-
vě náměstí. Organizátoři, kterými byli Evropské školi-
cí centrum (EŠC), státní zámek a Smetanova Litomyšl,
však chtěli využít romantické renesanční památky.
Do karet jim nahrával také fakt, že se poslední advent-
ní sobotu v Litomyšli nic nekonalo. „Říkali jsme si, že
by byla škoda zámek nerozehrát vánočně,“ říká ředi-
telka EŠC Ing. Jana Macková a dodává: „Akci jsme ale
nechtěli koncipovat jako uměleckou prezentaci sborů,
ale jako rodinné litomyšlské Vánoce.“ Organizátoři
navíc oslovili další firmy a instituce, které přispěly
svým dílem. „Přizvali jsme Rybářství Litomyšl, které
poskytlo kádě s kapry. Naděje řekla, že půjde
do workshopů s dětmi. V kongresovém sále se tedy

vyráběly ozdoby a svíčky. Základní umělecká škola
(ZUŠ) B. Smetany nabídla svoje dětské sbory ke kole-
dám,“ popisuje spolupráci Jana Macková. Pro děti byla
připravená krátká pohádka v podání dramatického
oboru ZUŠ. Na chvíli se zastavil také sbor Vlastimil.
Nejvíce nabito bylo dopoledne. Děti lákala především
kádě s kapry a kupy sněhu, na nichž mohly dovádět.
Rodiče pak zamířili k svářáčku či medovině. 
Proto, že Vánoce na zámku měly být především pro děti
a jejich rodiče, rozhodli se organizátoři zapojit také
mateřinky. „Každá školka o den dříve dostala dva
vánoční stromečky, které stály na nádvoří mezi arká-
dami. Měly je za úkol nazdobit tím, co samy vyrobily.
Druhý den pak mohly děti přijít s rodiči a ještě stro-
mečky dozdobit,“ sděluje ředitelka EŠC. Na základě
jejich úsilí nakonec organizátoři vylosovali vítěze.
Stala se jím 1. mateřská škola (Zámecká) s jablíčkovým
stromečkem. „Paní kastelánka slíbila, že vítězné škol-
ce připraví prohlídku zámkem,“ prozradila k výhře
Jana Macková. 
Na druhém nádvoří navíc stál další strom, na jehož
výzdobě se mohl podílet kdokoli, kdo přišel s nějakou
ozdobou. Litomyšlané tak měli příležitost nazdobit si
svůj vlastní strom a přitom strávit příjemné chvíle
ve vánoční zámecké atmosféře. Již nyní se můžeme
těšit na další, první ročník.       Text a foto Jana Bisová

Litomyšl „učí“, jak dělat 
moderní architekturu

Bohatý památkový fond, ale také kvalitní moderní
architektura. To je město Litomyšl, které si právě díky
soudobému stavitelství vysloužilo spojení, známé
po celé republice – Litomyšl, město moderní architek-
tury. Dlouhodobá snaha radnice tedy přináší ovoce,
jež nyní sklízí v podobě návštěv odborníků nebo třeba
zástupců jiných měst. Ve středu 8. prosince, například
přijela delegace ze zlínského magistrátu, aby se
dozvěděla, jak „dělat moderní architekturu“.  
„Chtěli se od nás poučit a poradit. Ukázali jsme jim pří-
klady, jak jsme tady postupně stavěli,“ uvedl emeritní
starosta Litomyšle Ing. Miroslav Brýdl, který se velkou
měrou zasloužil o moderní architekturu ve městě.
„Ptali se nás na systém, jak vybíráme projektanty, sta-
vební dozor, dodavatele apod. My jsme se podělili o své
zkušenosti a oni si z toho musí vzít svoje,“ doplnil
Miroslav Brýdl. Ovšem zástupci zlínského magistrátu,
mezi kterými byl nejen primátor, ale také radní
a architekti, nepřijeli nepřipravení. Již dopředu zhléd-
li některé prezentace, takže se již jeli podívat a zeptat
na konkrétní věci. „Setkání splnilo naše očekávání

a jsem zvědavý, jak dalece se nám všechno podaří, pro-
tože Zlín je samozřejmě mnohem větší než Litomyšl,“
sdělil primátor MUDr. Miroslav Adámek a dodal: „Líbí
se mi, že můžeme přebrat něco, co už funguje a nemu-
síme nic pracně vymýšlet. Tady vidíme, že to funguje
i v praxi.“ Primátor také ocenil myšlenku architektury,
která na sebe navazuje a pokračuje i celá léta. „Má
nějakou vizi třeba na dalších dvacet let. Nejvíce se mi
však líbí, že tady vidím tři starosty, kteří normálně
spolupracují a není mezi nimi žádná zášť,“ podělil se
o dojmy primátor, který doufá, že se ve Zlíně podaří
alespoň nastartovat dlouhodobou vizi, na níž by další
mohli navázat. 
V posledním desetiletí 20. století vyrostlo v Litomyšli
několik ukázek kvalitní moderní architektury. Posta-
vena byla nová III. základní škola podle projektu
brněnské kanceláře Burian-Křivinka. Počet sportov-
ních zařízení se rozrostl o Městskou sportovní halu
u III. ZŠ (Burian-Křivinka) a tenisovou a squashovou
halu (P. Hrůša, P. Pelčák). Z těch novějších objektů jde
především o nedávno otevřený krytý plavecký bazén,
který doplnil celý sportovní areál na Černé hoře. Sta-
věli a nadále se stavějí nové byty – například bloky
moderních bytových domů u nemocnice od architek-
tů M. a V. Rudiše a podle plánů J. Pleskota. V moder-
ním, ovšem k historickému prostředí citlivém duchu,
se nesou i úpravy jádra města - rekonstrukce zádlažeb
na Smetanově a Toulovcově náměstí i v okolních uli-
cích, „jezdecké schody“ u kostela (vše Burian-Křivin-
ka) nebo nová ulička pod zámkem (arch. Zdeňka
Vydrová). Nejvýraznější stavební akcí tohoto druhu
byla nepochybně úprava Klášterních zahrad. „Litomyšl
je v České republice spojená s termínem malé Švýcar-
sko. My jsme tady říkali, že jsme se jezdili dívat
na architekturu do ciziny. Ostatní říkají, že se jezdí
dívat do Litomyšle,“ řekl na závěr Miroslav Brýdl.

Text a foto Jana Bisová

Vlevo primátor Města Zlína MUDr. Miroslav Adámek. 

Milá ex excelence, raději ale vážně,
Mirku, kamaráde!
Chápeme, že je nezvyklé Ti psát v době SMS, telefonu, e-pošty a tak podobně, ale
chceme Ti něco sdělit, zcela vážně, důrazně a také trvale!
Tedy, děkujeme Ti za vše, co jsi pro Litomyšl (a tedy i pro nás, částečné Litomyšlany)
udělal! Není toho málo a my (a nejen my) to víme a nebudeme vypočítávat (tolik papíru
a času zase nemáme). Jednou, a to je bez diskuse, bude v městě L tvá pamětní deska
a ulice s Tvým jménem. Leč doba musí uzrát a lidé mít odstup a porovnání.
Byl jsi dlouho otcem města - města, které se znovu obrodilo pod Tvým vedením
a nyní je možná na prahu dospělosti, jistě však v pubertě, se vším, co k ní patří, včetně
„negace“ otce.

Někdo řekl: „politiku každý dělá proto, aby na konci prohrál, s výjimkou těch, kteří
včas odejdou, ale ukažte mi někoho, kdo to udělal.“ 
My dodáváme, v roce čtyřicátém pátém, na prahu vítězství, Britové odkopli Churchilla,
a to ti možná Winston nesahá po paty!
Ale vážně, udělal jsi mnoho, kdo není blb, to ví, a my dva směle a nahlas prohlašujeme: 

Miroslav Brýdl se zasloužil o Litomyšl!
Marcela a Štěpán Režovi, Praha, Litomyšl

Od voleb uplynulo trochu času, vyšly dvě Lilie a my se z nich nedozvěděli, že by
nějak (s výjimkou D. Brýdla) bylo poděkováno panu Miroslavu BRÝDLOVI za dvacet
let práce pro Litomyšl. 
Cítíme tedy povinnost nerespektovat vůli M. Brýdla a zveřejnit dopis, který jsme
mu bezprostředně po říjnových volbách poslali. 
Tedy zde je.

PLACENÁ INZERCE
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Novostavba má dvě nadzemní podlaží. První podlaží
otevírá bezbariérový vstupní vestibul, dále je tu pra-
covna (zároveň hostinský pokoj se sociálním záze-
mím), dvě klubovny, sociální zařízení (i pro
vozíčkáře), kuchyňka, úklidová místnost, sklad,
kotelna a víceúčelový sál
pro zhruba 180 lidí. Ve dru-
hém podlaží je šatna, byt
rodiny kazatele, kotelna
a sklad náležící k tomuto
bytu. Denní osvětlení vel-
kého sálu je dáno proskle-
nou boční stěnou;
zahloubení do terénu počí-
tá se specifickým umělým
osvětlením, doplněným
podlahovými halogeny.
Celé osvětlení je
koncipováno tak, aby nejen
osvětlovalo prostor v době
nedostatečného denního
světla, ale aby zároveň
nasvětlení podtrhlo a zvý-
raznilo konstrukční prvky
a linie stavby. Interiér vel-
kého sálu navíc doplňují
umělecká díla z rukou
výtvarníka Karla Malicha.
Jedná se o oltářní plastiku
v podobě kruhů, stůl Páně
a kazatelnu. „Tyto dva
kruhy – bílý a černý – jsem
už měl před rokem a půl
na výstavě v galerii Zdeňka
Sklenáře. Pak jsem si je
pověsil doma a nevím, proč
mě přitahovaly, abych se
na ně občas díval. Zdálo se
mi, že černá s bílou vibrují,
je mezi nimi nějaké světlo.
Když mě pak Zdeněk Skle-
nář požádal, abych udělal
tento kostel, tak jsem vyšel
právě z těchto kruhů,“ pro-
zrazuje Karel Malich
a pokračuje: „Když už jsem
si řekl, že z toho vyjdu, tak
jsem najednou viděl stůl
a kazatelnu, takže jsem nic
nevymýšlel.“ Dalším umě-

leckým dílem, tentokrát z dílny předního českého
skláře Václava Ciglera je skleněný kříž. Ten je osazen
na střeše kostela a kolemjdoucí má pocit, že stavba
skutečně sahá až do nebe. Skromně v pozadí stojí
galerista Zdeněk Sklenář, který Karla Malicha i Václa-
va Ciglera do Litomyšle přivedl. „Ten způsob, kterým

Malich a Cigler vyjádřili
vlastní zobrazení pocitu,
který věřící člověk má pro-
žívat, je usměrněno smě-
rem do budoucnosti. Má
naplnit očekávání těch,
kteří v současné době žijí
informačními technologie-
mi. Je to vlastně umění
nových generací. Věřím, že
ti, kteří prožijí proměnu
toho vnímání nejen umě-
leckého díla, ale celého
sakrálního prostoru, tak
mohou být jaksi osloveni
zcela novým způsobem
nového vnímání,“ míní
Zdeněk Sklenář. Nový kos-
tel má navíc v budoucnu
doplňovat zvon, jehož
autorem bude výtvarník
Federico Díaz, v Litomyšli
známý památníkem Zdeňka
Kopala Dvojhvězda. Vyrá-
bět jej bude světově známá
zvonařská dílna z Brodku
u Přerova. 
Kostel Církve bratrské však
nebude sloužit pouze věří-
cím. „Máme podepsanou
smlouvu s městem, že zde
bude rozlučková místnost.
Už jsou zde naplánované
určité aktivity. Snad mohu
prozradit, že proběhlo jed-
nání s Markem Najbrtem,
režisérem filmu Protektor,
který by zde chtěl tento
film promítnout a je ocho-
ten o něm hovořit s diváky.
Těch aktivit ale bude celá
řada,“ informuje Daniel
Smetana.         Jana Bisová

foto František Renza
a Jana Bisová
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Nový kostel Církve bratrské 
slavnostně otevřen

Zakládací listina Nového kostela
Církve bratrské v Litomyšli
Stavba Nového kostela Církve bratrské
v Litomyšli byla od počátku založena
na duchovní jednotě lidí dobré vůle.
Navzdory hospodářské krizi vedl Bůh toto
dílo až do jeho zdárného dokončení.
Na základě jedinečné zkušenosti se stav-
bou tohoto kostela si dovolujeme vzkázat
budoucím generacím tato slova: „Velká díla
vznikají překonáváním osobního a spole-
čenského strachu, reálnou vyhlídkou věcí
budoucích, duchovní a mezilidskou jedno-
tou, obětavou službou, nadšením
pro krásu, neúnavným přemáháním zla
dobrem, rozhodností, vytrvalostí, ochotou
ustoupit z nepodstatných věcí a především
pak nadpřirozeným Božím přispěním.“
S láskou k těm, kteří přijdou po nás…

Daniel Faifr, předseda Církve bratrské, Dani-
el Smetana – Markéta Smetanová, kazatel
s manželkou, Tomáš Rejman, statutární
zástupce Církve bratrské v Litomyšli, Michal
Kortyš, starosta Města Litomyšl, Zdeněk Frá-
nek, architekt, Jana Macková, stavební tým,
Karel Malich, výtvarník, Václav Cigler, výtvar-
ník, Zdeněk Sklenář, galerista, Jan Kačer,
herec

V Litomyšli dne 4. 12. 2010

„Mám právo (mít)“, vystřídalo závist
k zamyšlení...

„...Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš
dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani
po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu,
vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu...“ (10. přiká-
zání)
V našich úvahách o Desateru se pomalu dostáváme
k jeho závěru. Poslední přikázání si ti, kdo prošli hodi-
nami náboženství, pamatují pod zkratkou: „Nebudeš
závidět...“ Všechny zkratky mají omezenou platnost.
A stejně tomu je i se slovem závist. Základem slovesa
závidět je sloveso „vidět“. Závidí tedy ten, kdo je scho-
pen dohlédnout na majetek druhého člověka. Závist je
spojena se schopností zraku a závist je omezena pro-
storově na oblast, kterou jsem schopen přehlédnout
a prohlédnout.
V 21. století ovšem s takovým výkladem nevystačíme.
Posunula se doba, musíme se posunout i ve výkladu

Desatera. Všichni víme, že se závidět nemá, že je to fuj
vlastnost, všichni to vykládáme svým dětem a vykřiku-
jeme to nahlas mezi sebou. To, abychom neupadli
v podezření z něčeho nekalého. Máme jasno. Už tedy
nezávidíme. Avšak vymysleli jsme si jiné slovní spoje-
ní, které naoko naše sobectví maskuje. Tím spojením
je: „Mám právo (mít)...“
Všichni najednou mají práva a právo mít, právo se
bavit. Lékaři, učitelé, soudci, děti ve školách. Každý
z nás si ostře hlídá své právo. Dnes se vše přepočítává
na výkon a na peníze, nastavili jsme tak společnost.
Jakmile nemáme, pokládá se to za krizi. Ale když já
mám právo mít, pak někdo druhý je bit. To je desáté
přikázání. Je tu také druhý člověk, a tomu máme pro-
spět a nikoliv brát. Nikoliv v první řadě moje nedotknu-
telnost, ale v hlavně posvátnost života toho druhého. 
Günter Wilhelm Grass (nositel Nobelovy ceny za litera-
turu) říká: „…Neodstranili jsme hlad, daří se nám zao-
patřit každého, kdo si zaplatí novou ledvinou. Lze
transplantovat srdce. Telefonujeme bezdrátově. Zemi

obíhají satelity, vymysleli jsme mnohé systémy, ale
neodstranili jsme hlad...“ Jsme tak bohatí, ale druhé-
mu jsme nedokázali pomoci, proč asi?
Pokaždé vstupuji do kostela s posvátnou úctou. Bůh
není sobec, ale dal za člověka naprosto všechno. I svůj
život v Ježíši Kristu. Zřekl se svého výsadního postave-
ní a sestoupil dolů za člověkem. Za tím člověkem,
který by naopak chtěl mít a chtěl by stoupat vzhůru,
a chtěl by tak být novým bohem. Oslovují mě životy
lidí, kteří se dokázali mnoha věcí vzdát a mrzí mě, že
mě často přepadá choroba jménem soběstřednost.
Jako evangelický farář se dokážu obdivovat buddhis-
tickým mnichům, kteří dokážou vyprazdňovat svůj
život jinak než do mísy – chtějí být prosti falešné
touhy.
Nejlepší věci v životě jsou zadarmo, křesťansky řečeno
z milosti. A v tom je 10. přikázání důležité. Nemusíš
dychtit - dostaneš tehdy, když sám něco vydáš.

Petr Peňáz, 
kazatel Českobratrské církve evangelické

Jiří Bílý a jeho hosté
pro Lékaře bez hranic
Dne 17. prosince se uskutečnil v sále Lidového domu
již pátý ročník benefičního koncertu Jiřího Bílého
a jeho hostů, tentokrát na podporu mezinárodní zdra-
votnické organizace Lékaři bez hranic.
Celkový výtěžek benefice činil 26 760 Kč. Po odečtení
režijních nákladů Lidového domu ve výši 5 000 Kč byla
Lékařům bez hranic předána částka 21 760 Kč. 
Poděkování patří všem, kteří s přípravou této akce
pomáhali – firmě Mach, tiskárně H.R.G., Infocentru
Litomyšl, firmě KMTronic s.r.o., Farní charitě Litomyšl
a hlavně návštěvníkům koncertu, kteří zakoupením
vstupenky přispěli výše zmíněné zdravotnické organi-
zaci.                                                                             Jiří Bílý

pozvánky

Tříkrálový večer
Farní charita Litomyšl zve všechny koledníky Tříkrálo-
vé sbírky i ostatní příznivce Víti Marčíka na Tříkrálový
večer, a to v neděli 16. ledna v 19.00 do Lidového
domu. 
Divadelní hra Robinson Crusoe, ve které vystoupí již
zmiňovaný Víťa Marčík, je pořádána jako poděkování
pro všechny koledníky, jenž se zúčastní Tříkrálové
sbírky. Ta se na Litomyšlsku uskuteční v sobotu 8.
ledna. Její výtěžek bude určen na zakoupení nového
automobilu pro Středisko charitní ošetřovatelské služ-
by v Litomyšli.
Pozvání patří nejen koledníkům, kteří při koledování
obdrží pro sebe i svoji rodinu volnou vstupenku, ale
také těm, kteří chtějí strávit příjemný večer. Pro ně je
vstupné: děti a studenti 50 Kč, dospělí 80 Kč.
Těšíme se na vás.                                        Lucie Šteflová

Turnaj v deskových hrách 
V sobotu 29. ledna bude probíhat v Naději od 14.00
turnaj  moderních deskových her. Zváni jsou žáci
a studenti od 9 do 18 let. Soutěžit se bude ve dvou
kategoriích - ve hře Carcassonne a Osadníci z Katanu.
Doporučujeme mladším dětem zvolit hru Carcassonne.
Turnaj je výzvou pro ty, kdo mají rádi logické a strate-
gické hry a chtějí si také zasoutěžit. Vítězové, kteří
obsadí první místa, budou odměněni deskovou hrou.
Pro ty, kdo obsadí druhé a třetí místo, čeká sladká
odměna. Z kapacitních důvodů je třeba se přihlásit.
Přihlaste se co nejdříve, nejpozději však do 27. ledna
v kanceláři Naděje (tel.: 461 618 305, 605 536 764, e-
mail: litomysl@nadeje.cz). Těšíme se na vás.

Jitka Nádvorníková
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Dne 27. listopadu 2010 odložil navždy svoje
housle, noty, dirigentskou hůlku a frak pan
Oldřich Heyl, bývalý dlouhodobý dirigent
pěveckého litomyšlského sboru Vlastimil.
Do Litomyšle přišel z Karlovarského symfo-
nického orchestru a nastoupil na základní
uměleckou školu jako učitel, především
houslí, ale vedl i smyčcový orchestr a dět-
ský sbor. V této době procházel Vlastimil
opakovanou sborovou krizí a pan Heyl se uvolil ujmout
vedení sboru - společně se svou ženou Maruškou, které
tímto také skládáme poctu a dík. Do funkce sbormistra
v tom okamžiku nastoupil člověk, který disponoval
nejen nesmírným muzikantským nadáním, organizač-
ními schopnostmi a neutuchajícím nadšením pro věc,
ale také striktní disciplínou, kterou uplatňoval sám
u sebe a vyžadoval ji i od zúčastněných sboristů
a ostatních muzikantů, kteří se na produkcích podíleli.
Kdo Pana muzikanta Heyla dokázal vnitřně poznat,
uvědomil si, že sbormistrování se ujímá až ve chvíli,
kdy má jasnou představu o podobě a fungování sboru.
Jak pro tohoto člověka typická vlastnost! Trval
na maximálním soustředění pěvců při zkouškách,
dochvilnosti, pořádku v notovém materiálu. Sami pak
s manželkou chodili na zkoušky perfektně připraveni,
s přesnou osnovou práce, kterou je třeba vykonat.
Novým, byť pro některé z nás nepříjemným momentem,
se stalo individuální přezkoušení jednotlivců a jejich
hlasové rozdělení – krok velmi prozřetelný a dalo by se
říci zásadní – ukázalo se totiž, že mnozí zpěváci vůbec
nepatří do rejstříku hlasu, kam se dříve sami nadelego-

vali a už jen tímto krokem se výkonnostní
pěvecký efekt okamžitě dostal do jiné rovi-
ny. Navíc se zpěváci začali mezi sebou vní-
mat z nového úhlu, a také se začali učit
„poslouchat se“ a „poslouchat se navzá-
jem“. Zpěvákům pak byla vštípena nová
zásada: záleží na výkonu a přístupu každé-
ho jednotlivce, nikdo se nemůže schovávat
do houfu, každý má zodpovědnost za výkon

celého sboru.
Díky autoritativnímu vedení „Oldy“ – jinak mu nikdo
neřekl – se sboru podařilo nacvičit řadu náročných
koncertů a doslova s nimi „obrazit“ pěkný kus Evropy
(Německo, Holandsko, Francie): Dvořákovo Te Deum
a Stabat Mater, Ódu na radost v Beethovenově „Devá-
té“, „Rybovku“, Otvírání studánek, operní sbory, pís-
ňové koncerty, vánoční pásma. Pochopitelně, sbor
vystupoval především na domácí půdě, v Litomyšli
a jejím okolí, v Praze a na dalších mnohých místech
naší republiky. Olda neustále navazoval nové a nové
kontakty. Ke sboru dovedl celý zástup mladých začína-
jících profesionálních muzikantů, kteří se tak napůl
stávali „Vlastimilci“ a zarůstali nám nejen umělecky,
ale i lidsky pod kůži - tam a hluboko do našich srdcí
a vzpomínek nám také již natrvalo zarostl Olda!
Olda! Osobnost, kamarád, muzikant s absolutním slu-
chem, srandista, obrovský pracant. Člověk, který nikdy
a v ničem nezklamal naši důvěru, na kterého bylo spo-
lehnutí. Člověk, který když loni 29. listopadu nepřišel
na oběd do školní jídelny, kde jsme byli zvyklí se s ním
poslední dobou pravidelně potkávat, tak nám tam pro-
stě chyběl… 
Jako každý z nás byl jistě chybující, to je lidské. Také
ne vždy zvolil ten nejsprávnější způsob komunikace,
respektive, ne vždy si uvědomil, nakolik je jeho
momentální partner v jednání schopen „uchopit“ jeho
směřování a vize. I to bývá typická vlastnost člověka,
jehož pohnutky a životní kroky jsou vedeny těmi nej-
čistšími úmysly a směřovány k naplnění duší. Bohužel,
ne vždy to všechny oslovené duše pochopí…
Historie nám potvrzuje, že mnohé osobnosti nebyly
dobou, ve které žily a pracovaly, pochopeny a doceněny.
My, kteří jsme měli tu čest mít Oldu nejen za svého sbor-
mistra, ale za svého kamaráda, čehož si nesmírně cení-
me, a znali jsme tedy různé roviny jeho nadání,
obětavosti a ducha, si myslíme, že v tomto ohledu mu
za jeho života zůstala Litomyšl hodně dlužna. Doufáme
ale, že díky svým četným hudebním aktivitám a realiza-
cím se tento fakt jeho myšlenek nedotkl a víme jistě, že
žil nádherný muzikantský život, který naplňoval do pun-
tíku, učil a rozdával ho kolem sebe – co víc si muzikant
může přát!
Oldo, kamaráde, ne že jsme „měli“, ale „máme“ Tě rádi!

obě Dany, Jiří a Petr Slabí

Přání, vzpomínky
a poděkování

Zaměstnanci I. mateřské školy - „zámecká“ přejí
všem našim  dětem, rodičům a prarodičům hodně štěs-
tí, zdraví a pohody v roce 2011. Jsme rádi, že nám
důvěřujete.                                  V. Borovičková, ředitelka

Ráda bych tímto poděkovala a popřála všem členům
Sdružení pro lidi s mentálním postižením (SPMP) o.s.
v Litomyšli hodně zdraví, štěstí a elánu do dalších
aktivit. Děkujeme také našim sponzorům a všem, kteří
s námi spolupracují, za podporu, vstřícnost a pocho-
pení. Velice si toho vážíme.

V. Borovičková, SPMP o.s. Litomyšl
Dne 28. ledna by se naše maminka Matylda Štykso-

vá dožila 100 let. Stále na ni vzpomínáme se slovy:
Pro nás jsi neodešla, naše drahá maminko, pro nás
budeš žít v každém kvítku růže, které jsi tolik milova-
la. Pro nás jsi byla ten nejvzácnější lidský skvost plný
optimismu, energie a lásky. 

za všechny pozůstalé dcera Eva Duchnová 
Děkujeme Radě města Litomyšle za zohlednění

některých našich připomínek při stanovení podmínek
prodeje parkovacích známek pro rok 2011. Věříme
tomu, že budou přínosem ke spravedlivějšímu nasta-
vení systému pro všechny občany. Do budoucna bude-
me rádi spolupracovat s vedením města na jeho dalším
zdokonalování.

za Litomyšlský Patriot o.s. Ing. Josef Šimek

Třetí běh projektu Připraveným štěstí
přeje začíná již v lednu

„Připraveným štěstí přeje“, to je výstižný název projek-
tu, jehož realizátorem je Rodinné centrum Litomyšl.
Projekt, který je financován z prostředků Evropských
strukturálních fondů prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpo-

čtu ČR, je příležitostí pro rodiče s malými dětmi, kteří
se buď chystají po rodičovské dovolené k návratu
na trh práce, anebo již pracují a setkávají se s obtížný-
mi situacemi, které slaďování rodinného a pracovního
života přináší. Další běh tohoto ojedinělého projektu
začíná letos v lednu a bude trvat do května. Projekt
nabízí 40 hodin počítačového kurzu, tři pobytové tří-
denní vzdělávací bloky a jeden jednodenní vzdělávací
blok, který účastníci absolvují spolu s partnery. Při
pobytovém vzdělávání si účastnice osvojují dovednos-
ti potřebné k slaďování rodinného a pracovního života
a dovednosti potřebné na trhu práce.
Chcete-li se o projektu dozvědět víc, informace najde-
te buď na stránkách www.pripravenymstestipreje.cz
nebo kontaktujte koordinátorku projektu, kterou je
Jana Černochová, tel.: 774 03 05 88, e-mail: jana.cer-
nochova@pripravenymstestipreje.cz.

Petra Benešová

Poslední rozloučení s panem Oldřichem Heylem se konalo
v sobotu 4. prosince v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Ústí nad Orlicí. Kostel zaplnily kromě pozůstalých i stovky
přátel zesnulého z Litomyšle a mnoha hudebních institucí,
zejména sborů, z celé republiky. Smuteční mši svatou celeb-
roval královehradecký biskup Josef Kajnek, za Město Lito-
myšl a Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany se
rozloučil Vojtěch Stříteský.                           Foto: Jiří Mikyska

Společenská
kronika
Slova moudrých: Komukoli prospěti můžeš, pro-
spívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a pro-
spívati je vlastností povah vznešených.

J. A. Komenský

V obřadní síni byli slavnostně přivítáni noví
občánci města:
Milan Škraňka, Jan Horáček, Matias Tivodar,
Šimon Edlman, Radovan Fila
Rodičům přejme hodně radosti nad dětskými
úsměvy.

Své významné životní jubileum v prosinci
oslavili naši občané:
80 let – Marie Jiskrová, Marie Jeníčková, Eva
Švecová, Josef Toman, Bohumil Hladík
85 let – Marta Škeříková, Jarmila Chládková
90 let – Růžena Konečná, Františka Cennerová,
91 let – Alois Lána
92 let – Božena Jouklová
93 let – Vlasta Navrátilová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
František Bezděk, Sloupnice – Michaela Hubin-
ková, Sloupnice, Milan Paroulek, Polička –
Romana Jedličková, Polička, Jan Hikele, Svita-
vy – Pavla Lišková, Javorník, Roman Koudelka,
Přelouč – Zuzana Nováková, Pardubice, Jakub
Černý, Plzeň – D. F. Digilevič, Bělorusko, Jan
Mazák, Opatovec – Helena Buzová, Červený
Kostelec, A. F. M. Monot, Francie – Jitka Fajg-
lová, Ústí nad Orlicí
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Marií Vyčítalovou (93 let), Irenou Kobylkovou
(85 let), Františkem Doležalem (70 let), Emilií
Gabrlíkovou (79 let), Blaženou Motyčkovou
(96 let)
Vzpomínáme.                      Věra Kučerová, SPOZ

Oldřich Heyl žil nádherný 
muzikantský život

Zpěváci pozor
Mladí, nadějní a talentovaní hoši, kterým nechybí
chuť kultivovat pěvecké nadání, jež jim bylo dáno
do vínku, a kteří se chtějí stát členy pěveckého sboru
pedagogické školy Litomyšl KOS, hlaste se sbormistro-
vi Milanu Motlovi (motl.milan@seznam.cz). Kosáci
nové zájemce přijmou s otevřenou náručí. Podmínka:
CHUŤ ZPÍVAT, disciplína, respekt, slušnost, ohledupl-
nost, píle. Jistá dávka humoru výhodou!

Zuzana Fruniová
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Vyprávění o litomyšlských domech – 49. část
ských legií. Prý se též zasloužil o stavbu železnice
z Chocně do Litomyšle.
Adolfův syn Karel, zanícený divadelní ochotník, hrá-
val v mnohých divadelních kusech u Černého orla
a v divadelním sále na „Karlově“, kde se začalo hrát
roku 1873. Karel Popler vynikal nad ostatními zdatný-
mi ochotníky jako skutečně velmi nadaný herec.
Dostalo se mu uznání od přední české herečky Otilie
Sklenářové - Malé, která v Litomyšli dvakrát vystupo-
vala.
Druhý syn Otto se narodil 18. března 1855 a byl učite-
lem nejprve na dívčí, pak na chlapecké škole a součas-
ně na škole řemeslnické. Byl dlouholetým předsedou
pěveckého spolku Vlastimil a psal hudební referáty
a své vzpomínky do regionálních časopisů. Vynikal též
jako deklamátor při veřejných vystoupeních a účastnil
se jako statista natáčení filmu Filosofská historie
v roce 1937 (režisér Otakar Vávra). V letech 1918-1930
byl výborným kronikářem města Litomyšle. Zemřel 17.
ledna 1940 a je pochován na litomyšlském hřbitově
(hrob 72-73/VIII).
Dům v roce 1895 koupila obec a zřídila zde kuchyň,
kde se vařila polévka pro chudé. 
Vedlejší dům čp. 150 byl roku 1651 přestavěn Janem
Fridrichem hrabětem z Trautmannsdorfu jako špitál
pro dvanáct chudých občanů z panství. Byl zřízen
hned vedle městského špitálu v čp. 151.
Domy čp. 149 a 150 byly v roce 1913 zbořeny a na jejich
místě byla postavena nová budova zemské řemeslnic-
ké školy. Je to jednopatrový objekt se secesní fasádou,
kterou zdobí v horní části nad okny prvního patra
ve fasádě symboly tehdejší školy. Škola ve školním
roce 1919-1920 nesla název Zemská odborná škola
pro zpracování dřeva a kovů v Litomyšli. Škola zde síd-
lila do roku 1929, kdy se přestěhovala do nového
moderního školního areálu s bohatým dílenským záze-
mím. Na svou dobu velkoryse řešený objekt je dílem
pražského projektanta architekta Karla Tymicha.
Po uvolnění budovy zde vznikla dílna Rudolfa Sladku-
se. Šilo se zde převážně pánské prádlo. Zaměstnání
zde našlo na čtyřicet švadlen. Firma prosperovala až
do čtyřicátých let. V roce 1942 majitel s manželkou
a synem byli jako židé odvezeni do koncentračního
tábora, kde všichni zahynuli.

Připravila Alena Randáková

„kosárny“ bylo oznámeno písemně chrudimskému
„Prahnízdu“. Hostinský Hynek Vandas se stal pro spo-
lek rytířem Soudkem z Bryndalovic. I ostatní členové
měli své přezdívky. Spolek se zde scházel do roku
1898. Odtud přesídlil do hostince „Ráj“ a pak do res-
taurace „Zlatá hvězda“, kde se členové scházeli až
do zániku spolku v roce 1903.
Pro letní posezení hostů byla upravena také vyvýšená
zahrada s altánem. V září roku 1912 se „U Hroznu“
sešla společnost, která odsouhlasila založení amatér-
ského hudebního orchestru, za řízení učitele a hudeb-
ního skladatele Františka Vognera.
V době 1. světové války roku 1917 Hynek Vandas hos-
tinec „U Hroznu“ prodal. Zemřel roku 1931 ve věku 87
let. Pohostinství zde už nikdy nebylo obnoveno.
Při rozsáhlé přestavbě zadního traktu budovy začát-
kem 70. let 20. století byly odkryty zbytky staré
zástavby. Dvoupodlažní kamenné zdivo s různými kle-
nebními oblouky, výklenky a chodbami svědčí o zbyt-
ku stavby mezi domem čp. 147 a dnešním klášterním
kostelem „Nalezení sv. Kříže“. Ve zdivu je vložen velký
kamenný blok, na kterém byl vytesán letopočet 1628,
písmena MP a drobný reliéf nahoře s korunkou. Snad
jde o zbytky starého kostela P. Marie nebo bašty kost-
kovského horního města.
Dům čp. 149-150 - Byly to původně dva samostatné
domy v tehdejší „Podfortní ulici“. Dům čp. 149 patřil
kloboučníkovi Adolfu Poplerovi, který přišel jako dítě
se svým otcem Vojtěchem do Litomyšle roku 1817
z Lanškrouna. Adolfův bratr Jan žil později ve Vyso-
kém Mýtě. V roce 1848 byl krajským velitelem student-

Dům čp. 147 - V tomto poměrně velkém objektu sídli-
la v letech 1578-1618 známá bratrská tiskárna, zalo-
žená Kostky z Postupic v roce 1503 v tzv. Horním
městě. Na tehdejším spáleništi postavil si v roce 1547
tiskař Alexandr Oujezdský nový dům. Po vypovězení
českých bratří roku 1548 i Oujezdský odešel roku
1549 do vyhnanství do Pruska a pak do Polska.
Ve vyhnanství vytiskl překrásný Šamotulský kancio-
nál. Po několika letech vyhnanství se do Litomyšle
vrátil a stal se váženou osobností města.
Oujezdského dům, který jako odúmrť připadl obci,
koupila tiskařská rodina Graudenců. Ti později koupi-
li ještě nedaleko postavený dům zvaný Kuklík.
Až v letech 1868-1869 nechal Antonín Němec dům
přestavět stavitelem Theodorem Johnem v tehdejším
módním slohu. Stavitel John byl velkým zastáncem
Boženy Němcové, spoluzakladatelem pěveckého spol-
ku „Vlastimil“ a „Spolku divadelních ochotníků“.
V přestavěném domě otevřel Antonín Němec hostinec
nazvaný „U Hroznu“. Vinné hrozny dodnes zdobí prů-
čelí fasády. Němec za nedlouho prodal hostinec slád-
kovi Josefu Matziálkovi. Ani on jej dlouho nevlastnil.
Dalším hostinských byl Karel Popler a po něm popu-
lární „táta“ Hynek Vandas, dřívější hostinský v „Tune-
lu“.
V hostinci „U Hroznu“ se scházeli učitelé, obchodníci,
úředníci městští i zámečtí a studenti, z kterých mnozí
se u táty Vandase měli dobře, i když s placením to bylo
horší. V hostinci byl velkou pomocí Julius Bollard, syn
francouzských manželů, kteří přišli do Litomyšle spo-
lečně s Valdštejny-Vartemberky. Při odhalování
pamětní desky Bedřicha Smetany, 18. září 1880
na domě čp. 61, se zde konala recepce. Pro pozvané
hosty bylo servírováno: jako předkrm kapr v rosolu,
polévka hovězí s játrovými knedlíčky, hovězí pečeně
s oblohou, pečená kachna, smažená kuřata a sváteční
koláče.
V hostinci „U Hroznu“ se scházela veselá společnost,
nazvaná „Kosí hnízdo“. Jejími zakladateli v roce 1889
byli Quido Šimek, Jan Martínek, Jan Krahulec, Josef
Šťastný a Josef Žďárský, který jako chrudimský rodák,
seznámil ostatní se spolkem stejného jména, založe-
ným v Chrudimi roku 1866. Založení litomyšlské

seriál

Dům čp. 149-150.

Základní uměleckou školu vede
Markéta Hegrová

Od 1. prosince skončil ve funkci ředitele Základní umě-
lecké školy (ZUŠ) Bedřicha Smetany Radomil Kašpar.
Jeho kroky vedly na radnici, kde nyní zastává post 1.
místostarosty Litomyšle. Jeho nástupkyní na poli
hudebním se stala Mgr. Markéta Hegrová Ph.D., která
odpověděla na několik otázek: 

Mohla byste uvést pár vět o sobě?
Jsem rozená Litomyšlačka. A i když mě vítr během stu-
dií odvál i jinam, v Litomyšli jsem nakonec zakotvila se
svojí rodinou natrvalo.
Vystudovala jsem nejprve Konzervatoř v Pardubicích –
obor hra na klavír, a poté Pedagogickou fakultu Masa-
rykovy univerzity v Brně, studijní kombinaci učitelství
Čj – Hv pro střední školy. Po státnicích jsem byla přija-
ta do prezenční formy doktorského studijního progra-
mu (obor Specializace v pedagogice), který se mi
podařilo úspěšně dokončit v roce 2008.
Se „ZUŠkou“ jsem spjata doslova pupeční šňůrou.
Vzhledem k množství aktivit, které jsem od dětství
v ZUŠ absolvovala, můžu říct, že jsem v jejím  umělec-
kém ovzduší přímo vyrůstala. Jako učitelka hry na kla-
vír, hudební nauky a jako korepetitorka v ZUŠ působím
asi od roku 1998. 
Jinak si myslím, že jsem celkem normální matka dvou
holčiček, povahy spíše mírné, se smyslem pro pořá-
dek, detail a řád i se smyslem pro humor.

S jakými pocity jste střídala ředitele Radomila Kašpa-
ra?
Byla jsem jmenována do funkce jako „zástupce ředite-
le školy“ a tuto funkci budu vykonávat pouze po dobu
nepřítomnosti p. R. Kašpara v ZUŠ, resp. po dobu jeho
působnosti na městském úřadě.
Pocity jsem měla (a stále mám) samozřejmě smíšené.
Opustila jsem pracovní pozici, kde jsem měla pevnou
půdu pod nohama a udělala krok do neznáma. Musím
se vyrovnat se změnou sociální role (dělat najednou
svým kolegům nadřízeného) a s velkou mírou zodpo-
vědnosti. Z jiného úhlu pohledu beru „ředitelování“
jako příležitost k dalšímu sebevzdělávání a jako výzvu.

Hodláte pokračovat v současné koncepci ZUŠky nebo
chcete přinést nějaké novinky?
Režim, který je v ZUŠ v současné době zaveden, prově-
řila léta a osvědčil se. Žádné radikální změny tedy
nechystám, i když některé inovace mě napadají – např.
den otevřených dveří nebo učitelský koncert.
Mým (a nejen mým) stěžejním úkolem pro nastávající
rok bude tvorba vlastního školního vzdělávacího pro-
gramu, podle kterého bychom měli začít vyučovat
od 1. září 2012. Tomuto cíli bude vše podřízeno.

Máte nějaké krédo?
Věřím, že platí rčení: Odvážnému štěstí přeje.

Ptala se Jana Bisová

Hasiči zachraňovali
zámeckého páva

Kuriózní zásah řešili hasiči 3. prosince na zámku
v Litomyšli. Na střeše jednoho z objektů seděl po dva
dny páv zcela bez jakéhokoliv pohybu. Zaměstnancům
zámku se zdálo, že je pták přimrzlý, a tak na pomoc
přivolali hasiče. „Ti k vyproštění nechali povolat výš-
kovou techniku ze stanice ve Svitavách. Když už se
hasiči s košem automobilového žebříku zcela přiblížili
k pávovi a jeden z hasičů chtěl ptáka zachránit, tak ten
roztáhl křídla a sám odletěl,“ uvedla tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
Vendula Horáková. Akce tedy dopadla šťastně a pták
byl „zachráněn“.       -red-, foto archiv stanice Litomyšl 

– HZS Pardubického kraje
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Nové knižní tituly v Městské knihovně
Johnson Jane - Tajemství berberského…,Knaak
Richard - Den draka, Rudiš - Konec punku v Helsin-
kách, Fforde Katie - Milostné etudy, Francome - Smrtí-
cí finiš, Fforde Katie - Svatební horečka, Kleypas Lisa -
Vábení za soumraku, Přibský - Záhadný úsměv Polyxe-
ny z…, Chaon Dan - Čekat Vaše odpověď, Johnson -
Dáma z obrazu, Kellerman – Důkaz, Muchamore –
Gangy, Hakl Emil - Intimní schránka Sabriny, Haslett
Adam - Tady nejste cizej, Mosse Kate - Zimní přízraky,
Lukjaněnko - Zlá doba pro draky, Steinhauer – Turista,
Smith Lisa - Upíří deníky, Kessler Leo - Jatka u Salerna,
Gardner Erle - Případ pobouřených, Plaidy Jean - Rudá
růže z Anjou, Fforde Katie - Skotská romance, Šimková
- Byly jsme tam taky, Cole Martina - Dvě ženy, Drake -
Dvorní dáma, Kepler Lars – Hypnotizér, Quick Amanda

165 let - 4. 1. 1846 se narodil v Jimramově JAN
KARAFIÁT, evangelický duchovní, spisovatel a autor
knížky Broučci. Studoval v Litomyšli na piaristickém
gymnáziu.
160 let - 15. 1. 1851 se narodil v Litomyšli QUIDO
ŠIMEK, obchodník, sběratel starožitností. Svými
obrázky zachytil atmosféru města a jeho obyvatel
v době kolem 1. světové války. Byl také přední osob-
ností Společnosti kosů v Litomyšli. Svoje sbírky odká-
zal městskému muzeu.
155 let - 20. 1. 1856 zemřel v Litomyšli FRANTIŠEK
JELÍNEK, řezník, ale také městský radní a historik. Je
autorem třídílné Historie města Litomyšle
(1836–1845), jedné z prvních česky psaných knih
o českém městě.
115 let - 20. 1. 1896 se narodil podplukovník JOSEF
BŘEZINA. Občan města, za odbojovou činnost byl
v roce 1944 popraven.
115 let - 9. 1. 1896 se narodil v Litomyšli JAROMÍR
METYŠ, duchovní československé církve husitské,
knihovník městské knihovny, nadšený organizátor
hudebního dění ve městě, dirigent Vlastimilu i měst-
ského orchestru a propagátor Smetanova díla.
115 let - 14. 1. 1896 se narodil KAREL SVOLINSKÝ,
malíř, ilustrátor, divadelní výtvarník. Pro první operní
festival Smetanova Litomyšl navrhl plakát, který se
používal řadu dalších let.
110 let - 13. 1. 1901 se narodil MIROSLAV ŠPLÍCHAL,
dlouholetý náčelník Sokola v Litomyšli. Občanským
povoláním byl vedoucím prodejny Baťa ve městě.
100 let - 10. 1. 1911 zemřel v Praze EMANUEL
MIŘIOVSKÝ, básník a profesor gymnázia v Litomyšli.
90 let - 13. 1. 1921 zemřel v Litomyšli ANTONÍN
BRACHTL, dlouholetý knihovník městské knihovny.
85 let - 17. 1. 1926 zemřel v Písku AUGUST
SEDLÁČEK, historik, profesor gymnázia v Litomyšli.
Autor rozsáhlého díla o hradech, zámcích a tvrzích
v Čechách. 
35 let - 7. 1. 1976 zemřel v Litomyšli JOSEF SOBOLA,
odborný učitel, funkcionář Hasičské jednoty města
a okresní jednoty Červeného kříže. V Sokolu vedl lout-
kářský odbor. Sídlo loutkového divadla bylo v budově
kina Sokol.
20 let - 20. 1. 1991 zemřela v Praze LUDVIKA SMRČKOVÁ,
malířka, grafička, sklářská výtvarnice. Několik let byla
profesorkou učitelského ústavu v Litomyšli.

1030 let - Roku 981 zemřel kníže Slavník a vyjmenová-
ní jeho vlastnických území v Kosmově kronice je první
písemnou zmínkou o Litomyšli. O 15 let později zani-
kl rod Slavníkovců a Litomyšl přešla do rukou Přemy-
slovců.
720 let - Král Václav II. vydává roku 1291 Litomyšli
dvě listiny.
590 let - V roce 1421 byla dokončena stavba lito-
myšlské radnice. Bouřlivé události toho roku - pád
biskupství a podrobení se města kališnickým vojskům. 
370 let - Roku 1641 byl položen základní kámen ke
stavbě piaristické koleje.    Připravil Miroslav Škrdla

- Síla vášně, Mead - Vampýrská akademie, Jackson Lisa
- Vyvolená k smrti, Roth Philip - Vzala jsem si komuni-
stu, Davis - Zločin nemá dovolenou, Falconer – Zmize-
lí, Irving John - Poslední noc na Klikaté…, Sparks –
Talisman, Katalog prací ve…, Pakosta Oldřich - Lito-
myšlský hřbitov u kostela svaté Anny, Navara Luděk -
Příběhy třetího odboje, Petřík - 72 jmen české historie,
Večerková - Evropské Vánoce v…, Kosorin - Sláva vítě-
zům, čest…, Moser-Will - 110 her pro rozvoj…, Halík
Tomáš - Divadlo pro anděly, Doležalová - Rozvoj grafo-
motoriky v…, Štětina - Jaromír Štětina, Pilát Tomáš -
Věra Chytilová zblízka, Hladký Jakub - Zlata Adamov-
ská, Steiner - Páté evangelium, Steiner – Theosofie,
Steiner - Tajemství prahu, Křivohlavý - Povídej –
naslouchám, Encyklopedie alternativní…

Kalendárium Litomyšle
leden 2011

Víte, že... aneb informace 
o městské knihovně 

Víte, že 
• knížky, které nemá litomyšlská knihovna ve svém

fondu, vám můžeme půjčit prostřednictvím mezi-
knihovní výpůjční služby z ostatních knihoven
v České republice

• v pondělí má oddělení pro dospělé čtenáře otevřeno
do 18.00

• knihovna pořádá zajímavé přednášky k různým
tématům (a pouze za „dobrovolné vstupné“)

• městská knihovna nabízí knihy v anglickém, fran-
couzském, německém, ruském a slovenském jazyce

• si v městské knihovně můžete vybrat ze 138 titulů
časopisů a novin

• knihovna má bohatý fond regionální literatury,
zachycující život Litomyšle a okolí. Jeho součástí 

• jsou také periodika, které obce vydávají 
• nabízíme rovněž vypůjčení map České republiky aj.

států
• od roku 2007 si můžete v klidu posedět a přečíst si

nejnovější čísla periodik v čítárně a studovně v pří-
zemí knihovny

• tamtéž si můžete vypůjčit z 392 zvukových knih.

Tuto službu ocení především slabozrací a starší lidé
• v čítárně a studovně nabízíme ke čtení i čaj a kávu
• před Vánoci si v knihovně můžete nakoupit drobné

dárky (betlémy a knížky) a vánoční dekorace
a pohledy

• v knihovně probíhají i lekce trénování paměti, které
jsou určené nejen seniorům, ale i široké veřejnosti

• seniorům jsou určené i čtyři lekce základů práce
na počítači

• knihovna spolupracuje se školami v Litomyšli
a okolí a pořádá pro ně lekce informační výchovy,
pasování prvňáčků na čtenáře aj.

• každou poslední středu v měsíci přicházejí maminky
z rodinného centra s dětmi do knihovny

• knížky, které má půjčený jiný čtenář, si můžete zare-
zervovat přes naše webové stránky

• hůře pohyblivým a nechodícím lidem je určena
donášková služba, která rozváží knihy první pondě-
lí v měsíci

• radost svým blízkým můžete udělat i „Dárkovým
poukazem – čtenářskou registrací na rok 2011“.

Jana Kroulíková

Taneční škola AMOR zahájí

KURZ ORIENTÁLNÍHO TANCE
ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18.00 hodin v tanečním sále ZUŠ Litomyšl (Tunel).

Tanec je vhodný pro všechny věkové kategorie, pro začátečnice i pokročilé. Bližší informace
a přihlášky na mobil 728 684 634 nebo e-mail: A.Moravkova@quick.cz • www.amor-orient.com

Klempířství
a kominictví
Zdeněk Doležal, Dolní Újezd
Tel. 737 027 632

• vymetání
• vložkování
• povinné kontroly komínů
• revize
• veškeré klempířské práce
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z dopisů čtenářů

„Lidičky, slyšme na sebe“
Milí občané,
na sklonku loňského roku jsem byla nucena vás oslo-
vit a prosit o finanční dar pro své těžce tělesně posti-
žené děti na zakoupení tranzitního vozu upraveného
plošinou v zavazadlovém prostoru. Byly to těžké čtyři
měsíce, kdy jsem vás kontaktovala a velice si vážím
obětavosti se vcítit do naší životní situace. Pomohly
nám společnosti Orion, Vodovody, Kubík, Dukor,
Elektro R&B, Story Design, Consult VK, Realtime Tech-
nologies, dále pak Restaurace U Kolji, manželé Zoub-
kovi, umělecký kovář pan Janda či Nehtové studio
Gabriely Vrbkové. Nemohu ale opomenout ani ano-
nymní dárce, reagující na internetový článek nebo
ochotné hosty, kteří přispěli do kasičky v Chocco
Caffé, kde i sama paní majitelka Kubešová finančně
pomohla.
Nesmírně si vážím i podpory psychické. Byla jí rehabi-
litační třída Speciální školy v Litomyšli pod vedením

paní učitelky Věry Tomanové, kam dcery denně vozím.
Všichni, včetně asistentek, mi po celou dobu dodávali
sílu a sama paní Tomanová spolu s manželem přispěli
na účet nemalou částkou. Nebylo to ovšem vždy lehké.
Poprosila jsem Městský úřad v Litomyšli, kde nám
zastupitelé schválili 80 000 Kč. Jásala jsem. Byli jsme
k cíli o mnoho blíž. Ovšem kauza, která ohledně daru
nastala, a tlak doléhající na moji rodinu, mě z pozice
lidskosti donutil se částky vzdát. Nastalo těžké obdo-
bí, kdy jsem přestávala věřit, že moje snaha bojovat má
smysl a sponzorský příspěvek ztratil cenu daru. Nic-
méně si nemyslím, že na židlích zastupitelstva sedí
pouze špatní lidé. Drtivá většina jistě s naší prosbou
problém neměla a byla nám nakloněna. Jeden ze členů
mě posléze kontaktoval a nabídl pomoc. Nemusel.
On sám již pomohl. Ze své iniciativy oslovil další tři
společnosti, které nám velkou měrou přispěly. Ač
nechtěl, veřejné poděkování si plně zaslouží. Je jím

pan místostarosta Radomil Kašpar, jehož pevně a upřím-
ně sevřené, podané ruky si nesmírně vážím.
Díky vám všem se splnil náš sen. Auto je velké puzzle,
kde každý díl vaší podpory se slil v jeden celek, který
nám velmi pomůže a usnadní každodenní přepravu
dětí. Vstupujeme do nového roku a ráda bych všem
popřála. Nejprve vám, kdo jste mě slovně napadali
na ulici, anonymně volali či posílali ošklivé smsky.
Přeji vám zdraví! Abyste nikdy nepotřebovali pomoc,
o kterou jsem nyní žádala, a nikdy nebyli odkázáni
na pomoc druhých. Ona totiž péče o handicapovaného
není pouze o fyzické síle, je i o psychickém vypětí
a trpělivosti, která je nekonečná. Vám všem ostatním,
výše zmiňovaným, přeji zdraví plnou nůši, k tomu
lásku a určitou vzájemnou pospolitost, ať už v zaměst-
nání, při běžných denních činnostech nebo v soukro-
mí.
Ještě jedno přání mám: „Lidičky, slyšme na sebe.“
Úsměv a vlídné slovo nás nic nestojí, ovšem mnohdy
činí divy! Šťastný a radostný rok 2011 za své dcery
a zbytek rodiny ze srdce přeje               Jana Štanclová

Podkuřování voličům zase až za čtyři roky
Tak to jediné jsem si mohl myslet po své návštěvě
na zasedání Zastupitelstva města Litomyšle. Všechny
předvolební sliby o transparentnosti, o otevřenosti
k dialogu vzaly za své už na druhém zasedání. Hlavním
bodem, který mě na zasedání zajímal, byl opoziční
návrh na zřízení redakční rady časopisu Lilie, jako
výboru zastupitelstva. Protože o tomto velmi žhavém
tématu koluje hodně lží a polopravd, pokusím se zopa-
kovat ve zkratce hlavní myšlenky tohoto návrhu. 
V současnosti časopis Lilie připravuje redakce, která
jej ale pouze připraví, předloží komisi, ta vydá doporu-
čení radě města, a ta jej případně schválí nebo pozmě-
ní. Opoziční návrh by v praxi znamenal, že redakční
rada pouze určí koncepci periodika a redakce jej při-
praví a vydá na vlastní odpovědnost. Redakční rada
poté zpětně pouze kontroluje dodržování pravidel.
Časopis Lilie by tedy vycházel bez cenzorských zásahů
politiků. To je tedy hlavním jádrem sporu mezi větší
částí opozice a celé koalice. 
Naši radní se prostě nechtějí vzdát své svrchované
nadvlády nad časopisem, který jim umožňuje velmi
důkladně manipulovat veřejným míněním. Váhám zda
k smíchu nebo pláči byla snaha tvrdit, že Lilie je apoli-
tické periodikum. Každá zpráva, dotýkající se veřejné-
ho života, je nutně ze své podstaty politická. Opravdu
k smíchu bylo vystoupení našeho druhého místosta-
rosty pana Stříteského, který nám přečetl pochvalnou
ódu na Lilii od nového starosty Svitav. Ano,
Mgr. Šimek opravdu může závidět našim radním, jak
skvělý manipulační nástroj drží pevně v rukou. Snaha

o otiskování pouze pozitivních zpráv má za následek
zkreslení obrazu života v našem městě. Naši radní se
nám snaží držet nasazené růžové brýle a ještě nám tvr-
dit, že to je to, po čem většina občanů Litomyšle touží.
Opravdu je to tak?
Myslíte si, že utajení negativních informací a naopak
zveřejnění a propagace pouze pozitivních zpráv může
přispět k vyšší kvalitě života? Domníváte se, že zveřej-
něním pouze výhod jednoho předkládaného řešení
vám neovlivní váš úsudek? Jste přesvědčeni, že pří-
tomnost kritických názorů v Lilii by poškodilo její
důvěryhodnost? Je podle vás dobře, že výhradní kon-
trolu na Lilií si podržela rada města? Tak schválně koli-
krát jste odpověděli ne?                     Rostislav Boušek

Odpověď
Jak to chodí v redakci Lilie 
Vážení čtenáři, dovolte nám uvést některé věci
v předchozím příspěvku na pravou míru. 
Rada města Litomyšle vydala v roce 2009 Statut Zpra-
vodaje Města Litomyšl Lilie jako organizační směrnici
č. 25/09 (usnesení číslo 692/09). Na základě této
směrnice může Redakční rada Lilie navrhovat téma-
tický obsah a grafickou úpravu zpravodaje, projedná-
vat stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu
a grafické úpravy, navrhovat termín uzávěrek a vydá-
vání zpravodaje, ceník inzerce a vypracovávat Pravi-
dla Zpravodaje Města Litomyšle Lilie. Pravidla byla
radou města přijata pod číslem usnesení 745/09. Oba
dokumenty, podle kterých při vydávání Lilie postupu-

jeme, naleznete na webu města www.litomysl.cz/lilie. 
Praxe je taková, že redakce spolu s redakční radou
řeší opravdu pouze zaměření zpravodaje, případné
nové rubriky, grafickou stránku (např. změna kalen-
dáře akcí) či stížnosti, podněty a návrhy. Redakční
rada Lilie ani Rada města Litomyšl nevydává žádná
doporučení ohledně aktuálních čísel Lilie. Ani jeden
z těchto orgánů nic v připravovaných čísel neschva-
luje a nemění. Vše je na zodpovědnosti redaktora
a odpovědného redaktora. 
Jedinou výjimkou, kdy se při přípravě aktuálního
čísla obracíme s žádostí o pomoc na členy redakční
rady, jsou příspěvky, které interně označujeme „na
hraně“. U těchto článků si redakce například není
jistá tím, zda jde již o placenou inzerci nebo o infor-
mativní článek, případně o to, zda je obsah příspěvku
právně napadnutelný nebo se týká činnosti politic-
kých stran. 
Jsme si jistí, že za fungování Redakční rady Lilie v čele
s MUDr. Vladimírem Žákem nebyl porušován Statut
ani Pravidla a nedocházelo k politickému ovlivňová-
ní redakce. S výjimkou několika příspěvků, které
však byly v rozporu s Pravidly, byly všechny články
zveřejněny buď v tištěné verzi Lilie nebo v rubrice Co
se do Lilie nevešlo na www.litomysl.cz.
Věříme, že nově jmenovaní členové Redakční rady
Lilie navážou na nelehkou práci svých předchůdců
a i s jejich přispěním bude moci Lilie zůstat vaším
oblíbeným periodikem.         

Michaela Severová a Jana Bisová, redakce Lilie   

Poplatek za komunální odpad
pro rok 2011 se nezvýší

Pro rok 2011 je podle nové obecně závazné vyhlášky
města ponechána výše místního  poplatku za komu-
nální odpad ve výši 480 Kč/rok/poplatníka. I když
vzrostou platby města vůči společnosti LIKO Svitavy
a.s. o 30 Kč na každého občana, rozhodly se samos-
právné orgány ponechat tuto výši, neboť se ve městě
daří udržet vysokou intenzitu třídění. Roční příjmy
za vytříděné složky dosahují výše cca 2,2 mil. Kč
a město se pravidelně umísťuje na čelních místech
v soutěži v Pardubickém kraji i celorepublikově. 
Za první místo v roce 2010 obdrželo město od Rozvojové
agentury Pardubického kraje cenu ve výši 130 tisíc Kč.
Tyto finanční prostředky byly použity také v odpadovém
hospodářství jako dotace občanům na nákup zahrad-
ních kompostérů. Město se tak snaží snižovat množství

biologického odpadu, odkládaného především na sběr-
ném dvoře a náklady na jeho následné kompostování. 
Díky vysoké intenzitě třídění mají tedy občané levnější
platby poplatku než v okolí, ale také celková finanční
bilance odpadového hospodářství města je přibližně
vyrovnaná. Ze zmíněných příjmů za tříděný odpad bude
tak v roce 2011 přibližně 0,7 mil. Kč použito na dorov-
nání rozdílu mezi výběrem poplatku a platbám svozové
firmě a 1,5 mil. Kč na financování vícenásobných svozů
vytříděných složek a prodloužené otevírací doby sběr-
ného dvora. Vedení města předpokládá, že uvedené
skutečnosti budou pro občany motivací k udržení nebo
případně zvýšení intenzity třídění odpadu v domácnos-
tech. Pavel Jiráň,

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství
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
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Brazilský keratin – přírodní narovnání,
ozdravení a ochrana vlasů!

Brazilský keratin Hair Go Straight je čistě přírodní
produkt ošetřující vlasy na bázi přírodního keratinu,
kolagenu, kokosu a čokolády. 
Dodává vlasům zpět zdraví, hebkost, lesk a sílu. Kera-
tin je protein, který je hlavní složkou kůže, vlasů
a nehtů. Brazilský keratin - keratinová léčba je pro-
ces, který nejen uzdravuje vlasy, ale zároveň uhladí
vlnité a porézní vlasy a to až na několik měsíců. 
Brazilský keratin kromě tvarování vlasů také vlasy
extrémně regeneruje a chrání před škodlivými vlivy,
jako jsou: slunce – UV záření, mořská nebo chlorovaná
voda, vítr a mráz.
Brazilský keratin lze aplikovat u všech typů vlasů,

včetně chemicky ošetřených, ať již barvením nebo
melírováním. Větší efekt lze samozřejmě pozorovat
na více zničených vlasech. Čím je vlas narušenější, tím
hlouběji proniká brazilský keratin do vlasového stvo-
lu. Keratin dodá vlasům lesk, hladkost a zdravý
vzhled. Výsledky jsou viditelné okamžitě. Doba
potřebná k úpravě vlasů se velmi sníží. Toto ošetření
obnovuje odolnost vlasů: déšť nebo pot už nebude mít
vliv na váš účes. Vlasy se nelámou a dorůstají do poža-
dované délky. 
Aplikace Brazilského keratinu již i v Litomyšli –
Kadeřnictví STYL, Smetanovo náměstí 47. Tel.:
603/534067 - Lenka Lázničková PLACENÁ INZERCE

Mikulášský parní vlak vyjel 
opět na trať Litomyšl – Choceň

České dráhy vypravily v sobotu 4. prosince tradiční
Mikulášské vlaky z Letohradu do Dolní Lipky a z Choc-
ně do Litomyšle. Samozřejmě, že historické vagónky
táhly parní lokomotivy. Ve vlacích nechyběla družina
s Mikulášem a čerty, kteří obdarovali všechny odvážné
a hodné děti. 
Pro Litomyšlany byla samozřejmě důležitější trať
z Litomyšle do Chocně. „Parní vlak vyjel na tuto trať
celkem dvakrát v každém směru. Z Chocně odjížděl
v 7:44 a 13:44, zpět z Litomyšle pak v 9:50 a 16:58,“
vysvětlil Michal Štěpán, ředitel Krajského centra osob-

ní dopravy Českých drah v Pardubicích a dodal: „Kdo
s námi jel z konečné na konečnou, zcela jistě zažil
hodně zábavy s čerty a děti navíc dostaly sladkosti."
Vlak vezla parní lokomotiva 310.922 „Kačenka“ a byly
v něm řazeny historické vozy 3. třídy s dřevěnými lavi-
cemi a bufetový vůz. 
Parní Mikulášské vlaky mají v Pardubickém kraji tradi-
ci, ovšem v tomto roce se poprvé konaly pod vlajkou
Českých drah. I letos přilákaly spoustu zvědavců, ale
také pasažérů. Především pro děti se stala jízda par-
ním vláčkem zážitkem.               -red-, foto Jana Bisová

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:
Litomyšl - prodej velmi pěkného panel.bytu 3+1 vč.
příslušenství blízko centra města. Zděné byt.jádro,
stěrky na stěnách v místnostech, bude bezbariérový
přístup. Č.521. Cena: 1 650 000,- Kč
Janov u Lit. - prodej parcely 1107 m2 určené k zasta-
vění rodinným domem. Parcela leží na okraji obce,
klidné místo, přípojka vody a elektro přivedeno
k pozemku. Č.516. Cena: 290 000,- Kč
Bohuňovice u Litomyšle - prodej bytu 3+1, 77 m2

ve zděném domě v I.NP s podílem na zahradě. Byt je
v osobním vlastnictví, nová plast.okna, nová střecha.
Č.513. Cena: 690 000,- Kč
Litomyšl - prodej udržovaného rodinného domu
5+1 se zahradou v klidné části města. ÚT plyn.kot-
lem, garáž, dílna. Obyvatelné podkroví.
Č.515. Cena: 3 000 000,- Kč
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 5467
m2 vhodné k zastavění až 3 domy. Inženýrské sítě
v dosahu 100 m od hranice pozemku. Č.506. Cena:
200,- Kč/m2

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
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
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 - převod užívacích práv k družst. panel.
bytu 3+1 (78 m2) v přízemí blízko centra města. Dům
je revitalizovaný, zasklená lodžie, plast. okna.
Č.471. SLEVA!. Cena: 1 430 000,- 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
Polička - prodej velice slunného a pěkného družst.
bytu 3+1 s lodžií o rozloze 80 m2, blízko centra. Byt je
po celkové rekonstrukci. Č.381. Cena: 1 465 000,- Kč

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

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



Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska vzniklo z inicia-
tivy představitelů historických
měst, kteří se obávali toho, že
po Sametové revoluci nebude
regenerace památkového fondu

prioritou a dostane se až na okraj zájmů. Za dobu své
existence se sdružení stalo významným činitelem
na poli propagace kulturního dědictví a péče o ně.
Díky tomuto sdružení existuje Program regenerace
městských památkových rezervací a zón, ze kterého
nejen Litomyšl čerpá nemalé finanční prostředky
na obnovu památkových objektů. Za nejlepší přípra-

vu a realizaci programu regenerace je každoročně
oceněno jedno město titulem Historické město
roku. Litomyšl je Historickým městem roku 2000.
Zařadila se tak do společnosti těchto měst: Třeboň,
Kroměříž, Jindřichův Hradec či Kutná Hora. 
Sdružení je iniciátorem Dnů otevřených dveří pamá-
tek, a nově také Mezinárodního dne památek a sídel,
který se koná v dubnu. Dnes má Sdružení historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska celkem 211 členů.
Litomyšl však bude vždy patřit mezi ta důležitá
města, bez jejichž aktivních politiků by toto sdruže-
ní možná nikdy nevzniklo.    

-ms-
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Kraj žádá ministerstvo
o zavedení mýtného 
na silnicích I. a II. třídy
Rada Pardubického kraje požaduje, aby vláda sou-
časně se zvyšováním cen mýtného na síti rychlost-
ních silnic a dálnic zavedla mýtné na silnici I/35
a na vybraných komunikacích II. třídy  v Pardubic-
kém kraji. Žádost reaguje na záměr Ministerstva
dopravy ČR, který Pardubický kraj považuje
za nesystémový. Tranzitní doprava by nadměrně
zatížila 260 kilometrů silnic druhých tříd. 
Náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, inves-
tice a dopravní obslužnost Jan Tichý apeluje
na ministerstvo, aby v případě, pokud zvýší mýtné
na nadřazené silniční síti, také zpoplatnilo silnice
prvních a druhých tříd. „Pardubický kraj z hlediska
silniční dopravy je významným tranzitním krajem.
Opatření, které připravuje vláda ČR společně s Minis-
terstvem dopravy ČR považujeme za nesystémové
řešení, které zvýší zátěž na silnicích I. a II. tříd
v Pardubickém kraji. Situace na těchto komunika-
cích je již dnes dopravně velmi složitá, a to přede-
vším proto, že chybí obchvaty měst a obcí.
Příkladem může být Vysoké Mýto a Litomyšl,“ zdů-
vodňuje náměstek hejtmana Jan Tichý, proč požadu-
je od ministerstva, aby současně se zvyšováním cen
mýtného na síti rychlostních silnic a dálnic bylo
zavedeno mýtné na silnicích nižších tříd v Pardubic-
kém kraji. Hejtman Radko Martínek se obává, že
pokud se zvýší ceny mýtného, tak příští rok zkola-
buje dopravní systém v Pardubickém kraji.  
Pilotní projekt na zavedení mýtného na silnicích II.
a III. třídy představil v dubnu tohoto roku Pardubic-
ký kraj a podpořilo ho ministerstvo dopravy. Pokud
by se myšlenka prosadila, tak by to znamenalo, že
nákladní automobily budou platit i na krajských
komunikacích. Hlavními důvody pro zavedení mýta
je podle odborníků regulace kamionové dopravy,
a také získání finančních prostředků na opravy
komunikací poničených těžkou dopravou.

Magdalena Navrátilová, 
tisková mluvčí Pardubického kraje

V úterý 7. prosince se stala Chrudim
městem s pravděpodobně nejvyšší
koncentrací primátorů, starostů
a místostarostů v celé České repub-
lice. Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) si
zde připomínalo dvacáté výročí od svého založení
a blahopřát mu přijeli mj. ministr kultury ČR, zástupci
ministerstva pro místní rozvoj a vedení Národního
památkového úřadu. Naše město zde zastupoval mís-
tostarosta Vojtěch Stříteský.
„Litomyšl byla v rámci slavnostního dopoledne zmi-
ňována mnohokrát,“ říká Vojtěch Stříteský a připomí-
ná historii sdružení: „Sdružení historických sídel
vzniklo v roce 1990 s výrazným přispěním našeho
tehdejšího starosty Miroslava Brýdla. V roce 2000 se
v rámci oslav desátého výročí založení SHS ČMS oteví-
raly Klášterní zahrady. Na tuto akci spojenou se svat-
bou, kterou společně oddávali, mnozí představitelé
měst moc rádi vzpomínali.“

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska dvacetileté

Máte problémy s nespavostí, depresemi,
dyslexií, poruchy metabolismu, nadváhu,
bolesti zad, migrény aj.? (děti, dospělí).

www.salonvivien.wz.cz
www.reiki-simackova.cz
simackova@unet.cz                           tel. 722 926 684

Terapie přírodní cestou

Ukrajinský večer v Litomyšli
V neděli 5. prosince proběhla v prostorách Evropské-
ho školicího centra v litomyšlském zámeckém areálu
netradiční akce ve stylu multikulturního dialogu
nazvaná Ukrajinský večer. Tým Centra na podporu
integrace cizinců pro Pardubický kraj připravil
pro širokou veřejnost pestrý program a jeho vedoucí
Ivona Baklíková promluvila o cílech a činnostech
center, na něž se cizinci mohou obracet i v dalších
krajích České republiky. 
Večerem vtipně provázely Ilona Vávrová, původem
z Ukrajiny a Marie Síčová z Litomyšle, která zde záro-
veň pro centrum lektoruje dva kurzy českého jazyka
pro cizince z bývalých sovětských republik.
V průběhu večera několikrát zazpíval a zatančil ukra-
jinský folklórní soubor Sudaruška z Brna, který si
svým rázným nasazením zcela získal obecenstvo.
Zatančit přišly také členky litomyšlského tanečního
studia Éra. Okouzlující Ilona Vávrová zazpívala něko-
lik ukrajinských písní, přičemž se sama doprovázela
na klavír. O cestě malíře z Ukrajiny do Čech hovořil
Michail Ščigol a hluboká slova nejen o lidských hod-
notách a strastech integrace doplnil výstavou svých
obrazů, které do Litomyšle k této příležitosti nechal
dovézt, a krátkým dokumentárním filmem. Milan
Koudelka z Prahy při promítání fotografií z poznáva-

cího zájezdu na Ukrajinu povyprávěl o svých zážitcích
a postřezích, čímž uzavřel cestovatelské okénko,
které zahájil Nazariy Roshko svou prezentací o rodné
Ukrajině. 
Náhodně vybraní diváci pak zahráli pod energickou
taktovkou Ilony Vávrové ukrajinskou lidovou pohád-
ku. Ochutnávky ukrajinské kuchyně připravili
zaměstnanci Restaurace U Kolji a na stolech návštěv-
níky čekalo i sladké mikulášské překvapení z pekař-
ské dílny paní Lyudmyly Břeňkové. 
Na závěr bezmála čtyřhodinového proudu skvělých
vystoupení, prosycených veselou atmosférou, bylo
možné navštívit zámecké sklepení s výstavou soch
Olbrama Zoubka. Dle slov nadšených hostů i spokoje-
ných organizátorů se večer velmi vydařil a pro ty příš-
tí si lze přát snad jen trošku větší návštěvnost.
Centra na podporu integrace cizinců nabízejí služby
cizincům již v deseti krajských městech v České
republice (ČR), z toho osm z nich pod Správou uprch-
lických zařízení Ministerstva vnitra ČR. Nejčastěji
využívanými službami jsou kurzy českého jazyka,
sociální a právní poradenství a sociokulturní kurzy.
V roce 2010 využilo služeb Centra na podporu inte-
grace cizinců v Pardubickém kraji již 950 klientů z 34
zemí mimo Evropskou unii.      Marie Síčová

Zazářil sbor, jeho vedoucí 
i klavírní doprovod

Smíšený pěvecký sbor KOS VOŠP a SPgŠ Litomyšl
se v závěru loňského roku zúčastnil celostátní
přehlídky středoškolských pěveckých sborů
Opava cantat 2010. Do rodného hnízda se nevra-
cel s prázdnou. Získal cenu poroty za nejpřesvěd-
čivější výkon přehlídky. Porota ocenila především
promyšlenou výstavbu skladeb sboru, jejich dra-
maturgii, stylovost. „Zaujaly je i krásné soprány,“
komentuje výroky porotců sbormistr Milan Motl
a dodává: „Konstatovali rovněž, že je z vystoupe-
ní cítit pokora k muzice.“ Ocenění obdržel
i samotný sbormistr, získal cenu poroty za nejpře-
svědčivější dirigentský výkon. Porotu zaujal rov-
něž klavírní doprovod Lukáše Hrubeše, bývalého
studenta pedagogické školy, který v současnosti
studuje na pardubické konzervatoři a Univerzitě
Hradec Králové hru na klavír. Mladý muzikant si
tak po zásluze odnesl z celostátní přehlídky vítěz-
né vavříny za nejlepší klavírní doprovod. 
Přehlídku pořádal za finančního přispění Minis-
terstva kultury ČR, NIPOS-ARTAMA Praha, Men-
delovo gymnázium Opava, příspěvková
organizace a Unie českých pěveckých sborů.
Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých
sborů byla koncipována jako systém postupových
přehlídek v jednotlivých krajích České republiky

se dvěma vrcholy celostátních přehlídek. První
z nich, Gymnasia Cantat, se uskutečnila vloni
na jaře a vystoupily na ní smíšené a dívčí sbory
s povinnou soutěžní skladbou. V rámci druhého
vrcholu přehlídky, Opava cantat, vystoupila
vokální tělesa bez povinné skladby. „Do svého
programu jsme museli zařadit dle propozic jednu
skladbu a cappella dle vlastního výběru a alespoň
jednu českou, moravskou, slezskou nebo sloven-
skou lidovou vícehlasou píseň, rovněž dle vlastní-
ho výběru,“ upřesňuje propozice Milan Motl.
Z regionálních přehlídek, kam se přihlásilo na 40
sborů, postoupilo do celostátního finále v Opavě
osm nejlepších. Pro smíšený pěvecký sbor KOS
a jeho zřizovatele, VOŠP a SPgŠ Litomyšl, je proto
více než potěšující skutečností, že v konkurenci
vynikajících sborů z celé České republiky, kde
nechyběli ani zástupci některých konzervatoří,
se mladí zpěváci nejenom neztratili, ale dokázali
zaujmout a prosadit se na samou špici sborového
umění. Ostatně, kde jinde hledat muzikálnost
a vztah k hudbě nežli ve Smetanově rodišti. Skla-
datel by byl jistě na Kosáky pyšný, stejně tak jako
jsou spolužáci sboristů, vedení školy a profesor-
ský sbor.

Zuzana Fruniová



5. 1. St 8.30 Základy práce s počítačem a vyhledávání na internetu - školení • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
7. 1. Pá 19.30 Ples VOŠ a SPgŠ Litomyšl - maturitní ples třídy 4.A • Smetanův dům tel. 461 614 550

19.30 Zpěvy Tříkrálové - večerní posezení s hudebním souborem Vlastimil • Hotel Zlatá hvězda tel. 461 615 338
20.00 Music party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

8. 1. So 20.00 Oldies party 60s-90s • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
10. 1. Po 12.00-16.00 Přírodovědná sazka - soutěž • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270

16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola B. Smetany - sál tel. 461 612 628
20.00 Litomyšlská otevřená skupina mužů - setkání • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720

12. 1. St 8.30 Základy práce s počítačem a vyhledávání na internetu - školení • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
10.00 Plavání kojenců v Litomyšli - prezentace • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
19.00 Dance party - vstup zdarma • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

13. 1. Čt 18.00 Mantry a Bhadžany - přijďte si zazpívat a ulevit své duši • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
14. 1. Pá 20.00 Music party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

19.30 Ples Gymnázium A. Jiráska Litomyšl - maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 615 061
15. 1. So 20.00 62. hasičský ples - hraje skupina Strejci, tradiční tombola • Kulturní dům Pohodlí jan.lnenicka@quick.cz

21.00 Mentálně narušená moucha - punkový koncert • Lidový dům - nekuřácká restaurace www.bclit.org
16. 1. Ne 19.00 Tříkrálový večer - hru Robinson Crusoe uvede Teátr Víti Marčíka, 80 Kč dospělí, 50 Kč děti a studenti • Lidový dům tel. 461 619 183
17. 1. Po 12.00-16.00 Zeměpisná sazka - soutěž na téma: Asie • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
18. 1. Út 17.00 Zmizelá Litomyšl - promítání diapozitivů p. Škrdly a p. Wagnera • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068

19.00 Zahájení kursu tance a společenské výchovy - 1. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
19. 1. St 8.30 Základy práce s počítačem a vyhledávání na internetu - školení • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068

15.30 Božena Němcová - přednáška J. Kroulíkové z cyklu „Spisovatelé Litomyšle“ • prostory o.s. Ruka pro život - přízemí tel. 461 612 068
18.00 Promítání amatérských filmů - Klub filmových amatérů Litomyšl • Hotel Zlatá hvězda 
20.00 Free stage - vstup zdarma • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

20. 1. Čt 17.00 KJČ: Zajímavosti z jihočeského kraje - zhodnocení činnosti a hospodaření, i pro nečleny • Restaurace U Slunce - salonek
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 2. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.30 Two Basses - koncert v zámeckém infocentru, vstupné 35 Kč (v ceně 1 nápoj z kavárničky EŠC) • zámecké íčko tel. 461 611 051

21. 1. Pá 20.00 Už jsme doma - koncert + after party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
22. 1. So 20.00 III. Klářin ples - benefiční ples ve prospěch Léčebny dlouhod. nemocných v Litomyšli, hraje COMBO 2 • Lidový dům tel. 461 619 183

20.00 Diskotéka 70.-90. let Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
21.00 Pink Floyd Memorial: Fat Old Sun - koncert • Lidový dům - nekuřácká restaurace www.bclit.org

24. 1. Po 12.00-16.00 Dějepisná sazka - soutěž, téma: od Bílé hory po národní obrození, rozvoj průmyslu • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
17.30 Příčiny nemocí z hlediska alternativní medicíny - přednáška Ivany Arnoldové • Faltysovo knihkupectví tel. 602 345 438
19.00 Hanky Panky: Z pohádky do pohádky - zábavná travesti show, 220 Kč v IC, 240 Kč na místě • Smetanův dům www.hankypankyshow.eu

25. 1. Út 18.00 Zdeňka Blechová: Předpověď na rok 2011 - setkání se známou spisovatelkou a vydavatelkou • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 3. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

26. 1. St 8.30 Základy práce s počítačem a vyhledávání na internetu - školení • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
9.30 Trénování paměti pro seniory - zahájení nového kurzu • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
10.00-12.00 Knihovna pro batolátka a předškoláky - pravidelné setkání rodičů a dětí s nabídkou MK • městská knihovna tel. 607 605 720
16.00-19.00 Komunikace a edukace jako pomoc ve stáří - seminář PhDr. Lidmily Pekařové, cena 300 Kč • internát nemocnice tel. 461 653 350
19.00 Dance party - vstup zdarma • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
19.00 Čaj na stojáka - one man show • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz

27. 1. Čt 19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 4. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
28. 1. Pá 19.30 Ples VOŠ a SPgŠ Litomyšl - matritní ples 4.C • Smetanův dům  tel. 461 614 550

20.00 Music party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
29. 1. So 13.00 Kurz automatické kresby - lektorka Ivana Arnoldová, info na tel. 602 345 438 • Faltysovo knihkupectví tel. 602 345 438

14.00 Turnaj v deskových hrách - pro děti od 9 do 18 let, nutno se předem přihlásit • Dům Naděje Litomyšl tel. 461 618 305
30. 1. Ne 14.00-18.00 Plesové odpolední čaje pro dříve narozené - hraje MTO Česká Třebová • Lidový dům tel. 461 619 183
31. 1. Po 12.00-16.00 Přírodovědná sazka - soutěž • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270

16.00-19.00 Citová výchova od narození až do puberty - seminář, cena 60 Kč • internát nemocnice tel. 461 653 350
1. 2. Út 19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 5. lekce, první prodloužená, reprodukovaná hudba • Smetanův dům tel. 461 613 239
2. 2. St 19.00 Dance party - vstup zdarma • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
4. 2. Pá 19.30 Ples Trading centre Litomyšl - maturitní ples • Smetanův dům  tel. 461 614 711

20.00 Hardburger - indoorový festival tvrdé muziky v Litomyšli • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
5. 2. So 20.00 Oldies party 60s-90s • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
6. 2. Ne 14.00 Krasavci měsíčního svitu - vernisáž výstavy P. Lněničky o musherech, ukázky jízd psích spřežení • regionální muzeum www.rml.cz

do 12. 3. Sergej Iščuk: Mír a sláva Litomyšli / výstava / Galerie - Antik Hotel Sofia / denně / tel. 461 613 191
do 9. 1. Bible očima světa - Svět očima Bible / výstava o knize knih / Regionální muzeum / Út-Pá 8-12 a 13-16, So-Ne 9-12 a 13-17  
od 11. 1. do 20. 2. Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým / výstava / Regionální muzeum / Út-Pá 8-12 a 13-16, So-Ne 9-12 a 13-17  
od 7. 2. do 13. 3. Krasavci měsíčního svitu / výstava Pavla Lněničky ze Strakova o musherech / Regionální muzeum / Út-Pá 8-12 a 13-16, So-Ne 9-12 a 13-17  
do 30. 1. Diagnóza: patchwork / výstava k 5. výročí Spolku patchworku v Litomyšli / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út-Ne 9-12 a 13-16 
od 8. 1. do 30. 4. Bohuslav Reynek / výstava / Galerie Zdeněk Sklenář - Mariánská 1097 / čestní hosté vernisáže: Jiří a Daniel Reynkovi, 8. 1. otevřeno 10-17

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

V LITOMYŠLI V LEDNU 2011 



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

4., 5. 1. Út, St The Social Newtwork - Film USA. Nahlédnutí do okamžiků, kdy vznikal Facebook. Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Armie Hammer aj.
Režie: David Fincher. T., 120 min., vstupné 70 Kč 

6., 7. 1. Čt, Pá Ďábel - Film USA. Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř. Jeden z nich je totiž... Hrají: Chris Messina, Matt Craven, B. Novakovic, Jakub Vargas aj. 
Režie: John Eric a Drew Dowdleovi. T., 80 min., vstupné 60 Kč • od 15 let

9. 1. Ne Přežít svůj život - Film ČR. „Sen je druhý život.“ Gérard de Nerval, jeden z velkých prokletých básníků. Hrají: Václav Helšus, Klára Issová, 
Zuzana Kronerová, Pavel Nový aj. Režie: Jan Švankmajer. 105 min., vstupné 60 Kč • od 12 let

11., 12. 1. Út, St Red - Film USA. Akční komedie natočená na motivy stejnojmenné komiksové mikrosérie Warrena Ellise a kreslíře Cully Hamnera.
Hrají: Bruce Willis, Morgan Freeman, Mary-Louise Parker aj. Režie: Robert Schwentke. T., 115 min., vstupné 75 Kč • od 12 let

13., 14. 1. Čt, Pá Tron: Legacy - Film USA. Dobrodružství zasazené do digitálního světa počítačových her, které vám vezme dech.
Hrají: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner aj. Režie: Joseph Kosinski. T., 120 min., vstupné 75 Kč

16. 1. Ne 17.00 Já, padouch - Film USA. Animovaná komedie, která představuje zbrusu nového hlavního hrdinu. Režie: Pierre Coffin, Chris Renaud. 95 min., 
vstupné 65 Kč 

16. 1. Ne Záměna - Film USA. Kamarád taky rád. Od tvůrců „Juno“ a „Malá Miss Sunshine“. Hrají: Jennifer Aniston, Jason Bateman, Patrick Wilson aj. 
Režie: Josh Gordon, Will Speck. T., 100 min., vstupné 70 Kč 

18., 19. 1. Út, St Benga v záloze - Film USA. Detektivové Christopher Danson a P. K. Highsmith jsou těmi nejdrsnějšími a nejoblíbenějšími poldy široko daleko. 
Hrají: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Eva Mendes, M. Keaton aj. Režie: Adam McKay. T., 105 min., vstupné 70 Kč • od 12 let

20., 21. 1. Čt, Pá Tacho - Film ČR. Černá komedie Mirjam Landy o úspěšném automobilovém závodníkovi a jeho životním závodu. Hrají: Daniel Landa, Olga Lou-
nová, George Nicolas, Rudolf Hrušinský aj. 105 min., vstupné 75 Kč • od 12 let

23. 1. Ne Dívka, která si hrála s ohněm - Švédský film. Filmové zpracování druhého dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona. Hrají: Michael Nyqvist,
N. Rapace, Lena Endre, Peter Andersson aj. Režie: Daniel Alfredson. T., 120 min., vstupné 60 Kč • od 15 let

24. 1. Po 9.30 Kamarádi z televize - Pásmo dětských pohádek pro nejmenší. 
Vstupné 20 Kč 

25., 26. 1. Út, St Rodinka - Film ČR. Volné pokračování kultovního seriálu Taková normální rodinka, která se vrací ke svým divákům po více než třiceti letech!  
Hrají: Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík, Petr Forman, Lenka Vlasáková aj. 90 min., vstupné 70 Kč

27., 28. 1. Čt, Pá Na doraz - Film USA. Od režiséra Todda Philipse přichází nová komedie „Na doraz“ v hlavní roli s Robertem Downeym Jr. a Zachem
Galifianakisem. T., 100 min., vstupné 70 Kč • od 12 let

30. 1. Ne Puškvorec - Polský film. Projekt 100. „Poslední Wajdův film není vůbec to, co se zpravidla nazývá „pozdní dílo“. Je plný mladého ducha
a entuziasmu. Hrají: Krystyna Janda, Pawel Szajda, Jan Englert aj. T.,  85 min., vstupné 60 Kč • od 15 let

1., 2. 2. Út, St Paranormal Activity 2 - Film USA. Druhý díl kultovního hororu. Hrají: Katie Featherston, Gabriel Johnson, Micah Sloat, aj. Režie: Tod Williams.
T., 90 min. 

3., 4. 2. Čt, Pá Fotři jsou lotři - Film USA. Na začátku se Greg musel poprat se svým budoucím tchánem, potom následovalo setkání rodičů a nyní k tomu ještě 
6. 2. Ne přibude výchova dvou pětiletých dvojčat. Hrají: B. Stiller, R. De Niro, O. Wilson, Blythe Danner, Laura Dern, aj. Režie: Paul Weitz. T., 98 min. 

7. 1. Pá První ples - hraje Lucky band a moravská cimbálovka • KD Skalka Lubná 
8. 1. So 10. jubilejní farní ples - hraje Combo 2 • Sokolovna Dolní Újezd 
8. 1. So Hasičský ples - bohatá tombola • Příluka 
8. 1. So 13.00-17.00 Dětský karneval - soutěž masek • Příluka
14. 1. Pá Myslivecký ples - hraje Vepřo knedlo zelo • KD Osík 
15. 1. So Hasičský ples - hraje skupina Strejci • KD Pohodlí u Litomyšle 
15. 1. So Sokolský ples - hraje Medium • Sokolovna Dolní Újezd 
15. 1. So Myslivecký ples • Sokolovna Sloupnice 
21. 1. Pá Obecní ples - hraje Živel • KD „Na Rychtě" Janov 
22. 1. So Obecní ples • KD Němčice 
22. 1. So Ples KDU–ČSL - hraje COMBO 2, myslivecká kuchyně • KD Skalka Lubná 
22. 1. So Hasičský bál • Sokolovna Sloupnice 
29. 1. So Sokolský ples • KD Osík 
29. 1. So Skautský ples - hraje Combo 2 • Sokolovna Dolní Újezd 
29. 1. So Ples TJ Sebranice - hraje MELODIE Trpín • KD Skalka Lubná 
4. 2. Pá Ples SDH - hraje Vepřo-knedlo-zelo • KD Skalka Lubná 
4. 2. Pá Farní ples • KD Sebranice 
5. 2. So Obecní ples - hraje Akcent, předtančení Katastrofa • KD Horní Újezd 
5. 2. So Společenský ples TJ Sokol Makov - hraje L.A.B. • Sokolovna Makov 

PLESOVÁ A KARNEVALOVÁ  SEZÓNA 2011 V OKOLÍ

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

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

INFOCENTRUM LITOMYŠL
Informační centrum otevřeno:
Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–14.00 

Nabídka Infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal, Eventim
a Vstupenky.cz. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY a rezervace letenek. Internet pro veřejnost, kopírování.
Aktuálně: Prodej základních parkovacích známek 2011, dálničních známek 2011 
Dále v prodeji: stolní a nástěnný kalendář Litomyšl 2011 a UNESCO 2011, DVD ŠUMNÁ MĚSTA Východní Čechy a Vysočina, víno s motivem
Litomyšle, knihy a průvodce o Litomyšli, mapy, DVD, trička, CD, hrníčky, suvenýry,... Informační centrum

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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz
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o zdraví

Nové povinné vybavení autolékárniček

V současné době se nacházíme v období, kdy by si moto-
risté měli svá vozidla vybavit novými autolékárničkami.
Ty jsou povinnou součástí výbavy vozidel od 1. ledna
2011. Jejich složení je poněkud odlišné od těch stávají-
cích, nejen co se týká obsahu, ale i přesnější specifika-
ce jednotlivých součástí. 
Pokud je v autě autolékárnička v současném složení
s dobrou lhůtou použitelnosti, pak stačí doplnit jedno-
tlivé nové složky (jednotlivě nebo formou doplňující
sady). Pokud se již lhůta použitelnosti stávající lékár-
ničky nezadržitelně blíží ke konci, pak je jednoznačně
výhodnější zakoupit kompletní lékárničku novou. Je
dobré si však uvědomit, že je v České republice registro-
váno několik milionů vozidel a každé musí být vybave-
no dle platných předpisů, takže není s čím otálet. 
Jaké jsou tedy hlavní rozdíly ve složení stávajících
a nových autolékárniček? Hlavní nové součásti jsou
resuscitační maska, isotermická fólie a letáček
pro zvládnutí postupu u autonehody. Resuscitační

maska slouží pro umělé dýchání při poskytování první
pomoci. Isotermická fólie omezuje tepelné ztráty zra-
něného. Můžeme ji použít jako přikrývku i jako pod-
ložku pod zraněného nejen při autonehodě, ale i při
jiných úrazech. Vaši pozornost si určitě zaslouží letá-
ček s postupem pro zvládnutí dopravní nehody. Ten
obsahuje nejen postup k zajištění viditelnosti místa
nehody pro ostatní účastníky silničního provozu, ale
především jako návod k poskytnutí první pomoci
a důležitá telefonní čísla. Jednotlivé body je rozhodně
vhodné nastudovat ještě před cestou, protože
v některých situacích může být drahá doslova každá
vteřina a nemusí být dostatek času ani klidu na studi-
um letáčku. Ten by měl skutečně pomoci především
jako bodový návod ve stresu při zvládání nehody,
základy první pomoci bychom se v žádném případě
neměli učit až při nehodě! 
Kvalitně vybavená lékárnička pomůže výrazně zjedno-
dušit, v krajním případě i zachránit život. Nepodceňuj-
te proto její správné vybavení a poraďte se o jejím
vhodném složení v lékárně.

za Lékárnu U Slunce Marcela Bártová

Litomyšlská 
nemocnice oznamuje
Od roku 2011 dochází ke změně lékaře a ordinačních
hodin psychiatrické ambulance. Nová ordinační doba
je pondělí 7.00-15.00. Ambulance je umístěna v příze-
mí budovy bývalého kožního oddělení. Ambulantním
lékařem je MUDr. Hana Dynková.   Adrián Nemšovský

Rozpis služeb LSPP –  dospělí

–  děti a dorost

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269

Rozpis služeb LSPP nebyl v době tisku Lilie
redakci k dispozici. 

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

So 8. 1. - lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457
Ne 9. 1. - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
So 15. 1. - lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034
Ne 16. 1. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 22. 1. -  lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
Ne 23. 1. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 29. 1. - lékárna U Slunce 
Tel.: 461 612 678
Ne 30. 1. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 5. 2. - lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457
Ne 6. 2. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530

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

8. - 9. 1. - MUDr. Ševčík Stanislav 
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
15. - 16. 1. - MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, tel. 461 613 663
22. - 23. 1. - MUDr. Veselíková Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel. 461 614 569
29. - 30. 1. - MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel. 461 613 827
5. - 6. 2. - MUDr. Zeman Oldřich
Polička, 1. Máje 606, tel. 733 152 435 

Nápad je jedna věc, realizace věc druhá 

„Tento kostel je pro mě příkladem, že žijeme v občan-
ské společnosti. Lidé se dokážou spojit, aby bojovali
za to, aby byla naše země hezčí,“ řekl 4. prosince při
slavnostním otevření Nového kostela v Litomyšli před-
seda Rady Církve bratrské Ing. Daniel Fajfr, M.Th. Jeho
slova se potvrdila i během následujícího týdne, kdy
v Litomyšli proběhla doplňková benefiční prodejní
akce - Prima bazar.
Nápad je jedna věc, jeho realizace je věc druhá. S bene-
fičními či charitativními sbírkami a koncerty každý
rok – a zejména před Vánoci – přichází mnoho nezisko-
vých organizací. Ty jejich prostřednictvím prezentují
svou činnost a z výtěžku financují část ze svých krát-
kodobých či dlouhodobých projektů. S myšlenkou
uspořádat jakousi obdobu blešího trhu ve prospěch
stavby Nového kostela v Litomyšli přišli lidé ze staveb-
ního týmu v roce 2008. Kromě žádostí o granty a dota-
ce na stavbu chtěli společně s dalšími „něco“ aktivně

dělat sami. První „zkušební“ Prima bazar proběhl
poměrně hladce, setkal se s velkým zájmem Litomyšla-
nů a v roce následujícím se přesunul do velkého sálu
historického Lidového domu. Druhý ročník tak překo-
nal ten startovní hned třikrát; navštívilo jej přes 700
lidí a výnos z něj činil přes 60 tisíc korun. „Už na pod-
zim nás zastavovali návštěvníci minulého akce a chtě-
li vědět, jestli letos Prima bazar opět bude,“ říká jedna
z organizátorek Marta Kubátová. Sama je pěstounkou
v celkem dvanáctičlenné rodině a kvůli dobrovolnické
práci a pomoci během akce musela společně s dětmi
a manželem mnoho věcí zařídit jinak nebo přeorgani-
zovat. „Je to náročné, dělám to ale moc ráda a baví mě
to,“ sdělila s úsměvem. 
V loňském roce se významně zvýšil podíl nového dár-
kového zboží, a to především díky velkorysé podpoře
několika českých společností. Za všechny lze jmeno-
vat např. nakladatelství Vyšehrad, Baronet, Smart
Press, Reader´s Digest, Botanicus, Yves Rocher
a mnoho dalších. Loňský Prima bazar, snad díky trans-
parentnosti průběhu celé stavby kostela a díky určité
tradici, zdatně kopíroval ten předloňský. Tentokrát jej
ve dnech 6. až 10. prosince navštívilo přes pět set lidí
a celý výtěžek, určený na nákup židlí do interiéru
Nového kostela v Litomyšli, přesáhl částku 71 tisíc
korun.   
Nemáme patent na to, jak podobné akce dělat. Taky
nevíme, jestli v této tradici budeme pokračovat
i v příštích letech. Benefiční akce jsou velmi náročné
na organizaci, vždyť jenom s Prima bazarem na místě
pomáhalo celý týden ve svém volném čase přes třicet
dobrovolníků. Do toho samozřejmě vůbec nepočítám
firmy, které nám vyšly vstříc a podpořily nás a návštěv-
níky samotné, kteří svými předvánočními nákupy
vlastně celou dobu přispívali na konkrétní věc. Máme
velkou radost z toho, že se k podpoře našeho projektu
přihlásilo tolik lidí a rádi bychom všem za to poděko-
vali.                 Martina Soukupová, foto Ladislav Beňa

Srdečně Vás opět zveme ve dnech
19. - 20. 1. 2011 na

Jedná se o vyšetření, při kterém se
dozvíte, jestli vaše cévy (tepny dolních
končetin) jsou dostatečně průchodné,
zda-li netrpíte ischemickou chorobou
dolních končetin (ICHDK). Vzhledem
k časové náročnosti měření (cca 15 min)
je nutné se předem objednat.
Tel: 461612678, 603367058, nebo email:
info@lekarnacz.cz

Těšíme se na Vás, 
kolektiv Lékárny U Slunce, Litomyšl

bezplatné stanovení
AB indexu

Pronajmu byt 3+1 
v Litomyšli. Tel. 602 105 989

Vážení občané, v lednu 2011 byla
zprovozněna soukromá

chirurgická
ambulance

na adrese Kpt. Jaroše 404, Litomyšl,
v prostorách stávající zubní polikliniky.

S řešením vašich potenciálních
zdravotních potíží vám budou

nápomocni zdravotní sestra
Marie Klinkáčková a MUDr. Lubomír Bláha.

Jsme k dispozici každý den
(dopoledne, čtvrtky odpoledne).

Podrobnější info při návštěvě,
prostřednictvím

tel.: 777 846 659, 603 322 946
či na e-mailu  lubl@centrum.cz. 
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One-man show

Na konci listopadu zhlédly děti v aule 3. základní školy
v Litomyšli dvě představení v angličtině. Pro žáky 4. -
6. tříd to bylo Lenka and the tea witch, kde se děti
mohly zapojit do pohádky. Pro žáky 7. - 9. tříd to byla
více než hodinová The Austratian show, kde se děti
dověděly spoustu informací o historii světadílu, pří-
rodních podmínkách a zajímavostech, ale i o součas-
ném dění – kultuře, architektuře apod. Obě tato
představení „dával“ rodilý Australan, který žije
v České republice. Obě představení byla zajímavá
i veselá zároveň, žákům se obě části vystoupení líbily.

Text a foto Irena Matysová, 3. ZŠ Litomyšl

Kdopak by se školy bál?

Vánoční besídka potěšila nejen rodiče

Básničky, písničky, ale i vánoční nadílka, to byla náplň
vánoční besídky prvního oddělení Mateřské školy
na Lidické ulici. Odpoledne 14. prosince zde bylo
vyhrazeno dětem a jejich rodičům i prarodičům. 

Drobotina se na besídku připravovala od září. Děti
všem předvedly, že skutečně nezahálely. Jejich snaha
mile potěšila všechny „dospěláky“ a mnohdy vyloudila
na jejich tvářích úsměv. Rozzářené oči dětí byly
v adventním čase tím nejkrásnějším dárkem a mamin-
ky navíc dostaly malé svícínky. 
A nakonec? Nakonec dorazil i Ježíšek, který dětem
pod stromeček nadělil spoustu dárečků v podobě
nových hraček. Mnohé děti se ani nemohly odtrhnout
a rodičům dalo práci je přesvědčit, aby vůbec šly domů.
„Líbil se mi stromeček a dárečky. Nejhezčí je tahle Bar-
bínka,“ svěřila se malá Valentýnka, která se nemohla
rozloučit s panenkou. Cestou ze školky se pak v podve-
černím šeru mnozí zastavovali a těšili pohledem
na betlém, jenž byl k vidění před budovou školky. 
Bylo to velmi milé odpoledne. Děkujeme za něj dětem,
zaměstnancům školky i obětavým rodičům.

Text a foto Jana Bisová

Dny otevřených
dveří na ZŠ U Školek
Máte doma budoucího prvňáčka? Chcete si vyzkoušet,
jak se vaše dítě začlení do práce ve škole? Pokud jste si
odpověděli na otázky kladně, pak přijďte do červené
Základní školy U Školek na Dny otevřených dveří.
Konají se ve dnech 11. - 13. ledna a kromě návštěvy
školy a její prohlídky je pro vaše dítě připravena žáky
3. tříd naší školy tvořivá dílna. Vaše děti budou přívě-
tivě vtaženy do výuky v „první třídě” a se třeťáky si
vyzkouší grafomotoriku, sebeobsluhu, ale třeba
i matematiku. Můžete se setkat s učiteli, hovořit
s nimi a prohlédnout si školu takovou, jaká je - plnou
života. 
Kdyby se vám dopoledne nehodilo, máte možnost nav-
štívit naši školu ve čtvrtek 13. ledna mezi 14.00 -
18.00.   
Pokud si naši školu vyberete k zápisu do 1. ročníku,
který se koná 10. února, budou vaše děti navazovat
v březnu a červnu cyklem dvou adaptačních dílen
pro zapsané prvňáčky, které jsou zaměřeny na důleži-
té školní dovednosti, jako jsou samostatnost, komuni-
kace či prostorová a matematická představivost. Mimo
jiné budou mít děti možnost poznat se navzájem,
seznámit se a spolupracovat se svou třídní učitelkou
a připravit zajímavé materiály, které vyzdobí jejich
třídu, kde se po prázdninách všichni znovu sejdou.
Tentokrát však již v první třídě. 
Těšíme se na vás v naší škole. Jste srdečně zváni. 

Daniel Janata, ředitel Základní školy U Školek

Roman Línek navštívil
technickou školu 

Náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek
navštívil ve středu 8. prosince Vyšší odbornou školu
a Střední odbornou školu technickou v Litomyšli. Pro-
jevil zájem o současnou situaci i o plány do budoucna.
Technická škola se totiž má od dubna spojit se soused-
ní střední zahradnickou školou, jak o tom rozhodl Par-
dubický kraj.  
Ředitel školy Ing. Milan Janecký a učitel Ing. Jindřich
Kovář seznámili Romana Línka s nabízenými obory,
počtem žáků, i snahou zavést nové obory. Řeč ale
samozřejmě přišla na krajem zrušený obor provoz
a ekonomika dopravy. Technická škola ho již vyučovat
nebude, protože paradoxně v jeho názvu je slovo eko-
nomika. „V našem případě se ale jednalo o dopravní
obor. Bohužel v názvu měl slovo ekonomika, což bylo
špatně. Předkládali jsme kraji dokumenty, abychom
dokázali, že jde především o dopravu, ale marně,“
posteskl si Jindřich Kovář. „Došlo se k tomu, že ekono-
miku by měly koncentrovat „ekonomky“,“ poznamenal
Roman Línek a dodal: „Měla by být ale zohledňována
tradice a výstupy školy.“ Zmínil například některé
střední školy, které mají dlouholetou tradici a i přes
propad počtu žáků, jim stále zůstává dobré jméno
a tradice. Poznamenal také, že technické školství je
důležité. „Pokud je někdo technik a k tomu má mana-
žerské sklony, tak je to skvělá kombinace,“ uvedl
Roman Línek. 
Na dotaz, týkající se sloučení se zahradníky, oba
zástupci školy sdělili, že v něm problém nevidí. Ovšem
komplikace by prý mohly nastat v případě dlouhodobě
pěstovaných a opečovávaných vazeb s výrobními pod-
niky. Ty poskytují škole své výrobky coby učební
pomůcky na základě osobních jednání a znalosti kon-
krétních lidí.                                 Text a foto Jana Bisová

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci. Chystáte se
k zápisu a přemýšlíte, kterou školu si vybrat? Přijďte se
podívat mezi nás! V úterý 18. ledna probíhá na Základ-
ní škole Zámecká v Litomyšli Den otevřených dveří,
zejména pro rodiče žáků budoucích prvních (ale
i pátých a šestých) tříd. Učebny budou přístupny kdy-
koli, i během výuky, od 8.00 do 16.00.
Následně se ve čtvrtek 10. února uskuteční od 13.30
do 17.00 zápis budoucích prvňáčků.
Pro děti, které se rozhodnou navštěvovat naši školu
a nejsou si jisté, co je čeká, jsme na květen nachystali
už tradiční akci „Škola před školou“. Přijďte a pře-
svědčte se sami, jak to u nás chodí. Kdopak by se školy
bál!
Těšíme se na vás.

Monika Lipavská, ZŠ Zámecká, foto Pavla Bogdanová
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K pokusu o rekord 
se připojila ZŠ v Trstěnici

V loňském roce se Základní škola v Trstěnici připojila
do pokusu o vytvoření světového rekordu ve vyrobení
největšího počtu znaků měst a obcí z odpadového
materiálu. Na znak obce Trstěnice jsme použili víčka
od PET lahví podle barev ve znaku a papír namočený
ve škrobu. Vše jsme nalepili na velkou desku. Tento
znak máme vystavený v naší škole a tím připomínáme
všem, kdo naši školu navštíví, nutnost třídění odpadu
a možnost jeho zpracování na další výrobky. Už se těší-
me, že uvidíme svůj znak v knize, která k tomuto
pokusu o vytvoření světového rekordu vyjde.                   

Text a foto Hana Kopecká

Návštěva z Německa 
na pedagogické škole

Ve dnech 28. listopadu až 4. prosince jsme měli mož-
nost již popáté přivítat u nás na Vyšší odborné škole
pedagogické a Střední pedagogické škole (VOŠP
a SPgŠ) v Litomyšli studenty z naší partnerské školy
OSZ 1 Bernau - Wandlitz u Berlína. Ten necelý týden
nám utekl jako voda, až nám to bylo líto. Němečtí stu-
denti mají stejný zájem a cíl - pracovat jako vychovate-
lé a učit v mateřských školách. Snažili jsme se, aby si
od nás odvezli pěkné vzpomínky, ale zejména aby
načerpali nové zkušenosti do svého profesního i osob-
ního života. Na závěr jsme s nimi mluvili o jejich zážit-
cích z Čech. Padaly pochvaly: čeští žáci jsou prý velmi
milí, ubytování v internátě výborné, město krásné. Co
se týká naší školy, byli němečtí žáci velmi překvapeni,
že se u nás musíme přezouvat a chválili, jak je u nás
krásně čisto. U nich se chodí v botách a i kabáty si nosí
s sebou. Byli také překvapeni, že v Česku se nechce

žádný chlapec stát vychovatelem v mateřské škole.
V Německu je o chlapce v předškolní výchově velký
zájem, neboť malé děti potřebují mužský prvek
ve výchově. Také oceňovali, že naše škola je velmi
prakticky zaměřena na výchovy, byli nadšení hudební,
výtvarnou i dramatickou výchovou. Prozradili nám, že
u nich se nikdo nemusí učit hrát na žádný nástroj, ale
hra na nástroje se jim velmi líbila. 
V mateřské školce na Lidické, kde jsme byli na exkur-
zi, jsme byli svědky návštěvy Mikuláše, anděla a dvou
čertů. Němečtí žáci byli velmi udiveni, protože „živé-
ho“ čerta nikdy neviděli. V Německu není zvykem, aby
chodil společně s Mikulášem. Na závěr jsme doprovo-
dili děti i do městské knihovny, kde probíhalo právě
zdobení perníčků.
S velkým zájmem se setkala i exkurze do Domu Naděje
Litomyšl, kde jsme zrovna zastihli děti při odpoledních
hrách v klubovně. A nechyběl ani výlet do zimně
zasněžené Prahy. Asi největším zážitkem ale byl mini-
kurz klasického i latinskoamerického tance, který
pro nás připravila Lenka Šulcová se svým partnerem
ve školní tělocvičně. Všichni jsme se při nácviků kroků
nasmáli, komunikace fungovala perfektně. Pro naše
kolegy z Německa to byla úplně nová zkušenost, pro-
tože pro ně není běžné chodit do tanečních. 
Myslím, že by se celý uplynulý týden dal shrnout jed-
ním slovem, prostě báječné! Velký dík patří samozřej-
mě i vyučujícím, které nás programem provedly – paní
Janě Mackové z VOŠP a SPgŠ Litomyšl a paní Christia-
ně Tank a Sabine Griese z OSZ1 Bernau.

Lucie Brentnerová, VOŠP Litomyšl, V1.B,
foto Hana Krpatová

Zachraňme planetu Zemi

Soutěž Putování staletími 
má své vítěze

Od 15. listopadu do 15. prosince se uskutečnil nultý
ročník soutěže Putování staletími, kterou organizova-
ly Státní zámek Litomyšl a Hrad Svojanov. Ve středu
15. prosince byli vylosováni výherci z řad zúčastně-
ných základních škol, jimž byla akce určena. První
místo a tím i výhru jedné noci v hradním penzionu
na Svojanově pro celou třídu vyhrála třída 7.C (paní
učitelka Renata Janecká) ze Základní školy Štefániko-
va v Pardubicích, druhé místo a výhru v podobě adre-
nalinové prohlídky podzemními chodbami zámku
Litomyšl získala 8.A (paní učitelka Olga Doskočilová)
ze Základní školy v Sezemicích. Třetí místo vyhrála 6.A
(paní učitelka Lenka Špulková) opět ze ZŠ Štefánikova
v Pardubicích a cenou je zmrzlinový pohár pro celou
třídu v resturaci Fabrika ve Svitavách. 
„Z ohlasů škol je patrné, že podobné aktivity mají
smysl. Žáci se zábavnou formou seznamují nejen s
objektem, ale také s historickými reáliemi,“ míní kas-
telánka litomyšlského zámku Jana Sehnalová. Třídy,
které se do soutěže zapojily, absolvovaly prohlídku
zámku v Litomyšli a Hradu Svojanov. Cílem bylo sezná-
mit děti s různými architektonickými slohy. Na obou

místech dostaly pracovní listy, které ve škole vyplnily
a zaslaly do Litomyšle. „Děti byly nadšené. Pracovní
listy se nám líbily, jsou pěkně zpracované,” uvedla uči-
telka Olga Doskočilová a kastelánka dodává: „Velmi
nás potěšilo, že odpovědi v pracovních listech byly
téměř všechny správné, takže je vidět, že žáci velmi
pozorně vnímali výklad průvodců.“ Slosováním o ceny
byl nultý ročník akce Putování staletími uzavřen, ale
kastelánka slibuje, že pro příští sezónu se mohou
všechny školy z celé České republiky těšit na 1. ročník.
Prozatím se zapojily pouze školy v Pardubickém kraji.  

-bj-, foto Jana Sehnalová

Vítěze vylosoval náměstek pardubické pobočky Národního
památkového ústavu Ing. Pavel Ježek. 

Ve středu 8. prosince se na Základní škole Zámecká
konal již sedmý celoškolní projektový den. Letos byl
zaměřen na environmentální výchovu (výchovu
k životnímu prostředí). Na tento den se děti velmi těší,
protože je ve škole nečeká zkoušení a ani žádná písem-
ka, ale naopak besedy s mnoha zajímavými hosty, pou-
tavé pracovní dílny a nové zážitky. 
Opět po roce jsme měli možnost přivítat ve škole
odborníky, kteří převzali vedení některých pracovních
dílen, a děti tak získávaly cenné informace nejen
od svých učitelů, ale přímo od lidí z praxe. Každá dílna
byla směřována k jednomu aktuálnímu problému,
který se týkal ničení životního prostředí – mezi dílny
například patřily: Odpad není zadarmo (o hospodaření
s odpadovým materiálem), Bio nebio (o potravinách),
Pokusy na lidech a zvířatech (o tajemství kosmetiky),
Výskyt velkých šelem v ČR, Poslání záchranné stanice.
Bylo z čeho vybírat a měli jsme radost, že děti nejsou
lhostejné k těmto tématům. Samy v poslední části pro-
gramu dokázaly vytvářet názorný plakát s informace-
mi, jak my všichni můžeme přispět ke zlepšení našeho
životního prostředí a jak třeba pomůžeme zachránit
planetu Zemi.                                   Mgr. Hana Kopecká
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Litomyšlský symfonický orchestr
v adventním čase

Ve dnech 3. – 6. prosince absolvoval Litomyšlský sym-
fonický orchestr (LSO) koncertní zájezd do Německa.
Zájezd se uskutečnil na pozvání Josefa Jiskry, muzi-
kanta, skladatele a muzikdirektora, který žije už víc
jak 30 let v německém Creilsheimu a je rodákem
z Benátek u Litomyšle. Celou dramaturgii, náplň a ter-
míny koncertů jsme společně připravovali už dva roky
napřed. Jediné, co bylo předem jasné, bylo společné
provedení České mše vánoční J. J. Ryby s Komorním
sborem z Creilsheimu, našimi sólisty a orchestrem,
netradičně v německém jazyce.
Celkem jsme měli 3 koncerty. Hned ten první už
po ubytování v Kirchbergu an der Jagst a rychlém pře-
sunu do Haug-Erkinger-Festsaal v Rechberghausenu,
a to s komorní náplní (Corelli, Zach, Telemann, Haydn,
Škroup), takže jsme šli spát až dlouho po půlnoci.
Druhý koncert se uskutečnil v sobotu v evangelickém
kostele v Kirchbergu a třetí, závěrečný v „Hirtenwie-
senhalle“ v Creilsheimu v neděli večer. Tady jsme hráli
v první půli komorní program a po přestávce Českou
mši vánoční s našimi sólisty a komorním sborem. Celé
provedení bylo v německém jazyce, což pro nás bylo
velmi nezvyklé. Sbor i sólisté celou mši perfektně
nacvičili, a tak bylo společné vystoupení velmi zdařilé.
Pepík Jiskra si řídil skladby, které sám upravil (Kon-
cert pro hornu a orch. J. D. Škroupa a Ukolébavku J.
Brahmse). Za vzornou a pečlivou přípravu a za zdařilý
průběh celého zájezdu mu mnohokrát děkujeme.
Kromě koncertování jsme mohli navštívit krásný zámek
v čtyřtisícovém, středověkém Kirchbergu. Zúčastnili
jsme se oficiálního zahájení zdejších vyhlášených a tra-
dičních vánočních trhů v historických prostorách kolem
zámku, navštívili jsme i biofarmu nedaleko a mohli se
tak setkat s moderním ekologickým hospodářstvím.

V Creilsheimu jsme pak v neděli dopoledne zhlédli
výstavu houslařské výroby ve zdejším muzeu (s výkla-
dem) a mohli jsme se obdivovat známým i méně zná-
mým starým mistrům houslařům a jejich nástrojům. 
Domů jsme se v pondělí vrátili poměrně unaveni, ale
s dobrými pocity. Myslíme, že jsme v Německu zane-
chali dobrý dojem a i reakce publika při koncertech
tomu určitě nasvědčovaly.
Ve čtvrtek 16. prosince orchestr se spojenými litomyšl-
skými sbory a sólisty tradičně provedl Českou mši
vánoční – už v češtině – v kostele v Litomyšli, 19. pro-
since v kostele ve Vysokém Mýtě a 21. prosince v kos-
tele sv. Antonína v Hradci Králové. Kromě těchto
„velkých“ provedení jsme v malém komorním obsazení
doprovázeli lit. sbory při vánoční mši také v Letohra-
du, Svojanově a Dvakačovicích.
Poslední „Rybovka“ nás čeká – také už tradičně –
v poutním kostele Nanebevzatí Panny Marie v tříkrálo-
vém koncertu v sobotu 8. ledna. Tento koncert bude
zřejmě nadlouho posledním (alespoň zatím?), který
bude dirigovat Jan Šula, dlouholetý umělecký vedoucí
Litomyšlského symfonického orchestru. Jan Šula
ve svém druhém dirigentském působení v orchestru
nastudoval a provedl mnoho nových komorních i sym-
fonických skladeb. Zasloužil se o nové a netradiční
dramaturgické počiny, např. právě loni „Valašské čaro-
vání“ s manželi Vedralovými z Vysokého Mýta. Přitom
se vždycky snažil, aby z nás, amatérských muzikantů
dostal to nejlepší, čeho jsme byli schopni. I za to, ale
především za celé dlouholeté působení za dirigent-
ským pultem, mu patří veliké uznání a poděkování
nejen nás, kolegů, muzikantů, ale i širokého publika
a příznivců.                                              Václav Knettig,

předseda správní rady Nadačního fondu LSO 

V Litomyšli stanovena 
nová diagnóza: patchwork

V sobotu 18. prosince jsme v domě U Rytířů v Litomyšli
zahájili výstavu „Diagnóza: Patchwork“, která potrvá
do 30. ledna. Výstavu spolu s námi zahájilo vokální trio
Silentium. Přivítali jsme také starostu města Litomyšle
pana Michala Kortyše, který nepřišel jen jako zástupce
města, ale i jako spolutvůrce naší společné výstavy. 
Pan starosta, ač nevypadá jako typická švadlenka, se
téměř dobrovolně podílel na jednom z našich společ-
ných děl, a to na quiltu k výročí 750 let založení města
Litomyšle, který jsme rádi za náš patchworkový spolek
předali městu. Tento quilt s námi ušili návštěvníci
našich akcí, kteří šili psaníčka a do každého psaníčka
mohli vepsat vzkaz nebo svoje jméno. Jedná se o quilt
složený ze 750 dílků, které dohromady tvoří sgrafita
litomyšlského zámku. S instalací na Městském úřadě
ochotně pomůžeme a pokud by si radní nevěděli rady
s umístěním, jako vhodné místo by se nám jevila chodba

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
9. ledna od 17.00 / Fabrika
•Čaj o páté – Big band Svitavy - novoroční
párty
19. ledna od 19.00 / Fabrika
•Luboš Pospíšil a 5P - koncert
30. ledna od 19.00 / Fabrika
•Divadlo Ungelt Praha: Na útěku - předsta-
vení uvádíme k životnímu jubileu J. Štěpánko-
vé a Z. Adamovské
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
9. ledna od 19.00 / Tylův dům
•Novoroční koncert Marty Kubišové
15. ledna až 24. dubna / Centrum B. Martinů
•Šaty dělaj člověka - tradiční dotyková
výstava
28. ledna od 20.00 / Divadelní klub
•Mocca Malacco - koncert

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
8. ledna od 19.30 / dvorana muzea
•Live show imitátora Radka - program doplní
swingový orchestr F. Zeleného a tombola.
22. ledna od 19.30 / kinosál
•Neil Simon: Jakeovy ženy aneb Moje hlava
má svou hlavu - hra Div. společnosti HÁTA
28. ledna od 20.00 / dvorana muzea
•6. Městský bál - k tanci a poslechu hraje
skupina Kreyn
Více na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
do 30. ledna / Regionální muzeum
•Světlo našich babiček - výstava mapující
vývoj svícení ve vesnickém prostředí
do 30. ledna / Regionální muzeum
•Za dlouhých zimních večerů - připomínka
životního stylu před příchodem elektřiny.
15. ledna od 20.00 / Městský klub
•Rocková kapela Krausberry - koncert

Kam 
v Českomoravském
pomezí

Pronájem bytu 2+1
v panelovém domě na ul.17. listopadu v Litomyšli. 

Dům i byt je po celkové rekonstrukci. Tel. 608 322 203

Pronajmeme moderní 
a nízkoenergetický byt 1+1

v nově zrekonstruovaném domě na Toulovcově nám.
v Litomyšli. Tel. 608 322 203

mezi dveřmi č. 10 a 11. Je to hned vedle quiltu věnova-
ného městu našimi přítelkyněmi z holandského Rodenu.
To, co je zajímavé na letošní výstavě, oproti předcho-
zím, je přehlídka technik, které jsme se naučili za pět
let trvání spolku. Nejpřitažlivější na tom je, že se podí-
váte do kuchyně, ba přímo pod pokličku vzoru. Chce-
me vám ukázat, jak jednotlivé vzory vznikají, jelikož
po zakomponování do polštáře či deky, tajemství
zůstává utajeno. Využijte této nabídky, pitvejte, šťou-
rejte, přicházejte na kloub vzorům prezentovaným
v části „Přehlídka patchworkových technik“.
Srdečně vás zveme na výstavu patchworku a přejeme
vám, abyste si výstavu užili. Šťastný vstup do nového
roku 2011 a hlavně hodně zdraví přeje 

za Spolek patchworku Litomyšl o.s. 
Renata Edlmanová a Jitka Jílková, foto M. Edlman



19

Jiří Fogl zdolal Everest v podobě makety Codexu gigas

Jiří Fogl ze Žamberka patří v České republice ke knihař-
ské špičce. Jeho práce jsou ceněny především pro citli-
vé zpracování kvalitní kůže, výtvarně zajímavé řešení
vazeb, precizní provedení zdobných prvků i celkový
harmonický soulad s obsahem knihy. Je držitelem
několika ocenění, v roce 1999 například získal od Svazu
českých knihařů titul Mistr knihařského řemesla
v oboru umělecké knižní vazby. Jak sám říká, podařilo
se mu vystoupit na knihařský Mont Everest, kterým byla
výroba makety Codexu gigas – Ďáblovy bible. To byla
během prosince k vidění v Regionálním muzeu v Lito-
myšli. V neděli 12. Prosince se pak v muzeu uskutečnila
beseda s Mistrem knihařem. Jiří Fogl prozradil něco
o sobě i o práci na replice Ďáblovy bible. 

Jak jste se dostal k tomu, že jste vytvořil maketu
Codexu gigas? 
K bibli jsem se dostal přes kvalitní práci. Pracovali
jsme pro pana Ing. Rudolfa z knižního veletrhu Libri
Olomouc. Naše práce se mu líbila, tak u nás objednal
zhotovení makety Codexu gigas. Ing. Rudolf chtěl
zvednout zájem o tento veletrh a ukázat tam něco, co
by přitáhlo lidi. 

Přiblížíte tuto unikátní knihu? Co například obsahuje?
Víme, jisto jistě, že vznikla mezi lety 1220 a 1230
v malé vesničce Podlažice u Chrudimi. Vytvořili ji teh-
dejší benediktini v klášteře, a do dnešní doby je to nej-
větší ručně psaná kniha na světě. V podstatě je to
taková knihovna v jedné knize, protože obsahuje
na tehdejší dobu spoustu informací - vlastně všechno,
co se tehdy vědělo. Je tam samozřejmě Nový zákon,
Starý zákon, penitenciář, což je návod pro zpovědníka,
za jaký hřích má dát jaké pokání. V knize je Kosmova
kronika a obsahuje také řadu pojednání o lidském
těle. K mému překvapení jsem se dočetl, že je tam
pojednání o lidském oku, jak se léčí padoucnice
a podobné věci. Samozřejmě tam najdeme kalendári-
um, to znamená každý měsíc, každý den je přiřazen
k nějakému svatému nebo je tam uvedeno, kdo kde
kdy umřel, významné osobnosti. Ovšem nesmím zapo-
menout, že je tam také ta známá postavička ďábla
s Jeruzalémem, která symbolizuje, jakým způsobem se
člověk může vydat v tom svém životním konání buďto
cestou dobra, nebo cestou zla. Grafologové se shodují
na tom, že Codex gigas psal jeden člověk, protože
začátek i konec knihy je týmž rukopisem. Úprava
knihy je fantastická, tam nevidíte nikde nic přetaže-
ného nebo něco podobného. Barvy jsou krásné, jedině
ten ďáblík s Jeruzalémem je barevně trošičku horší,
protože kniha je na tom místě neustále otevřená
a působí na ni denní světlo. Ostatní barvy jsou nádher-
né. Jsem hrdý, že vznikla tady v Čechách. Pokud se
týká rozměrů, má kniha 92 cm na výšku, 56 cm
na šířku a je 28 cm silná. Nejzajímavější je, že originál
váží 75 kg. 

Ke knize se však váže pověst, která je spojena s ďáb-
lem…
Pověst vznikla, protože se tomu říká Ďáblova bible,
a říká, že byla napsána za jednu noc za pomoci ďábla.
Ovšem tato legenda byla vymyšlena daleko později, až
za Rudolfa II, kdy Codex gigas byl uložen v benedik-
tinském klášteře v Broumově. Broumovští, aby zvýšili
jeho cenu, neboť zjistili, že Rudolf II má o knihu
zájem, tak vymysleli legendu. Ta se od té doby traduje.
V té legendě se říká, že mladý kněz v Podlažicích zhře-
šil s hezkou mladou kuchařkou a za trest měl být

vlastními silami – dělal mi ho kamarád pan Beneš.
Už samotný rozměr byl jistě problém. Narazil jste při

výrobě makety na další úskalí?
Problémy byly od začátku. Myslím, že se nám podařilo
vše vyřešit. Například my jsme zařízeni na ruční šití
knih, ale ne na takovéto rozměry. Museli jsme si udě-
lat speciální přípravky, abychom mohli tak velkou
knihu šít. Ve chvíli, kdy jsme knihu ušili a sklížili
hřbet, tak jsme řešili, jak ji budeme otáčet. To jsme
vůbec nevěděli. Nakonec to všechno dopadlo tak, že
jsme ji kouleli přes hřbet a ono to šlo. Na takové věci se
ale přicházelo postupně. 

Jistě jste na své dílo hrdý…
Mám z toho dobrý pocit. Kniha je tři roky vyrobená
a tři roky je v neustálém provozu. Jezdí od štace ke
štaci. Zhlédlo ji strašně moc lidí. Vážím si hlavně toho,
že učitelé a školy se na ni chodí dívat. Jsem překvape-
ný a mile překvapený zájmem, jak ta kniha putuje. Je
to ohromné uspokojení. Zapomenu na problémy, které
při výrobě byly. 

Nejste vyučený knihař, přesto jste mistr svého řemes-
la. Jak jste se ke knihařině dostal? 
Mě ta práce začala velice zajímat a bavit. Bohužel, mne
začala zajímat dost pozdě, ale přesto jsem měl ještě

dostatek času, abych docházel ke
svému strýci Jiřímu Faltusovi. Pan
Faltus byl velice vzácný člověk,
který byl vstřícný ke každému,
kdo se chtěl něco naučit, obzvlášť
z tohoto řemesla. Chodil jsem
k němu ve všední dny, o sobotách
a nedělích. Postupně jsem začal
dělat čím dál složitější práce.
Potom přišly pravidelné semináře
a přednášky Svazu českých kniha-
řů, založeného začátkem 90. let.
Dostal jsem se také k panu profe-
sorovi Jindřichu Svobodovi
do Brna a do Lokte k Janu a Jarmi-
le Sobotovým. Každá taková
návštěva něco přinese a výsledek
je ten, že dneska děláme docela
solidní knihařinu. Vrcholem,
takovým knihařským Everestem,

který jsme slezli, byla tato maketa Codexu gigas. 
Své umění jste předal dceři, ale podělíte se o ně

i s jinými?
Já knihařím se svojí dcerou. Máme dva zaměstnance.
Společně provozujeme knihařství v Žamberku, a proto-
že za mnoho vděčím panu Faltusovi, který mě zasvětil
do tohoto nádherného řemesla, tak já nechci být jiný,
než byl on. Když za mnou někdo přijde, tak se snažím
vyhovět, poradit. Důkazem jsou i semináře, které dělá-
me v Žamberku. Dělali jsme třeba seminář na francouz-
skou vazbu, na vazbu kronik a pamětních knih,
na pergamenové vazby, na zlacení atd. Pokud jsme si
jisti v kramflících, tak rádi ukážeme, jak se to dělá. I já
samozřejmě jezdím ke svým kolegům na semináře.
U tohoto řemesla nemůže člověk úplně zakrnět. Je
zapotřebí se neustále zdokonalovat, učit nové postu-
py.                                                      Ptala se Jana Bisová

za živa zazděn. On, jako pokání, a aby dokázal odčinit
svůj hřích, se zavázal, že napíše knihu, jakou nikdo
nenapsal. Navíc, že ji napíše přes noc. Samozřejmě to
přes noc nemohl stihnout, tak povolal ďábla. Ten mu
s tím pomohl. Nad ránem ho tam obkreslil a legenda
byla na světě. Odborníci samozřejmě tvrdí, že psaní té
knihy muselo trvat 10 až 15 let, někdo říká i 20 let.

Vy jste vytvořil maketu Ďáblovy bible, jejíž originál je
uložen v Královské knihovně ve Stockholmu. Měl jste
možnost do originálu nahlédnout? Jak jste vlastně
postupoval?  
Švédskou knihovnu Codex gigas opustil pouze třikrát.
Poslední jeho cesta byla v roce 2007 do Prahy. V tom
momentě, kdy se originál objevil v Praze, tak my jsme
začali vyrábět tuto maketu. Ovšem originál jsme si pro-
hlédnout nemohli. Viděli jsme jej, až když byla maketa
hotová. Podívali jsme se něho, jako každý jiný do skle-
něné vitríny. Informace jsme čerpali hlavně z interne-
tu, kde má švédská knihovna tuto knihu perfektně
digitalizovanou. 
Nejdříve však musel někdo vyjednat, a to byl
Ing. Rudolf se svým kolektivem, že švédská knihovna
povolila maketu zhotovit. Stránky se ale neokopírova-
ly stoprocentně, kopírovala se zhruba třetina. My jsme
potom vázali prázdnou, prázd-
nou, prázdnou, prázdnou, plnou,
plnou, prázdnou, prázdnou,
pořád takto dokola. Ty listy tedy
jsou ale srovnané tak, jak mají
být. 
Když se podařilo vyjednat povole-
ní, dostali jsme od švédské kni-
hovny podklady pro digitalizaci.
V tiskárně je zpracovali přes počí-
tač a je to v podstatě vytisknuté
formou plotrového tisku inkou-
stovou tiskárnou. Ovšem tisklo se
to na obrovskou dvoumetrovou
roli, pak se to stříhalo a formáto-
valo na potřebný rozměr knihy. 

Jaké materiály jste na zhotove-
ní makety Codexu gigas použil
a jak dlouho práce trvala? 
Tři týdny před zahájením veletrhu
Libri Olomouc jsem dostal natištěné první stránky,
takže jsme to měli mít udělané za tři týdny. Museli
jsme na tom pracovat všichni a intenzivně. Do originá-
lu knihy jsem se mohl dívat pouze přes internet. Neměl
jsem možnost se s někým poradit, protože nikdo
v Čechách takovou knihu nevázal. Já ale opravuji staré
tisky a zabývám se výrobou faximilií starých tisků a ta
technika té vazby je prakticky stejná. Šlo tam pouze
o nevšední formát oproti obyčejným knihám.

Maketa má stejný rozměr jako originál, ale co váha?
Váha není úplně stejná. Maketa je ještě o 3 kg těžší
než originál. Papír je z Olšanských papíren v Aloiso-
vě speciálně vyroben pro tuto knihu. Tisk prováděla
firma Grapo v Olomouci. Od nich jsme dostali natiš-
těné archy, u nás jsme to poskládali, nařezali na for-
mát a sešili. Kůži jsme dovezli z Polska. Je to
přírodní nebarvená hovězina, kování jsme dělali

Regionální muzeum
trhá návštěvnické rekordy

Předloni navštívilo expozice a výstavy Regionální-
ho muzea v Litomyšli (RML) 24 872 návštěvníků.
Loni, již v polovině listopadu, návštěvnost překro-
čila číslo 22 500 návštěvníků za sezónu. „Jedná se
o vůbec největší návštěvnost za kalendářní rok
v celé historii muzea,“ uvedl ředitel RML
Mgr. Roman Košek.  V době, kdy mnoho památko-
vých objektů a muzeí žehrá nad malou návštěvnos-
tí, je toto pozoruhodné zjištění. Muzeum vsadilo

na rodiny s malými dětmi a zdá se, že to byla dobrá
volba. „Především téma výstav na letní sezónu
musí být atraktivní a srozumitelné pro návštěvníky
z celé České republiky. Samozřejmostí je také
interaktivní pojetí a bohatý doprovodný program,“
dodává Roman Košek. K návštěvnicky neúspěšněj-
ším projektům patřila v roce 2009 výstava pod
názvem Něco pro kluky - Něco pro holky, loni vedla
výstava Barbie a její svět 1962-2005.               -red-
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Vánoční šachový turnaj žáků 
s litomyšlskou účastí

Ve čtvrtek 23. prosince se ve Svitavách konal již tradič-
ní Vánoční šachový turnaj žáků. Turnaj byl rozdělen
do tří skupin. V nejmladší skupině žáků do deseti let
jsme měli za Litomyšl celkem tři zástupce. Nejlépe
dopadl Jakub Nešpor, který získal pět bodů ze sedmi,
a obsadil tak páté místo. Dalšími Litomyšláky v turnaji
byli Vojtěch Tesař, který uhrál 3,5/7 (22. místo)
a Dominik Zeman s 3/7 (24. místo). Celkem hrálo
v této kategorii 42 dětí, turnaj vyhrál s přehledem Pat-
rik Žejdlík z Hlinska se sedmi body. 
Ve skupině do čtrnácti let se mimořádně dařilo Marku
Šulcovi, který uhrál 5/7 a obsadil vynikající čtvrté
místo. Markovi je teprve dvanáct a bude mít možnost
tuto kategorii hrát ještě za dva roky! Náš oddíl TJ Jis-
kra Litomyšl reprezentoval ještě Tomáš Vitvar, který

byl na takovém turnaji poprvé. Získal tři body ze šesti
(první kolo musel vynechat) a obsadil 23. místo. Tur-
naje se zúčastnilo celkem 33 žáků, zvítězil David Sion
z Poličky se ziskem 6,5/7. 
Ve třetí skupině hráli dorostenci do osmnácti let
a doprovod, přičemž kategorie dorostenců byla vyhla-
šována zvlášť. V kategorii dospělých i v celém turnaji
zvítězil Václav Pekař z Litomyšle s bezchybným skóre
7/7 a s náskokem dvou bodů na druhého Benedikta
Hofírka z šachového klubu Lokomotiva Brno. Bene-
dikt Hofírek tak vyhrál kategorii dorostenců do osm-
nácti let. Oddíl TJ Jiskra Litomyšl reprezentoval v této
kategorii ještě Tomáš Nekvinda, který v obtížné kon-
kurenci získal 3/7 a obsadil 21. místo z třiceti účast-
níků.                                                                Václav Pekař

• výcvik všech skupin
AM-A1-A-B-BE-C-CE-D-T

• školení řidičů profesionálů
i referentů

Mgr. Vítězslav Fila, mobil: 731508282
Zdeněk Škacha, mobil: 605215707
Nádražní 526, Litomyšl (proti vlakovému nádraží)

www.autoskolalitomysl.cz

novoroční
sleva

Věndy
absolutním
vítězem
Celorepublikové finále hudební soutěže mlá-
deže Brána 2010 proběhlo poslední listopado-
vý víkend v brněnském kulturním centru
Sýpka. V kategorii do 18 let se festivalu
zúčastnila i litomyšlská skupina Věndy, ten-
tokrát v obsazení Jana Věnečková (housle,
mandolína), Iva Věnečková (klavír), Viktorie
Dostálová (kytara) a Jan Krásný (trubka). 
Celý průběh festivalu provázela skvělá atmo-
sféra v sále, početné publikum každého
vystupujícího odměnilo upřímným potles-
kem, rivalita soutěžících, převládající
na podobných soutěžích, byla minimální.
Skupina Věndy ve svém bloku zahrála tři nové
vlastní skladby a svým vystoupením obhájila
u poroty předloňské prvenství. První místo
získala skupina i v diváckém hlasování.
Z Brna si navíc odvezla i absolutní vítězství
napříč všemi kategoriemi, čím si zajistila
přímý postup do mezinárodního finále
„dospělácké“ Porty 2011.
Porota ocenila především originalitu hudební
i textové stránky vlastních skladeb, ale záro-
veň i jejich přesvědčivou interpretaci. Jana se
prezentovala svými skladbami i ve finále
kategorie sólistů, kde obsadila výborné třetí
místo. Všichni členové kapely získali jako
bonus od poroty pozvánku na letní výběrové
hudební soustředění festivalu Brána v Lipnici
nad Sázavou.                               Josef Věneček
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pozvánky

12. ročník Litomyšlské univerzity
třetího věku – jaro 2011

Od 10. února začíná jarní Litomyšlská univerzita třetí-
ho věku, tentokrát pod názvem Za poznáním i dobro-
družstvím. 
Program: 
Čtvrtek 10. února od 14.30 - Plavby ledovým oceánem
- přednáší Rudolf Krautschneider. Místo konání –
zámecký pivovar
Čtvrtek 17. února od 14.30 - Tradice a současný život
země vycházejícího slunce - přednáší Ing. Jiří Prokop.
Místo konání – zámecký pivovar
Čtvrtek 10. března od 14.30 - Živá Afrika - přednáší
RNDr. Hynek Adámek. Místo konání – zámecký pivovar
Čtvrtek 17. března od 14.30 - Ekvádor a Galapágy -
přednáší Ing. Jiří Mára. Místo konání – zámecký pivovar
Čtvrtek 7. dubna od 14.30 - Češi v Antarktidě - předná-
ší RNDr. Hynek Adámek. Místo konání bude upřesněno

Doprovodný program:
Květen - zájezd
Školné činí 200 Kč za semestr (písemné materiály
k přednáškám, o přestávce káva či čaj). 
Na Litomyšlské univerzitě 3. věku rádi přivítáme
všechny, které naše téma osloví.
Přihlášky a placení školného - od 3. ledna: v čítárně
Městské knihovny v Litomyšli, Smetanovo nám. 50,
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 16.00.
Změna programu vyhrazena
Bližší informace, odpovědi na dotazy: Ing. Iva
Pekníková, hlavní organizátor LU3V, Městská knihov-
na Litomyšl, Smetanovo nám. 50, e-mail: pekniko-
va@knihovna.litomysl.cz, tel.: 461 612 068, mob.:
603 140 109.  

Ing. Iva Pekníková

Další kurz trénování
paměti pro seniory 
v městské knihovně 
Ve středu 26. ledna otvírá městská knihovna další
z kurzů trénování paměti. Je opět věnován seniorům.
Během deseti lekcí si ukážeme, že je možné si zapama-
tovat téměř cokoliv, když víte, jak na to. Ve stručnosti
se seznámíte s tím, jak funguje naše paměť, naučíte se
používat základní mnemotechniky, vyzkoušíte si
různá koncentrační cvičení, dozvíte se, jak faktory
našeho životního stylu mohou zasahovat do kvality
paměti, naučíte se kreativnímu přístupu k věci
a v neposlední řadě poznáte nové lidi, z kterých se
možná stanou vaši známí nebo i přátelé. Kurz probíhá
vždy ve středu od 9.30 do 11.00 v přednáškovém sále
knihovny.
Lektorka pracuje jako knihovnice v Městské knihovně
Litomyšl. Mimo jiné organizuje Litomyšlskou univerzi-
tu 3. věku. V roce 2006 absolvovala certifikovaný
seminář pro trenéry paměti, který jednou ročně pořá-
dá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový
jogging v Praze. V listopadu 2008 úspěšně ukončila
druhý stupeň vzdělávání - kurz Trenér paměti II.
V sobotu 27. listopadu 2010 obhájila svou závěrečnou
práci „Srovnání trénování paměti v různých věkových
a zájmových kategoriích“ ve vzdělávacím programu
Aktivizační pracovník v sociálních službách - Trenér
paměti III. stupně u akreditované vzdělávací instituce
- Česká společnost pro trénování paměti a mozkový
jogging. Kurzy trénování paměti pořádá od roku 2006.
Na kurz pro seniory se můžete přihlásit v Městské
knihovně Litomyšl, Smetanovo nám. 50, na telefon-
ním čísle 461 612 068 nebo na e-mailové adrese: pekni-
kova@knihovna.litomysl.cz.                       Iva Pekníková

Hard Burger naservírují 
tentokrát v Kotelně

Již potřetí se v našem městečku budek konat indooro-
vý festival tvrdé muziky s názvem Hard Burger. Nyní se
však tento festival zaměřený na hardcore a metalcore,
tedy ty tvrdší styly, ne zrovna typické pro Litomyšl,
bude konat v Music Clubu Kotelna. Během večera
4. února se zde vystřídají celkem 4 kapely. Jmenovitě
to jsou: Morrow (hardcore-metalcore, Vysoké Mýto),

Bu-Fu (hardcore-hiphop, Chvaletice), Shatter (metal-
core, Jablonné nad Orlicí) a Hackdown (hardcore,
Pacov). 
Všechny kapely se na svou premiéru v Kotelně velice
teší a doufají, že je přijde podpořit spousta fanoušků.
Podrobné info na www.bandzone.cz/fan/hardburger
nebo na facebooku.                                                    -red-

Schůzka 
Kroužku Jihočechů
První schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2011 se koná
ve čtvrtek 20. ledna od 17. 00 v salónku Restaurace
U Slunce. Na programu je zhodnocení činnosti a hos-
podaření kroužku v uplynulém roce a zajímavosti
z Jihočeského kraje. Srdečně zveme i případné hosty.

Jana Kroulíková

Výstavy v regionálním muzeu
•Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým
od 11. ledna do 20. února do Regionálního muzea
v Litomyšli (RML). Cílem stejnojmenného projektu je
seznámit děti předškolního a mladšího školního věku
s moderním výtvarným uměním formou dětem nejbliž-
ší - hrou.
Výstava se skládá z velkých reprodukcí jednoho z nej-
významnějších českých malířů 20. století Jana Zrzavé-
ho a z následných interaktivních pomůcek, které svým
charakterem dané obrazy malíře přibližují. Děti
po krátkém výkladu učitele o samotném malíři
a výtvarném směru plní úkoly, za jejichž splnění si
dávají razítka do katalogu. Výstava je určena dětem
do 11 let a vhodně doplňuje výuku výtvarné výchovy
na každé základní škole.
•Krasavci měsíčního svitu je název výstavy Pavla Lně-
ničky ze Strakova o musherech a jejich psích spřeže-
ních. V Regionálním muzeu v Litomyšli se koná od 6.
února do 13. března.

Musherství (mašérství) je sport, při kterém psi
v postrojích tahají svého psovoda - mašéra na speciál-
ních saních. Disciplína se vyvinula z běžné praxe psích
spřežení, jež jsou i dnes využívána k přepravě osob
a materiálu v arktických klimatických podmínkách.
Používá se různých plemen psů, k nejlepším náleží
samojedi. Samojed – věčně usměvavý bílý pes – pochá-
zí z Asie a jedním z nejstarších plemen na světě. Jeho
hlavními přednostmi jsou přátelská povaha, věrnost,
síla a vytrvalost. Nevšední svět musherství představí
Pavel Lněnička, zkušený psovod a majitel chovatelské
stanice samojedů ve Strakově u Litomyšle. 
Vernisáž proběhne v neděli 6. února ve 14.00. Po zahá-
jení výstavy se uskuteční ukázky jízd psích spřežení
v zámecké zahradě. Návštěvníci – děti i dospělí - si
mohou vyzkoušet mushing na vlastní kůži.
Pro školy budou zajištěny komentované prohlídky
výstavy s jejím autorem. Termíny budou upřesněny.

-red-

62. hasičský ples 
na Pohodlí
Sdružení dobrovolných hasičů (SDH) v Pohodlí vás
v sobotu 15. ledna ve 20.00 srdečně zve do kulturního
domu na 62. hasičský ples.
K tanci zahraje hudební skupina Strejci, tradiční tom-
bola i občerstvení zajištěno. Přijďte se pobavit, rádi
vás uvítáme.                      za SDH Pohodlí Jan Lněnička

Promítání amatérských 
a historických filmů
Ve středu 19. ledna od 18.00 se v salonku Hotelu Zlatá
hvězda uskuteční promítání amatérských filmů,
vzniklých z činnosti jednotlivých členů litomyšlského
Klubu filmových amatérů. Promítání bude navíc dopl-
něno o historické filmy z Litomyšle, které má klub
v archivu. Případné dotazy z řad diváků jsou vítány. 

Stanislav Wagner

Inzerce 
Studentka VŠ hledá brigádu v Litomyšli pro dny po -
pá. Tel.: 602 775 663. • Prodám 2 pěkné koberce
3,60x2,50 m a 3x2 m a běhoun 1x5 m (zelený) á
200 Kč. Litomyšl 776 044 842. • Prodám levně nerezo-
vou vířivou pračku a málo používanou chladničku
Calex 70. Cena dohodou. Litomyšl 776 044 842. • Pro-
dám čalouněnou gaučovou lavici (rozkládací). Velmi
zachovalá. Cena dohodou. Tel.: 732 688 037. • Zave-
dená skupina hledá kytaristu na plesy, zábavy atd.
Zájemci volejte na tel. číslo 723 868 379. Jen vážně. •
Nabízím levně různé věci. Vysavač Panasonic za 200
Kč, garniž + poličku, masivní dřevo za 200 Kč, polici
z masivního dřeva – antik – 900 Kč, mosaznou velkou
vázu + 2 svícny, vše 1 200 Kč, španělskou malou komo-

du za 1 000 Kč, 6ramenný křišťálový lustr za 1 500 Kč,
7ramenný křišťálový lustr svíčkový za 1 500 Kč,
2 funkční retro televize, červená + bílá, obě za 200 Kč,
servis myslivecký, art deco, skleněný, ruční malba,
džbán + 6 skleniček, nádherná práce za 2 500 Kč, 100
let starý slovenský kroj za 5 500 Kč. Tel.: 739 307 646.
• Hledám bydlení v Litomyšli. Nabídněte, prosím, ke
koupi nebo k pronájmu byt, dům, chalupu nebo
pozemek. Kontakt: Tomáš Langr, 777 637 888,
info@dobredivadlo.cz.

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

cena 1 700 000 Kč. Tel. 605 357 269.

Pronájem bytu 1+1
Dukelská ul. Litomyšl. Volný ihned.

Tel. 602 159 408.
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Florbalová liga žáků
základních škol
Florbalová liga žáků základních škol pokračovala loni
již šestým ročníkem. První kola proběhla z důvodů šet-
ření času a uvolňování žáků z vyučování 16. a 18. listo-
padu jako součást oblastního kola celorepublikové
soutěže „Orion Florbal Cup“. Proti předloňskému roč-
níku došlo k nárůstu týmů v kategorii starších chlap-
ců, kde hrálo celkem 8 týmů. Zpestřením utkání byla
účast dívek, jejichž výsledky se započítávaly pouze
do oblastního kola celorepublikové soutěže. Na zvýše-
ní kvality rozhodování zápasů se podíleli D. Kroulík
a M. Háp, oba aktivní hráči Peak Sportu. Zde jsou
výsledky po 1. kole.
16. listopadu – starší žáci:
1. ZŠ Lubná (13 bodů, 17:1), 2. ZŠ T. G. Masaryka Lito-
myšl (11 bodů, 9:4), 3. ZŠ Dolní Újezd (7 bodů, 3:6), 4.
I. ZŠ Litomyšl (7 bodů, 5:5), 5. ZŠ Morašice (6 bodů,
5:7), 6. ZŠ Sloupnice (5 bodů, 1:4), 7. Gymnázium
Litomyšl (4 body, 4:11), 8. II. ZŠ Litomyšl (3 body, 1:7)
18. listopadu – mladší žáci:
1. II. ZŠ Litomyšl (10 bodů, 12:1), 2. ZŠ Lubná (8 bodů,
14:3), 3. ZŠ Dolní Újezd (4 body, 7:7), 4. ZŠ T. G. Masa-
ryka Litomyšl (4 body, 7:10), 5. ZŠ Morašice (4 body,
3:11), 6. I. ZŠ Litomyšl (0 bodů, 3:14)
Další, závěrečné kolo v obou kategoriích bude sehráno
po skončení lyžařských výcviků v roce 2011.    M. Břeň

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

FIT CENTRUM FILA
MUDr. Dobromila Filová
Smetanovo nám. 77, Litomyšl
nabízí
• piercing uší, nosu, pupíku

(nastřelení, jehlou)
• odstraňování bradavic

(kauterizací, tekutým dusíkem)
• akupunkturu
• homeopatii
• léčbu laserem
• léčbu celulitidy
• poradnu pro snižování nadváhy

Informace a objednávky
na tel. 461 612 288

•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

Stiga-hokej - sál DDM
Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga.
So 15. 1. od 14.00 - 1. kolo Litomyšlského
poháru 2011 • www.litomysl.cz/ddm
Billard centrum Litomyšl - Lidový dům
Čt 6. 1. a 3. 2. od 19.00 - Otevřená devítka - 9
ball pro každého (hraje se každý první čtvrtek
v měsíci) • www.bclit.org
Jízdárna - Hřebčín Suchá
So 8. 1., 22. 1. a 5. 2. - Veřejný jezdecký trénink
- pony, 70-110 cm (jezdecká hala)
www.stajmanon.cz
Lední hokej - zimní stadion
St 5. 1.: 18.30 - HC Litomyšl x HC Hlinsko (KLM)
So 8. 1.:
17.00 - HC Litomyšl x HC Světlá nad Sázavou
(KLD) 
19.30 - HC Litomyšl x HC Hlinsko (KLJ)
Ne 9. 1.: 9.30 - HC Litomyšl x HC Chotěboř
(K432)
Ne 16. 1.: 9.00 - HC Litomyšl x HC Spartak Cho-
ceň (KLZ)
So 22. 1.:
17.00 - HC Litomyšl x HC Spartak Choceň (KLD)
19.30 - HC Litomyšl x HC Slovan Moravská Tře-
bová (KLJ)
Ne 23. 1.: 9.30 - HC Litomyšl x HC Spartak
Polička (K432)
Ne 30. 1.: 9.00 - HC Litomyšl x HC Chotěboř (KLZ)
So 5. 2.: 17.00 - HC Litomyšl x HC Spartak Cho-
ceň (KLJ)
Ne 6. 2.: 9.30 - HC Litomyšl x HC Hlinsko
(K432)
Motoskijöringu - Primátorská hráz
So 5. 2. - Závod Mistrovství České republiky
v motoskijöringu. 

Kam za sportem
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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 http://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, tel. 724 033 548
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 Litomyšl)
BODYLATES s Vlastou - středa 19.00-20.30
(tělocvična při II. ZŠ Litomyšl)
ZUMBA - více info a rezervace lekcí na e-mail:
zumba.litomysl@jandikova.cz (Fitcentrum
Fila u zimního stadionu) 
K2 HIKING Indoor walking aktivita - více info
a rezervace lekcí na tel. 776 288 774 (Fitcentra
Fila u zimního stadionu)
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.
•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 omeze-
ní, Čt - 16.00-20.00 ženy, 20.00-23.00 bez
omezení, Pá - 16.00-19.00 muži, 19.00-22.00
bez omezení, 
Ne - 17.00-19.00 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
Otvírací doba v lednu:
Po 8.00-21.00 (plavání pro veřejnost) 
Út 6.00-8.00 (kondiční plavání), 8.00-21.00
(plavání pro veřejnost) 
St 8.00-19.30 (plavání pro veřejnost), 19.30-
20.30 (aquarobic - tel. 606 415 698) 
Čt 6.00-8.00 (kondiční plavání), 8.00-21.00
(plavání pro veřejnost) 
Pá 8.00-21.00 (plavání pro veřejnost) 
So 8.00-21.00 (plavání pro veřejnost) 
Ne 8.00-21.00 (plavání pro veřejnost) 
Upozornění: 
5.1. bude v době od 14.00 do 15.30 zavřeno 
Cvičení Karate-do, kontakty a info na
www.karatelitomysl.cz
Pro dospělé muže i ženy - každé pondělí a čtvr-
tek od 17.45 (18.00) do 19.00 - tělocvična II. ZŠ

Sport – cvičení
Rozpis motoskijöringových závodů
Každoročně se jezdí během zimy seriál zajímavých
závodů Mistrovství České republiky (MČR) v motoski-
jöringu. V Klášterci nad Orlicí se proto uskutečnila
porada pořadatelů MČR v motoskijöringu pro rok 2011.
Seriál závodů se pojede jako ORION - SHIVA KTM CUP
2011, a to v následujících termínech:
8. ledna - Rodná (u Mladé Vožice), 9. ledna - Želeč (u
Tábora), 15. ledna - Horní Město, 16. ledna - Rýmařov,
22. ledna - Olešnice v Orlických horách, 23. ledna -
Klášterec nad Orlicí, 5. února - Litomyšl, 6. února -
Letohrad, 12. února - Studené (u Žamberka), 26.
února - Dobřany v Orlických horách
I když pořadatelé jsou stejní jako v roce 2010, závody
se pojedou na 2 nových tratích. Po dobré zkušenosti
s jihočeskými pořadateli z Chýnova se pojedou první 2
závody opět na jejich tratích. Zatímco trať v Rodné je
už známá, trať v Želeči u Tábora je nová. 
Dále bude seriál pokračovat na severní Moravě.
V poslední sezóně pořadatelé v Horním Městě mile pře-
kvapili celkově zlepšenou tratí i zázemím pro závody.
Podle informací by něco podobného mělo být v roce
2011 i v Rýmařově, kde byl dobudován zimní areál.
Další závody se také přesunou do východních Čech
na tamní tradiční tratě. Předposlední závod se pojede
na zbrusu nové trati ve Studeném, kterou si vybral
žamberecký pořadatel Nova Racing. 
Vyhodnocení celé sezóny bude po posledním závodě
26. února v Dobřanech v Orlických horách. Pochopitel-
ně se počítá i s náhradními termíny v případě nepříz-
nivých sněhových podmínek. 

V sezóně 2010 byl zaveden nový systém kvalifikačních
jízd. Protože se osvědčil a líbil se jezdcům i divákům,
pojede se letos podobně. V 12 kvalifikačních jízdách
tak pojede podle rozpisu každý jezdec čtyřikrát.
Na základě součtu bodů postoupí nejlepších 8 jezdců
přímo do finále „A“, jezdci na 9. – 20. místě pojedou
finále „B“ o 2 poslední postupová místa do finále „A“. 
Letošní zima nám přála maximálně, když se podařilo
odjet všech 10 vypsaných závodů, a to i dokonce v plá-
novaných termínech. Doufáme, že nám bude přát
i v sezóně 2011. Mistrovský titul budou obhajovat bra-
tři Šrolerové, kteří pojedou po celou sezónu s červe-
nou číslovou tabulkou se startovním číslem 1.
Na zajímavé závody na sněhu se těší všichni pořadate-
lé i jezdci.                      Josef Vašíček, foto Jana Bisová

Litomyšl finišuje v krajském přeboru
Lanškroun B : TJ Jiskra Litomyšl B - 3,5:4,5
Ve čtvrtém kole krajského přeboru východ na sebe
narazili jedni z favoritů soutěže. Družstvo Litomyšle
nastoupilo díky nemoci značně oslabené bez 3 hráčů
základní sestavy. Domácí naopak nastoupili v nejsil-
nější sestavě s 5 hráči A týmu. Litomyšl sází, stejně
jako tomu bylo v předcházejících zápasech na čtveřici
silných, zkušených hráčů, kteří hráli pravidelně i vyšší
soutěže - Lukáš Jirsa, Ladislav Zeman, Jiří Šváb a Jaro-
mír Odstrčil. Tito čtyři hráči dokázali v předešlých
kolech uhrát vždy 3 body a zajistili družstvu vítězství.
Podobně tomu bylo i v tomto zápase. 
Po 2 hodinách hry vedli domácí 2,5:1,5. Pan Niger (85
let!) z Litomyšle nestačil na mladšího Pallu, stejně
jako nadějný žák Adam Kubeš (13 let) z Litomyšle
nestačil na zkušeného Josefa Křivohlávka. Naopak
Petr Sauer z Litomyšle bodoval ve svém prvním zápase
s Jaroslavem Viktorínem, partie Jiřího Seidla (Lito-
myšl) s Lubošem Boháčem skončila remízou. O osudu
zápasu se rozhodovalo opět na prvních 4 šachovni-
cích. Nejprve Jaromír Odstrčil dokázal zachránit pro-
hranou partii a v koncovce deklasoval domácího
Jaroslava Šebrleho. Následně překrásně zvítězil v kon-
covce dva koně proti dvěma koňům Lukáš Jirsa z Lito-
myšle proti silnému domácímu Romanu Solilovi.
Na příkaz kapitána nabídli hosté domácím ve dvou
mírně lepších věžových koncovkách remízy, a tak se
smírně rozešli Ladislav Zeman z Litomyšle s domácím

Ladislavem Šilarem a Jiří Šváb z Litomyšle s Josefem
Krátkým. Litomyšl poskočila s 9 body ze 4 zápasů na 3.
místě soutěže. 
Soutěž vede Ústí nad Orlicí C s 10 body a druhá je Česká
Třebová B s 9 body a lepším skóre. 
Polabiny B : Jiskra Litomyšl A - 3,5:4,5
Dne 5. prosince proběhlo 4. kolo utkání II. ligy lito-
myšlských šachistů s největším favoritem na postup
do 1. ligy, družstvem pardubických Polabin. Polabiny
porazily všechna družstva v prvních třech kolech roz-
dílem třídy. Naposledy Ústí nad Orlicí 7:1. Papírově
měli pardubičtí šachisté průměrné ELO o 250 bodů
vyšší než hráči z Litomyšle. Překvapivý průběh zápasu
však tomu nenasvědčoval. 
Hráče Litomyšle opustilo pověstné štěstí z loňského
ročníku, kdy zdolali tří soupeře 4,5:3,5 a udrželi se
ve II. lize. Po dvou hodinách hry to vypadalo na 6:2
pro Litomyšl. V šachu však prohrává ten, kdo udělá
poslední chybu a ostatní je nepodstatné. Za Litomyšl
zvítězili zcela přesvědčivě mladí hráči Petr Tazlar
a Jakub Šafařík. Na první a druhé šachovnici vybojo-
vali cenné remízy se silnými soupeři Vašek Pekař
a Martin Zeman. Třetí úspěšnou remízu uhájila Lucie
Bartošová. V poli poražených skončili dost nešťastně
Karel Škeřík, Martin Daniel a Luděk Novák. I přes pro-
hru má dosažený výsledek vysokou sportovní hodno-
tu.                                                      Ing. Jaromír Odstrčil, 

předseda šachového oddílu TJ Jiskra
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HC Litomyšl x HC Moravská Třebová 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
- hráno 5. prosince
Mikulášské derby se konalo ve skvělé atmosféře, a to
hlavně díky fanouškům z Moravské Třebové, kteří
dorazili do Litomyšle v hojném počtu. V úvodu zápa-
su se diváci gólu nedočkali, avšak mohli ocenit
výkony brankařů. První gól zápasu vstřelil ve 24.
minutě domácí Matys, kterému přihrál brankář
Horáček. O čtyři minuty později zvyšoval Hudousek
na 2:0. Hosté však dokázali bleskurychle odpově-

dět. Třetí třetina tak nabízela dramatický závěr
utkání. Poslední gól vstřelil Ondra Dospěl v 52.
minutě, a zpečetil tak tříbodové vítězství, které se
Třebovští pokoušeli zvrátit ve svůj prospěch až
do poslední minuty.
HC Litomyšl x HC Choceň 6:3 (4:0, 2:0, 0:3) - hráno
12. prosince
Nestává se často, aby diváci v Litomyšli viděli tak
skvělý úvod zápasu. Kdo přišel v dvanácté minutě
utkání, tak přišel o čtyři góly domácích a střídání
brankářů u hostujícího týmu. O góly se postupně
postarali Kosejk, Lustyk, Horáček a Šeda. V druhé
třetině se v rozmezí dvou minut postarali o góly
Čejka s Dospělem a hostující fanoušci nevěřícně
kroutili hlavami. Třetí část utkání však Litomyšlští
vypustili a soupeř vstřelil skvělému brankáři Horáč-
kovi tři góly, což příliš neocenil domácí trenér Sva-
toš. 
HC Litomyšl x HC Chrudim B 1:6 (0:2, 0:2, 1:2) - hráno
19. prosince
Po sérii vítězství přijela na domácí led rezerva Chru-
dimi, která udělila domácím hokejistů lekci. První
třetina skončila rozdílem dvou branek ve prospěch
hostí a diváci nadšeni z výkonu svých oblíbenců roz-
hodně nebyli. Prostřední část hry náladu nikomu z
příznivců „Jiskry“ nezlepšila a do šaten se šlo
za stavu 0:4. Ani v poslední třetině se výkon domá-
cích nezlepšil, a tak si Chrudim dokráčela k vítěz-
ství. O čestný gól se postaral Lukáš Matys.
HC Litomyšl x HC Světlá n. Sázavou 2:3 (1:0, 1:2, 0:0,
0:1) - hráno 22. prosince
V posledním zápase na domácím ledě v roce 2010 se
utkali Litomyšlští proti vedoucímu celku ligy
ze Světlé. V oslabené sestavě dokázali vstřelit první
gól, a vyhrát tak první třetinu. Favorit však zápas
nevzdal a druhá třetina skončila 2:2. Autory lito-
myšlských gólů byli Peška a Šeda. V poslední třetině
gól nepadla, a tak o vítězi rozhodlo až prodloužení,
po kterém se radovali hosté. 
Do nového roku nezbývá než domácím borcům
popřát mnoho úspěchů, málo zranění a skvělé
fanoušky, kteří mohou další zápas v domácí aréně
vidět 5. ledna. Do Litomyšle přijede soupeř z Hlin-
ska.

Text a foto Petr Šilar

Hokejová utkání mužů na domácím ledě

HC Litomyšl x HC Choceň

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

NABÍZÍME:
Litomyšl – Pronájem obchodu na Smeta-
nově náměstí prosklené dveře slouží jako
výloha. dva sklady na zboží. plocha 36 m2

cena nájmu 25.000 Kč + energie.

Proseč – Miřetín rekreační chalupa. Nabí-
zíme prodej chalupy k rekreaci i k bydlení.
V přízemí kuchyně, společenská místnost
koupelna, v patře 3 ložnice, koupelna, ku-
chyňský kout. Kotel na elektřinu nebo na TP.
Cena 1.700.000,- Kč.

Janov - zemědělská usedlost s velkým
uzavřeným dvorem; stodola, kůlny, 12 stájí
pro chov koní, pastviny 0,5 ha, bytová jed-
notka v domě 2+1 je po rekonstrukci.
Cena 3.999.000,- Kč

Litomyšl – Dům v centru Litomyšle, ulice
Vodní Valy, velikost pozemku 268 m2 v pří-
zemí nebytový prostor a garáž, v patře byt
3+1. Možnost půdní vestavby. Na náměstí
100 metrů. Sleva ceny prodloužena, stále
2.700.000,- 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 (neregu-
lované nájemné), byt 2+1 je k pronájmu.
Cena: info v RK

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

Na www.litomysl.cz/lilie v sekci Co se nevešlo nalezne-
te: Novinky ve vlakovém jízdním řádu v Pardubickém
kraji • Na gymnáziích budou přijímací zkoušky•
U Nedošína se osobní automobil srazil s vlakem • Kon-
troly na alkohol odhalily na Svitavsku deset podnapi-
lých dětí • Skokan roku na Zámecké • Vstřícná škola
• Někteří úředníci krajského úřadu Pardubického
kraje se již stěhují • Ministr školství diskutoval s hejt-
many o optimalizaci škol • Mistrovství České republi-
ky mládeže v karate 2010

nevešlo se do Lilie

Pronajmu byt 3+1 
(70 m2) v Litomyšli. Tel. 728 270 840.
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Anketa o nejúspěšnější sportovce regionu již potřetí
Regionální sdružení sportů (RSS) společně se Svitav-
ským deníkem a městy Svitavy, Litomyšl, Moravská
Třebová, Polička, Jevíčko, Bystré a Březová nad Svita-
vou opět vyhlásilo anketu Nejúspěšnější sportovec
regionu Svitavska za rok 2010.
Stejně jako v uplynulých letech měly tělovýchovné
a sportovní organizace a občanská sdružení možnost
nominovat svoje zástupce. Základní podmínkou při-
tom bylo, že nominovaný sportovec i kolektiv musí
reprezentovat oddíl či klub sídlící na Svitavsku. Výjim-
kou byla jen kategorie krajánek. 
Vyhlašované kategorie se oproti dřívějšku neměnily.
Mezi jednotlivci (žáci, dorostenci, dospělí) bude zvo-
leno vždy pět nejlepších, a to s určením pořadí.
V ostatních kategoriích se pořadí neurčuje: kolektivy

(žáci, dorost, dospělí), trenéři, veteráni, handicapo-
vaní sportovci, mimořádný sportovní výkon. Další
kategorií je krajánek, určený odchovancům regionál-
ního sportu, jenž v současnosti působí mimo Svitav-
sko. Zvláštní cena RSS Svitavy se pak může udělit
významným pořadatelským aktivitám, činům fair–play
a podobně. Konečné výsledky stanoví odborná komise
složená ze zástupců RSS, měst, médií a dalších spor-
tovních osobností okresu.
Slavnostní galavečer spojený s vyhlášením výsledků
ankety se se uskuteční v úterý 1. února od 18.00 v sále
Tylova domu v Poličce. Během zhruba devadesátimi-
nutového programu vystoupí zpěvačky Martina Pártlo-
vá a Monika Agrebi, artisté Alex a Pavel Kaiserové
a další. Moderovat bude osvědčený Radek Šilhan.

-red-, foto Jana Bisová
Snímek z vyhlášení výsledků Sportovce roku 2009.

Úprava běžkařských
stop v okolí města
Vážení milovníci bílé stopy. Poslední zimy ukázaly, že
ani pro Litomyšl není provozování zimních sportů
zcela zapovězeno. V minulých letech vzrůstal váš
zájem zejména o úpravu běžeckých stop v bezpro-
středním okolí města.
Z tohoto důvodu se koncem loňského roku vedení
města rozhodlo zakoupit sněžný skútr LYNX YETTI 550
a stopovač SPORT PLUS. Provozováním těchto zařízení
byl pověřen odbor městských lesů. Pokud půjde vše
podle plánu a pokud nám paní zima nadělí dostatek
sněhu, začneme stopy upravovat začátkem roku.
Zároveň se v tomto období rozběhne na webových
stránkách města (www.litomysl.cz) informační servis
s aktuálním stavem úprav jednotlivých tras a okruhů.
Vzhledem k tomu, že vše bude ve zkušebním provozu,
prosíme vás o shovívavost, ale i o náměty a připomín-
ky, abychom pro vás mohli tuto službu dělat co nejlé-
pe.              Petr Novák, vedoucí odboru městských lesů

Litomyšlský pohár 2010 ve stiga
hokeji má své vítěze

Klub táhlového hokeje Stiga HC Benátky v Domě dětí
a mládeže Litomyšl posledními dvěma koly završil
Litomyšlský pohár (LP) 2010. V sobotu 13. listopadu
za účasti 14 hráčů zvítězil Patrik Petr, který ve finále
porazil Zdeňka Lopaura 3:0 na zápasy, 3. příčku získal
Robert Jež po stejném vítězství nad Michalem Boští-
kem. Skupinu o 5. místo vyhrál Tomáš Halama těsně
na vzájemné zápasy před svým bratrem Ivanem, skupi-
nu útěchy o 9. místo dokonce jen na skóre vyhrál Milan
Zeman před Dominikem Kubíkem. V sobotu 18. prosin-
ce, kdy se prezentovalo dokonce 18 hráčů, bylo pořadí
na prvních čtyřech místech stejné, pouze Michalovi se
podařilo Roberta jednou porazit. Páté místo tentokrát
jasně připadlo Tomášovi. Nabitou skupinu o 9. místo
vyhrál po zápase krásných gólů Jindra Petr před Duša-
nem Vítámvás. 
Konečné pořadí soutěže vypadá následovně: 1. P. Petr
430, 2. Z. Lopaur 375, 3. R. Jež 351 (THC Stiga Svitavy
93), 4. M. Boštík 263, 5. T. Halama 247, 6. I. Halama
206, 7. J. Petr 123, 8. D. Brdíček 100 (THC Stiga Svita-
vy 93), 9. M. Zeman 87, 10. J. Čepička 71 (všichni Stiga
HC Benátky) atd. Oproti ročníku 2009 se počet účast-
níků zvedl na 34, včetně pěti dívek. Po monoha letech
je Patrik prvním obhájcem vítězství z předchozího

roku, a to dokonce možná s rekordním počtem bodů,
protože z 12 turnajů jich 9 dokázal vyhrát. 
Za ceny do turnajů děkujeme Jiřímu Čepičkovi a všem
dárcům z Vysokého Mýta, za finanční podporu pak
zejména Pardubickému kraji. A protože 1. kolo LP 2011
se hraje už v sobotu 15. ledna od 14.00 na stejném
místě a někomu z vás možná Ježíšek nadělil Stigu
a talent k tomu, přijďte s námi poměřit síly!

Text a foto Jindřich Petr

Rozhodli jste se v novém roce se sebou něco udělat?
Chcete se začít opět hýbat, protože dlouhé hodiny
v práci bez pohybu se pomalu začínají podepisovat
na vašem zdraví? Nebaví vás posilovna. Rádi byste se
naučili bránit, protože se při nočních cestách domů
necítíte tak docela bezpečně? A co třeba karate?
Zúčastněte se kurzu karate pro dospělé, který začíná
v lednu. Tento kurz pro vás připravuje oddíl s dlouho-
letou tradicí, Shotokan Karate-do Litomyšl.
Co se v tomto kurzu naučíte? Budete se učit tradiční
japonské bojové umění karate-do. Postupně se naučí-
te jednotlivé techniky tohoto bojového umění, a také
si procvičíte, jak je použít v praxi. Vyzkoušíte si, jak se
bránit proti nejčastějším útokům, se kterými se může-
te setkat na ulici. Nemusíte se obávat, že byste cviče-
ní nezvládli. Cvičit může skutečně každý, nezáleží
na věku či postavě. Cvičení bude vycházet z možností
každého jednotlivého cvičence. Dnes už nejsou výjim-
kou karatisté ve velmi pokročilém věku! Karate je sku-
tečně vhodné pro všechny věkové kategorie.
Zájemci se mohou hlásit v průběhu ledna každé pon-
dělí a čtvrtek v 17.30 v tělocvičně II. Základní školy
v Litomyšli nad školní jídelnou. Více informací a kon-
takty najdete na internetových stránkách www.kara-
te-litomysl.cz. Tak neváhejte a přijďte si s námi
zacvičit Karate-do!       Jiří Smékal, Karate-do Litomyšl

Karate pro dospělé
od 18 do 100 let

Vánoční šachový turnaj dětí se vydařil
V pátek 18. prosince uspořádala šachová škola za pod-
pory šachistů z TJ Jiskra Litomyšl vánoční šachový tur-
naj pro děti. Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol,
s hracím tempem 10 minut na par-
tii pro každého hráče. Bylo velmi
milé a příjemné vidět, že hraje
celkem 14 dětí a že všechny stoly
v jedné řadě šachové klubovny
jsou obsazeny. Druhý rok činnosti
šachové školy sklízí svoje ovoce
především díky neskutečné ocho-
tě a obětavosti hlavního trenéra
Vaška Pekaře, kterému ostatní
podle časových možností pomá-
háme.
Turnaj měl velmi zajímavý prů-
běh. V pátém kole překvapivě zví-
tězil Tomáš Nekvinda nad
favoritem turnaje Markem Šulcem
a ujal se vedení. Marek neměl svůj
den a prohrál podruhé s Vaškem
Cimburkem, a tak se o konečném

pořadí rozhodovalo v posledním kole. Jakub Nešpor
se utkal s Adamem Kubešem o celkové vítězství v tur-
naji. Místo aby bojoval, nabídl ve vyrovnané pozici

remízu, kterou Adam Kubeš (5,5
bodu) přijal, protože ho lepší
pomocné hodnocení vyneslo na 1.
Místo. Jakub Nešpor (5,5 bodu)
skončil druhý. Taktickou remízou
odsunuli favorita Marka Šulce
na 3. místo s 5 body. Na 4. – 8.
místě skončili se ziskem 4 bodů
Tomáš Nekvinda, Tomáš Vitvar,
Jiří Nývlt, Vojtěch Tesař, Dominik
Zeman.
Všechny děti obdržely věcné ceny
s přáním veselých Vánoc a šacho-
vých úspěchů v novém roce. 
Jasně se nám začíná rýsovat
složení družstva pro květnové
mistrovství republiky šachových
družstev v Zaječicích.
Jaromír Odstrčil, foto Jan Odstrčil


