
Ave Maria v kostele Povýše-
ní sv. Kříže. Těsně před
Vánocemi si pak nenechte
ujít Vánoční koncert pěvec-
kých sborů Základní umě-
lecké školy Litomyšl, který
zazní 20. prosince od 16.30
opět v kostele Povýšení sv.
Kříže. O den později
od 18.00 na stejném místě

předvede sbor Kos pedagogické školy Jazzové Vánoce.
A pokud byste nechtěli sedět doma ani na Štědrý den,
přijďte k muzeu, kde od 13.30 bude zpívat vánoční
koledy skupina Věneband. Budete-li   mít s sebou svíč-
ku, můžete si domu odnést Betlémské světlo. Konec
roku pak přijďte oslavit na Smetanovo náměstí tradič-
ním Dětským silvestrovským ohňostrojem od 18.00.
Všechny prosincové a část lednových akcí naleznete
v přehledu Kam v Litomyšli, o některých se podrobně-
ji dočtete na stránkách Lilie. 

Jana Bisová, foto František Renza  

Zpravodaj Města Litomyšle 5. prosince 2011
Ročník XXI. 12

První neděle adventní 27. listopadu patřila v Litomyšli
rozsvícení vánočního stromu. Mihotavá světélka se
rozsvítila nově pod kostelem Povýšení sv. Kříže poté,
co se k nám snesl anděl. Řetěz předvánočních akcí
ve Smetanově rodišti byl odstartován. 
Tak se v předvánočním shonu zastavme a navštivme
některou z nepřeberného množství akcí. Můžete začít
třeba již v sobotu 3. prosince a navštívit od 10.00
do 16.00 Barborkové slavnosti na litomyšlském
zámku. Čekají na vás řemeslníci, projížďky v kočáře a
chybět nebudou ani kapříci. O den později zajděte
do regionálního muzea, kde pro návštěvníky připravi-
li od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 Mikulášské tvo-
ření. Ujít si rozhodně nenechejte Adventní trh v dolní
části Smetanova náměstí, který se uskuteční 10. pro-
since od 8.00 do 16.00. Kromě tradičních vánočních
drobností potěší i doprovodný hudební program.
O týden později, 17. prosince, se mohou radovat všich-
ni milovníci dobrého jídla. Od 8.00 do 16.00 jsou při-
praveny Dozvuky adventního trhu, tentokrát spojené
s jídlem a pitím. Ovšem vyplnit můžete i týden mezi
oběma trhy. Ve čtvrtek 15. prosince mezi 15. a 18.
hodinou totiž dorazí kamion Coca-cola a přiveze
s sebou spoustu zábavy. Na vážnější notu vás ve stejný
den večer od 18.30 naladí předvánoční koncert operní
pěvkyně Evy Hubáčkové a varhaníka Martina Strejce

Rozhovor s ředitelkou 
městské galerie5 7 18Bazén se pyšní

plaketou Stavba roku
Miroslav Horníček
na zámku

Litomyšl
moderní historické město

Granty na podporu sportu nově!

Litomyšl v roce
2012 – 12x jinak
Rok 2012 si vybrala komise pro rozvoj cestovní-
ho ruchu a komise pro kulturu a spolkový život
jako zásadní téma svých zasedání. Konkrétně
se členové komise v čele se starostou  Micha-
lem Kortyšem snaží připravit takovou nabídku
akcí, která by zaujala potenciální návštěvníky
našeho města.
Nejpozději v polovině prosince spatří světlo
světa kalendář akcí na rok 2012. Členové komi-

se se při jeho tvorbě
řídili jednoduchou
zásadou – odprezento-
vat všechny akce, které
nahlásili jejich organi-
zátoři k určitému datu. 
Všem akcím jsou přidě-
lena přídavná jména,

která napovídají, o jakou akci půjde. Pro rok
s dvanáctkou na konci bylo vybráno těchto
dvanáct témat:   
Litomyšl pohádková, tajemná, kvetoucí, umě-
lecká, lázeňská, gurmánská, sportovní,
moderní, historická, romantická, přátelská,
lákavá.
Vydáním kalendáře akcí celý projekt nekončí,
ale právě naopak začíná. Vyzýváme všechny
organizátory, aby při nahlašování svých akcí
do informačního centra vybrali téma či témata,
která akci nejlépe vystihují. Záleží pouze
a jedině na charakteru té které akce a na tom,
kterou cílovou skupinu plánujete oslovit.
Každý organizátor si může vybrat maximálně
tři obecná témata, pod která svoji připra-
vovanou akci zařadí. S tímto dělením budeme
v rámci propagace města dále pracovat. Např.
na webu města Litomyšl se po zadání konkrét-
ního tématu vyfiltrují z kalendáře akcí všech-
ny dosud známé akce, které se hlásí k tomu
danému tématu. Uveďme si příklad Litomyšle
pohádkové. Při hledání tohoto tématu se vám
objeví Toulovcovy prázdninové pátky, výstava
Byl jednou jeden domeček, která se připravuje
na zámku", ale také pozvánka na výstavu Ara-
bela, na kterou se můžete těšit v Regionálním
muzeu Litomyšl a řada dalších akcí s pohádko-
vou tématikou. 
Domníváme se, že při množství akcí, které se
v Litomyšli konají, tento filtr zpřehlední
nabídku pro konkrétní cílové skupiny. Z toho-
to důvodu jsme přesvědčeni, že by organizáto-
ři akcí měli mít zájem o zařazení do tohoto
projektu. Na oplátku budeme rádi, když
na svých materiálech (např. plakátech či letá-
cích) budou uvedena loga vybraných témat.
Loga budou ke stažení na webu města Litomyšl
v sekci Turista&volný čas v záložce Programy –
Litomyšl 12x jinak.              Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

advent

Mnoho let měly sportovní organizace stejný systém
přidělování dotací jako spolky, nadace a jiné organiza-
ce. Od ledna 2012 dochází na návrh komise pro sport
a tělovýchovu ke změnám. V polovině listopadu
schválila Rada města Litomyšl nové Zásady pro posky-
tování grantů na podporu sportu, podle kterých
budou rozdělovány finanční prostředky v roce 2012
a letech dalších. Zásady a nové formuláře budou vyvě-
šeny na webu města (O městě/Aktuality/Zprávy z MÚ). 

Právo na poskytnutí grantů má každá sportovní
organizace, klub, oddíl s právní subjektivitou trvale
evidovaný na území města Litomyšl nebo organizu-
jící sportovní akci na území města Litomyšle. Pod-
poru od města může získat i fyzická či právnická
osoba, která v Litomyšli pořádá nebo reprezentuje
město Litomyšl na sportovní akci s nadregionálním
významem. 
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Rozsvícení vánočního stromu 
zahájilo litomyšlský advent
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otevřená radnice

Z rady města
RaM souhlasí s přípravou centralizovaného

nákupu energií (elektrická energie a plyn) na komodit-
ní burze v roce 2012.

RaM bere na vědomí podání žádosti o grant
na Ministerstvu kultury ČR na nákup závěsného
zabezpečovacího systému do prostoru Městské
obrazárny na Státním zámku Litomyšl. Žadatelem
o dotaci je Městská galerie Litomyšl. RaM souhlasí
s možným dofinancováním nákupu.

RaM souhlasí s poskytnutím darů pro trenéry
mládeže. Celková částka 270 tis. Kč bude rozdělena
na základě sepsaných darovacích smluv. 

RaM souhlasí s tím, aby oddělení informatiky MěÚ
Litomyšl zajišťovalo provoz a servis informačních
a telekomunikačních technologií v Městské galerii
Litomyšl. 

RaM bere na vědomí předložený protokol o otevírání
obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Oprava lávek u kina a Lidového domu“. Jako
nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy První lito-
myšlská stavební a.s.

RaM souhlasí s tím, aby firma Hochtief pronajala
třetím subjektům některé plotové dílce instalované
kolem Piaristického kostela. Obsah reklamy však nesmí
vyvolat zdání souvislosti s rekonstrukcí objektů. 

RaM souhlasí s podáním žádosti o zábor veřejného
prostranství na akci „Vánoční kamion Coca cola“ dne
15. 12. 2011 v prostoru Smetanova náměstí.

Radnice opět nabízí 
pozemky developerům

Město Litomyšl opět nabízí k prodeji pozemky
pro výstavbu bytových domů v lokalitě U nemocnice.
Jedná se o pozemky zainvestované a připravené
pro výstavbu. Z minulého výběrového řízení na deve-
lopera vzešel pouze jeden uchazeč, který však nako-
nec od koupě ustoupil. Město nyní snížilo cenu.
Na předložení nabídek měli zájemci více než měsíc.
Radnice nabízí pozemky pro stavbu dvou bytových
domů v místě mezi stávajícím domem s pečovatelskou
službou a zahrádkářskou kolonií U nemocnice. Doufá,
že nalezne developerskou firmu, která zabezpečí
výstavbu plánovaných objektů, stanovených projek-
tem doc. Ing. arch. Vladimíra Krátkého. „Developer je
povinen respektovat tuto dokumentaci, tzn. vnější
výrazová jednota všech navržených objektů v této
lokalitě musí být zachována. V případě postupné reali-
zace bytových domů nebo realizace pouze jednoho
objektu musí být přednostně zhotoven objekt B2 (pro-
dejní cena pozemku pod B2 bude tvořit 40 % z nabíd-
kové ceny za oba pozemky),“ uvedl vedoucí
majetkoprávního oddělení odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Litomyšl Pavel Chadima. Jako obvy-
kle je právě cena jediným rozhodujícím kritériem. „Z
původních 5 milionů korun jsme stanovili minimální
cenovou nabídku na 2,9 milionů korun,“ sdělil sta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš a dodal: „V případě, že
se nikdo nepřihlásí, tak městská rada přehodnotí
zadávací podmínky výběrového řízení a rozhodne
o tom, jestli bude tento projekt i v budoucnu řešen
developersky.“ 

Od ledna se spojí dva
odbory městského úřadu
Od 1. ledna 2012 vzniká odbor školství a sociální péče.
Kanceláře pracovníků jsou umístěny v budově Měst-
ského úřadu Litomyšl na ulici J. E. Purkyně 918.
Vedoucí odboru se stává Milada Nádvorníková.
Součástí odboru je oddělení sociálně právní ochrany s
vedoucí Sylvou Přikrylovou a oddělení sociální péče s
vedoucí Monikou Kopeckou.

Milada Nádvorníková a Monika Kopecká

Město chystá výběrová řízení
Město Litomyšl v nejbližší době vyhlásí výběrové říze-
ní na dodavatele stavby jednoho z nájemních bytových
domů v lokalitě U nemocnice. Jedná se o jeden ze čtyř
objektů, vyprojektovaných ateliérem doc. Ing. arch.
Vladimíra Krátkého pro lokalitu mezi stávajícím
domem s pečovatelskou službou a zahrádkářskou
kolonií (ulice Z. Kopala). 
Bytový dům B1, o který se jedná, by měl být nájemním
domem se 17 byty. „Sedm bytů má mít rozlohu 50 m2,
8 bytů 70 m2 a 2 bytové jednotky se střešní terasou pak
100 m2. Všechny byty mají mít vlastní balkón a nájem-
níkům budou pravděpodobně pronajímány i s vybave-
ním, jako je např. kuchyňská linka,“ uvedl Antonín
Dokoupil, vedoucí oddělení rozvoje odboru rozvoje
a investic Městského úřadu Litomyšl.
Stavba nájemního domu by mohla začít již na jaře 2012
a první nájemci by se mohli začít stěhovat v průběhu
roku 2013. Finance na realizaci město získá pomocí
úvěru. Zastupitelstvo již na svém zářijovém jednání
schválilo Smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou a.s.
ve výši 12 milionů korun.  Tento závazek nebude zajiš-
těn žádnými zajišťovacími prostředky.
Projekt domova pro seniory

Stejná firma, která bude pro Litomyšl organizovat
výběrové řízení na dodavatele nájemního domu, záro-
veň zajistí výběrové řízení na zhotovitele projektové
dokumentace pro připravovanou stavbu domova
pro seniory. Radnice si sice nechala zpracovat rámco-
vou studii, na základě které žádala o dotaci z Minister-
stva práce a sociálních věcí České republiky, ale z té
vzešel pouze upřesněný stavební program. „Ten bude
základem pro otevřenou architektonickou soutěž,

jejímž důsledkem by mělo být uzavření smlouvy
na vypracování nezbytné projektové dokumentace,“
upřesnil Antonín Dokoupil. 
Domov pro seniory by měl stát také v lokalitě U nemoc-
nice na městských pozemcích a mít kapacitu přibližně
80 lůžek, počítá se s 20 dvoulůžkovými a 40 jednolůž-
kovými pokoji. „Součástí návrhu bude i odpovídající
provozní zázemí - společenské a návštěvní místnosti,
koupelna s rehabilitací, kuchyň s kapacitou 300
obědů, garáže atd.,“ sdělil vedoucí oddělení rozvoje. 
Samotné výběrové řízení na zhotovitele projektu zabe-
re řadu měsíců. Vítězný návrh bude v průběhu roku
2012 vypracován pravděpodobně do stupně projektu
pro stavební povolení. „Stávající žádost o dotaci bude
aktualizována a případné zahájení výstavby je teore-
ticky možné nejdříve v roce 2013,“ řekl Antonín
Dokoupil.     

-bj-, vizualizace archiv Města LitomyšlCena jízdného v MHD 
se od ledna zvyšuje
Rada města Litomyšle na návrh dopravce souhlasila se
zvýšením základního jízdného v MHD na 10 Kč/jízdu.
Poloviční jízdné tak bude činit 5 Kč. Cena žákovského
jízdného se zvedá na 100 Kč, studentské pak bude stát
250 Kč. Zdražení je zapříčiněno zvýšením odvodu DPH
státu a zvýšením cen pohonných hmot. Hlouběji
do kapsy cestující sáhnou od 1. ledna 2012.
Dotace Města Litomyšle na provozní ztrátu ve výši cca
650 tisíc Kč/rok tak nebude zvyšována o inflaci
a dopravce bude muset zvýšené náklady pokrýt nárůs-
tem tržeb za jízdné. Průměrná výše dotace litomyšlské
MHD na km jízdy je v porovnání s dotacemi na linkové
autobusy vyplácené Pardubickým krajem podstatně
nižší.                                                                             -red-

Přijměte, prosím, pozvání na veřejnou prezentaci
dosud známých a pro turismus  důležitých litomyšl-
ských projektů. Setkání nejen pro profesionály
v cestovním ruchu a organizátory akcí se uskuteční
ve středu 14. prosince od 16.00 v Evropském školicím
centru. Představen bude například marketingový pro-
jekt Litomyšl 12x jinak, akce Gastronomické slavnos-
ti M. D. Rettigové, Otvírání první litomyšlské lázeňské
sezóny apod. -ms-

Pozvánka na
veřejnou prezentaci

Příjemné prožití svátků vánočních
přejí pracovníci Městského úřadu Litomyšl

Zasedání zastupitelstva
Veřejné jednání Zastupitelstva města Litomyšl
se uskuteční v úterý 13. prosince od 16.00
v malém sále Smetanova domu. 

V lokalitě U nemocnice by měly do budoucna vyrůst
čtyři bytové domy, dva developersky a u dvou bude
investorem město. Radnice v nejbližší době hodlá
vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby jednoho
z městských domů.  

-bj-, vizualizace archiv Města Litomyšl
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Našel litomyšlský zámek cestu k penězům?
Státní zámek Litomyšl zatím jen smutně shlíží na sta-
vební ruch, který jej obklopuje. Město Litomyšl kolem
něj realizuje projekt Revitalizace zámeckého návrší
za 400 milionů korun, do kterého nemohl být samotný
zámek zařazen. Zámku však opadává omítka, sgrafita
potřebují restaurovat, zkrátka památka UNESCO začí-
ná chátrat. Renesanční perle východních Čech však
svítá naděje v podobě dvou fondů, ze kterých by mohla
získat peníze. 
Národní památkový ústav se pokusí získat finanční
prostředky na dva různé projekty ze dvou programů.
Jedním z nich je Informační systém programového
financování ministerstva financí, známý také jako
ISPROFIN a druhým pak Norské fondy. Potvrdila to
i kastelánka litomyšlského zámku Jana Sehnalová.
„Zámek vstupuje do dvou programů se žádostmi
o dotace. Do Norských fondů, které se otevřou na jaře
2012, podá žádost na projekt třetího nadzemního
podlaží zámku. Peníze z ISPROFINu by řešily zastřeše-
ní II. nádvoří pro festival Smetanova Litomyšl

a modernizaci kongresových sálů,“ uvedla kastelánka,
která by byla ráda, kdyby dopadla dotace z ISPROFINu.
V jeho případě totiž není nutné kofinancování, tedy
finanční spoluúčast a je možné získat až 50 milionů
korun. „Projekt zastřešení architekta Josefa Pleskota

tolik nezatěžuje zámek a stavba i zbourání trvá po jed-
nom týdnu. Navíc je toto zastřešení vizuálně příjem-
nější,“ upřesnila Jana Sehnalová. V případě Norských
fondů se dá získat „pouze“ zhruba 35 milionů korun
a nutností je spolufinancování projektu. „Věřím, že se
peníze pro litomyšlský zámek najdou. Vždyť jde přeci
o památku UNESCO a o zvýšení její hodnoty, která by
se měla udržet pro další generace,“ doufá starosta
Michal Kortyš, který se aktivně zapojuje do jednání,
týkajících se možnosti financování projektu zámku. 
Kastelánka Jana Sehnalová nečeká, až jí peníze spad-
nou do klína. Atraktivními výstavami a akcemi se
zámku zvedla návštěvnost, která přinesla i vyšší tržby.
Přispělo k tomu i zvýšení vstupného, jež nijak neodra-
dilo turisty od návštěvy. „Díky poměrně vysokým nad-
výnosům jsme se mohli pustit do drobných oprav, jako
jsou právě probíhající opravy omítek II. a III. nádvoří,
ale i zvelebování jednotlivých prostor zámku,“ sdělila
na závěr Jana Sehnalová.

-bj-, vizualizace arch. Josef Pleskot

Město přijímá 
návrhy na ocenění
Rada města Litomyšle vyhlašuje v souladu s Pravidly
pro udělování ocenění Rady města Litomyšle termín
na předkládání návrhů na udělení Ceny purkmistra
Laška.
Až do 31. ledna 2012 přijímá Městský úřad Litomyšl
návrhy na ocenění osobnosti / osobností (nemůže být
navržen kolektiv), které se významnou měrou zaslou-
žily o rozvoj Litomyšle, resp. rozvoj společnosti všeo-
becně v oblasti kulturní, umělecké, sportovní,
vzdělávání, veřejné správy, charitativní, vědecké nebo
ekonomické.
Písemné návrhy zasílejte na adresu: Městský úřad Lito-
myšl, odbor kanceláře vedení MÚ, Bří Šťastných 1000,
570 20 Litomyšl. Návrh může předložit kterýkoli občan
(jednotlivec, nikoli kolektiv) České republiky starší
osmnáct let resp. občané partnerských měst Litomyšle. 
O nominacích a rozhodnutí rady budeme informovat
v Lilii.                                                                            -red-

Lávky přes Loučnou vyžadují opravu
U Kina Sokol a Lidového domu vedou přes řeku Louč-
nou lávky pro pěší. Konstrukce mostků je značně
poškozená, a proto se město rozhodlo přistoupit
k opravě. Tu provede První litomyšlská stavební za 283
tisíc korun s DPH v případě lávky u Lidového domu
a za necelých 215 tisíc korun s DPH v případě mostku
u kina. K opravám dojde postupně, ale v obou přípa-
dech budou lávky pro pěší na čas uzavřeny. 
Některé nosné části ocelových konstrukcí lávek jsou
značně poškozené a oslabené a jejich únosnost je
výrazně snížena. „Jedná se zejména o ocelové příčníky
a u lávky u Lidového domu i o ocelové pozinkované
plechy VSŽ,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje a inves-
tic Městského úřadu v Litomyšli František Zachař
a dodal: „Z těchto důvodů je nutné provést neodklad-
nou opravu poškozených částí. Stav příčníků je nato-

lik špatný, že je nutná jejich výměna.“ V případě lávky
u Lidového domu budou použity silnější profily
z důvodu široké horní pásnice nosníku. Mostovka se již
nebude provádět stejným způsobem jako stávající
a místo plechů VSŽ a živičného povrchu se použijí nové
podélné dřevěné mostiny z modřínového hraněného
řeziva jako na lávce u kina. U obou lávek bude ocelová
konstrukce zbavena rzi a opatřena vhodným nátěrem. 
Lávka u Lidového domu je na řadě jako první a již v této
chvíli se na ní pracuje. V jejím případě byla totiž nutná
její demontáž. „Lávka byla po dobu opravy odvezena
a na místo se vrátí kolem 23. prosince.“ S renovací dru-
hého mostku je počítáno až na jaře příštího roku.
„Zatím nevíme, zda k opravě dojde na místě nebo bude
i ona odvezena. Jsou na ní totiž zavěšeny kabely nízké-
ho napětí,“ upřesnil František Zachař. -bj- 

Upozornění přispěvatelům
a inzerentům
• Uzávěrka všech podkladů pro lednové vydání Lilie je
20. prosince. Příspěvky a inzeráty, které budou doru-
čeny redakci po tomto datu, nebudou zveřejněny. 
• Dále redakce oznamuje, že úřední hodiny (út, st)
jsou až do odvolání zrušeny. Své příspěvky však může-
te nechat na podatelně Městského úřadu v Litomyšli,
Bří Šťastných 1000 v po a st 8.00-17.00, út, čt, pá 8.00-
14.00. Příspěvky také zasílejte na e-mail: lilie@lito-
mysl.cz. Děkujeme za pochopení.                          -red-

Na Trstěnické ulici použita nová technologie
„Chtěla bych se zeptat, kdy dojde konečně k opravě
děr na vozovce v ulici Trstěnická (směr Benátky)?
Vozovka je opravdu ve špatném stavu již od minulé
zimy a stále se nic neděje,“ zněl nedávný dotaz Hany
Kulichové ve Starostově odpovědně. „Jízda na kole
v časných ranních hodinách (za tmy) nebo večer je
opravdu obtížná, zvlášť když kolem jezdí auta. Najet
do takové díry, je o život,“ pokračoval text. Pisatelka
a obyvatelé této části města si snad již konečně
oddychnou. Během listopadu zde firma Al Lešení, vze-
šlá z výběrového řízení, provedla opravu vyznačených
děr. Použila přitom novou technologii s cenou 400 Kč
bez DPH za metr čtvereční. 
Město chtělo novou technologii vyzkoušet, protože
pokud se osvědčí, bude v budoucnu používána při

opravách městských komunikací. „Opravované místo
se nahřívá na potřebnou teplotu mobilním zařízením,
pak se ohřátá plocha nakypří, přidá materiál na dopl-
nění a místo se zaválcuje,“ vysvětlil vedoucí odboru
rozvoje a investic Městského úřadu Litomyšl František
Zachař. Výhodou je, že se výtluky nemusí frézovat
a odpadají tak další práce i zdržení s tím spojené. Tato
technologie má však podle odborníků i svá úskalí, a to
právě v tom, že je nová a neodzkoušená. Radnice proto
po dodavateli požadovala záruku a vybrala komunika-
ci, která byla v nejhorším stavu. „Na použití této tech-
nologie jsme se byli podívat v Chocni, kde byla
úspěšně použita. Firma nám navíc dala roční záruku,
ale počkáme dvě zimy, které by technologii měly pro-
věřit,“ uvedl starosta Litomyšle Michal Kortyš.       -bj-

Adventní trh a jeho dozvuky
Při třetí adventní sobotě (10. prosince) bude opět
Město Litomyšl v dolní části Smetanova náměstí
u pomníku Bedřicha Smetany pořádat v době od 8.00
do 16.00 Adventní trh. Do Litomyšle se sjedou řemesl-
níci z měst, obcí a vísek z celých Čech i Moravy.
Řemeslníci přivezou dárkové zboží, např. keramiku,
malované vánoční ozdoby, kožešiny, slaměné ozdoby,
cukrovinky, kabelky, košíky, sklo, perníky, šperky
a bižuterii, stuhy, ubrusy, patchworkové výrobky, bet-
lémy, medy, svíčky, drobnosti pro radost i hračky
a další výrobky ze dřeva, cínu, drátu, ovčí vlny, krajky
i hedvábí. 
Stánkový prodej samozřejmě nabídne široký sortiment
občerstvení, nebude chybět medovina, svařené víno
a punč. Zavoní opékané klobásy, trdelník, hořické tru-
bičky a další dobroty. 
U pomníku na připraveném pódiu se budou střídat se
svým programem tyto skupiny a pěvecké sbory: 

9.00 – Kvítek a Lilium – dětské pěvecké sbory ZUŠ
Litomyšl
10.00 – skupina NATALE, Dolní Újezd
12.00 – pěvecký sbor Vlastimil, Litomyšl
13.00 – spojené litomyšlské pěvecké sbory (Vlastimil,
Mužský pěvecký sbor a Sbor paní a dívek) 
14.00 – skupina Parkoviště pro velbloudy, Morašice 
15.00 – folková skupin X̌ILT, Litomyšl
Dozvuky adventního trhu

O týden později, tj. v sobotu 17. prosince od 8.00
do 16.00 si na stejném místě v dolní části Smetanova
náměstí můžete zkrátit dobu čekání na Vánoce u stán-
ků s občerstvením. Při ochutnávání jitrnic, klobás,
kotlet, uzeného, bramboráčků nebo popíjení svařeného
vína budete moci poslouchat reprodukované koledy
a lépe tak trávit předvánoční čas povídáním s příbuz-
nými, sousedy a známými.                   Jaroslav Dvořák, 

vedoucí odboru vnitřní správy a obrany
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Novinky v dopravě
Nový jízdní řád začne platit v neděli 11. prosince.
V celém Pardubickém kraji bude spuštěn Integrovaný
dopravní systém IREDO, který umožní cestovat
na jednu jízdenku nejen autobusy a regionálními
vlaky, ale i všemi běžnými rychlíky Českých drah. Ces-
tující vlakem si tak budou moci vybrat mezi tarifem
IREDO nebo tarifem Českých drah – v závislosti na tom,
který ceník bude pro příslušnou cestu výhodnější.
Bližší informace je možné získat u osobních pokladen
Českých drah.
Integrovaný tarif u autobusů a vlaků bude možné vyu-
žít i do sousedního Královéhradeckého kraje. Na jednu
jízdenku tak bude možné cestovat např. z Litomyšle či
Vysokého Mýta do Jánských Lázní. Ve vlacích katego-
rie Expres, InterCity a EuroCity bude nadále platit
pouze tarif Českých drah. 
Na železniční trati Litomyšl – Choceň dochází po dlou-
hých letních diskuzích ke změně organizace provozu.
Zatímco v úseku Choceň – Vysoké Mýto město pojede
více vlaků a budou jezdit prakticky v pravidelném
intervalu, v části tratě mezi Vysokým Mýtem a Lito-
myšlí několik vlaků již nepojede. Zůstanou však

zachovány občany využívané vlaky jak v pracovních
dnech, tak o víkendech. U většiny vlaků bude nadále
přestup ve Vysokém Mýtě městě. Zrušené vlaky budou
nahrazeny autobusovou linkou, která bude mít
ve Vysokém Mýtě návaznost na vlaky. Zlepší se spojení
večer a o víkendu, kdy nebude problém dostat se zpět
z večerních sportovních i kulturních akcí v Praze,
Hradci Králové či Pardubicích. 
V příměstském úseku Choceň – Vysoké Mýto město
pojede většina vlaků modernizovanou soupravou
Regionova, v další trati do Litomyšle bude jezdit nadá-
le klasický „lokálkový“ motorák řady 810. Nově však
pojedou vlaky mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí větši-
nou bez průvodčích – cestující bude mít buď jízdenku
z předprodeje, anebo mu ji prodá strojvedoucí. Infor-
mační letáčky se ve vlacích objeví počátkem prosince. 
České dráhy ještě upozorňují, že až do 10. prosince je
možné zakupovat jízdenky za stávající ceny v rámci
předprodeje i pro jízdy plánované v období po změně
jízdních řádů. 

Ing. Michal Štěpán, ředitel Krajského centra osobní
dopravy Pardubice, České dráhy, a.s.

Autobusové jízdní
řády stále v jednání 
Bližší informace o autobusových jízdních řádech
nebyly v době uzávěrky a tisku Zpravodaje Města Lito-
myšle Lilie k dispozici. Dle vyjádření tiskové mluvčí
Pardubického kraje Magdaleny Navrátilové byl konec
měsíce listopadu obdobím finálního projednání auto-
busových jízdních řádů na úrovni obcí s rozšířenou
působností. „Představitelé Pardubického kraje a spo-
lečnosti Oredo, která organizaci veřejné dopravy
v regionu pro kraj zajišťuje, v těchto dnech absolvují
poslední jednání nad podobou autobusových jízdních
řádů se zástupci samospráv. Na těchto jednáních
dochází ještě k poslednímu doladění celého systému,
tudíž by informace o autobusových jízdních řádech
byla předčasná,“ uvedla na dotaz Lilie tisková mluvčí. 
Aktuální a definitivní informace budou k dispozici
po jednání, které je pro lokalitu ORP Litomyšl napláno-
vané na 5. prosince. Mapu tarifních zón Integrované
regionální dopravy, včetně čísel linek si můžete stáh-
nout na www.oredo.cz, kde je k dispozici například
kalkulátor jízdného. Nové jízdní řády začnou platit 11.
prosince.            -bj-

Sociální reforma přinese od ledna změny 
S účinností od 1. ledna 2012 vstoupí v platnost nový
dávkový systém v oblasti posuzování a vyplácení soci-
álních dávek. Tento systém bude oddělen od práce
odboru sociální péče Městského úřadu Litomyšl a bude
nově převeden pod Úřad práce České republiky. 
Znamená to tedy, že výplaty všech dávek převezme
pracoviště Úřadu práce ČR – kontaktní místo Litomyšl
na adrese J. E. Purkyně 918 - nyní kontaktní místo
státní sociální podpory. Dostupnost služeb pro občany
by se neměnila. Na kontaktním pracovišti si bude
možné vyřídit veškeré služby v oblasti nezaměstna-
nosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky
pro osoby se zdravotním postižením.
Pokud se podaří městu zajistit pronájem úřadu práce v
původních prostorách, budou chodit klienti i nadále
do I. patra budovy J. E. Purkyně 918 naproti nemocni-
ci, tak jak jsou zvyklí. V případě, že dojde ke změně,
budou občané žádající o sociální dávky docházet
na pracoviště úřadu práce – nyní oddělení zprostřed-
kování na ulici Havlíčkova (vchod za ČSOB). Až bude
definitivně rozhodnuto, pokusíme se všem občanům
podat včas informaci o místě, kde si budou moci
o sociální dávky požádat v termínu po 1. 1. 2012.
Vzhledem ke skutečnostem, že na odboru sociální
péče Městského úřadu Litomyšl zůstávají některé pra-
covnice, které zabezpečí odbornou poradenskou čin-
nost a povedou naše občany v novém systému, není
třeba se obávat negativního dopadu změn.

Nově karta sociálních systémů 

Sociální reforma počítá se zavedením karty sociálních
systémů, pomocí které se bude občan prokazovat při
kontaktu se všemi systémy ministerstva práce a sociál-
ních věcí (MPSV). Karta bude také sloužit jako průkaz
osoby se zdravotním postižením. S její pomoci budou

moci zdravotně handicapovaní čerpat stejné výhody,
jako mohou dnes při předložení průkazu TP, ZTP nebo
ZTP/P v současné papírové podobě. Zavedením karty
by mělo dojít ke značným úsporám na straně výplaty
dávek a zároveň bude možné na úřadě vyčíst informa-
ce o dávkách již přiznaných, popřípadě informace roz-
hodné pro přiznání dávek nových. Karta může sloužit
zároveň jako karta platební. Dávky si bude možné
vybrat z bankomatu. Bude možné platit v obchodě
a bude možné platit i převodem na účet. Kartu bude
vydávat Úřad práce ČR. Banka ji bude vyrábět v soula-
du s mezinárodně uznávanými předpisy, které se
vztahují na bankovní karty. Za vydání karty příjemce
platit nebude, bezplatné bude i vedení účtu ke kartě.
V rámci standardní služby bude 1 výběr z bankomatu
zdarma a 1 převod zdarma ke každé dávce. Nákup kar-
tou u obchodníka a možnost podívat se na zůstatek
na účtu bude zdarma. Neplatí se ani za vedení účtu. 
V případě dávky pro rodiny s dětmi bude od ledna 2012
situace následující:

Rodičovský příspěvek (Rp)

Rodiče si budou moci podle svých aktuálních potřeb
změnit určenou výši Rp, a tím i délku jeho čerpání jed-
nou za 3 měsíce. Limitem pro výši Rp je výše peněžité
pomoci v mateřství, resp. částka 11 500 Kč měsíčně.
Výplata příspěvku skončí buď vyčerpáním celkové
částky příspěvku tj. 220 000 Kč, nebo dovršením čtvr-
tého roku dítěte. Rp budou dostávat i rodiče, jejichž
dítě chodí do školky nebo do obdobného zařízení
pro děti. Od dvou let mohou toto zařízení navštěvovat
neomezeně. Pro děti do dvou let věku bude zavedeno
jednotné konto  hodin/měsíc. Zrušen je tedy limit čtyř
hodin denně, max. však pěti dnů v měsíci.
Ke změně dojde také u veřejné služby:

Veřejná služba

V rámci reformy bude od 1. ledna 2012 tento institut
veřejné služby převeden z obce do kompetence Úřadu
práce ČR. Pokud uchazeč o zaměstnání, vedený v evi-
denci úřadu práce nepřetržitě déle než dva měsíce,
odmítne bez závažného důvodu vykonávat veřejnou
službu v rozsahu až 20 hodin týdně, bude z evidence
vyřazen. Platná metodika bude směřovat do veřejné
služby, zejména uchazeče o zaměstnání, kteří jsou
dlouhodobě v evidenci úřadu práce.
V sociálních dávkách dojde k některým změnám v
souvislosti se Zákonem č. 329/2011 o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením. Cílem je zvýšení
adresnosti a efektivnosti dávkové pomoci, poskytova-
né osobám se zdravotním handicapem, snížení nákla-
dů na administraci a zvýšení komfortu klienta.
Účinnost zákona je od 1. ledna 2012. Mezi tyto změny
patří: 

Příspěvek na mobilitu

Jedná se o opakující se nárokovou dávku, která bude
poskytována osobám starším jednoho roku, které
nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v
oblasti mobility, nebo orientace. Výše příspěvku
na mobilitu bude v jednotné výši 400 Kč měsíčně.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která bude
určena osobám s těžkou vadou nosného, nebo pohy-
bového ústrojí, těžkým sluchovým, nebo zrakovým
postižením, nebo těžkým mentálním postižením. Sou-
čet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí
v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáh-
nout částku 800 tisíc Kč. Dávka je zaměřena na pomoc
v oblasti pomůcek, které umožňují sebeobsluhu,
slouží k získávání informací, nebo ke styku s okolím,
nebo zakoupení a úpravu motorového vozidla a úpravy
bytu.

Posuzování zdravotního stavu

Značně se zjednoduší celý proces posuzování zdravot-
ního stavu pro příspěvek na péči. Posuzovat se bude
10 základních životních potřeb. Tím se dosáhne větší
objektivity, spravedlivějšího posuzování a menší
administrativní zátěže. Posudky budou využitelné
i pro poskytování jiných dávek, např. příspěvku
na mobilitu.
Ministerstvo práce a sociálních věci garantuje větší
průhlednost, kontrolu nad vyplácením sociálních
dávek, a tím i zamezení jejich zneužívání. MPSV při-
pravilo propagační kampaň formou informací na letá-
cích, distribuci bude směřovat k občanům na celém
území ČR.                                              Alena Červinková,

odbor sociální péče Městského úřadu Litomyšl 

strana 1 >

„Rádi bychom dali do systému více peněz, samozřejmě
pokud to rozpočet na rok 2012 dovolí. Určitě ale chce-
me více a adresně podpořit sportující mládež do 18 let,
zachovat podporu trenérům a nově podpořit sportová-
ní seniorů či reprezentaci města na nadregionálních
závodech,“ říká předseda komise a místostarosta
města Vojtěch Stříteský a dodává: „Na druhou stranu
si všichni zainteresovaní musí uvědomit, že komise
pro sport a tělovýchovu navrhuje k rozdělování veřej-
né prostředky, které musí být perfektně čitelné
a dohledatelné. Pro kontrolní orgány budou pro příště
nepřijatelné rozdíly v počtu skutečných a vykázaných
členů, kontrola bude důslednější než dosud.“ 

Zásadně se mění termíny přijímání žádostí o grant.
Žádosti o dotace na provozní výdaje, výdaje na činnost
a pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže do 18
let je třeba podat nejpozději do 6. ledna 2012. Žádosti
o dotaci na mimořádné sportovní akce, reprezentaci
města a podporu rekreačního sportování seniorů je
možné podávat kdykoli během roku. Termín pro přijí-
mání žádosti na podporu trenérů dětí a mládeže je 15.
září 2012. O udělení grantu a jeho výši rozhoduje Rada
města Litomyšl na doporučení komise pro sport a tělo-
výchovu. Dodejme, že místem pro předávání žádostí
a vyúčtování je odbor školství a sociální péče Městské-
ho úřadu Litomyšl.                            Michaela Severová,

tisková mluvčí Města Litomyšl 

Granty na podporu sportu nově!
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Budova bazénu se pyšní plaketou Stavba roku 2011

Od úterý 8. listopadu je u vchodu do budovy Městské-
ho bazénu Litomyšl umístěna plaketa, která informuje
o úspěchu v soutěži Stavba roku 2011. Objekt bazénu
se totiž umístil mezi letošními pěti oceněnými stavba-
mi. Slavnostního odhalení plakety se kromě zástupců
Města Litomyšle, Pardubického kraje a dodavatele
zúčastnila i předsedkyně odborné poroty doc.
Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. a Ing. arch. Jan
Fibiger, CSc., předseda Nadace ABF, která je vypisova-
telem soutěže. Každý z nich k objektu bazénu uvedl
své postřehy:

Arch. Radomíra Sedláková: Letošní
stavba roku byla velmi specifická.
Na začátku října měla zvláštní spole-
čenský dopad. Volali mi lidé, převážně
novináři, z Brna a Litomyšle. Ti z Brna
se ptali, jak jsme mohli dát titul Stavba
roku kampusu, když tam už tři týdny

neteče pitná voda a z Litomyšle mi volali, jak jsme
mohli dát Stavbu roku objektu, ve kterém klouže dlaž-
ba kolem bazénu. Říkala jsem, to je zvláštní, já jsem si
to tam proběhla a dokonce jsem se zde koupala a neu-
klouzla jsem. A to padám i na rovné půdě. Zároveň ale
říkám, ukažte mi bazén, kde když bosou nohou stoup-
nete na mokrou dlažbu, neuklouznete tam. Takový
podle mě neexistuje. Přišlo mi zvláštní, že lidé místo
toho, aby byli na výsledky pyšní, aby je oslavili a podě-
kovali za ně, tak hledají zástupné „hnidy“. Omlouvám
se za ten termín, ale jiný mě nenapadá. 
Říkala jsem, jestli se přihlásí bazén v Litomyšli, tak
tam nemusíme jezdit a můžeme rovnou nechat dělat

cedulku. Samozřejmě, nikdy bychom nedali titul Stav-
ba roku objektu, který jsme neviděli. Píše se o tom, jak
je skvělá a my chceme vidět, jestli je to pravda. Jsem
velmi ráda, že porota z Litomyšle jela nadšená. A hlav-
ně jsem ráda, že u této stavby bylo možné na stejné
úrovni ocenit architekturu, provedení i užívání, a že
tato triáda, která dělá stavbu stavbou, tady nekulhá
ani na jednu ze svých noh. Stavba je atraktivní, přitaž-
livá. Architektura stavbu charakterizuje mimo jiné
v tom, jak je nenápadná, jak se ztrácí v území a zdá se,
že je oblíbená. Stavba je dobře provedená, dobře navr-
žená, vypadá dobře užívaná, a to je asi to nejlepší.
Pochopitelně, je to stavba litomyšlská... Dnes má Lito-
myšl pověst města, kde je pro architekta čest něco
navrhovat. Litomyšl si totiž umí vybrat dobrého archi-
tekta i zadání.

Arch. Jan Fibiger: Když jsem poprvé
viděl stavbu bazénu na fotografii, tak
jsem si říkal, to bude jedna z těch, se
kterými bude mít porota problémy.
Na tu se budeme muset jet podívat.
Budeme o ní muset  rozhodovat. Ten
můj první dojem byl potvrzen. Stavba

je svým způsobem velmi inovativní v tom moderním
slova smyslu a řekl bych, v tom letošním přehledu sta-
veb velmi výjimečná. 
Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje:

Kreativnost je v Litomyšli doma a přál
bych si, abychom se jí do jisté míry
drželi. Jsem moc rád, že náš kraj, který
není největší počtem ani rozlohou, měl
i loni v pětici oceněných staveb pro-
jekt Administrativního centra Vinice.
Jsem rád, že v situacích, kdy se koli-

krát kouká jen na peníze, vznikají takové stavby.
Velmi bych si přál, aby se i do třetice v Pardubickém
kraji našla Stavba roku. 

Michal Kortyš, starosta Litomyšle: Lito-
myšl si tuto stavbu určitě zaslouží,
protože po ní dlouho volala. Víme, že
bazén bude sahat do rozpočtu, ale
myslím si, že město má dělat právě
takové věci, které nikdo jiný neudělá,
a to pro blaho a zdraví občanů. 

Stavba samotná byla náročná, ale jsem rád, že jsem se
toho mohl účastnit. Rovněž mě těší, že to, co architekt

nakreslil, se také postavilo, protože to někdy bývá pro-
blém. Tato stavba byla od začátku zajímavá, moderní
a akční a přeji lidem, aby si ji co nejvíce užili. 

Jaroslav Kladiva, ředitel PKS Inpos a.s.,
Žďár nad Sázavou, generální dodavatel
stavby: Za PKS musím říct, že tuto
zakázku jsme velice chtěli, když jsme ji
viděli na výkresech. Byla pro nás nád-
herná a nebylo vůbec jednoduché ji
získat. Na zakázce se nám velmi dobře

spolupracovalo se všemi součástmi týmu, jak s projek-
tantem, tak se všemi pracovníky investora. Troufám si
říci, že s pomocí těchto erudovaných lidí se nám poda-
řilo zakázku řádně dotáhnout do konce. Když jsem
s odstupem času prohlížel fotky, musel jsem konstato-
vat, že jsme postavili krásnou stavbu. 

Text a foto Jana Bisová

Konference Nové ve starém ukázala
dobré i méně dobré příklady architektury

Národní památkový ústav inicioval na přelomu roku
2010 a 2011 program na téma Současná architektura
a historické město, zaměřený na tvorbu v historickém
prostředí. Po řadě regionálních akcí, veřejných disku-
zích a přednáškách architektů i památkářů, webové
interaktivní prezentaci příkladů dobré i méně dobré
praxe, či celostátní výstavě v Galerii J. Fragnera, přišla
závěrečná tematicky zaměřená konference s názvem
Nové ve starém. Konala se v Sále zastupitelů Magistrátu
hlavního města Prahy ve čtvrtek 27. října. Akce se účast-
nili také zástupci Litomyšle, Miroslav Brýdl, emeritní
starosta a Antonín Dokoupil, vedoucí oddělení rozvoje
odboru rozvoje a investic Městského úřadu v Litomyšli.
„Kvality historických měst a míst nejsou měřitelné
snadno a často si je uvědomíme, až když je nevratně
ztrácíme. Příkladů, kdy jedna stavba dokázala nevrat-
ně poškodit charakter a atmosféru historického
města, je nespočet. Zároveň je však mnoho staveb,
které ukazují, že současná architektura do historické-
ho prostředí nejen patří, ale že je dokáže i umocnit
a posunout dál,“ uvedla arch. Naďa Goryczková,
generální ředitelka Národního památkového ústavu.
Příkladné, ve skloubení historické a moderní architek-
tury, včetně doplnění mnoha současnými plastikami,
je město Litomyšl. Koncepci tamní práce a příklady již
realizovaného představil Miroslav Brýdl v přednášce
Současná architektura v provinčním městě Litomyšl.
„Nejvíce dobrých příkladů měla Litomyšl,“ potvrdil

Miroslav Brýdl a dodal: „Jednalo se o detaily i stavby
jako zámecký pivovar, schody u kostela a nakonec
i supermarket Kubík. Bylo toho ale více.“ Nejvíce špat-
ných příkladů pak bylo v Liberci.
Podle slov Nadi Goryczkové bývá téma novostaveb v
historickém prostředí často prezentováno jako kon-
flikt architektů s památkáři. Toto zjednodušení je
však podle ní velmi zavádějící a v jistém smyslu brání
oběma stranám v navázaní smysluplného dialogu.
„Potencionální konflikt totiž nevzniká mezi novým
a starým, ale mezi kvalitním a nekvalitním. Architek-
tura je nekonečný příběh, který nelze přerušit nebo
dokonce uzavřít. Ovšem stejně jako je nesmyslné
novou architekturu do historického města nevpou-
štět, nelze ani architekty zbavit odpovědnosti vůči
němu,“ řekla generální ředitelka. „Památková péče se
začíná proměňovat. Věci, které nebyly před 15 lety
možné, dnes jsou. Dochází k vstřícnosti. To je poznání
z konference,“ reagoval Antonín Dokoupil a dodal: „I
investoři začínají některé věci vnímat jinak. Pokud
člověka nějaký čas něco ovlivňuje, tak to začíná mít
dopady.“ 
Konference Nové ve starém byla jednou z největších
akcí Národního památkového ústavu za rok 2011.
Nepočítajíc přednášející, zúčastnilo se jí téměř 150
zájemců o moderní architekturu z řad památkářů,
samosprávy, studentů vysokých škol, novinářů
a pochopitelně současných architektů.                   -red-

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na:
• Festival outdoorových filmů s Radkem Jarošem
• Krytý plavecký bazén je Stavbou roku
• Litex aerobic show 2
• Archeologové objevili základy hradu i kosti předků
• 85 soch v podzemí slavilo narozeniny autora
• 30 jezdců na Hubertově jízdě
• Autoři Knihy desetiletí - Lichožrouti - osobně

litomyšlská TV na internetu

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete: Pozvánka na vánoční výstavu
v Lubné. • V Kornicích si nahrabali • Pedagogická
škola hostila matematiky z Čech i Slovenska•
O zdraví - Onemocnění kloubů • Technické památky?
Lákadlo pro turisty • Kraj zmodernizoval webový por-
tál • Žáci zahradnické a technické školy v Litomyšli se
ve světě neztratí • Sousedé sobě v Galerii Kabinet Stří-
tež• Listopadový šachový zpravodaj • Přehled závo-
dů Mistrovství České republiky v motoskijöringu
„ORION – SHIVA KTM CUP 2012“ 

co se do Lilie nevešlo

Prodej vánočních stromků
Městské lesy Litomyšl prodávají vánoční

stromky v následujících termínech: 

9. 12. 2011 od 9.00 do 16.00
na Smetanově nám. u České spořitelny

12. a 13. 12. 2011 od 8.00 do 15.00
ve Správě městských lesů, Strakov 15

STAROŽITNOSTI
LITOMYŠL

na Partyzánské ulici vedle bývalého KOVOPOLU

vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup
a v hotovosti vyplatí starožitný nábytek

z měkkého i tvrdého dřeva, nábytek kovový
a chromový z ohýbaných trubek. Až do r. 1960. 

Dále máme zájem o starožitné obrazy, sklo,
porcelán, lustry, lampičky, trakaře, kolovraty,

staré pohledy, hračky, hodiny,
dětské proutěné kočárky, staré motorky,

hudební nástroje a jiné věci starožitného charakteru. 

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

kdykoliv na telefon: 604 243 579.
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UNESCO pohledem života aneb 2012
– 20 let, 12 památek 

Rok 2012 bude pro památky UNESCO
ve znamení oslav. Spolu s ostatními
památkami, které jsou zapsány na prestiž-
ním Seznamu světového kulturního a pří-
rodního dědictví, si také památky z Čech
a Moravy budou připomínat 40. výročí
od podpisu Úmluvy o ochraně světového
kulturního a přírodního dědictví. Českou
republiku však v této souvislosti čeká ještě jedno
velké výročí – v roce 2012 to bude již 20 let od zápisu
prvních tří českých památek UNESCO na tento prestiž-
ní Seznam. Před dvaceti lety byla zapsána historická
jádra Prahy, Českého Krumlova a Telče. Od této doby se
podařilo zapsat již neuvěřitelných 12 českých a morav-
ských památek UNESCO, a Česká republika se tak stala
UNESCO velmocí. 
Rok 2012 bude pravděpodobně dalším rokem, kdy
na Seznamu UNESCO bude zapsáno dvanáct českých
a moravských perel – tedy stejný počet památek jako je
měsíců v roce. Proto se svazek obcí České dědictví
UNESCO již podeváté rozhodl vydat nástěnný kalendář,
který bude prezentovat všechny památky UNESCO
na území České republiky. Podtitul letošního kalendá-
ře zní „UNESCO pohledem života aneb 2012 – 20 let, 12
památek“.
Pro rok oslav jsme se snažili vybrat takové téma, které
památkám UNESCO nejvíce sluší. Domníváme se, že
tím jsou právě lidé, návštěvníci, turisté – zkrátka
život. Požádali jsme animátora Honzu Švarce z firmy
KLUCIvespolek, aby se této práce chopil a na dvanáct

stránek kalendáře život přenesl. Připo-
meňme, že KLUCIvespolek pro České
dědictví UNESCO natočili úspěšný reklam-
ní spot s názvem Nahlédněte do duše
našich památek a Honza Švarc získal
několik významných cen za animovaný
Krátký film o dlouhé historii Litomyšle.
„Nejdřív jsem se snažil představit si

na jednotlivých památkách příběhy,“ vypráví Honza
Švarc a pokračuje: „Například romantický zámek v Li-
tomyšli láká k posezení na lavičce, Zelená hora k pou-
štění draků, v Kapli Božího těla v Kutné Hoře jsem
okamžitě viděl mnichy v kápích, v kroměřížských
zahradách dámu s vějířem a psíky apod.“ V kalendáři
je k vidění celkem třináct s nadsázkou pojatých auto-
rských ilustrací, na čtrnácté stránce se čtenář seznámí
s krátkou charakteristikou všech zapsaných památek,
včetně roku zápisu.  Nalezne zde i kontakty a nechybí
ani partneři celého projektu. 
Realizaci nástěnného kalendáře podpořilo i tentokrát
Ministerstvo kultury ČR. Letošní kalendář vznikl
ve spolupráci s agenturou CzechTourism, která si
téma památek UNESCO vzala jako jedno ze tří nosných
témat pro rok 2012.     
Kalendář si můžete prohlédnout a objednat v e-shopu
na stránkách www.unesco-czech.cz nebo zakoupit
v informačních centrech měst UNESCO za cenu 130 Kč.
Firmám nabízíme množstevní slevu a přítisk na spodní
kartón kalendáře.                     Ing. Michaela Severová,

výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO 

Právě v prodeji je nástěnný kalendář České
dědictví UNESCO 2012 prezentující všech 12
českých a moravských památek zapsaných
na Seznam UNESCO, tentokrát
v netradičním výtvarném provedení studia
KLUCIvespolek. 

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

Nástěnný kalendář
UNESCO 2012

Poklady na zámeckém návrší
Na zámeckém návrší již několik měsíců panuje čilý
stavební ruch. Ovšem s projektem revitalizace nejsou
spojeny pouze stavební úpravy, ale také archeologic-
ký průzkum. Ten dokonce uzavřel vstup na první
nádvoří. Kastelánka zámku však využila příležitosti
a archeology zaměstnala také ve francouzské zahra-
dě. Rozhodla se totiž opravit bortící se ohradní zeď.
Provedené sondy ovšem odhalily poklady. 
„Vzhledem k tomu, že ohradní zeď se začala bortit,
a také proto, že kolem bude zámecké návrší pěkně
opravené a do toho rozpadající se zeď, jsem se rozhod-
la, že zeď opravím,“ uvedla kastelánka Jana Sehnalo-
vá a vysvětlila důvod děr, které se u zdi francouzské
zahrady i na chodníku objevily. „Ono to není zase tak
jednoduché, takže jsme museli začít nejprve statický-
mi sondami. Náš projektant si vymyslel sondy tři, a ty
mají objevit základy této zdi, protože se neví, v jaké
hloubce jsou.“ Poté, co bude jasné, kde se základ zdi
nachází, rozhodnout památkáři buď o přestavbě nebo
pouze opravě ohradní zdi. 

Zámecké návrší rájem archeologů

„Nacházíme se  v historickém jádru města, kde lze oče-
kávat cenné archeologické nálezy. V současné době
pracujeme v sutích, respektive v jakýchsi planýrkách,
které zde vznikly v 16. a 17. století a obsahují nálezy
právě z tohoto období,“ uvedl vedoucí archeologické-
ho průzkumu Milan Kuchařík. Archeologové tak nara-
zili na zlomky keramiky, kamnových kachlic
a zvířecích kostí, pocházejících ze zámku a okolních
staveb. Očekávají se však ještě starší nálezy, protože
francouzská zahrada je oproti původnímu terénu,
který spadá do centra Litomyšle, navýšena násypy.
„Jsou tam překryty staré archeologické nálezy středo-
věké a raně středověké, zahlubující se právě do těchto
vykopávek, pocházejících z 16. a 17. století. Z prosto-
ru prvního nádvoří navíc do francouzské zahrady
zasahuje kostel Panny Marie. „Jedná se o původní
románskou stavbu, která byla později přestavěna
na gotickou biskupskou katedrálu,“ prozradil Milan
Kuchařích.

Kde je jeden z nejstarších kostelů v Litomyšli? 

To však není vše, na co by archeologové mohli narazit.
V prostoru mezi piaristickou kolejí, dnešním muzeem

a francouzskou zahradou se předpokládá existence
kostela sv. Klimenta, který by měl být jedním z nejstar-
ších městských kostelů ze 13. století a jehož lokalizace
dodnes není známa. „Nicméně, objevujeme zde histo-
ricky velké množství kosterních hrobů, které pocháze-
jí ze středověku a které indikují rozsah kostelního
hřbitova, nacházejícího se kolem. Ovšem ještě starší
nález se objevil pod piaristickou kolejí, kde archeolo-
gové našli zásobnici na potraviny z 11. století.

Městské hradby i bazilika

Milan Kuchařík prozradil i to, co odhalily vykopávky
na prvním i horním zámeckém nádvoří i pod šesti
objekty, na nichž probíhá revitalizace. „Na horním
nádvoří jsme našli pozůstatky městského Kostkovské-
ho opevnění z konce 15. století. Co se týká prvního
nádvoří, tak tam se výzkum teprve rozbíhá. Zde se co
nejvíce snažíme vyhnout bazilice Panny Marie
a nacházíme převážně sídlištní vrstvy opět ze 16. a 17.
století, tzn. z doby založení a existence zámku
a později vzniku hospodářských budov. Pokud jde
o piaristickou kolej, tak tam jsou zatím nálezy nejcen-
nější. Týkají se konce 15. století a toho Kostkovského
horního města, kde jsme zachytili pozůstatky kamen-
ných domů a také kostrové hroby.“ Nejstarší nálezy,

které se k tomuto území vztahují, pocházejí z doby
římské (Jiráskova ulice čp. 3), ale jinak zde najdeme
průřez snad všemi obdobími. Podle slov archeologů se
zde nachází několik metrů archeologických situací. 
Ochutnávka pokladů, které zámecké návrší odhaluje,
se uskutečnla 3. prosince v kongresovém sále
na zámku. Byly zde k vidění ty nejzajímavější nálezy,
aby si návštěvníci udělali představu, co je čeká
na velké výstavě, plánované na srpen příštího roku.
„Od 1. srpna bude ve všech kongresových prostorách
vystaveno vše, co vystavit půjde. Archeologové teď
potřebují čas, aby na nálezech pracovali, protože našli
skutečně zajímavé věci,“ uvedla kastelánka Jana Seh-
nalová.                                          Text a foto Jana Bisová

Slavnostní předání ocenění Mladý talent 2011
31. října proběhlo v Pardubicích předání ocenění
nadaným žákům, kteří byli v rámci Programu podpory
talentovaných žáků nominováni Radou Pardubického
kraje. Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli bylo
zastoupeno třemi studenty z jediného ročníku, a to
třetího. Oceněn byl Matěj Kmošek (1. místo v národ-
ním kole SOČ, kategorie Historie a teorie umění), Jiří
Sokol (3. místo v národním kole SOČ, kategorie Fyzi-
ka) a Ondřej Vacek (5. místo v národním kole Vědy
a techniky s nominací na I-SWEEEP 2012).
Je příjemné konstatovat, že jméno litomyšlského
gymnázia při oceňování jednotlivých studentů zazně-
lo nejčastěji.                           Mgr. Martina Kunderová, 

foto archiv Pardubického kraje



ných děl, tak třeba i období.
Tato oblast tedy bude vázána
na danou výstavu. Hovoříme-
li o výstavě, která se zaměří
na krajinu, tak budeme rádi,
když se daný pedagogický
projekt zaměří na seznámení
s umělcem, uměleckým dí-
lem. My to ale navíc svážeme
do širších vazeb, které se vzta-
hují ke krajině a výtvarnému
umění, ke stylu.

V Litomyšli je poměrně silná
konkurence soukromých galer-
ií. Budete s nimi spolupracovat
nebo soupeřit?
Samozřejmě spolupracovat,
ale na druhou stranu musím
zdůraznit, že naše galerie
bude mít svůj vlastní program,
který bude otevřený místní
komunitě. To znamená, že
budeme rádi spolupracovat,
ale hlavní náš cíl si budeme
určovat my.

Vidíte v galerii nevyužitý
potenciál?
Já se domnívám, že bývalá
paní ředitelka se snažila fondy

systematicky prezentovat. Na druhou stranu hodláme
stálou expozici obohatit uměleckými díly, která
ve sbírkách máme, ale  delší dobu nebyla prezentová-
na. Byli bychom proto rádi, aby se znovu otevřela
světu. Rovněž chceme galerii uvolnit a otevřít co nej-
více lidem. Dáme prostor známým umělcům, ale také
výtvarníkům mladé generace, kteří se vyjadřují mal-
bou, sochařskou tvorbou, architekturou i designem.
Vzhledem k mimořádnému postavení Litomyšle
bychom se chtěli výstavami připojit ke Světovému dni
architektury. 

Co připravujete na nejbližší dobu?
Program je bývalou paní ředitelkou naplánován
do ledna. V tuto chvíli nemám žádnou ambici zasaho-
vat do jejího programu. Náš bude začínat únorem
2012.                                                                             -red-
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Nová ředitelka městské galerie o plánech do budoucna
Od 1. listopadu vede
Městskou galerii v Lito-
myšli historička umění
Dana Schlaichertová.
Vystřídala ve funkci
dlouholetou ředitelku
galerie Mgr. Helenu
Zemanovou. Dana
Schlaichertová zvítězila
ve výběrovém řízení
s projektem, který před-
pokládá rozvoj galerie

ve dvou základních liniích – odborné a prezentační.
O svých plánech řekla následující: 

Jaké máte plány s městskou galerií?
Městská galerie Litomyšl by se měla stát přirozenou
součástí místní a regionální komunity, ale také neopo-
menutelných bodem pro české i zahraniční návštěvní-
ky Litomyšle. K tomu by měla přispět koncepce její
výstavní činnosti, vycházející primárně z regionální-
ho umění. Naším cílem je však i zprostředkovávat kon-
takt s uměním, které region přesahuje.
Takovým dlouhodobým úkolem ale bude zavedení
digitalizace v galerii a zpracování našeho fondu,
který není právě malý. Čítá 2 000 sbírkových předmě-
tů, kterými jsou taková díla, jako je Emil Filla, Václav
Špála, Jan Zrzavý, Josef Čapek, Julius Mařák a další. 
K našemu snažení se váže i záměr vytvořit vlastní
webové stránky galerie. Z nich by měli být zájemci
informováni nejen o výstavních počinech, doprovod-
ných programech, ale i o výsledcích odborné činnosti
(jako je právě prezentace digitalizovaných sbírek) či
hospodaření galerie. 
Mezi naše dlouhodobé cíle také patří doplnění
technického vybavení a zázemí galerie, například
osvětlovací technikou, výstavními panely, boxy, pre-
zentačními tabulemi, úpravou a vybavením prostoru
pro doprovodné edukační aktivity, nebo vybudováním
bezbariérového přístupu do výstavních prostor.

Kam tedy budete směřovat prezentační aktivity?
V té viditelné prezentační rovině chceme klást důraz
na pestrost, abychom výtvarné umění přinášeli nejen

místní komunitě, ale i všem
návštěvníkům v rovině regio-
nálních umělců neznámých
jmen, ale samozřejmě i umělců
jmen známých. To vše ovšem
souvisí s financemi, takže
dopředu rozhodovat, jaké
výtvarníky úrovně republikové
nebo zahraniční budeme zvát,
nyní říci nemůžeme.

Jaké úmysly máte se stálou
expozicí na litomyšlském zám-
ku?
U Městské obrazárny, umístě-
né na zámku, je naším zá-
kladním úkolem její oživení.
V budoucnu by měla prezen-
tovat větší množství sbírko-
vých předmětů. Celá koncepce
by měla návštěvníka uvést
do širších souvislostí s dobou
a tvorbou umělců vystavova-
ných uměleckých děl.

Jak už jste sama řekla, vaše
činnost je závislá na penězích.
Zapojíte se do grantových pro-
gramů?
Ano, samozřejmě. Grantová
politika je asi jeden z našich
hlavních cílů. Je to běh na dlouhou trať. Jde o jednu
z možností, jak přispět finančně k rozvoji galerie.

Je poměrně běžné, že galerie či muzea lákají
na různorodé doprovodné akce. Počítáte s nimi i v lito-
myšlské galerii?
Ano. Naším cílem je připravit v základu šest výstav
ročně. Doprovodné programy budou šité na míru, a to
nejen výstavě, ale samozřejmě i věkové kategorii.
Chceme mít doprovodné programy, které se zaměří
na mateřské i střední školy, na dospělé, ale samozřej-
mě nechceme zapomínat ani na seniory. Chceme, aby
člověk, který navštíví galerii a její doprovodný pro-
gram, odcházel s hlubším poznáním jak vystavova-

Profesní životopis ředitelky Městské

galerie Litomyšl

Dana Schlaichertová (*1974) vystudo-
vala obor Teorie a dějiny výtvarných
umění na Filozofické fakultě UP v
Olomouci. V Litomyšli pak působila
na Institutu restaurování a konzer-
vačních technik, o.p.s. (dnes Fakulta
restaurování UP) na pozici zástupky-
ně vedoucího Katedry humanitních
věd a jako vedoucí Zahraničního
oddělení. Vedle své pedagogické čin-
nosti, zaměřené na umění 19. a 20.
století, připravovala grantové projek-
ty související s mobilitou studentů. 
Od roku 2008 pracovala v týmu
odborníků realizujících mezinárodní
projekt TACE (Theatre Architecture
in Central Europe) podpořený progra-
mem EU - Culture 2000. Budovala
internetové muzeum a odborně vedla
přípravu a realizaci publikace Beyond
Everydayness, na které spolupracova-
ly odborné vědecké instituce z šesti
evropských zemí.

85 dnů s Olbramem Zoubkem 
Pětaosmdesát dnů slavily sochy Olbrama Zoubka
v zámeckém sklepení letošní 85. narozeniny svého
stvořitele. Vyvrcholení oslav a s tím spojené soutěže se
uskutečnilo 30. října. Nejenže v tento den skončila
sezóna zámeckého sklepení, ale zároveň bylo zveřej-
něno jméno vítěze, který se sochami slavil nejvíce.
Kupodivu to nebyl nikdo z Litomyšle ani okolí, ale mla-
dičký Michael Kovařík z Brna.
„Shodou okolností máme ve sklepení 85 soch, takže
jsme letos vybrali 85 dnů, což byly všechny víkendy,
svátky a během festivalu Smetanova Litomyšl. V těch-
to dnech měli návštěvníci možnost vyfotit se se slavící
sochou,“ vysvětlila vedoucí expozice zámeckého skle-
pení Ivana Baarová. Soutěžící s největším počtem
fotografií mohl vyhrát návštěvu v pražském ateliéru
Olbrama Zoubka. „Mezi návštěvníky byl jeden rekord-
man, který se již dávno stal nepřekonatelným,“ sdělil
ředitel Smetanovy Litomyšle o.p.s. Jan Pikna. Tímto
šampiónem byl Michael Kovařík z Brna, který i přes
svůj nízký věk, je velkým obdivovatelem umění Olbra-
ma Zoubka. „Nejvíce se mi líbí sousoší Oběti. Na něm
mě zaujalo, jak oběti ubývají. Další sochou, kterou
mám rád, je Eva - Bezová duše. Na sochách mě nejvíce
zaujalo, jak jsou krásné a jak je pan Zoubek udělal,“
řekl Michael. „Původně to byla náhoda, když jsme sem
před lety přišli. Syna ale výstava zaujala natolik, že
vždy, když jsme sem přijeli, tak se chtěl jít podívat
na sochy,“ popsal synovo zaujetí Jan Kovařík a prozra-
dil, že do soutěže přihlásili 13 fotografií. „Když jste
v zámeckém sklepení a díváte se na ty sochy, tak
do vás vstoupí klid, takové jakési uvědomění,“ dodal
Jan Kovařík. 
Na obohacení posledních chvil v zámeckém sklepení
však Smetanova Litomyšl připravila také projekci
dokumentu, který se na plátně objevil úplně poprvé.

„Říkali jsme si, že sezónu musíme ukončit něčím výji-
mečným. Podařilo se nám sehnat film, jež je naprosto
unikátní, protože byl natočen někdy v 80. letech.
Režisérem byl Petr Jančárek, což je dnes známý doku-
mentarista,“ uvedl Jan Pikna. Dokument, zachycující
práci Olbrama Zoubka v jeho ateliéru, po svém vzniku
skončil na dně šuplíku. Sám Mistr ho nikdy neviděl. 
V zámeckém sklepení však již myslí na příští rok.
Uvažují o novém víně, které by neslo jméno Aga-
memnón a doplnilo tak dvojici Klytaimestra a Ífige-
neia. „Jsem šťastný, že moje dílo dostalo také
pečovatelky a pečovatele. Bylo to tady takové
polomrtvé, ale teď, díky akcím, je opravdu živé,“
uvedl na adresu Smetanovy Litomyšle, která se
o zámecké sklepení stará, Olbram Zoubek. Ten ani
v 85 letech neodpočívá, ale věnuje se práci. Do sva-
tební síně na pražském Žižkově tvoří Adama a Evu,
do hudební síně v Jihlavě pak Múzu.

Text a foto Jana Bisová

Výherce soutěže Michael Kovařík (uprostřed)

Výstava Zrození fauna
– Bohdan Kopecký
v České televizi
Ve čtvrtek 8. prosince bude v České televizi na kaná-
lu ČT2 od 21.30 odvysílána reportáž z právě pro-
bíhající  výstavy  Zrození  fauna – Bohdan Kopecký
v Galerii Miroslava Kubíka. Televizní pořad Artmix,
zabývající se výtvarným uměním, přinese krátký
pohled do galerie na Smetanově náměstí v Litomyšli,
která  se  právě  touto  expozicí  oficiálně  otevírá
a svými aktivitami chce výrazně obohatit kulturní
nabídku města Litomyšl i celého východočeského
regionu. 
Výstava Zrození fauna – Bohdan Kopecký potrvá do 8.
ledna, otevřeno je od čtvrtka do neděle od 10.00
do 17.00.   Jana Horáková

Tradiční prodej
vánočních stromků

z vlastních plantáží se
uskuteční před Lidovým

domem v Litomyšli od 12.
do 16. 12. a od 19. do 20. 12.

vždy od 10 do 16 hodin.
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Vyprávění o litomyšlských domech – závěr
Literatura k získání základních údajů:
•Beyr Jaroslav: Starobylá knihtiskárna Vladimíra

Augusty, Augustova tiskárna 1937
•Jirásek Alois: Z mých pamětí, J. Otto Praha 1913
•Lašek František: Oživené litomyšlské paměti,

J. Dostál 1940
•Nejedlý Zdeněk: Litomyšl, tisíc let života českého

města, 1934
•Litomyšl – asanační plán, 1959
•Pakosta Oldřich: Entomologové Litomyšlska,

SOA 2001
•Skřivánek, Randáková: Koncepce obnovy HJ,

Litomyšl 1982
•Sokol – Sborník k 125. výročí založení Sokola Lito-

myšl 1995
•Štoll Ivan: Jan Marek Marci, Prometheus 1996
•Tři sta let litomyšlského gymnázia, Litomyšl 1948
•Zmizelí sousedé, H.R.G. spol. s r.o. Litomyšl 2003

Připravila Alena Randáková

Paní Randákové velice děkujeme nejen za tento seriál
o litomyšlských domech, ale i za další příspěvky a obě-
tavou práci.                                                  redakce Lilie

Dům čp. 204 - Stávala zde chalupa, která roku 1457
byla obcí darována zámečníkovi Jánovi, který měl
za úkol opravovat a řídit chod hodin na radniční věži,
které zhotovil hodinář Hanuš. Zadní trakt domu je
starší, nejspíše pozdně renesanční či raně barokní.
V 19. století zde bydlel kožešník Alois Hek, vlastenec
a gardista z revolučního roku 1848, který se dobře
znal s Karlem Havlíčkem Borovským. Roku 1850 byly
zakázány Karlem Havlíčkem vydávané Národní novi-
ny. Havlíček, vypovězený z Prahy, odjel do Litomyšle
za Aloisem Hekem a chtěl se zde usadit. Oba se vydali
do tiskárny, které se stále říkalo u Turečku na kopeč-
ku, domluvit vydávání Havlíčkova týdeníku Slovan.
Bohužel, s tehdejším majitelem tiskárny Františkem
Bergerem pro jeho obavu se nedohodli. Havlíček tedy
odjel do Kutné Hory, kde týdeník vydával od 8. květ-
na 1850 do 14. srpna 1851, kdy bylo vydávání zakázá-
no. Alois Hek se vystěhoval v roce 1850
do Bělehradu, kde roku 1851 zemřel. Jeho manželka
dožila v čp. 20, Smetanovo náměstí.
V době velkých manévrů v Litomyšli roku 1889
za přítomnosti císaře Františka Josefa I., byli ubyto-
váni někteří účastníci též v soukromých domech. V
čp. 204 u dr. Kadlčíka sídlil přední vojenský činitel.
V domě býval hostinec, který měl v I. poschodí velký
sál, kde se též hrávalo divadlo.
Od roku 1858 vlastnil objekt Isák Jeiteles (1805-
1886), který si změnil jméno na Jessler. V roce 1870
provedl velkou přestavbu se zvýšením o druhé
poschodí. Tak dostal dům klasicistní podobu.
Od roku 1924, kdy již byla majitelem rodina Faulham-
merova, zde měla své obchodní místnosti obuvnická
firma Baťa.
Dětství tady prožil básník a spisovatel Jiří Šotola
(narozen 28. 5. 1924 ve Smiradech). Jeho otec vyučo-

seriál

val češtinu na učitelském ústavu. Vzpomínky na Lito-
myšl Jiří Šotola zachytil ve své básnické sbírce Poste
restante a v historickém románu Kuře na rožni, jehož
děj se odehrává za napoleonských válek. Hrdina romá-
nu Matěj Kuře zde hraje divadlo.
Domy čp. 90, 495 a 211 - Tyto domy tvoří nesourodou
zástavbu na velmi exponovaném místě při vstupu
do historického jádra města.
V těchto místech stávala horní městská brána, zvaná
též německá, která uzavírala hradby, obklopující his-
torické jádro města. Brána byla zbourána v roce 1822.
V roce 1827 byla vydlážděna odtud vedoucí komuni-
kace přes náměstí k dolní či české bráně, zbourané
roku 1835. Současně byly svedeny po obou stranách
odpadové vody do podzemí. Tím byl podstatně pový-
šen vzhled krásného, bezmála 500 m dlouhého lito-
myšlského náměstí.
Tady uzavírám své vyprávění o litomyšlských domech,
i když jsem si vědoma, že celá řada velmi zajímavých
domů se nachází mimo popisované historické jádro
města Litomyšle. Laskavého čtenáře, prosím, při čtení
o shovívavost.

Dům čp. 204

I tento rok byl vydán nový stolní kalendář 2012, který
kromě zajímavých záběrů z města tentokrát obsahuje
i fotografie zachycující zajímavé akce konané v Lito-
myšli. Autory fotografií jsou Marek Bartoníček a Iveta
Nádvorníková. Pro rok 2012 vyšel také nástěnný
kalendář formátu A3 s názvem „Litomyšl 2012 – Nej-
krásnější…“. 
Kalendáře je možné zakoupit v informačním centru
na náměstí a v litomyšlských knihkupectvích.

Aleš Bárta, Infocentrum Litomyšl

Stolní a nástěnný 
kalendář Litomyšl 2012

Litomyšl se připojuje
k celostátní výtvarné soutěži 

Město Kutná Hora vyhlásilo jako doprovodný program
Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2012
(European Heritage Days – EHD) výtvarnou soutěž. Ta
je určena městům s členstvím ve Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS). Město Lito-
myšl je jedním ze zakládajících členů sdružení, a také
proto se rozhodlo do soutěže rovněž zapojit. 
„Vyhlašujeme tímto místní kolo soutěže, která má
téma Památky očima mladých,“ informuje místosta-
rosta Litomyšle Vojtěch Stříteský a přibližuje podmín-
ky soutěže: „Soutěž je určena dětem a mladým lidem
od 6 do 18 let, jejichž práce budou rozděleny do tří
kategorií. Do první kategorie patří školáci ve věku 6 –
10 let, do druhé 11 – 14 let a do třetí studenti ve věku
15 – 18 let.“ Tisková mluvčí radnice Michaela Severová
k tomu pak dodává: „Město Litomyšl pořádá tuto sou-
těž ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl a odbo-
rem školství, sportu a volného času městského úřadu
(pozn. redakce: od ledna 2012 odbor školství a sociál-
ních věcí).“ Podmínky soutěže jsou následující: 

• soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým
bydlištěm na území města a žáci či studenti místních
škol, kteří spadají do výše uvedených kategorií
• výtvarné práce budou v jednotném formátu veli-
kosti A3 (297 x 420 mm) 
• je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce,
omezen je pouze formát
• díla nebudou paspartována, práce budou fixovány
• každá zaslaná práce musí být na zadní straně opat-
řena nalepeným vyplněným registračním formulářem,
který je spolu s pravidly k dispozici na
www.litomysl.cz, sekce Aktuality z města 
• každý může zaslat do soutěže pouze tři svá díla  
• zaslaná díla se nevracejí
• organizátor místního kola soutěže si vyhrazuje
právo k využití získaných prací pro nekomerční účely
– nekomerční výstavy, charitativní akce a k jejich
reprodukci v tisku 
• vítězná práce v každé kategorii postoupí do celo-
státního kola.
Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci, kteří splňu-
jí kritéria stanovených kategorií a pošlou svá díla nej-
později do 30. dubna 2012 včetně na adresu: Město
Litomyšl, odbor školství a sociálních věcí, Bří Šťast-
ných 1000, 570 20 Litomyšl. Obálku je třeba označit
heslem „EHD 2012“. 
„V termínu do konce května vyhlásíme vítěze místního
kola a do 15. června 2012 zašleme vítězné práce
z Litomyšle do celostátního kola do Kutné Hory,“
upřesnila tisková mluvčí. Osmého září dojde v rámci
Národního zahájení EHD v Kutné Hoře k vyhlášení vítě-
zů. Autoři oceněných děl budou odměněni věcnými
cenami, které věnuje SHS ČMS a město Kutná Hora.
Začátkem září pak bude zahájena výstava nejúspěšněj-
ších prací, která se uskuteční v Kutné Hoře.         -red-

Charitní šatník
slaví 15 let
V letošním roce slaví Charitní šatník 15 let od svého
založení. Nachází se v suterénu Lidového domu, kam
občané z Litomyšle a z okolních vesnic přinášejí oble-
čení, které ze svých šatníků vyřadili. Použité oděvy
jsou tříděny a část z nich odvezena do Diakonie Brou-
mov, odkud jsou posílány do oblastí postižených pří-
rodními katastrofami. 
O provoz šatníku se v tomto roce stará 16 dobrovolnic.
Našim současným i bývalým dobrovolnicím za jejich
obětavou službu ze srdce děkujeme. Pokud by měl
někdo z dalších žen zájem zapojit se do dobrovolné
činnosti v místním šatníků, kontaktujte nás na tel.
čísle 732 803 709. Rádi vás přivítáme. 
Charitní šatník je otevřen každé pondělí dopoledne
od 9.00 do 11.00 a odpoledne od 14.00 do 16.30 a kaž-
dou středu od 9.00 do 11.00. 

za Farní charitu Litomyšl Lucie Šteflová

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

Tel. 724 032 796
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Radostné očekávání

Společným znakem adventního období pro všechny je
radostné očekávání. Od malého dítěte, které počítá
na prstech, kolikrát ještě se vyspíme, než přijde Ježí-
šek, přes otce či matku těšící se na radost svých dětí,
až po starce. Snad není člověka, kterého by se nedo-
tkla zvláštní, opakující se a přece vždy nová atmosféra
Vánoc. O Vánocích křesťané slaví Kristův příchod, a to
je příchod radosti a lásky mezi nás. Proto adventní čas
je důležitou přípravou a důvodem k radostnému oče-
kávání.
I my, dospělí, vzpomínáme na Vánoce skrze naše dět-
ství. Co nám však zůstalo z úžasu Vánoc? Mnozí už
jakoby ztratili v souvislosti s Vánocemi iluze o lepším
a krásnějším životě. Příčina může být i v tom, že zprá-
vy evangelia o prvních Vánocích jsou chápány jako
holé legendy nebo zbožná vyprávění. Dalším důvodem
proč nechápeme kouzlo Vánoc a přípravy na ně je, že
vycházíme z nesprávných představ o Bohu.
Právě příchod Božího Syna nám ukazuje, jak Bůh
koná. On nekraluje nad světem v chladném a neko-

nečném odstupu. Není tak zvanou silnou, osamělou
a nekonečnou bytostí, která se zabývá sama sebou.
On je láska. On z lásky stvořil svět. Z lásky zasahu-
je do světa, do kterého nám poslal svého Syna
a ustavičně skrze něho, bez toho, aby narušil naši
svobodu, nás zve ke skutkům lásky. Jedno španěl-
ské přísloví říká: „Bůh je dobrý dělník, ale rád si
nechá pomoci.“ Bůh nás všechny volá ke spolupráci,
přetvářet chladný svět lidskou láskou.
Skutečně vysnít si krásné Vánoce jen na základě
toho, že si zajistíme všechno, co patří k vnějšímu
slavení, to nestačí. Není možné si koupit lásku
někoho za několikatisícový dárek. Jde o víc.
Z vlastní zkušenosti víme, že při štědrovečerním
stolu v našich rodinách a společenstvích budeme
šťastni a spokojeni, jestliže během celého roku
budeme usilovat navzájem být k sobě lidsky dobří.
Naproti tomu, jestliže lidé během celého toho roku
půjdou proti sobě, nebudou si navzájem naslouchat,
přestože patří k sobě, pak ve Svaté noci nenajdou
radostné překvapení, ale prázdno a zklamání. 
Příprava na Vánoce nás vyzývá k nové kvalitě
života. Ještě více se snažit o spolupatřičnost a lásku

v našich rodinách a vzájemnou mezilidskou pomoc.
Jestliže usilujeme být k sobě navzájem dobrými,
zakusíme překvapujícím způsobem Boží dobrodiní.
On sám řekl: „Jakou mírou budete měřit vy, takovou
se naměří i vám.“ V duchu tohoto příslibu prožijme
přípravu na tyto svátky. To bude záruka nejen krás-
ných Vánoc, ale i života, který stojí za to takto žít.
Přeji Vám i za své kolegy z ekumenického společen-
ství církví v Litomyšli, milí přátelé, abychom měli
dostatek odvahy přijmout tuto vznešenou Boží nabíd-
ku. Kéž Bůh může skrze nás přinést na tento svět více
porozumění, lidskosti, tolerance, odpuštění, to zna-
mená více lásky.

P. František Beneš, vikář Římskokatolické církve

k zamyšlení...

Vzpomínka na Ing. Jana Romportla
Devátý listopad nás všechny zastihl, ač
tušící, přesto nepřipravené. Dozvěděli
jsme se, že už nikdy nepotkáme na chod-
bách naší technické školy člověka, které-
mu vděčíme za to, že jsme do práce chodili
rádi – Ing. Jana Romportla. Náš pan
zástupce, „Honzík“, jak jsme mu říkali,
byl krásný Člověk. Ano, člověk s velkým
Č. Všichni, kdo jsme měli to štěstí s ním
pracovat, víme a není třeba vysvětlovat.
Nemohu nepřipomenout, jak laskavě s ná-
mi zaměstnanci jednal. Nestalo se, aby si na nás, když
jsme potřebovali, nenašel čas. Obdivovali jsme jeho
velkorysost a nadhled při řešení nejrůznějších potíží
a zádrhelů a my učitelé jsme si byli vědomi, jaké máme
štěstí mít takového nadřízeného. Dával nám důvěru
a nepochyboval o nás a my jsme se snažili ho nezkla-
mat. Nenařizoval, vše se dělo na základě vzájemné
úcty. 
Zeteška byla jeho srdeční záležitost. Vystudoval ji, učil
zde a od roku 1989 do svých posledních chvil byl jejím
pedagogickým zástupcem. Předmět zemědělské stroje
byl oblíbeným předmětem studentů mechanizačního
oboru, a to i díky jeho učitelskému mistrovství a vlíd-

né povaze. Byl pyšný na to, že je nejdéle
působícím zástupcem v historii školy.
Věnoval jí mnoho energie, a to nejen v
posledních letech. Někdy to byla i práce
sisyfovská, vzpomeneme-li na 90. léta
a „rodinku“, která byla takříkajíc jeho
dítětem. Budoval ji s takovým elánem,
a bohužel, stát rozhodl jinak a celý projekt
rodinných škol zrušil. 
Své zetešce věnoval i poslední zbytek
svých sil a my jsme netušili, že jich zbývá

už tak málo. Přestože bojoval s těžkou nemocí, neby-
lo to na jeho chování znát. Jednal s námi stále vlídně
a s úsměvem.
Miloval svoji rodinu a jak mohl, ujížděl na své místo
nejmilejší - na chalupu v Olšanech. Pozval tam i nás
všechny vloni na své narozeniny a my měli možnost
nasát atmosféru místa plného pohody. A tu vlastně
celá léta předával i nám. 
Děkujeme, pane zástupce, za čas, který jsme mohli
prožít s Vámi. Měli jsme Vás rádi. Vlastně máme stále,
protože vzpomínku na Vás nelze jen tak vymazat.

za pedagogický sbor a zaměstnance SŠZaT Litomyšl
Mgr. Ivana Stuchlá

Vánoční a novoroční bohoslužby církví
v Litomyšli 2011/2012

Církev bratrská

25. 12. od 10.00 - Slavnostní bohoslužba 
31. 12. od 17.00 - Bohoslužba k ukončení roku
1. 1. od 10.00 - Novoroční bohoslužba 
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční v
Novém kostele Církve bratrské (Moravská 1222). 
Církev českobratrská evangelická

25. 12. od 9.00 - Bohoslužba s vysluhováním
Večeře Páně
26. 12. od 9.00 - Bohoslužba
31. 12. od 17.00 - Bohoslužba k ukončení roku 
1. 1. od 9.00 - Novoroční bohoslužba s Večeří Páně 
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční v
evangelickém kostele Na Lánech. 
Církev československá husitská

13. 12. od 17.00 - Adventní setkání s přednáškou
Kamenné kříže a křížové kameny 
20. 12. od 16.00 - Svátost pokání a Večeře Páně
kolem stolu 
24. 12. od 22.00 - Večerní bohoslužba 

25. 12. od 8.30 - Bohoslužba s Večeří Páně
(v Trstěnici od 11.00)
31. 12. od 8.30 - Bohoslužba se svátostí pokání 
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
v kostele (Toulovcovo nám. 156).
Církev římskokatolická

24. 12. od 15.00 - Bohoslužba štědrovečerní
pro rodiče s dětmi
24. 12. od 22.00 - Bohoslužba vánoční
24. 12. od 24.00 - Bohoslužba půlnoční
25. 12. od 7.30, 10.15, 17.45 - Bohoslužby
26. 12. od 7.30, 10.15, 17.45 - Bohoslužby 
31. 12. od 16.00 - Bohoslužba děkovná  k ukonče-
ní roku
31. 12. od 23.00 - Bohoslužba ke vstupu do nové-
ho roku
1. 1. od 7.30, 10.15, 17.45 - Novoroční bohoslužby

Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
v kapitulním kostele.

Poděkování 
Vážení spolupracovníci, žáci a studenti domova

mládeže při pedagogické škole, 
dovolte mi z celého srdce poděkovat za velmi milou
a přátelskou atmosféru, která panovala při rozlučko-
vém večeru v domově mládeže. Děkuji za krásný kon-
cert, jež jste mi připravili při příležitosti mého
odchodu do důchodu. 
Jsem vděčná, že jsem poznala skvělé mladé lidi a úžas-
né vychovatele.                                 Drahoslava Štursová

Slova moudrých: Jsou vítězství, která jsou
hanbou.                                                      J. Čapek

Slavnostně byli přivítáni noví občánci naše-

ho města:

Tobiáš a Antonín Horákovi, Filip Mareš, Ema
Flídrová, Kevin Lo re, Natálie Němcová
Rodičům přejeme hodně radosti nad dětskými
úsměvy. 

Své významné životní jubileum v listopadu

oslavili naši spoluobčané:

80 let – Mojmír Šimeček (Pohodlí), Marie Krou-
žilová, Antonie Vondrová, Božena Veselá, Vác-
lav Holec
85 let – Marie Motyčková, Božena Šauerová,
Štefan Vaško
90 let – Ludmila Doušková, Stanislav Chadima
97 let – Marie Straková
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:

Roman Hladil, Brno – Monika Baranová,
Karle, Petr Hanyš, Česká Třebová – Jana Kut-
nohorská, Ostrava, Michal Gabrlík, Litomyšl –
Radka Zikmundová, Sebranice, Martin Cengr,
Doksy – Alena Sedláčková, Doksy, Pavel Sed-
láček, Němčice – Štěpánka Brunová, Němči-
ce, Jan Vodička, Cerekvice nad Loučnou –
Lucie Drahošová, Janov, Jaroslav Kolář,
Sloupnice – Iveta Koťarová, Krásná Hora,
Miloš Pražák, Česká Třebová – Kateřina Nová-
ková, Česká Třebová, Radek Veselý, Česká
Třebová – Kateřina Zábranská, Ústí nad Orlicí
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova. Do dalších
společných let přejeme hodně zdraví a pohody. 

Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Zdenkou Seidlovou (89 let), Růženou Burešo-
vou (86 let), Josefem Lipavským (72 let), Anto-
nínem Říhou – Pohodlí (70 let), Jiřím Šimkem
(53 let), Ing. Vlastou Čápovou (83 let)
Vzpomínáme.                      Věra Kučerová, SPOZ

Společenská
kronika
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Už jste byli Na sklípku?
Od poloviny letošního roku se může
Litomyšl pyšnit svou první literární
kavárnou. Najdete ji v ulici Josefa
Váchala, jež je vyzdobená sgrafity
z Váchalova Krvavého románu. Sgra-
fita zdobí i dvorek kavárny, který
přes léto funguje jako zahrádka.
Název Na sklípku pochází z díla Mist-
ra dřevorytce, který podnik se stej-
ným názvem zmiňuje v jedné
z kapitol svého nejslavnějšího romá-
nu jako místo, kde se v Litomyšli
scházela vybraná společnost „všeli-
kých mazavků". Dnešní kavárna, kde
si vedle výborné italské kávy Lam-
borghini může návštěvník dopřát
také sklenku vína či půllitr plzeň-

ského, je v duchu literární tradice
Váchalovy vybavena výběrem z kvalitní
literatury a literárně-uměleckých
a společenských periodik.
K občerstvení těla i duše dále nabízí
několik teplých i studených jídel,
domácích dezertů a dalších pochutin. 
Celý prostor kavárny však nemá ambice
pouze kavárensko-hospodské, ale
umožňuje také hudební či uměleckou
produkci. Jedna ze stěn je zařízena
k možnosti komorních výstav a celý
prostor lze využít k všelikému muzicíro-
vání.
Až tedy příště půjdete Váchalovou ulicí,
zastavte se posedět si, ohřát se a třeba
si i počíst. 

PLACENÁ INZERCE

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

Zpříjemněte si u nás adventní čas
posezením nad pivním grogem,

voňavým punčem nebo svařeným
vínkem a domácími perníčky.

Přejeme všem klidné vánoční svátky
a pohodu v novém roce 2012.

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

HOSTINŠTÍ
SOBĚ

Brzy to bude rok, kdy se v hotelu Zlatá
Hvězda sešli nejprve bývalí i stávající
kuchaři, číšníci, servírky, či jen učni, coby
Stará garda Zlaté Hvězdy a krátce poté
všichni zaměstnanci Restaurací a Jídelen
(RaJ) Litomyšl .
Nastal čas si toto setkání zopakovat –
tentokráte v plné sestavě všech, kteří kdy
pracovali v litomyšlských RaJ i v ostat-
ních restauracích a hospodách našeho
města.
Kuchyni a placu bude opět vládnout osvěd-
čená dvojice šéfů Košťáka a Šmejdy.
Srdečně zveme i štamgasty a pamětníky
na připomenutí starých časů, a to 
v pátek 27. ledna 2012.

V úterý 13. 12. 2011 od 10 do 16 hodin
Vás srdečně zveme na oblíbené

Setkáte se s odborníkem z firmy Avene,
který Vám kromě obvyklé diagnostiky
pleti poradí ohledně atopického ekzé-
mu a vypadávání vlasů, případně Vám
pomůže s výběrem vánočního dárku.
Doporučujeme se předem objednat.

Lékárna U Slunce, Litomyšl
info@lekarnacz.cz,

tel.  461 612 678,  603 367 058

dermatokosmetické
vyšetřování pleti.

INDEMA

Jiráskova 11, Litomyšl, tel. 737 159 968
(nad poštou směrem k zámku)

NABÍZÍ

BRIKETY
DŘEVĚNÉ Kč 4,40 /1 kg
BIOMASA Kč 3,40 /1 kg

Neděle v Lidovém domě ve znamení včelařů
Během poslední neděle před začátkem adventu navští-
vil Lidový dům velký počet návštěvníků z Litomyšle
i okolí. Přišli se připravit na Vánoce a nadcházejí
chladné období a zásobit se medem, medovinou a dal-
šími včelími produkty. K dostání byly adventní vazby
a jiné drobné výrobky lidových řemesel. Na své si přišel

také ten, kdo má rád tradiční české zabijačkové
pochoutky nebo domácí cukroví. Nenudily se ani děti,
hrály hru o včelách s dětmi z včelařského kroužku,
zdobily perníčky nebo vybarvovaly obrázky.
Den zpestřily svým vystoupením dětské sbory Poupát-
ka a Kvítek ze ZUŠ Bedřicha Smetany Litomyšl, Pěvec-
ký kroužek z Vidlaté Seče a Sbor paní a dívek.
Sbormistrům a všem zpěvákům mnohokrát děkujeme.
Svoji činnost představila litomyšlská Základní organi-
zace českého svazu včelařů, o. s. S velkým zájmem se
setkala soutěž o nejlepší med. Osmnáct různých druhů
medu ochutnávali malí i velcí a určili toto pořadí: 
1. Michal Fikejz, Němčice, 2. Jan Vopálka, Litomyšl, 3.
Josef Boštík, Horní Újezd, 4. Josef Karlík, Osík, 5.
Josef Tesárek, Litomyšl, 6. Miloslav Částek, Osík, 7. ZD
Dolní Újezd, 8. Ivan Píč, Litomyšl, 9. Jan Vopálka, Lito-
myšl, 10. Josef Karlík, Osík
Letošní rok se včelařům vydařil, s kvalitou medu jsou
spokojeni, a právě tak se vydařil i druhý litomyšlský
Den medu.        Hana Šauerová, Farní charita Litomyšl,

foto Lucie Šteflová

Největší exteriérovou galerií soch Aleše Veselého se
mohla Litomyšl pochlubit téměř rok (2009-2010). Tato
monumentální díla však postupně opouštěla město až
zbyla poslední, sedmnáctá, plastika. Byla jí Pavoučí
věž, která v Klášterních zahradách vydržela až
do letošního 7. listopadu. V tento den však opustila
Litomyšl i ona. „Byla městu dlouhodobě zapůjčena, ale
nyní zápůjčka končí,“ vysvětlil ředitel festivalu Smeta-
nova Litomyšl Jan Pikna a dodal: „Myslím, že sochy
Litomyšli slušely a bylo by dobré, kdyby se nějaká
z nich mohla do města vrátit.“                                     -bj-

Pavoučí věž odvezena

UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY
MODRÉ PYRAMIDY:
KANCELÁŘ NA ULICI ROPKOVA 51
(U VĚŽE) JE V PROVOZU.

PRACOVNÍ DOBA
PONDĚLÍ 13.00-16.00
STŘEDA 13.00-16.30
ČTVRTEK 13.00-16.00 
OSTATNÍ DNY DLE TELEFONICKÉ
DOMLUVY 

HANA ČERNÁ
777 657 413
email: hana.cerna@mpss.cz

Platnost zbrojního průkazu,
přijďte raději včas

Policie České republiky, Územní odbor Svitavy, oddě-
lení pro zbraně a bezpečnostní materiál chce touto
cestou upozornit držitele zbrojních průkazů na včas-
né prodloužení doby platnosti zbrojního průkazu.
Ze zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a stře-
livu, ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že se
žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá
příslušnému útvaru policie nejdříve 6 měsíců a nejpo-
zději 2 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavad-
ního zbrojního průkazu. Pokud skončí platnost
zbrojního průkazu, nelze ji prodloužit a držitel by měl
neplatný doklad odevzdat do 10 pracovních dnů pří-
slušnému útvaru policie.Podívejte se, kdy vám končí
platnost zbrojního průkazu a přijďte raději včas!
Kontakt na Oddělení pro zbraně a bezpečnostní mate-

riál odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Krajského ředitelství policie Pardubického kraje je
Purkyňova 2, 568 02 Svitavy, úřední hodiny pondělí,
středa od 8.00 do 17.00, telefon 974 578 300, fax 974
578 108, e-mail syzbrane@mvcr.cz.

nprap. Anna Štegnerová, tisková mluvčí PČR



11

prosinec 2011

kalendárium Litomyšle

200 let - 1. 12. 1811 se narodil JOSEF VALOUCH,
městský úředník, zakladatel Vlastimilu a autor diva-
delních her.
170 let - 25. 12. 1841 se narodil v Táboře EMANUEL

BÁRTA, přírodopisec a botanik. Profesor litomyšlské-
ho gymnázia, autor článků o městské květeně i počasí.
Je pohřben v Litomyšli.
170 let - 21. 12. 1841 se narodil v Hořicích JOSEF

ŠŤASTNÝ, pěvec, učitel hudby, člen pěveckého sboru
Vlastimil a Sokol. Je otcem synů Karla, Břetislava
a Oldřicha, známých z kulturního života města.
130 let - 11. 12. 1881 se narodil v Cerekvici nad Louč-
nou FRANCIS KOPECKÝ, malíř, pobývající v Londý-
ně. Spolupracoval za 1. světové války s T. G.
Masarykem. 
125 let - 9. 12. 1886 se narodila v Litomyšli LUDMILA

JIRÁSKOVÁ, dcera spisovatele A. Jiráska.
125 let - 24. 12. 1886 se narodil MIROSLAV ZEDNÍK,
učitel ve Sloupnici a v Litomyšli, kde učil na chlapec-
ké škole (Zámecká ulice). Ruský legionář, Sokol a fila-
telista.
115 let - 1. 12. 1896 se narodil v Litomyšli BOHUSLAV

KOHOUT, plukovník jezdectva ve Vysokém Mýtě.
Pro účast v odboji byl zatčen a v roce 1942 popraven.
80 let - 20. 12. 1931 zemřel v Telči VÁCLAV

JEŘÁBEK, učitel matematiky na litomyšlské reálce.
75 let - 17. 12. 1931 zemřel v Litomyšli JOSEF

DMYCH, malíř, grafik, kamenorytec a majitel tiskárny
na Hluchandě (dnes Tyršova ulice). Jeho dílem byly
plakáty, pozvánky, mapy a drobné tisky.
45 let - 28. 12. 1966 zemřel v Brně VINCENC

MAKOVSKÝ, významný sochař, autor Jiráskova
pomníku v Litomyšli. 
45 let - 29. 12. 1966 zemřel v Praze JOSEF KOPAL,
profesor na litomyšlském gymnáziu, univerzitní profe-
sor v Praze, literární historik, překladatel. Otec Zdeň-
ka Kopala, významného vědce a znalce hvězd.
10 let - 13. 12. 2001 zemřel v Litomyšli ALOIS

MIKULECKÝ, krejčí a známý dirigent dechové hudby v
Litomyšli.

155 let - v roce 1866 probíhala ve východních

Čechách velká bitva, ukončená porážkou rakouských
vojsk u Hradce Králové. Přes Litomyšl táhla rakouská
armáda počátkem června, ale již 7. července vstoupili
na litomyšlské předměstí pruští vojáci. Pro strach z
cholery se však zastavili k oddechu až v okolí dnešní
sokolovny. Přes Litomyšl jel i pruský král. 
75 let - rok 1936 byl již 15. ročníkem vydávání regio-

nálního časopisu Od trstěnické stezky. Vycházel
od roku 1921 pro okres litomyšlský, poličský a vysoko-
mýtský. V čele redakčního sboru byl J. A. Kupka,
okresní školní inspektor, redaktorem Jaroslav Caska,
ředitel měšťanské školy.
75 let - v Olomouci vyšla publikace o významném

malíři a ilustrátorovi A. Kašparovi. Mimo jiné dopro-
vázejí jeho kresby také Jiráskovu Filosofskou historii.
Malíř v knize vzpomíná na osobní účast v našem
městě.                                      Připravil Miroslav Škrdla

Nové knižní tituly v městské knihovně
Urbaníková - Příliš osobní známost, Coelho Paulo -
Alef, Eco Umberto - Pražský hřbitov, Fulghum - Drž
mě pevně, miluj mě..., Čichoň Petr - Slezský román,
Soukupová - Marta v roce vetřelce, Limrová - Dvě
zrcadla, Wodehouse P. - Šťastná mořeplavba, Moc Sta-
nislav - Schůzky s ďáblem, Longinová - S námi tančí
někdo třetí, Sichinger - Smrt Krále Šumavy, Žídková
Anna - Nedám své děti, Kleypas Lisa - Předvečerní
láska, Jordan Nicole – Smyslnost, McEwan Ian – Solar,
Wallace - Velká ryba, Laurens - Všechno o vášni, Con-
nelly - Zrušený rozsudek, Callen Gayle – Nevinná, Paul
Jan - O štěstí v umírání, Nesbö Jo - Nemesis, Kessler
Leo - Pochod na Varšavu, Lilin Nicolai - Sibiřská
výchova, Šiklová - Bez ohlávky, Dousková – Darda,
Dandová Marta - Deník šílené novinářky, Hejlová –
Fimbul, Singer Isaac - Hlupák Gimpl a jiné..., Mucha-

more – Generál, Nesbö Jo - Lovci hlav, Hejzlarová -
Na Řece, Formanová - Nevěra po americku, Nesbö Jo –
Pentagram, Žamboch - Se smrtí v zádech, Cremer And-
rea - Vzpoura, Mead Richelle – Sukuba, Fragoso -
Tygře, tygře, Burešová - Kalendárium, Buzan Tony -
Myšlenkové mapy, Koubská - Všechno dopadne jinak,
Větvička – Sázava, Pejčoch Ivo - Fašismus v českých
zemích, Petrusek - Společnost naší doby, Schönhaus -
Padělatel, Buber-Neumann - Zajatkyní Stalina...,
Hajná Milena - Rožmberkové, Rogers -  Kyberšikana,
Suchý Ondřej - Úsměvy z historie pražské, Junek Vác-
lav - Velké zrady světové, Bauer Jan - Netvoři, tyra-
ni..., Eller Helmut - Čtyři temperamenty, Zákony
2011 III.,   První pomoc není věda, Secká Milena -
Vojta Náprstek, Cesta ke svobodě

Módní Trendy se vrátily
Po dvouleté odmlce se do Smetanova domu vrátila
módní přehlídka Trendy 2011 tentokrát s podtitulem
Kabaret módy. Akce se uskutečnila 11. listopadu a své
modely představili návrháři jako Beata Rajská, Hana
Sedláčková, Pavel Jevula, ale také Ilona Jonášová,
Lubomír Valdhans, Lucie Králová a slovenský návrhář
Martin Hrča. Večerem provázel herec Jan Čenský,
vystoupila zpěvačka Monika Absolonová, stepař Tobi-
áš Košir, taneční skupina PARADE junior a talentovaná
mladá zpěvačka Aneta Šrolerová. Diváci pak měli mož-
nost obdivovat modely jak klasické, tak extravagant-
ní, modely inspirované východoasijskými kulturami
nebo „modely filmové“.  
Módní Trendy se v Litomyšli konaly pravidelně od roku
1997, ale po jedenácti letech se odmlčely. „Potřebova-
la jsem vypnout a znovu se nadechnout,“ vysvětlila
organizátorka Alena Nonnová a dodala: „Bohužel nebo
bohudík, to trvalo dva roky. Po takovém vnitřním
vyčištění jsem zjistila, že mi konfekce a přehlídky
chybí a do mého života patří.“ Dvouletá odmlka ovšem

nijak neubrala na dynamičnosti a atraktivnosti letošní
přehlídky. Diváci se opět setkali s modely předních
návrhářů, ale i s tvorbou návrhářů místních. „Kromě
známých osobností české módní scény jsem opět dala
prostor také začínajícím návrhářům z Litomyšle, ale
i z Bratislavy. Například modely Lucie Králové
The Sun’s Origin byly viděny na přelomu října a listo-
padu na finále prestižní soutěže Art of Fashion Compe-
tition 2011 v San Franciscu. Kolekci SCO-KOTISCH
představil Litomyšlan Luboš Valdhans a samozřejmě
nechyběla naše stálice Ilona Jonášová. Martin Hrča
ze Slovenska je pak Talent roku 2008 a absolutní vítěz
Brillance Fashion Talent 2006-2009,“ upřesnila Alena
Nonnová a pokračovala: „Moje pozvání ale přijala
i Hana Sedláčková a Pavel Jevula, díky letitému přátel-
ství na Trendy 2011 dojela i Beata Rajská, která mě
překvapila a dovezla čtyři modely ze své nové kolekce.
Černé krajkové šaty byly vyrobeny speciálně pro moji
přehlídku.“ Celou módní show se pak jako nit vinul
podtitul Kabaret módy, modely proto podtrhla hudba,
účesy, líčení i scéna ve stejném duchu.
A jaké jsou tedy letošní módní trendy? Různorodé
a velmi pestré, jak potvrdila Alena Nonnová. „Dnes se
o stylech a trendech nedá mluvit, 21. století je velmi
uvolněné, módních stylů je velmi mnoho. Na každém
záleží, jaký styl se hodí na jeho já,“ uvedla organizá-
torka. Tak abychom snad nepřišli o zajímavé kousky
do šatníku, na shledanou příští podzim na Trendech
2012.                                           Jana Bisová, foto archiv

Policie hledá svědky
tragické nehody
V úterý 15. listopadu kolem 12:55 došlo v Litomyšli
na křižovatce ulic Dukelská a 9. května k tragické
události. Při couvání na křižovatce měl řidič dodávky
srazit zadní částí vozidla třiaosmdesátiletou ženu. Ta
měla přecházet vozovku. Zraněná žena následkům
zranění na místě podlehla. Řidič je podezřelý ze spá-
chání zločinu usmrcení z nedbalosti, z něhož byl týž
den obviněn.
Bohužel, se nám nepodařilo do současné doby nalézt
možné svědky této tragédie. Proto se obracíme na širo-
kou veřejnost a prosíme, aby se nám ozvali ti, kteří v
inkriminovanou dobu místem procházeli. Své infor-
mace sdělte, prosím, na lince 158.

nprap. Anna Štegnerová, tisková mluvčí PČR

Nabízím byt 2+1 
V LITOMYŠLI K PRONÁJMU.

Tel. 603 872 598
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Události v Litomyšli ve fotografiích

Bazén oslavil první narozeniny: Uplynul již rok od otevření krytého bazénu v Litomyšli. Nechyběla proto narozeni-
nová oslava s dortem, která se uskutečnila 5. listopadu. Po celý den byly v bazénu k vidění ukázky kurzu plavání
kojenců a batolat, plavání rodičů s dětmi, aqua aerobicu, netradiční a adrenalinový aquazorbing a spousta soutěží
pro děti. Foto Jana Bisová a František Renza.

Halloween v Lidovém domě: Odpoledne 6. listopadu
patřilo v Lidovém domě dětem. Uskutečnila se zde Hal-
loween party Taneční školy Scarlett. Kromě samozřej-
mých masek, her, soutěží a tomboly program obohatila
vystoupení žáků taneční školy. Foto J. Bisová

Hubertova vozatajská jízda: Nebyl by to podzim v Litomyšli, kdyby Smetanovým náměstí neprojela Hubertova
vozatajská jízda. V sobotu 29. října diváci viděli nejen řadu vozů tažených koňmi, ale i jezdecké koně. Vozatajové
nakonec zamířili k suchému rybníku Na Lánech, kde si vyzkoušeli své dovednosti v několika soutěžích. Foto Jana
Vokálová

Za tradicemi první republiky: Vznik samostatného
Československa netradičně připomněla akce s názvem
Putování za tradicemi první republiky. Dolní část Smeta-
nova náměstí zažila jízdu veteránů i s prvorepublikový-
mi četníky. K vidění byly automobily jako Škoda Popular
912 z roku 1938, Tatra 57 A z roku 1936 nebo Walter
Junior z roku 1932. Nejstarším strojem byl Ford T z roku
1915. Nechyběly ani nádherné motocykly. Foto Petr Šilar

Lampiónový průvod: Zámecká mateřská školka společ-
ně s Rodinným centrem Litomyšl uspořádala 10. listopa-
du lampiónový průvod s uspáváním broučků. Velmi
dlouhý průvod prošel částí Smetanova náměstí, přes
Klášterní zahrady, francouzskou zahradu zámku a amfi-
teátrem se vratil zpět k budově školky.      Foto J. Bisová

Parní vlak opět dorazil i s Mikulášem: Zahalen
dýmem, dorazil v sobotu 26. listopadu do Litomyšle
Mikulášský parní vlak. Oblíbenou jízdu s Mikulášem
a čerty si nenechali ujít především rodiče s dětmi.
Foto J. Bisová 

Mistři české floristiky pomohli dětem z dětských

domovů: V neděli 13. listopadu se v prostorách zámec-
kého kongresového sálu již podruhé uskutečnila floris-
tická show. Přední čeští floristé zde vytvářeli tradiční
i ojedinělé květinové vazby, které byly na závěr vydraže-
ny. Výtěžek zhruba 24 500 korun bude předán společ-
nosti Bavlnka, jenž finanční částku věnuje na podporu
dětských domovů. Foto Petr Šilar

Uctili památku: Jedenáctý listopad je den, věnovaný
památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako
Den veteránů nebo Den vzpomínek. Jedenáctý listopad
byl vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo
ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského
města Compiegne podepsáno příměří mezi Spojenci
a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje
1. světové války. Od listopadu 2001 je tento významný
den připomínán i v České republice.
V pátek 11. listopadu uctili památku bojovníků za svobo-
du národa za 1. světové válce také v Litomyšli. Oba mís-
tostarostové, Radomil Kašpar a Vojtěch Stříteský,
položili květiny ke Kubičkovu památníku v blízkosti már-
nice na hřbitově. Foto J. Bisová

Beseda s Radkem Jarošem: Od 6. do 8. listopadu se
v Music Clubu Kotelna ustečnilo promítání filmů Meziná-
rodního outdoorového festivalu. O zahájení projekcí se
v neděli 6. listopadu stejně jako v loňském roce postaral
nejúspěšnější český himalájský horolezec Radek Jaroš.
Tomu se letos v květnu podařilo zdolat další osmitisícov-
ku – čtvrtou nejvyšší horu světa Lhotce – a do Koruny
Himálaje mu zbývá už jen Annapurna a K2. Foto Franti-
šek Renza
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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

Janov u Lit. – prodej nového bytu 2+kk s výstu-
pem z obýv. pokoje na terasu. Byt je ve zděném
domě o rozloze 65 m2 v I.NP, vlastní plyn. kotel
s ohřevem vody.  Č. 659. Cena: 990 000,- Kč
Svitavy – prodej nového zděného bytu v klidné
části, celková obyt. plocha bytu je 92 m2. Byt se
nachází v ulici Riegrova, nedaleko centra, bazénu,
školy. Č.658. Cena: 2 020 000,- Kč
Hrušová – prodej většího domu 3+1 s vnitřním
dvorem a zahradou. Dům je po částečné rekon-
strukci přízemí, kde je nově vybudována koupelna
a kuchyň, v patře jsou dva menší pokoje a větší
půda. Č. 657. Cena: info v RK
Strakov – prodej starší dřevěné chaty na okraji
obce u lesa. Chata se nabízí s vlastním pozemkem
s možností napojení na vodu ze studny, elektra-
oboje v dosahu 20 m. Č. 642. Cena: 119 000,- Kč
Janov u Lit. – prodej hrubé stavby domu mezi
starší zástavbou. Slunný pozemek (2000 m2),
pův.studna, napojení domu na vodu, elektro, čis-
tičku, plyn u pozemku.
Č. 630. SLEVA! Cena: 1.290 000,- Kč
Litomyšl – prodej zděného bytu 2+1 (55) m2

ve III.NP blízko centra. V r.2003 rekonstrukce -
elektroinstalace, rozvody vody, odpady, nová kou-
pelna, ÚT s plyn.kotlem, nová kuch.linka. 
Č. 629. Cena: info v RK
Litomyšl – prodej panel.bytu 3+1 po rekonstrukci,
VI.NP, 79 m2. Zděné byt.jádro, kuch.linka, plovoucí
podlahy, okna původní. Pěkné bydlení blízko cent-
ra. Č.625. Cena: 1 350 000,- Kč
Litomyšl – prodej panel. bytu 1+kk ve IV. NP
(22 m2). Místnost s kuch. koutem, chodba, koupel-
na, WC a sklep. Dům je zčásti zateplený, bez výta-
hu. Vhodný pro studenty. Č.614. Cena: info v RK
Čistá u Lit. – prodej pěkného bytu 2+1, 64 m2

ve zděném domě. V bytě nová okna, podlahy, kou-
pelna. Vytápění bytu lokální plyn. kamny a kamny
na tuhá paliva. Č.611. Cena: info v RK
Litomyšl – prodej zainvestovaných 11 staveb. par-
cel pro stavbu rod.domů. Inž. sítě jsou kompletně
zainvestované, 4 parcely jsou rezervované.
Č.581. Cena: 1 250,- Kč/m2

Litomyšl – prodej zainvest. 23 staveb. parcel pro
stavbu rod. domů v lokalitě U Prokopa - II. etapa.
Inž. sítě jsou kompletně zainvestované, 3 parcely
jsou již prodané. Č.588. Cena: 1 250,- Kč/m2

Poptávka:
Hledáme pro svého klienta:
• měš�anský dům na náměstí v Litomyšli,

platba v hotovosti.
• novější samostatný rodinný dům v Litomyšli,

platba v hotovosti.
Naši kompletní nabídku najdete na

www.consultvk.cz
Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce. 

Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví,
spokojenost a mnoho osobních

i pracovních úspěchů.
kolektiv Realitní a znalecké kanceláře 

CONSULT VK Litomyšl, s.r.o

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

Pražská premiéra Syflárny
Již od začátku práce na této hře členové divadla počí-
tali s tím, že ji v Praze rádi předvedou už jen proto, že
děj se odehrává v pražské nemocnici a autor je Pražák.
Při hledání vhodného pražského sálu padla volba
na Žižkovské divadlo, se kterým mají někteří členové
Milislava dobré zkušenosti již od dob působení
ve spolku Filigrán, který tam mnohokrát uvedl Krvavý
román. 
Pro některé členy souboru to však byla premiéra
na pražských prknech. Všichni však, včetně těch, kteří
atmosféru tohoto divadla již zažili, byli napjati jak
náročné pražské obecenstvo hru přijme a nakonec zda
vůbec v dostatečném počtu přijde, což ještě čtvrthodi-
ny před začátkem nebylo jisté. Tyto obavy opadly těsně
před začátkem, kdy se zcela zaplnil foyer divadla.
Chvíli po začátku rovněž zmizela nervozita herců, jak-
mile diváci začali reagovat na dění na scéně, a to jim
vydrželo až do konce. Bylo zajímavé sledovat reakce
obecenstva, které se například trochu lišily od reakcí
v Litomyšli. To bylo dáno zejména věkovým složením
publika, které bylo na rozdíl od většiny mladších divá-
ků v Litomyšli, pamětníky té hnusné doby, ve které se
děj Syflárny odehrává.
Vzhledem k tomu, že jeviště Žižkovského divadla je
menší než jeviště v Kotelně, pro které je scéna navrže-
na, muselo se její rozvržení mírně upravit. Nicméně
na vizuální stránce to hře neubralo. To potvrdili
i návštěvníci divadla, kteří se o výtvarném řešení
scény vyjadřovali velmi pochvalně. 
To už se dostáváme k závěrečné části celého zájezdu,
a to povídání s diváky v divadelním baru, kde jsme se
dočkali velice vstřícného hodnocení jak od autora,
jeho náročných přátel i běžných návštěvníků divadla.
Ještě bych chtěl uvést, že v dnešní době není vůbec
jednoduché podobný zájezd uskutečnit, protože i při
téměř vyprodaném hledišti není jisté, že se vložené

náklady vrátí. Aby bylo možné v Praze hrát, je nutné si
divadelní sál za tržních podmínek pronajmout. 
Na závěr citace z recenze Lubomíra Martínka v časopi-
se Babylon: „Ostatně Syflárna bezděčně vypovídá též
o přítomnosti. O době, v níž žijeme, patrně cosi napo-
vídá i fakt, že hra nezaujala nikoho v profesionálních
divadlech, jimž byla nabídnuta. Zřejmě z vrozené
ohleduplnosti nechtějí svým platícím divákům netakt-
ně připomínat drobné skvrnky na jejich životopise.
Například Český rozhlas Vltava ji odmítl z důvodu pře-
míry vulgárních výrazů, což je v době porno časopisů,
pornofilmů, předvádění úchylek všeho druhu, nevy-
hnutelných souloží všech existujících pohlaví a vulga-
rity aktérů byznysu i šoubyznysu obzvlášť pikantní
argument.“
Kdo neviděl toto představení nebo ho bude chtít
zhlédnout ještě jednou, má příležitost v Music Clubu
Kotelna ve čtvrtek 26. ledna 2012. Předprodej vstupe-
nek bude dva týdny před představením v knihkupectví
Paseka. 

Text a foto Luboš Švehelka

Kosáci se představili v Praze, Pasovu,
Lyonu, Bordeaux, Brive a Paříži

Po velmi úspěšném vystoupení smíšeného pěveckého
sboru KOS litomyšlské pedagogické školy, které se
uskutečnilo v souvislosti s oslavou desátého výročí
existence pěveckého seskupení, se mladí zpěváci
představili i pražskému publiku. Stalo se tak v rámci
hudební oslavy Mezinárodního dne studentstva – fes-
tivalu Festa Academica ve dnech 16.-20. listopadu.
Desáté narozeniny oslavil sbor a spolu s ním jak
zakladatel, pedagogická škola, tak také veřejnost,
skutečně velkolepě, a to vydáním nového dvojalba,
které bylo pokřtěno v rámci slavnostního koncertu.
Pěvecký sbor existuje při škole již od padesátých let
a vždy patřil mezi kvalitní pěvecká tělesa v regionu.
Teprve deset let však KOS funguje jako sbor smíšený,
což rozšířilo velmi podstatně repertoárové možnosti
KOSu. Nový směr pak udal i neotřelými aranžemi
vybraných skladeb a spoluprací s předními hudební-
mi odborníky i stávající sbormistr Milan Motl. Během
uplynulých deseti let prošly sborem stovky zpěváků,
natáčela se první CD, uskutečnily první zahraniční
cesty jak po Evropě, tak také za oceán (Kanada). Sbor
vystoupil dokonce na prestižní hudební akci Smeta-
nova Litomyšl. Na tuto šňůru aktivit pak v uplynu-
lých dnech navázal sbor účastí na festivalu Festa
Academica.
Stěžejním vystoupením celé akce se stal open-air
koncert spojených středoškolských sborů a hlavní
festivalový koncert Studenti sametu. „Účast na pro-
vedení mše je pro KOS oceněním dosavadních dosaže-
ných výsledků. Byli jsme osloveni jako nejlepší
mládežnický sbor v rámci České republiky, a naše
příprava byla proto velmi zodpovědná. Ostatně jako
i při jiných příležitostech,“ komentoval účast KOSu
na festivalu sbormistr Milan Motl. Prezentaci sboru
na open-air potěšila i ředitele litomyšlské pedagogic-
ké školy Stanislava Leníčka. „Vypadá to, že si i Praha
konečně uvědomila, že na „venkově“ existují vynika-
jící sbory,“ řekl s upřímností sobě vlastní Stanislav

Leníček. Pořadatelskou taktovku Festa Academica
měla v rukou Unie českých pěveckých sborů společ-
ně s Univerzitou Pardubice, Karlovou univerzitou
v Praze a dalšími partnery. Záštitu nad hudební osla-
vou Mezinárodního dne studentstva převzalo minis-
terstvo kultury, Hlavní město Praha, Městská část
Praha 6 a Město Pardubice.  
Koncert se neuskutečnil pod širým nebem před budo-
vou Národní technické knihovny v Praze 6, jak bylo
původně plánováno, ale vzhledem ke smogové situa-
ci v kostele sv. Vojtěcha. Vystoupilo v něm na tři sta
mladých pěvců. Zazněla Celebration Jazz Mass Karla
Růžičky. Klavírního doprovodu se ujal samotný autor
díla, provedení skladby vedl sbormistr litomyšlského
KOSu Milan Motl. Na provedení mše se podílel i chru-
dimský Big band Martina Profouse. Večer se pak
konal galakoncert Studenti sametu. Ani zde Kosáci
nechyběli.  Pěvecké sólo, které ve mši zaznělo, nako-
nec zazpívala nikoli profesionální pěvkyně, která,
bohužel, na poslední chvíli onemocněla, ale student-
ka 2. ročníku pedagogické školy Markéta Andělová.
Ta svým výkonem nadchla náročné pražské publikum.
Ocenění potleskem ve stoje tak bylo zaslouženou
odměnou za vynikající výkon mladinké zpěvačky.
„Lidé si za ní chodili dokonce pro podpisy,“ dodal
k atmosféře pražského vystoupení sbormistr Milan
Motl. 
Ani v následujících dnech však členy KOSu nečekal
hlasový klid, neboť po skončení festivalu odjeli
na Mezinárodní festival do Pasova, na přelomu listopa-
du a prosince pak na Vánoční turné do Francie. Konec
roku je pro sbor již každoročně obdobím velmi nároč-
ným, neboť jedno vystoupení střídá v rychlém sledu
další. Nejinak tomu bude i tento rok. Za všechna
vystoupení jmenujme alespoň koncert Jazzové Váno-
ce, který se uskuteční ve středu 21. prosince v Kapitul-
ním kostele Povýšení sv. Kříže od 18.00.

Zuzana Fruniová
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Studenti technických oborů 
na stáži v Holandsku

V neděli 25. září se šest studentů Střední školy
zahradnické a technické Litomyšl vypravilo na cestu
do Holandska. Čekala nás zde třítýdenní praxe v růz-
ných firmách podle našeho zaměření. Tento projekt je
financován z evropského programu Leonardo da
Vinci. Dva chlapci měli pracovat v oblasti zemědělské
techniky, dva v dopravních a servisních službách a my
děvčata v logistice. 
První den nám byly ukázány prostory partnerské školy
v Apeldoornu. Je to rozsáhlý, moderně zařízený kom-

plex. Téměř šest tisíc studentů se zde vzdělává
ve velmi odlišných oborech, od kadeřnice po servisní
služby až k managementu. Po prohlídce školy nás
čekala seznamovací večeře, a pak nás odvezli k rodi-
nám, kde jsme měli na tři týdny „nový domov“. Po celý
pobyt k nám byly rodiny velice přátelské a i přes jazy-
kovou bariéru jsme se po pár dnech neměli problém
domluvit anglicky a popovídat si o odlišnostech našich
dvou zemí. O víkendech nám zpříjemňovaly pobyt růz-
nými aktivitami, například návštěvou mlýna, prohlíd-
kou Amsterdamu, projížďkou na lodi či návštěvou
diskotéky. 
Do práce jsme se dopravovali na kole. V práci nás zau-
jala hlavně přátelskost všech zaměstnanců, nehledě
na postavení. Já a Eliška Moravcová jsme byly ve firmě
Praxis v Apeldoornu, která by se dala přirovnat sorti-
mentem k OBI. Ostatní pracovali každý v jiné firmě
v Lochemu a v Larenu. V Lochemu měli kluci na sta-
rosti opravování aut a v Larenu se zabývali opravou
zemědělských strojů. 
Tato praxe byla pro nás velmi přínosná - zlepšili jsme si
angličtinu, vyzkoušeli nové pracovní postupy v míst-
ních podmínkách a poznali mnoho nových lidí.

Kateřina Kordiovská, 4.C, foto Petr Žídek

ZŠ U Školek změnila adresu!
Ne, nelekejte se! Škola se nepřestěhovala na druhý
konec města, ale spustila nové webové stránky. Jejich
adresa je www.litomysl.cz/2zs a kromě běžných infor-
mací tady najdete také zcela nové logo školy. Vzešlo
z návrhů dětí a graficky jej zpracovala BcA. Lucie
Košutová, za což jí patří velký dík. 
Budete-li chtít, můžete se projít naší školou, aniž
byste museli opustit teplo domova, prohlédnout si

mnohé prostory a práce dětí. Též si lze přečíst, nebo
dokonce poslechnout naši školní hymnu, prolistovat
školní časopis, který má od letoška úplně nový kabát
i název. Lehce tu zjistíte, co všechno se u nás událo
a co chystáme do budoucna, např. to, že máme
ve dnech 11.-13. ledna Dny otevřených dveří.
Tak neváhejte a navštivte nás! Těšíme se na vaši
návštěvu.                                                  Mirka Jirečková

Z prvního místa máme velkou radost
Kostičky z lega už neslouží jen k obyčejnému hraní.
Na III. základní škole funguje už několik let kroužek
lega, kde se učíme stavět a programovat roboty. Občas
jedeme také reprezentovat, a tak se stalo i 5. listopa-
du, kdy jsme se zúčastnili akce First Lego League 2011
v Praze. V doprovodu Josefa Coufala vyrazil náš tým:
Michal Kudláček, Josef Pelc, Tomáš Berger, Jan Šeda
a Pavlína Gogolová. 
Abychom vše stihli připravit, do Prahy jsme dojeli již
večer, den před soutěží. Vše jsme pečlivě zkontrolova-
li, nachystali a doladili poslední maličkosti a šli spát.
Ráno jsme se s trémou probudili a čekali na zahájení.
Celá soutěž měla čtyři kategorie - design robota, pre-
zentace, týmová spolupráce a robot game. Největší
zážitek a také největší úspěch jsme získali v prezenta-
ci. Představili jsme náš tým, město, ze kterého jsme
přijeli, a protože letošní téma bylo „Food Factor“, byla
celá prezentace zaměřena především na potraviny. My
jsme se z celé cesty potravin (sázení, sklizeň, zpraco-
vání…) zaměřili na jejich uchovávání. Vymysleli jsme
vlastní způsob pod názvem STC. STC je bedýnka, která
pomocí elektromagnetu zakřiví časoprostor uvnitř, tím
pádem potraviny vložené do této bedýnky vydrží mno-

hem déle čerstvé, než potraviny uchovávané běžným
způsobem. Za tento vynález a představení jsme získali
1. místo. 
Celou soutěž jsme si všichni velmi užili, i když v celko-
vém pořadí jsme se umístili na 5. místě. Chtěla bych
poděkovat našemu vedoucímu Petru Coufalovi (který
s námi nemohl, bohužel, odjet) za to, že nás moc
dobře připravil na finále a celou dobu nám držel pěsti.
Nebýt jeho, tak jsme se žádné takové soutěže neúčast-
nili, natož vyhráli krásné první místo. 
za tým Modrásků Pavlína Gogolová, foto Josef Coufal  

Přání z II. mateřinky
„Paní, proč to dítě tak pláče? Ale, nechce jít ze škol-
ky!“ To není vtip, ale realita. Pohlazení pro každou uči-
telku.
Naše přání: aby dětem stále tak chutnalo a dále pomá-
haly vytvářet čisté a hezké prostředí. A naše učení? To
je jen hra a tvoření. „I z kamenů, které jsou kladeny
do cesty, lze postavit něco krásného,“ řekl Goethe.
Úspěšné ukončení roku 2011 a do roku 2012 slovy kla-
sika: „Směle se vrhni do plnosti života“.

za kolektiv II. mateřské školy v Litomyšli 
Hana Kosková a kolektiv zaměstnanců

Přání miniškolky
V období vánočních svátků, svátků plných lásky,
děkujeme všem, kteří nás podporují a pomáhají nám
s provozem miniškolky. Děkujeme úžasným dětem,
které naši miniškolku navštěvují, nabíjejí nás energií
a ukazují nám svou upřímností cestu. Jim a jejich rodi-
čům přejeme lásku nejen v době Vánoc, ale i po celý
nový rok.                tety Jitka Jílková, Jana Brokešová 

a Milada Chlebounová z miniškolky, 
Rodinné centrum Litomyšl

Určitě se zavděčíte Dárkovým 
poukazem na masáž, (luxusní čoko-
ládová, medová, indická masáž hlavy, 
liftingová masáž obličeje).
Neurazíte a potěšíte kosmetickým
ošetřením ultrazvukem a nalíčením
nebo poukázkou na nákup domácí
pěstící péče JAFRA - profesionálně
poradíme s výběrem!

studio eN, Mařákova 281, Litomyšl
tel. 777 100 878, www.studioen.cz

Pánové, nevíte co svým
ženám pod stromeček?

• přístrojová (tzv. suchá nebo také medicinální)
pedikúra – moderní metoda ošetření pomocí vyso-
kootáčkových fréz, nejrozšířenější problémy nohou
– kuří oka, zarostlé nehty, deformované a ztluštělé
nehty, hyperkeratózy a praskliny se odstraňují
výbrusem. Ošetření je příjemné, vysoce hygienické,
bezbolestné, šetrné a zároveň velice účinné.

• klasická (tzv. mokrá) pedikúra – na Vaše přání je
možno obě metody kombinovat

• reflexologie chodidel – přispívá k celkové harmo-
nizaci organismu

• parafínové zábaly a peeling nohou
• zdobení nehtů - laky, gel-laky, gelová "francie"

(antimykotické gely LCN), P-shine
• dárkové poukázky, prodej přípravků pro nožky i obuv
• možnost ošetření u Vás doma, v nemocnici apod.
• bezbariérový přístup, diskrétnost a soukromí

Ráda Vám pomohu a poradím.
Přeji všem spokojené Vánoce a v roce 2012
zdraví a radost z každého kroku!

Tel. 607 677 502, 461 619 201 
e-mail: pedikura.osik@seznam.cz
www.pedikura-johanka.cz 

pedikúra
Jana Andrlová
Osík 324
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Uspali broučky
„Víte, proč Martin ještě nepřijel
na bílém koni? Protože nespali všichni
broučci!“ Tak právě tuhle zprávu se
dozvěděly děti s rodiči na tradičním
svatomartinském průvodu. Naše
I. mateřská škola ho pořádala spolu
s Rodinným centrem Litomyšl. 
Dětem se představili broučci i sám sv.
Martin. Rozdávaly se perníčky (děkuje-
me paní Candrákové) a papírové sněho-
vé koule jako symbol přicházející zimy.

Na školní zahradě se podávaly teplé
nápoje pro zahřátí. Účast byla velko-
lepá a světýlka lampionů vytvořila
opravdu dlouhou světelnou čáru.
Nakonec jsme broučky uspali ukolé-
bavkou. Tak teď už opravdu může
začít zima. Děkujeme děvčatům
z pedagogické školy a strážníkům
městské policie za spolupráci. Těší-
me se zase za rok.

za zaměstnance I. MŠ zámecké
Vítězslava Borovičková, foto

Romana Vacková 

Výměnný pobyt studentů francouzštiny
v Lycée Galilée 

Pomůžete i vy přelézt zeměkouli?

Skupina studentů z Litomyšlska se rozhodla bojovat s
leností dnešní mládeže. Vždyť víme, že spousta mla-
dých sedí raději doma u počítače, než aby vyrazila ven.
Proto vznikl projekt „Přelezeme zeměkouli“, který
na tuto situaci reaguje. Jedná se o sportovně vzdělá-
vací program, směřující k podpoření fyzické kondice
a k lepšímu poznání naší Země. Cílem je přelézt

po lanových překážkách vzdálenost, odpovídající
obvodu naší zeměkoule. Víme, že je to dlouhodobější
cíl, ale ani to nás neodradilo a věříme, že to společný-
mi silami dokážeme.
Přelézání jsme začínali v polovině září. Od té doby
jsme překonali vzdálenost 10,37 km, lanové překážky
se celkem přelezly dvatisícetřistadvakrát. 
Celý projekt není jen o překonávání lanových překá-
žek, ale i o jiných činnostech jako je aquazorbing,
teambuilding, vzdělávací, kreativní a sportovní hry.
Dílčími cíli je poukázáno na plnohodnotné využívání
volného času dětí a mládeže, především v oblasti
pohybových aktivit a díky tematicky zaměřeným hrám
i rozšíření znalostí o naší Zemi. 
Do projektu se už zapojily školy a organizace z Lito-
myšlska a dokonce i z Moravy. Pokud se chcete
dozvědět více o projektu, navštivte náš web
www.prelezemezemekouli.ic.cz. Náš projekt je podpo-
řen z programu Think Big.

za tým Přelezeme zeměkouli 
Petra Hanusová a Petr Coufal, foto Petr Coufal 

„Zdravý úsměv“
ve školce
Již druhým rokem spolupracuje Mateřská školka
na Lidické ulici s ordinací MUDr. Patrika Krpčiara
v rámci projektu „Zdravý úsměv“. Samotný název
napovídá, oč se asi jedná. Tento projekt má za úkol
poučit děti o orálním zdraví, především o hygieně,
vlivu na dětský chrup a fluoridaci. Nejde ovšem o dlou-
hé přednášky, ba naopak – formou hry a zábavy sezna-
muje Dagmar Krpčiarová děti z III. MŠ Litomyšl s jejich
chrupem a péčí o něj. V několika návštěvách je naučí
správně čistit zoubky, ukáže jim, že zoubek má korun-
ku i kořen a seznámí je s kamarády „fluoridky“. 
„Do budoucna bychom velmi rádi pokračovali ve spo-
lupráci,“ říká ředitelka III. MŠ Lidická Stanislava Kusá
a dodává: „Ještě připravujeme schůzky pro rodiče,
na kterých budou moci získat informace ohledně orál-
ního zdraví svých ratolestí.“ Dagmar Krpčiarová pak
sděluje: „Jsem velmi ráda, že mohu touto formou
komunikovat s tak úžasnými dětskými posluchači,
a tím přispět k prevenci před zubním kazem.“ Vždyť
není nic hezčího než „zdravý“ dětský úsměv. 

-red-, foto Dagmar Krpčiarová

Balónky dolétly až do Německa

Při příležitosti magického data 11. 11. 2011 jsme se
kolem 11. hodiny sešli na nádvoří III. základní
školy T. G. Masaryka v Litomyšli, abychom vypustili
do světa balónky s našimi vzkazy náhodným nález-
cům.
Zhruba týden před tím jsme věnovali přípravám: zajiš-
tění bomby s balónkovým plynem, vlastních balónků

s provázky, vytištění šablon s e-mailem školy
na vzkazy. Žáci každé třídy pod vedením třídního uči-
tele napsali jednotlivé vzkazy. Zhruba hodinu před
vypuštěním byly ve školním klubu balónky naplněny
plynem a byly předány dětem do jednotlivých tříd.
A pak přišel ten magický okamžik. Děti byly zcela
okouzleny atmosférou, takže některé ani nevnímaly,
co se jim říká. Přítomní rodiče také vyjádřili své dojetí
ze vzniklé atmosféry. A pak už bylo 11 hodin 11 minut
a 11 vteřin a balónky se vydaly na cestu západním smě-
rem.
Nastal čas čekání na ohlasy. Na mapě (odkaz je na www
stránkách školy) se postupně objevují místa, kam
balónky dopadly. Je pro nás překvapením, jak daleko
dolétly. Zatím máme jediný ohlas z Česka od Děčína.
Škoda, že některé skončily hned na stromech u tech-
nické školy. Čtyři zpětné vazby máme z Německa, nej-
vzdálenější cestu přes 400 km vzdušnou čarou urazil
balónek až k Magdeburku! Nyní čekáme na další nález-
ce. Byla to pro nás zajímavá akce a příjemné zpestření.  

Eva Ludvíčková a Andrea Müllerová, 8.tř., 
ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl, foto Dušan Simonides

Studenti francouzštiny Gymnázia Aloise Jiráska v Lito-
myšli se nedávno zúčastnili výměnného pobytu
na Lycée Galilée v Combs la Ville poblíž Paříže.
K prvnímu seznámení s Paříží jsme využili den našeho
příjezdu. Procházku jsme začali u Vítězného oblouku,
prošli jsme Champs Elysées, příjemné s užitečným
jsme spojili při prohlídce památek z paluby vyhlídkové
lodi na Seině. Odpoledne se k nám připojili naši známí
francouzští studenti spolu se svými učiteli. Prohlédli
jsme si s nimi l´Ile de la Cité a jeho okolí a odjeli spo-
lečně na Montmartre, odkud nás odvezl náš autobus

do Combs la Ville, kde jsme byli ubytováni v rodinách.
Úterý jsme prožili ve škole. Zúčastnili jsme se vyučová-
ní, vyzkoušeli jsme školní jídelnu. Odpoledne jsme se
seznámili s městem Combs la Ville a večer jsme se zase
sešli ve škole, kde pro nás bylo připraveno překvapení:
studenti za pomoci rodičů připravili ochutnávku růz-
ných francouzských specialit. Skvělé! Středa začala
návštěvou krásného renesančního zámku Fontaine-
bleau. Po návratu konečně nastalo volné odpoledne
strávené s francouzskými přáteli. Ve čtvrtek byl
odjezd časně ráno, protože jsme museli zvládnout tra-

diční dopravní zácpy při vjezdu do Paříže a už v 10.00
nás očekávali v Cité des sciences, interaktivním
výstavním prostoru, zaměřeném na vědu. Mnozí stu-
denti by ještě rádi zůstali, ale náš program už pokračo-
val v Musée du Louvre a navečer jsme procházkou
došli k Eiffelovce. Tam jsme náš pobyt zakončili krás-
ným západem slunce a večerním osvětlením.

Jarmila Vopátková, foto Anežka Kopecká
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Žáci měli možnost prohlédnout
si poslaneckou sněmovnu

V úterý 15. listopadu jsme se my, žáci deváté třídy III.
základní školy T. G. Masaryka v Litomyšli, s paní uči-
telkou Popelkovou a pány učiteli Jaklem a Flídrem
vydali na jednodenní výlet do Prahy.
V Praze nás čekala návštěva poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky. Uvítali nás v informačním
středisku, kde jsme zhlédli 20minutový film o historii
parlamentu, a poté jsme se rozdělili na dvě skupiny,
protože bychom se tam všichni najednou nevešli.
První skupina vyrazila s paní průvodkyní, zatímco
druhá čekala v informačním středisku. Deset minut
potom, co odešla první skupina, šla na řadu druhá. 
Pan průvodce nás zavedl na místo, kde jsme prošli
policejní kontrolou, batohy jsme odkládali na pás
a procházeli jsme detektorem kovu. Všichni jsme pro-
šli v pořádku „bez zapípání“ a mohli jsme pokračovat.
Myslím, že většina z nás by se tam ztratila, pořád jsme

zatáčeli do chodbiček, které nás dovedly až do míst-
nosti, kde se přiděluje obcím znak a podobně.
Na stěně byl obraz Karla IV., který měl kolem sebe
vypsána všechna bývalá okresní města.
Dál jsme pokračovali do místnosti, kde se dělají rozho-
vory s poslanci a kde se poslanci scházejí se svými
kancléři, poradci. Také jsme viděli zasedací pořádek,
který je přesně určen. Dozvěděli jsme se, že třeba když
si někdo chce z jakéhokoliv důvodu své místo změnit,
musí to odhlasovat celá sněmovna. Poté už jsme se
konečně dostali do místnosti, kde se poslanci scháze-
jí a zasedají.
Pan průvodce nám v krátkosti připomněl film, ve kte-
rém byla historie celého parlamentu. Řekl nám, že tato
budova sloužila původně jako divadlo, které poté
kompletně vyhořelo. Znovu se zrekonstruovalo, ale
vlastníci neměli peníze na jeho údržbu. Prodalo se
tedy české vládě. 
To byla celá naše prohlídka. Po ní jsme se sešli s první
skupinou a šli jsme se společně podívat na Staroměst-
ské náměstí a na orloj. Potom jsme zamířili na „Václa-
vák“, kde jsme měli dvouhodinový rozchod. Když jsme
se po rozchodu všichni shromáždili, šli jsme na hlavní
nádraží a vlakem odjeli domů do Litomyšle. 

Pavlína Gogolová, III. ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl,
foto Pavel Jakl

Prezentace mladých litomyšlských 

zahradníků na českém velvyslanectví Paříži

Začátkem srpna oslovil vedení Střední školy zahrad-
nické a technické Litomyšl hejtman Pardubického
kraje Radko Martínek, zda by škola měla zájem účast-
nit se reprezentační akce České republiky letos v říjnu
v Paříži. Šlo o květinovou výzdobu nádherných histo-
rických prostor velvyslanectví České republiky v Paří-
ží, kde byla ve čtvrtek 27. října uspořádána slavnostní
recepce u příležitosti vzniku samostatného českoslo-
venského státu. Organizačními partnery velvyslanec-
tví byly Pardubický kraj a jeho francouzský partnerský
region Centre.
Přirozeně, taková nabídka je zároveň velkou výzvou
a od začátku školního roku jsme se  pustili do velkých
příprav. Využili jsme i dobré vztahy s naší partnerskou
školu v Beaune la Rolande, která nám poskytla ubyto-
vání a pomohla i se zajištěním květů.
Celé akce se zúčastnily dvě studentky z maturitní spe-
cializace floristika - Veronika Taberyová a Karin Havlí-
ková ze čtvrtého ročníku a tři učitelky floristiky.
Naším úkolem bylo slavnostně vyzdobit vchod do vel-
vyslanectví, přijímací halu, tři slavnostní sály a ven-
kovní stany, kde se podávaly rybí a staročeské
speciality.
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl zajiš-
ťovala květinovou výzdobu, zatímco  Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště Polička měla na sta-
rosti stránku  gastronomickou. 
Paní velvyslankyně Marie Chatardová přivítala podle
zvyku mnoho představitelů francouzského veřejného
života, zástupce podnikatelské sféry a obchodu, kul-
tury a dalších oblastí, stejně tak zástupce Pardubické-

ho kraje v čele s hejtmanem Radko Martínkem a jeho
paní. Celé akce se účastnilo přibližně 500 osob.
Žákyně, které se aktivně podílely na přípravě a realiza-
ci květinové výzdoby při recepci,  mohly takto své stu-
diem nabyté zkušenosti využít přímo „na place“
a získat tak velkou životní zkušenost.
Jsme rádi, že se celá akce velmi vydařila. Svůj dík nám
vyjádřil jak Radko Martínek, tak i Marie Chatardová,
od které jsme obdrželi i písemné poděkování za velmi
profesionální spolupráci při přípravě a realizaci této
slavnostní recepce.
Naše škola na oplátku děkuje Pardubickému kraji
a hlavě Radko Martínkovi, že nám tato úžasná zkuše-
nost byla umožněna. Nejvíc nás těší, že jsme dobře
obstáli i při takové prestižní akci.

Text a foto Eva Klabanová 

z dopisů čtenářů

Špatná zkušenost 
Dne 12. září jsem byla na žádost MUDr. Čadílkové
poslána do nemocnice k hospitalizaci. 
Po komplikovaném urgentním operačním zákroku
v Ostravě se mi již doma na Litomyšlsku objevily další
komplikace a bolesti. Po vyšetření u MUDr. Čadílkové
mi byl zjištěn nález, který je nutný hned řešit s tím, že
mě hned ten den po příjmu prohlédne v nemocnici
pan primář Čadílek. K mému překvapení mě po přijetí
prohlédli pouze pan MUDr. S. a paní MUDr. G. To, co
jsem zažila při prohlídce, by se jen těžko popisovalo
kladnými slovy. Při necitelné prohlídce, kdy se museli
oba lékaři radit, kde je děloha, vejcovod apod., bylo
vidět, že nemají, bohužel, vůbec tušení o co se jedná
a jaký zákrok jsem podstoupila v Ostravě, ani vlastně
co se mnou mají dělat. Na otázky typu tak proč krvácí-
te a na arogantní bezcitný přístup MUDr. G. si myslím,
že jsem reagovala mírně jen díky tomu, že jsem slušný
a klidný člověk.
Po naprosto nic neřešící prohlídce mi bylo řečeno, že
mám jít pozítří na operaci, bohužel ale bez prohlídky
primářem, na které jsem po tomto předchozím zážitku
opravdu už trvala. Bylo mi řečeno, že pan primář je
zaneprázdněn a pak již mimo nemocnici. Další den
nebude, a tudíž mě prohlédne možná v den zákroku.
Moje obavy a strach se stupňovaly. Nelidské jednání
a neznalost, která byla u paní MUDr. G. čím dál větší,
mě i moji rodinu přinutily, obrátit se na Pardubickou
nemocnici. Domluvila jsem si tedy prohlídku a hospi-
talizaci tam. Vše dopadlo v pořádku i bez nutnosti ope-
race. Navíc mi bylo vše odborným zkušeným lékařem
vysvětleno a popsáno. Za dva dny jsem byla propuště-
na. Na další prohlídku a případný zákrok se již budu
obracet pouze na Pardubickou nemocnici, kde se celé-
mu mému příběhu jen taktně pousmáli, protože těžko
na tohle něco říci.
Gynekologii v Litomyšli budu využívat pouze ambu-
lantně a ve vážnějších případech rovnou pojedu
do jiné nemocnice. Lituji všechny ženy, které musí
podstoupit zákrok v nemocnici v Litomyšli. Nejsem
jediná, která má s Litomyšlskou nemocnicí špatné
zkušenosti a musím říct, že je velice smutné, že se
s tímto problémem nezačalo ještě nic dělat.

Marie Pohorská

Odpověď
Dnešní zdravotník má bohužel minimum možností, jak
se bránit nespravedlivému obvinění. Spokojení paci-
enti pochvalné dopisy nepíší, ale media vždy dají pro-
stor negativním vyjádřením, ať se zakládají na pravdě
či nikoliv. Rozhodně nehodlám vést diskuzi či spor
prostřednictvím medií. Takto bychom klesli na úroveň
Blesku a toto ode mne nemůže nikdo žádat. 
Jmenované jsem na písemnou stížnost odpověděl,
k osobnímu setkání nedošlo a toto ani stěžovatelka
nepožadovala. Bohužel, ani v době hospitalizace jsem
neměl možnost s ní hovořit. Na našem oddělení nedo-
šlo k žádnému zanedbání péče a celý postup byl v sou-
ladu s medicínskými postupy. Musím s politováním
konstatovat, že jakékoliv dehonestující vyjadřování se
na adresu zdravotníků tímto způsobem zveřejňované,
vede jen k prohlubování deziluze mladých a snižující
se zájem o medicínu jako povolání. Možná se všichni
dočkáme toho, že budeme muset hledat péči ve vzdá-
lených městech a mladí se budou muset učit rozumět
slovensky či ukrajinsky, jelikož jinak se tam nedomlu-
ví. Takováto situace je již v mnoha českých nemocni-
cích a na mnoha odděleních, a to nejen ve fakultních
nemocnicích, ale i v okolí. Mě osobně to mrzí. 
Každý, kdo mne zná již léta, ví, že péči o pacienty se
snažím věnovat veškerý čas a ačkoliv komunikace není
vždy jednoduchá, tak i potřebnému vysvětlení celé
problematiky rovněž. Bohužel, nikdo se nezavděčí
všem. Nicméně zastat se kolegů, kteří nijak nepochy-
bili, je mojí povinností a profesionální ctí.
Osobně přeji paní hodně zdraví a co nejméně zdravot-
ních problémů a mohu ji ujistit, že dokud budu
v nemocnici pracovat, vždy udělám maximum nejen
pro její zdraví, ale i ostatních pacientek.  

MUDr. Harald Čadílek, primař 
gynekologicko-porodnického oddělení

www.bclit.org

Jsme tu pro vás:
Po – Čt:
17.00 – 24.00
Pá, So:
14.30 – 01.00
Ne:
14.00 – 22.00

Billard Centrum
Litomyšl

50%
sleva
na kulečník

o víkendech

v Lidovém domě

kulečníková
herna
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2. 12. Pá 17.00 Výstava betlémů - vernisáž, vystoupí Jiří Bilý a Trio Silentium • Nový kostel www.betlemarilit.wz.cz
19.30 Posezení u cimbálu - přijďte se pobavit u moravské hudby s moravským vínem • hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
20.00 Taneční pro dospělé - učitel tance Ing. Jan Lexman (možnost zakoupení jednotlivých lekcí) • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 M. Šmajda - Goodbye Tour 2011 - koncert, after party s M. Poulíčkovou & Rockstars aneb 7O´s - 90´s live, 150 Kč (předprodej IC) • MC Kotelna

3. 12. So 9.30 Eva Motyčková: Andělé a lidé - zahájení prodejní výstavy intuitivních kreseb a meditačních obrazů • Kavárna Mandala tel. 725 605 373
10.00-17.00 Barborkové slavnosti - vánoční trhy, tvořivé dílny, promítání vánoční pohádky a další, vstup na II. nádvoří zdarma • Zámek tel. 461 615 067
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 12. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Taneční pro dospělé - závěrečná prodloužená, učitel tance Jan Bílek • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Prcek Fest II. - punkový festival, Mentálně narušená moucha, Zputnik, Inseminační stanice, Sadistic crips, 80/100 Kč • MC Kotelna tel. 777 589 663

4. 12. Ne 9-12 a 13-17 Mikulášské tvoření - postavičky Mikulášů, čertů a andělů z různých materiálů • Regionální muzeum www.rml.cz
10.00 Druhý advent s Dominikou Bdělou - krátký program o adventu pro děti během bohoslužby, soutěž • Nový kostel www.novykostel.cz
15.00 Mikulášská nadílka s pohádkou - Vostřebal: Schválnosti princezny Schválničky, přijde i Mikuláš, 40 a 60 Kč • Lidový dům tel. 461 619 183

5. 12. Po 10.00 Přijde k nám čert a Mikuláš - omezený počet míst, rezervace v RC nebo na tel. 732 141 575 • Rodinné centrum www.rc.litomysl.cz
16.00 Pískování na sklo - výtvarná dílna, cena 150 Kč (pro členy kroužku 100 Kč) • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270

6. 12. Út 10.00 Děti pečou cukroví • Rodinné centrum www.rc.litomysl.cz
17.00 Beseda s Eliškou Polaneckou spojená s autorským čtením z knížky Moje milá Barunko • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Koncert Gymnázia Litomyšl • Smetanův dům www.glit.cz

7. 12. St 13.00-19.00 Kyberšikana - seminář, Mgr. Michaela Veselá, cena 300 Kč • Internát Litomyšlské nemocnice tel. 461 653 350
8. 12. Čt 8.00-16.00 Stížnosti, předcházení, řešení - seminář, Mgr. Michaela Veselá, cena 300 Kč • Internát Litomyšlské nemocnice tel. 461 653 350
9. 12. Pá 16.00 Pečení vánočního cukroví s Aničkou - cena 400 Kč, nutno se přihlásit na: safarikova@ddm.litomysl.cz • DDM tel. 461 615 270

20.00 Ples Tanečního kurzu pro dospělé - hraje Tandem, vstupné 150 Kč, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Vypsaná fixa - koncert + after party • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
20.00 MafiaCrew party na téma: Pulp Fiction - oficiální otevření Dance Clubu U Kolji pro veřejnost, pánové 100 Kč, dámy zdarma www.clubukolji.cz

10. 12. So 8.00-16.00 Adventní trh - stánky s vánočními výrobky a občerstvením, hudební doprovodný program • Smetanovo nám. tel. 461 653 330
19.00 Věneček Základního tanečního kurzu pro mládež - hraje Combo 2 • Lidový dům tel. 461 619 183

20.00 Mikulášská zábava - hraje H.I.T. Music, vstupné 80 Kč (masky vstup zdarma) • restaurace Veselka www.veselka.lit.cz
20.00 Dandyovský múzy - Jakub Dryml a hosté poprvé s písněmi ze šuplíku, vstupné dobrovolné • Kavárna Mandala tel. 725 605 373
20.00 Nuda v Litu • Cafebar Underground tel. 725 846 248

11. 12. Ne 10.00 Třetí advent s Dominikou Trpělivou - krátký program o adventu pro děti během bohoslužby, soutěže • Nový kostel www.novykostel.cz
10.30,13.45,14.30,15.45 Divadelní neděle - obrazy o narození Ježíše Krista, stínohra s vánočními písněmi (rezervace 461 615 287) • Regionální muzeum www.rml.cz

14.00-16.00 3. neděle adventní - ochutnávky vín • zámecké sklepení www.smetanovalitomysl.cz
12. 12. Po 14.30 Vánoce v literatuře - vyprávění a čtení, závěr cyklu přednášek s Mgr. J. Kroulíkovou • Denní stacionář Ruka pro život o.s.tel. 461 312 412

17.00 Vánoční koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Litomyšl - vstupné dobrovolné • Smetanův dům - malý sál tel. 461 612 628
17.30 Andělské léčení s meditací - Ivana Arnoldová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
20.00 Litomyšlská „otevřená" skupina mužů - téma: Otcovství, Muž a svatba, Muž a smrt • Rodinné centrum www.rc.litomysl.cz

13. 12. Út 9.30 Tvoření vánočních přáníček a jmenovek • Rodinné centrum www.rc.litomysl.cz
10.00 Adventní setkání v knihovně - pro účastníky Denního stacionáře o.s. Ruka pro život • Městská knihovna tel. 461 612 068
16.00 Vánoční příběh - divadelní vystoupení žáků dramatického oboru litomyšlské ZUŠ pod vedením Jany Paulové • Městská knihovna
18.30 Magisterium slunce - povídání s živou středověkou hudbou, H. S. Blochová (ml. slovo, zpěv, harfa...), 90 Kč • Kavárna Mandala tel. 725 605 373

14. 12. St 9.30 Tvoření vánočních přáníček a jmenovek • Rodinné centrum www.rc.litomysl.cz
15. 12. Čt 15.00-18.00 Vánoční kamion Coca-Cola - součástí bude vánoční vesnička se zábavným programem • Smetanovo nám. www.vanocnikamion.cz

16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola - sál tel. 461 612 628
17.00 KJČ: Prosincová schůzka Kroužku Jihočechů - společná večeře, beseda, zpívání koled • restaurace U Slunce - salonek tel. 461 612 068
18.30 Ave Maria - předvánoční koncert, Ema Hubáčková a Martin Strejc, 200 Kč (předprodej v IC) • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 775 591 538
19.30 512. LHV: Vánoční koncert - Český filharmonický sbor Brno, 100 Kč (předprodej v IC) • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Funk • Cafebar Underground tel. 725 846 248

16. 12. Pá 17.00 Výtvarná Litomyšl 2011 - vernisáž výstavy • Městská galerie - Dům U Rytířů tel. 461 614 765
20.00 Nil - koncert + after party • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
20.00 Drinkový večírek • Cafebar Underground tel. 725 846 248

17. 12. So 8.00-16.00 Dozvuky adventního trhu - občerstvení a reprodukovaná hudba (koledy) • Smetanovo náměstí - dolní část tel. 461 653 330
14.00 Vánoční pivní besídka - točené vánoční speciály z ČR i zahraničí, pivní gastronomie aj. • Restaurace Veselka www.veselka.lit.cz
17.00 Česká mše vánoční (nejen) pro děti - operní představení uvádí Dětská opera Praha, 190 a 210 Kč (předprodej v IC) • Smetanův dům tel. 461 653 351
18.00 Josef 2 - pivní zpěvohra ostravského amatérského divadla Zběsilé Pípy • Vstupné dobrovolné • Restaurace Veselka www.veselka.lit.cz
19.00 Dídžo - Petr Pete Hendy (didgeridoo) a host (bicí), vernisáž výstavy J. Motáka, vstupné dobrovolné • Kavárna Mandala tel. 725 605 373
20.00 Oldies party 80. - 90. let - dj Milhaus • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 

18. 12. Ne 9-12 a 13-17 Betlémářská neděle - ukázky tvorby betlémových figurek, výroba vánočních ozdob z korálků • regionální muzeum www.rml.cz
10.00 Čtvrtý advent s Dominikou Smělou - krátký program o adventu pro děti během bohoslužby, soutěž • Nový kostel www.novykostel.cz
14.00-16.00 4. neděle adventní - ochutnávky vín • zámecké sklepení www.smetanovalitomysl.cz
17.00 Svařáček s rumíkem o páté + nedělní podvečer s fotbálkem • Cafebar Underground tel. 725 846 248

19. 12. Po 16.00-19.00 Skládání papírových hvězdiček - rukodělná dílna, cena 50 Kč (pro členy kroužků 30 Kč) • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
20. 12. Út 10.00 Výroba svícínku z jablíčka • Rodinné centrum www.rc.litomysl.cz

16.30 Vánoční koncert pěveckých sborů ZUŠ Litomyšl - Poupátka, Kvítek a Lilium, vstupné dobrovolné • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 628
21. 12. St 8.30 Pleteme a pečeme vánočku • Rodinné centrum www.rc.litomysl.cz

10.00-12.00 Knihovna pro batolátka a předškoláky - pravidelné setkání rodičů a dětí s nabídkou MK • Městská knihovna www.rc.litomysl.cz
15.30 Vánoční posezení s uživateli Sociálně aktivizačních služeb • stacionář Ruka pro život o.s. tel. 461 312 412
18.00 Jazzové Vánoce - sboru KOS pedagogické školy, na programu: Celebration Jazz Mass K. Růžičky • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 777 744 950
20.00 Na Stojáka (stand-up comedy) - účinkují: K. Hynek, D. Čech a L. Pavlásek, 150 Kč (předprodej v IC) • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz

22. 12. Čt 18.00 J. J.Ryba: Hej mistře - Česká mše vánoční a koledy - spojené Lit. sbory, LSO, 70 Kč (předprodej v IC) • kostel Povýšení sv. Kříže
Koledy - zazpívej koledu a vypij si odměnu • Cafebar Underground tel. 725 846 248

23. 12. Pá 10.00-12.00 Dárek na poslední chvíli - rukodělná dílna, cena 50 Kč pro všechny • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
24. 12. So 13.30 Štědrovečerní koledování - zpívání vánočních koled se skupinou Věneband • schody regionálního muzea www.rml.cz

13.30-15.00 Betlémské světlo - přineste si své svíčky a odneste si Betlémské světlo • Regionální muzeum - před budovou tel. 773 944 177
21.30 Vánoce v Undergroundu - půlnoční překvapení • Cafebar Underground tel. 725 846 248



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

do 3. 12. Tetjana Mjalkovskaja: Bylinky / výstava obrazů / Galerie - Antik hotel Sofia / denně 8-18 / tel. 461 613 191
do 22. 1. Zima - čas zábav a veselic / výstava plakátů tiskaře Josefa Dmycha / Regionální muzeum Litomyšl / Út - Pá 8-12 a 13-16, So - Ne 9-12 a 13-17
do 15. 1. Betlémy / výstava / Regionální muzeum Litomyšl / Út - Pá 8-12 a 13-16, So - Ne 9-12 a 13-17
do 11. 12. Josef Matička a jeho Litomyšl / výstava / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út-Ne 9-12 a 13-16
do 8. 1. Bohdan Kopecký: Zrození fauna / výstava ke vzpomínce na litomyšlského rodáka / Galerie Miroslav Kubík / Čt - Ne 10-17
od 3. 12. do 4. 12. Zámecké sklepení v moci pekelné / prohlídky každou půlhodinu (objednávky na tel. 725 981 646) / zámecké sklepení / so 11-16 a ne 13-18 
od 12. 12. do 13. 12. Slovo má Hurvínek / výstava / aula Základní školy T. G. Masaryka / pro školky, školy, družiny 12.-13. 12. 9-14, pro veřejnost 12. 12. 14-18
od 5. 12. do 9. 12. Prima bazar / nabídka všeho možného / Lidový dům / po - út 9-18 příjem zboží, st - čt 9-18, pá 9-16 možnost nákupu
od 9. 12. do 18. 12. Týden M. D. Rettigové / speciality dle paní Rettigové s českými víny / hotel Aplaus
od 18. 12. do 19. 12. Vánoční výstava / výstava a prodej vánočních dekorací, které vytvořili studenti / Střední škola zahradnická a technická / Ne 9-17, Po 8-14
17., 18., 27. - 30. 12. Život a dílo Miroslava Horníčka / výstava z pozůstalosti Miroslava Horníčka / zámek Litomyšl / v časech 10-15 (výstava potrvá až do května)
od 17. 12. do 29. 1. Výtvarná Litomyšl 2011 / výstava / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út-Ne 9-12 a 13-16
od 10. 12. do 21. 3. Radozo: Druhá dimenze aneb Epidemie paměti / výstava surrealistického malíře, fotografa a sochaře / Galerie - Antik Hotel Sofia / denně 8-18 / tel. 461 613 191
od 3. 12. do 11. 12. Výstava betlémů / pořádají Betlémáři Litomyšlska / Nový kostel / vždy 9-17

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

2. 12. Pá Dream House - Film USA. Napínavý thriller o rodině, která se nevědomky přestěhuje do domu, ve kterém došlo k několika brutálním vraždám. 
Hrají: Daniel Craig, Rachel Weisz, Naomi Watts aj. Režie: Jim Sheridan. T., 100 min., vstupné 70 Kč • od 12 let 

4. 12. Ne Lollipop Monster - Film Německo. Kino Art. Drsné lolitky v městské džungli. Hrají: Jella Haase, Sarah Horváth, Nicolette Krebitz aj. Režie: Ziska
Riemann. T., 95 min., vstupné 65 Kč • od 12 let

6., 7. 12. Út, St Dluh - Film USA. Každé tajemství něco stojí. Hrají: Helen Mirren, Tom Wilkinson, Ciarán Hinds. Režie: John Madden. T., 110 min., vstupné 60 Kč
• od 12 let   

8., 9. 12. Čt, Pá Moje krásná učitelka - Film USA. Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké komedii LARRY CROWNE chlapíka středního věku, který díky
ekonomické krizi ztratí práci. Dále hrají: Julia Roberts, Sarah Mahoney aj. Režie: Tom Hanks. T., 100 min., vstupné 70 Kč • od 12 let

11. 12. Ne Rodina je základ státu - Nový film Roberta Sedláčka. Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková,
Martin Finger, Albert Mikšík, Kristýna Slámová, Simona Babčáková, Jiří Vyorálek aj. 105 min., vstupné 60 Kč • od 12 let 
13., 14. 12. Út, St Půlnoc v Paříži - Film USA. Mladý pár Gil a Inez, který se má na podzim brát, přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Hrají: Owen Wilson, Rachel 

McAdams, Marion Cotillard, K. Fuller aj. Režie: Woody Allen. T., 95 min., vstupné 70 Kč • od 15 let
15., 16. 12. Čt, Pá Dům - Film ČR. Otec Imrich má svoje sny. Dcera Eva má svoje vlastní. Ale život je to, co se děje někde mezitím. Hrají: Ester Geislerová, Kateřina 

Winterová, Taťjana Medvecká, Miroslav Krobot, Petr Pelzer aj. Režie: Zuzana Liová. 100 min., vstupné 70 Kč • od 15 let
18. 12. Ne 17.00 Tintinova dobrodružství - Americká animovaná komedie. Příběh filmu, inspirovaného po celém světě oblíbenými příhodami knižního a comic-

sového hrdiny Tintina belgického autora. Režie: Steven Spielberg. 105 min., vstupné 70 Kč
18. 12. Ne Turínský kůň - Kino Art. Film Maďarsko, Francie, Německo, Švýcarsko, USA. „Matko, jsem hlupák!“ Poslední slova filosofa Friedricha Nietzscheho. 

Hrají: Erika Bók, János Derzsi, Mihály Kormos, Ricsi aj. Režie: Béla Tarr, Ágnes Hranitzky. T., 140 min., vstupné 60 Kč • od 12 let 
20., 21. 12. Út, St Paranormal activity 3 - Film USA. Odhalte tajemství paranormálních aktivit. Hrají: Katie Featherston, Brian Boland, Molly Ephraim, Micah Sloat

aj. Režie: Henry Joost, Ariel Schulman. T., 85 min., vstupné 60 Kč • od 15 let 
26. 12. Po 15.00 Velká vánoční jízda - Americká animovaná komedie. „Jak to, že Santa stihne nadělit všechny ty dárky za jedinou noc?“Režie: Sarah Smith, Barry
27., 28. 12. Út, St 17.00 Cook. 90 min., vstupné 70 Kč
26. 12. Po 17 a 19.30 Ocelová pěst - Film USA. Film plný strhujících boxerských zápasů mezi roboty i křehkých okamžiků mezi otcem a synem. Hrají: Hugh Jackman,
27., 28. 12. Út, St Dakota Goyo, Evangeline Lilly, Anthony Mackie, K. Durand aj. Režie: Shawn Levy. 120 min., vstupné 80 Kč
29., 30. 12.Čt, Pá Anonym - Příběh filmu Anonym, který se odehrává v Anglii za období vlády královny Alžběty. Hrají: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Joely Richard-

son, David Thewlis, Xavier Samuel, Sebastian Armesto aj. Režie: Roland Emmerich. T., 130 min., vstupné 70 Kč • od 12 let 
3., 4. 1. Út, St Mistrovský plán - Filmu USA. Obyčejní lidé. Neobyčejná loupež. Hrají: Ben Stiller, Eddie Murphy, Alan Alda, Téa Leoni aj.Režie: Brett Ratner. T.,
5., 6. 1. Čt, Pá 110 min., od 12 let

25. 12. Ne 20.00 Štěpánská párty - dj Wolf • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
28. 12. St 20.00 Sunplugged - koncert + after party • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
30. 12. Pá 14.00-19.00 Silvestrovské odpolední čaje pro dříve narozené - Malý taneční orchestr z Č. Třebové, 100 Kč (včetně přípitku) • Lidový dům tel. 461 619 183
31. 12. So 18.00 Dětský silvestrovský ohňostroj • Smetanovo náměstí - u sochy B. Smetany

19.00 Aplaus Royal Casino Silvestr - silvestrovský večer • hotel Aplaus tel. 461 614 900
19.00 Silvestr na Veselce - kouzelník, karaoke, DJ, občerstvení • restaurace Veselka www.veselka.lit.cz
19.00 Silvestr v Undergroundu • Cafebar Underground tel. 725 846 248

6. 1. Pá 19.30 Společenský maturitní ples Gymnázia Litomyšl • Smetanův dům www.glit.cz
Tříkrálové zpívání - sbor Vlastimil • hotel Zlatá Hvězda 

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

hudba, tanec

divadlo, promítání

přednáška, seminář, vzdělání

výstava, vernisáž

tvorba, vaření, soutěže

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Informační centrum na náměstí otevřeno:

Po - Pá: 8.30-18.00 • So 9.00-14.00

Vánoční nabídka infocentra: nové čokoládové pozdravy, chňapky a zástěry M. D.Rettigové, vystřihovací betlémy, diáře 2012,
kalendáře 2012, svíčky  atd.

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



17

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel.: 461 655 397
So 10. 12. - MUDr. Bromová
Ne 11. 12. - MUDr. Koza
So 17. 12. - MUDr. Mareš
Ne 18. 12. - MUDr. Jindrová
So 24. 12. - MUDr. Sláma
Ne 25. 12. - lékař neuveden
Po 26. 12. - MUDr. Hrouzek
So 31. 12. - MUDr. Leichterová
Ne 1. 1. - lékař neuveden

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.: 461 655 269
So 10. 12. - MUDr. Hájková
Ne 11. 12. - MUDr. Pilařová
So 17. 12. - MUDr. Laštůvková
Ne 18. 12. - MUDr. Šafrová
So 24. 12. - MUDr. Jung
Ne 25. 12. - MUDr. Filová
Po 26. 12. - MUDr. Jílková
So 31. 12. - MUDr. Mareš
Ne 1. 1. - MUDr. Reifová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 10. 12. - Lékárna U Anděla strážce

Tel.: 461 615 457
Ne 11. 12. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
So 17. 12. - Lékárna Na Špitálku

Tel.: 461 615 034
Ne 18. 12. - Ústavní lékárna 

Tel.: 461 655 530
So 24. 12. - lékárna Sanatio

Tel.: 461 311 909
Ne 25. 12. - Lékárna U Slunce 

Tel.: 461 612 678
Po 26. 12. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
So 31. 12. - Lékárna U Nemocnice

Tel.: 461 615 617
Ne 1. 1. - Lékárna U Anděla strážce

Tel.: 461 615 457

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
10. - 11. 12. - MUDr. Adamec Stanislav

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
17. - 18. 12. - MUDr. Cacek Tomáš

Trstěnice 184, tel.: 461 634 157
24. 12. - MUDr. Eliáš Adolf

Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
25. 12. - MUDr. Hebltová Vladimíra

Sloupnice 188, tel.: 465 549 236
26. 12. - MUDr. Joukl Jan

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel.: 461 615 402
27. 12. - MUDr. Kašparová Leona

Polička, Janáčkova 523, tel.: 775 724 524
28. 12. - MUDr. Kočí Jiřina

Dolní Újezd 838, tel.: 461 631 126
29. 12. - MUDr. Kopecká Eva

Bystré, nám. Na Podkově 25, tel.: 606 182 715
30. 12. - MUDr. Kossler Pavel

Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
31. 12. 2011 - MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
1. 1. - MUDr. Králová Zdena

Litomyšl, Družstevní 69, tel.: 461 100 497
7. - 8. 1. - MUDr. Krpčiar Patrik

Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 619 670

Rozpis služeb

REVIZE ELEKTROINSTALACÍ
A OPRAVY ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Josef JISKRA
certifikovaný revizní technik

tel: 605 549 226 • e-mail: josef.jiskra@seznam.cz
www.elektrorevizejiskra.cz
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pozvánky

Animované dobrodružství 
pro děti i dospělé

pojďte do kina...

Program litomyšlského kina je v posledním letošním
měsíci nebývale nabitý. Uvede uznávaný Dům režisér-
ky Zuzany Liové s Miroslavem Krobotem alias Aloisem
Nebelem v hlavní roli, výborné drama Dluh Johna
Maddena, milovníci klasického Hollywoodu si přijdou
na své u snímku Ocelová pěst a romantické duše
pohladí legendární Woody Allen nejnovějším počinem
Půlnoc v Paříži. Z dalších hvězdných jmen uvidíme
současného Bonda Daniela Craiga, Toma Hankse před
i za kamerou, dostane se nám pokračování oblíbené
série Paranormal Activity a režisér Roland Emmerich,
známý coby tvůrce výhradně katastrofických velkofil-
mů, představí svou konspirační teorii o autorství Willi-
ama Shakespeara v dramatu Anonym. 
Jak vidno, v Kině Sokol by měli oprášit kamna
a pořádně roztopit sál, protože lze předpokládat příval
filmových příznivců. A to jsem ještě nezmínil hlavní
lákadlo. Esem v rukávu je totiž návrat filmového
guru, krále mezi králi. Ano, řeč je o Stevenu Spielber-
govi. Po tříleté odmlce, ve které hojně produkoval, se
razantně hlásí o slovo zpracováním komiksového hitu
Tintinova dobrodružství. Se zvídavým reportérem Tin-

tinem a jeho věrným psím druhem Filutou se tak set-
káme na velkém plátně, abychom s nimi prožili velko-
lepou jízdu plnou napětí, akce, zábavy a pohádkového
dobrodružství.
Vytýkat cokoli tomuto filmu by bylo hnidopišství prv-
ního rázu. Jde jen o to, nakolik mladá zůstala vaše
duše. Ať se totiž na Tintina podíváte z jakéhokoli úhlu
pohledu, je dokonalý. Animace? Lahůdková. Nezoufej-
te, že Sokol nedisponuje 3D technikou. Pochutnáte si
i tak. Hudba? Kdo jiný by pod ní měl být podepsán, než
dvorní Spielbergův skladatel John Williams. Je úderná
a monstrózní. Postavy? Různorodé a zábavné. Od mla-
dého hrdiny Tintina, přes roztomilého Filutu, vtipného
kapitána Haddocka až po sympatickou dvojici detek-
tivních popletů Kadlece a Tkadlece. Navíc, prosím
pěkně, snese po dlouhé době tvrdší kritéria i český
dabing, v němž je film uváděn. 
Co dodat závěrem? Snad jen to, že Steven by si měl
na poličce udělat další místo, protože věru nedokážu
odhadnout, co by se muselo stát, aby přišel o Oscara.
Celému uslintanému filmovému světu totiž jasně uká-
zal, že animák is not dead. 
Jedinou vadou na kráse je pouze jeden vysílací čas
Kina Sokol. A to neděle 18. prosince od pěti hodin
odpoledních.                                              Josef Vajrauch

Miroslav Horníček na litomyšlském zámku
Miroslav Horníček je českému národu známý přede-
vším jako herec. Od 17. prosince však mohou návštěv-
níci litomyšlského zámku poznat i další jeho tváře.
Výstava významného českého herce, spisovatele, dra-
matika a výtvarníka v prostorách kongresových sálů
zámku bude k vidění i po vánočních svátcích a potrvá
až do konce května příštího roku. 
Část pozůstalosti Miroslava Horníčka, která obsahuje
nejen zlomek sbírky jeho koláží, ale i některé divadel-
ní rekvizity, fotografie, nábytek z jeho bytu a řadu dal-
ších věcí, vlastní Milan Svoboda. Ten ji má na své
usedlosti na Kokořínsku. V listopadu se však přestěho-
vala na litomyšlský zámek. Ovšem, i pro samotné pra-
covníky zámku, je pozůstalost překvapením. „Při
vlastním stěhování bylo třeba některé věci vybalit
a po stěhování roztřídit. Našli jsme úžasné věci -
rodinné fotografie z dětství, školní tabla a další osob-
ní věci,“ uvedla kastelánka Jana Sehnalová a dodala:
„Především jsme ale přivezli velkou sbírku koláží Miro-
slava Horníčka a mnoho kusů nábytku z jeho bytu
v Hradešínské ulici v Praze na Vinohradech. Nyní je
naším cílem postavit z nich ve výstavních prostorách
několik autentických částí jeho bytu.“ To však bude
pouze jedna část celé výstavy. Vedle náznaku Horníč-
kova bytu bude obsahovat především expozici téměř
čtyřiceti jeho koláží s vtipnými autorskými texty. „V
jedné místnosti bude stále promítán sestřih z toho, co
Mistr natočil. Návštěvník tedy uvidí např. ukázky
z filmu Kam čert nemůže, ze seriálu Byli jednou dva
písaři, Hovorů H apod.,“ upřesnila kastelánka. Výsta-

va by měla přiblížit i dobu Miroslava Horníčka pomocí
fotografií, ale i plakátů, které sbíral. Chybět nebudou
ani rekvizity ze seriálu Byli jednou dva písaři, přede-
vším noční košile, ve které Horníček strávil coby písař
Pécuchet mnoho času, jeho brýle a slamák. „Návštěv-
níci se budou moci volně procházet po místnostech či
pročítat si výňatky z jeho knih, pojednání ke kolážím
a především by měli mít pocit, že jsou u Horníčků
doma na návštěvě,“ sdělila kastelánka. 
Horníčkovy další tváře:

Spisovatel: Jako prvotina Horníčkovi vyšla kniha
Dobře utajené housle a potom Javorové listy. V sedm-
desátých letech vyšly jeho knihy Hovory, Listy z Pro-
vence, Jablko je vinno a Chvála pohybu. V dalších
letech i Julius a Albert, Klaunovy rozpravy, Hovory

s Janem Werichem, Chvalozpěvy, Saze na hrušce
a povídky Pětatřicet skvělých průvanů nebo S paní
ve spaní. 
Napsal také řadu divadelních her, například Tvrďák
aneb Albert, Julius a tma, Rozhodně nesprávné okno,
Dva muži v šachu, Tři Alberti a slečna Matylda, Můj
strýček kauboj aneb Rodeo, Slaměný klobouk, Setkání
s Veronikou, Muž jménem Juan.
Výtvarník: Miroslav Horníček byl autorem mnoha sur-
realistických koláží. 
Výstava bude na zámku otevřená od 17. prosince mimo
pondělí až do 22. prosince v časech od 10.00 do 15.00.
Navštívit ji můžete ale i 27.-30. prosince ve stejných
časech. Od ledna bude výstava otevřena od úterý
do čtvrtka od 10.00 do 15.00. Časy se však mohou změ-
nit podle zájmu návštěvníků. Pro více jak pět osob je
možné domluvit individuální termín. Vstupenky
zakoupíte v pokladně zámku. 

Jana Bisová, foto archiv České televize

Ze seriálu Byli jednou dva písaři

Majáles zve 
na vánoční koncert
Majáles Litomyšl, o.p.s. pořádá v sobotu 17. prosince
od 17.00 ve Smetanově domě představení Dětské
opery Praha, která uvede scénické zpracování České
mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. Hudební sdružení
zajímavou a pro děti přitažlivou formou předvede
jedno z nejznámějších děl s vánoční tematikou. 
Vstupné na tento koncert bude 210 Kč a 190 Kč. Před-
prodej vstupenek zahájilo Informační centrum Lito-
myšl 1. prosince. 
Srdečně jsou zvány nejen děti, ale i jejich rodiče,
babičky a dědečkové i všichni, kteří si chtějí zpříjem-
nit adventní čas plný shonu a vánočních příprav. 

za Majáles Litomyšl, o.p.s. Mgr. Hana Honzíková

Adventní program regionálního muzea
Regionální muzeum v Litomyšli připravilo v čase
adventním několik akcí:
• 4. prosince - Mikulášské tvoření – výtvarné tvoření
postaviček Mikulášů, čertů a andělů z různých materi-
álů. Těší se na vás Petra Bednářová a lektoři z muzea.
Od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.
• 11. prosince - Divadelní neděle – komorní obrazy
o narození Ježíše Krista. Stínohra s vánočními  písně-
mi, prokládaná čtením z Kralické bible. Představení je
určené pro děti od školního věku a pro dospělé
návštěvníky. Počet míst na představení je omezen,
doporučujeme si rezervovat místa  předem (tel.: 461
615 287). Srdečně vás zve Hana Voříšková. Začátky

jednotlivých představení: 10.30, 13.45, 14.30, 15.45. 
• 18. prosince - Betlémářská neděle –  ukázky tvorby
betlémových figurek, vyřezávaných ze dřeva,  tvoře-
ných z korálků a z dalších materiálů. Přijďte odhalit
tajemství jejich vzniku a vytvořit si vánoční ozdoby
z korálků. Srdečně vás zvou členové Českého sdružení
přátel betlémů – pobočka Betlémáři Litomyšlska, Jitka
Dolečková a lektoři z muzea. Od 9.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00.
• 24. prosince od 13.30 - Štědrovečerní koledování –
zpívání na schodech se skupinou Věneband Litomyšl
(hlavní budova muzea). 

-red-

Předvánoční prodejní
výstava panenek
Prodejní výstava panenek, ušitých v Litomyšli a Luži
pro projekt UNICEFu, proběhne v době adventní
na níže uvedených místech. Termín výstavy od listopa-
du do 2. ledna.
Koupí jedné panenky můžete nejen udělat radost hned
několika lidem (sobě, svému potomkovi, autorce
panenky...), ale především pomůžete zachránit jeden
dětský život v zemi, kde by dítě jinak bez očkování
nemuselo přežít. Koupí jedné panenky totiž uhradíte
očkování vakcíny proti šesti smrtelným nemocem
pro jednoho příjemce. Cena jedné panenky je rovných
600 Kč.Prodejní místa: Zdravá výživa - Smetanovo
nám. 87, Litomyšl, DaRK prodejna svíček - Smetanovo
nám. 75, Litomyšl, Infocentrum - Smetanovo nám. 72,
Litomyšl, Prodejna náhradních dílů - Pražská 54, Vyso-
ké Mýto, Fitness style Lucie - Husova 721, Vysoké Mýto
Více se o projektu můžete dozvědět na
http://www.unicef.cz/index.php?pg=2&id=84&zp=1.   

Aleš Kocián
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pěvkyně Emy Hubáčkové a Rychnovské-
ho dětského sboru. V průběhu letošního
slavnostního předvánočního koncertu
Ave Maria se posluchači opět ocitnou
ve strhujícím světě hudby a uslyší
sugestivní mistrovská a nejslavnější díla
varhanního i vokálního repertoáru.
Buďte při tom a zažijte i v tomto roce
kouzelný předvánoční večer s účinkují-
cími, kterými jsou operní pěvkyně (dra-
matický soprán) Ema Hubáčková
a přední představitel české varhanní
školy Martin Strejc.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Infocent-
ru na Smetanově náměstí nebo budou v prodeji
na místě 30 minut před zahájením koncertu.

-red-, foto promo foto

Pro milovníky krásného umění je
i tento rok opět připraven výjimečný
umělecký zážitek v podobě již 8. roční-
ku cyklu předvánočních chrámových
koncertů Ave Maria. Slavnostní předvá-
noční koncert s názvem Ave Maria –
Vánoce 2011 se uskuteční i v Litomyšli,
a to ve čtvrtek 15. prosince od 18.30
v Kapitulním kostele Povýšení sv.
Kříže. 
V rámci loňského cyklu Ave Maria roze-
zněly netradičně kostel Povýšení sv.
Kříže dva královské nástroje: historic-
ké varhany a koncertní křídlo virtuózními skladbami
v podání předního představitele české varhanní školy
Martina Strejce a ukrajinského klavírního virtuosa
prof. Vladimíra Župana. Tento jedinečný zážitek
doplnily krásné skladby vokálního repertoáru operní

pozvánky

Ave Maria v kostele Povýšení sv. Kříže Výstava betlémů letos
v novém prostředí 
Betlémáři Litomyšlska pořádají - po roční přestávce -
tradiční výstavu betlémů v Novém kostele Církve bra-
trské. Výstava bude otevřena od 3. do 11. prosince od
9.00 do 17.00. Vystaveny budou tradiční i moderní
betlémy.                                                            Jiří Podařil 

Příležitost pomáhat má teď každý
Už čtvrtým rokem se v Litomyšli koná v předvánoční
době benefiční prodejní akce na dofinancování stavby
Nového kostela (www.novykostel.cz). Výtěžky z těch-
to akcí dosud přesáhly částku 150 000 Kč. Loni se
na organizaci podílelo čtyřicet dobrovolníků a během
prodejního týdne Lidový dům navštívilo téměř 700
lidí. Z výtěžku se pak do Nového kostela zakoupily
čalouněné židle do hlavního sálu.
Nový kostel v Litomyšli lze jen těžko při návštěvě
města minout. Je zakomponován vedle silnice, která
je hlavním tahem na Svitavy a potažmo Olomouc. Jde
o rušnou tepnu, jež přejít z jedné strany na druhou
vůbec není snadné, a tak tu kostel působí velmi neče-
kaně. Vlastně jako zjevení. Architekt jej částečně
zahloubil do svažitého pozemku, který bude nadále
upravován a osazován zelení. Od loňského otevření
kostel přivítal tisíce lidí (nejen při bohoslužbách, ale
i akcích pro děti, přednáškách, koncertech nebo
výstavách – jen doprovodný program festivalu Smeta-
nova Litomyšl zhlédlo v kostele během deseti dní více
než 3 500 návštěvníků).
Letošní čtvrtý ročník benefičního Prima bazaru se
koná ve dnech 5.-9. prosince opět v hlavním sále
Lidového domu v Litomyšli. Zboží přijímáme po - út
9.00-18.00. Možnost nákupu máte ve st a čt 9.00-

18.00, pá 9.00-16.00. Podpořit dobrou věc lze napří-
klad věnováním nepotřebných věcí z domácnosti či
vlastních rukodělných výrobků, nakoupit pak nové
hračky, knížky a zajímavé netradiční dárky. Možnost
pomáhat má teď každý - stačí si jen vybrat ten nej-
vhodnější způsob.
Více info o akci na emailu m.soukupova@unet.cz,
tel.: 604 207 751 nebo www.novykostel.cz.

Text a foto Martina Soukupová

Koupí vánočních dárků na Prima bazaru je možné přispět na
Nový kostel v Litomyšli.

Ema Hubáčková

Vyrobte vánoční
ozdobu a vyhrajte
hodnotné ceny
V listopadové Lilii jsme všechny zvali na Velkou
adventní soutěž o „NEJ“ vánoční ozdobu vlastní
výroby a slibovali jsme upřesnění cen. Nejprve tedy
trocha pravidel, a pak už o co se vlastně soutěží. 
V adventním čase se v Novém kostele Církve bratr-
ské v Litomyšli mohou všechny děti, ty které
do kostela chodí, ale i ty, které do kostela nechodí,
zúčastnit soutěže o „NEJ“ vánoční ozdobu vlastní
výroby. V čem má být ozdoba „NEJ“? V čemkoliv, to
už záleží na náladě a nápadech jejího výrobce. Sou-
těž má pouze několik pravidel: ozdoba musí být
určena a uzpůsobena k zavěšení, nesmí být příliš
těžká (představte si, že by ji měl unést třeba silněj-
ší, ale vánoční stromeček), výrobce ji musí během
adventu donést do Nového kostela a nechat ji zavě-
sit ve foyer, kde bude ozdoba vystavena a bude
čekat na vyhodnocení soutěže.
Vyhodnocení soutěže proběhne 4. adventní neděli
během bohoslužby, která začne v Novém kostele v
10.00. První tři „NEJ“ ozdoby, které vybere nezávis-
lá porota, budou oceněny dárkovým poukazem
na dárek vlastního výběru v hodnotě 500 Kč (1.
místo), 300 Kč (2. místo) a 200 Kč (3. místo). 
Kromě velké adventní soutěže se mohou děti
i dospělí zapojit do každonedělního adventního pro-
gramu „Advent s Dominikou“ a do rébusů a soutěží
o sladké ceny z adventního kalendáře. To vše kaž-
dou adventní neděli během bohoslužeb v Novém
kostele. Začátek bohoslužby vždy v 10.00. 
Aktuální informace také na www.novykostel.cz.
Všechny srdečně zveme. 

Eva Beňová
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pozvánky

Po Novém roce vyjdou do ulic
tříkráloví koledníci

V Litomyšli a okolních obcích budou koledníci koledo-
vat v sobotu 7. ledna. Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2012
poslouží Středisku charitní ošetřovatelské služby.
Bude určen na opravu schodiště a vstupních prostor
do tohoto střediska. Vstup je ve velmi špatném staveb-
nětechnickém stavu a pro zajištění bezpečnosti, jak
pro zdravotní sestry, tak pro klienty, je nutná oprava.
Část vybraných peněz bude určena na podporu vzdělá-
ní nebo volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých
rodin. Přibližně desetina výnosu sbírky tradičně smě-
řuje na humanitární pomoc do zahraničí.
Litomyšlsko se může pyšnit ohromným nasazení
koledníků a velkou štědrostí dárců. Tříkrálová sbírka
z ledna 2011 vynesla 333 368 Kč. Za vybrané peníze byl
zakoupen nový automobil pro Středisko charitní ošet-
řovatelské služby. Vůz slouží zdravotním sestřičkám
při cestách za pacienty, kteří díky této službě, mohou
zůstat ve svém domácím prostředí. Částí sbírky byly,
stejně jako v předchozích letech, podpořeny humani-
tární projekty v Indii.
Pevně věříme, že jsme vloni všechny koledníky potěši-
li Tříkrálovým večerem s Víťou Marčíkem, který jsme

pro ně na poděkování za jejich službu uspořádali. Už
nyní připravujeme na sobotu 14. ledna pro všechny
koledníky a příznivce Tříkrálové sbírky, ale i pro širo-
kou veřejnost nový Tříkrálový podvečer, abychom tak
vyjádřili vděčnost všem, kdo toto dílo podpoří.
Děkujeme všem za příspěvek, pomoc a podporu.

Text a foto Lucie Šteflová, 
Farní charita Litomyšl 

Slovo má Hurvínek
Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče na putovní
výstavu Ze života Hurvínka. Výstava se bude konat v
aule Základní školy T. G. Masaryka 1145 v Litomyšli
ve dnech 12. - 13. prosince. Návštěvní hodiny
pro školky, školy, družiny jsou 12.-13. prosince v
časech 9.00-14.00, pro veřejnost pouze 12. prosince
od 14.00 do 18.00.
Školák Hurvínek představí dětem Divadlo Spejbla
a Hurvínka, ukáže jim mnoho fotografií, obrázků, kní-
žek, loutek a hraček. Součástí výstavy bude i projekce
s pozdravem Hurvínka a jeho divadelní rodiny. Vstup-
né na výstavu je zdarma.            Milada Nádvorníková

Přijďte se radovat
do regionálního muzea 
V sobotu 26. listopadu zahájilo Regionální muzeum
v Litomyšli vánoční výstavu betlémů, která potrvá
do 15. ledna. Expozice představuje betlémy v jejich
pozoruhodné různorodosti, avšak nejen to. 
„Příběh narození Ježíše Krista si mohou o letošních
svátcích návštěvníci v našem muzeu prožít netradič-
ním způsobem. Mohou se převléci do kostýmů Josefa,
Marie, vložit si do jesliček své nemluvňátko, a prožít si
tak vlastní vánoční poselství poněkud osobněji,“
uvedla pracovnice muzea Reneta Kmošková a dodala:
„Rádi bychom umožnili všem, kdo o to projeví zájem,
prožít vánoční příběh ojedinělým způsobem. Tuto udá-
lost mohou návštěvníci zachytit fotoaparátem či
kamerou a poslat ji jako vánoční přání či novoročenku
svým známým, přátelům, rodině apod. a tím šířit
radostné poselství dál.“ 
K výstavě je jako obvykle připravena řada doprovod-
ných adventních programů (více na www.rml.cz či
kalendář akcí) a také tradiční Štědrovečerní koledová-
ní se skupinou Věneband 24. prosince ve 13.30
u muzea.
„Všem svým návštěvníkům děkujeme za přízeň a přeje-
me pěkné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí
a zdraví v novém roce. Těšíme se na další setkávání,“
vzkazují pracovníci muzea na závěr.                        -red-

Prosincová setkání na Veselce
Zveme vás na přátelské setkání v sobotu 17. prosince
od 14.00 na Veselku. Setkají se zde vášniví milovníci
piva, domácí vařiči piva a ostatní zájemci, všichni se
stejnou zálibou o tento pěnivý mok. Domácí vařiči si

s sebou přivezou na ochutnání vzorky svých vlastních
výtvorů. Určitě proběhne i debata, jak si správně doma
uvařit to rezaté potěšení. Zajímá-li vás tato pivní
tématika nebo prostě jen rádi ochutnáváte něco jiné-
ho, přijďte v sobotu posedět a poklábosit. Od 18.00
jsme pro vás připravili vystoupení ostravského ama-
térského divadla Zběsilé Pípy s pivní zpěvohrou Josef
2. Vystoupení má délku cca 80 minut. Vstupné bude
dobrovolné. 
Nevíte kam na silvestra? Přijďte na Veselku. Silvestr je
celý nekuřácký! Sál i restaurace budou otevřeny pouze
pro vás. Na taneční parket vás zve DJ, vše bude dopro-
vázeno písničkami na přání a karaoke. Přijde i kouzel-
ník Aleš Kříž se svou partnerkou a novými kouzly. Vše
bude proloženo soutěžemi, dobrou večeří, obloženými
stoly a samozřejmě půlnočním přípitkem. Proběhne
slosování vstupenek o věcné ceny. Přijďte se pobavit
bez obav z novoročního úklidu po bujarých oslavách.
Těšíme se na vás!

Lenka Seklová

Betlémské světlo v Litomyšli
„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo...“
(Iz 9, 1) je letošní motto Betlémského světla. To bude
skauty po České republice rozvezeno 17. prosince,
a dorazí samozřejmě také do Litomyšle. 
„Každý, kdo by měl o Betlémské světlo zájem, si pro něj
může přijít do kostela Povýšení sv. Kříže v neděli 18.
prosince, v pátek 23. prosince a na Štědrý den vždy
před začátkem a po skončení mše svaté. Co se týče roz-
dávání světla široké veřejnosti, tak to se uskuteční 24.
prosince během Štědrovečerního koledování ve 13.30
před muzeem. Kluci tam budou stát od 13.30 do 15.00.
Svíčky na místě prodávat nebudeme, takže si lidé musí
donést svoje,“ uvedl za skautské středisko Liliový
kruh Ondřej Karlík. 

Tato akce vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986,
kdy malý plamínek, přenesený z věčného světla, jež
hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě, v jes-
kyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, byl dovezen jako
poděkování těm lidem, kteří jakkoliv pomohli dobro-
činné nadaci Světlo ve tmě. Betlémské světlo do naší
republiky dováží skauti z brněnského 1. střediska
Řehoře Mendla. Ve třetí adventní sobotě je pak Bet-
lémské světlo rozváženo za spolupráce Českých drah
do celé republiky, aby pak na Štědrý den bylo roznese-
no do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, hospiců
a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým
lidem… prostě všem, komu chceme udělat radost
maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním,
že nejsou ve světě sami.                                             -red-

Výstava vazačských a aranžérských prací
Tak jako každý rok, tak i letos se ve Střední škole
zahradnické a technické Litomyšl uskuteční tradiční
vánoční výstava vazačských a aranžérských prací stu-
dentů školy. Součástí výstavy bude prodej vánočních
dekorací, ukázky aranžování, prohlídka školy, infor-
mace o studiu pro zájemce a jejich rodiče. Představí se

také naše partnerské školy z Francie, Itálie, Polska
a Slovenska.
Výstava se uskuteční v prostorách školy v neděli 18.
prosince od 9.00 do 17.00 a v pondělí 19. prosince
od 8.00 do 13.00. Těšíme se na vaši návštěvu!

Eva Klabanová

Vánoční koncert 
Českého filharmonického
sboru Brno
Srdečně vás zveme na vánoční koncert Českého filhar-
monického sboru Brno, který se bude konat ve čtvrtek
15. prosince od 19.30 ve Smetanově domě v rámci
Litomyšlských hudebních večerů. Dále účinkují: Eva
Daňhelová – soprán, Marie Vrbová – alt, Jakub Tuček -
tenor a recitace, Martin Jakubíček – varhany, Martina
Matušínská – flétna. V programu zazní skladby J.
I. Linka, J. J. Ryby, P. Fialy, A. Michny z Otradovic
a koledy.
Český filharmonický sbor Brno patří dnes k nejlepším
a nejvyhledávanějším profesionálním tělesům v Evro-
pě. Sbor se zaměřuje především na oratorní, kantátový
a v poslední době i operní repertoár všech období.
Jeho vzrůstající umělecká kvalita se odráží i na stále
bohatší koncertní činnosti u nás i v zahraničí (cca 90
koncertů ročně). Sbor spolupracuje se všemi českými
a mnoha zahraničními orchestry a dirigenty. Je také
pravidelným hostem mezinárodních festivalů a kon-
certů v českých i zahraničních městech. Sbor nahrál
řadu CD  pro významná česká i evropská vydavatelství.
Svou vysokou kvalitu potvrdil získáním dvou cen Echo
Klassik za rok 2007: titul „Soubor roku 2007“
za nahrávku Brucknerových Duchovních motet a titul
„Nahrávka roku 2007“ za Lisztovo oratorium Kristus.
Hudebním ředitelem a sbormistrem Českého filharmo-
nického sboru Brno je Petr Fiala. Sbor založil v roce
1990 a pod jeho vedením se sbor propracoval mezi
špičková evropská tělesa.                Jiřina Macháčková
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přitiskněte se k nám!www.hrg.cz

Přejeme nám všem z H.R.G.
a našim partnerům

krásné Vánoce, hodně štěstí
a zdraví v roce 2012.

Ať se vám daří!
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Restaurátoři školili irácké specialisty
Na konci listopadu skončil téměř dvouměsíční Kurz
pro specialisty z oblasti památkové péče z Irácké
republiky, který pořádala litomyšlská Fakulta restau-
rování Univerzity Pardubice. Tři specialisté, Munaf
Lateef Hameed, Wael Jameel Makki a Ahmed Zghair
Challab, z instituce Al Atabat Al Husayniya Al Muqad-
dasa ve městě Karbalá však nebyli prvními Iráčany,
jenž do Litomyšle zavítali. Před několika lety přijeli
jejich kolegové a ti se doma nezapomněli podělit o své
dojmy a spokojenost s výukou na restaurátorské škole. 
„Již tady proběhlo školení našich kolegů a informace,
které jsme od nich získali, směřovaly k tomu, že jsme
se rozhodli přijet do Litomyšle,“ uvedl vedoucí restau-
rátorského pracoviště Munaf Lateef Hameed a dodal:
„Dozvěděli jsme se, že na fakultě restaurování jsou
obrovské možnosti, co se týče restaurování památek.
Naším cílem bylo získat vědecké informace potřebné

k restaurování papíru a uměleckých děl na papíře.“
Iráčtí specialisté však nezůstali pouze u papíru,

Setkání litomyšlských sborů a akce Vlastimilu
V pátek 4. listopadu se v sálu hotelu Zlatá Hvězda
konalo již 3. setkání litomyšlských sborů. Sbory Vlas-
timil, Sbor paní a dívek a Mužský pěvecký sbor spolu s
diváky strávili společný čas nejen zpěvem. 
My z Vlastimilu jsme tento večer využili k přání panu
Petru Jonášovi. Oslavil dosti vzácné jubileum – pade-
sát let zpívání v tomto sboru. K přání jsme přidali
i malé překvapení. Až v lednu uvidíte modrobílý letec-
ký balón, možná že v něm bude právě Petr.
Příležitost poděkovat svému dirigentovi využil Mužský
pěvecký sbor. Pod křídly pana Otokara Karlíka zpívají
už 24 let. A není to vždy jednoduché. 
Díky těmto zpestřením a přátelské atmosféře si tyto
večery našly už i své stálé příznivce z řad Litomyšlanů.
A kde se s Vlastimilem setkáte ve vánočním čase?

- při návštěvě Adventních trhů na Staroměstském
náměstí v Praze v sobotu 3. prosince po 16.00

- v pátek 9. 12. od 18.00 v kapličce v Němčicích
- v sobotu 10. 12. od 12.00 na Adventním trhu v Litomyšli

- v pondělí 26. 12. od 15.00 na vánočním koncertu v
Lubné

- v pátek 6. 1. při Tříkrálovém zpívání v restauraci
hotelu Zlatá Hvězda.

Hana Černá, foto Petra Jonášová

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ
POUKAZY

SALON ZDRAVÍ
Smetanovo nám. 81, Litomyšl

Pedikúra, manikúra a nehtová modeláž,
kosmetika, masáže, REIKI

Tel. kontakt: Eliška Kopecká – 732 567 756
www.salonzdravi.estranky.cz

vyzkoušeli si i práci s usní, kůží či pergamenem. „Sna-
žili jsme se jim podat základ oboru. Začali jsme s papí-
rem, základními technikami čištění, zpevňování,
doplňování chybějících částí a dostali jsme se až
do těch závěrečných technik, a to k adjustáži děl,“
vysvětlila vedoucí ateliéru restaurování uměleckých
děl na papíru Mgr. Art. Veronika Kopecká. Ovšem díky
tomu, že zahraniční „studenti“ nebyli začátečníky
v oboru, mohla výuka směřovat k dalším metodám.
Své dosavadní i nově získané znalosti pak Iráčané
uplatnili nejen při práci na modelových vzorcích.
Zhostili se rovněž zrestaurování konkrétního objektu,
pocházejícího z litomyšlského muzea. 
Zahraniční specialisté odjížděli spokojeni. „Tím, že
práce v restaurátorské škole má vědecké základy, tzn.,
že vše, co jsme se tady naučili a informace, které jsme
získali, jsou známé mezinárodně, budeme je moci vyu-
žívat při restaurování vzácných rukopisů,“ řekl Munaf
Lateef Hammed. „Naučili jsme se více, než jsme před-
pokládali, a proto bychom byli rádi, kdyby měl kurz
pokračování,“ dodal. Jeho přání se možná vyplní již
za půl roku či rok, protože už nyní se plánuje další
kurz. „Pokud budeme mít štěstí, dostatek financí,
zájemců i lektorů, tak není problém kurz uspořádat,“
sdělila na závěr vedoucí ateliéru. 

Text a foto Jana Bisová
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Mladí modeláři Letecko–modelářského
klubu Litomyšl hodnotí sportovní činnost 
Mladí modeláři soutěží s volně létajícími modely (tj.
bez použití řídícího zařízení „RC“). Tyto modely se
odhazují rukou do výše cca 10 – 20 m, nebo pomocí
vlečné šňůry, kdy dosahují výšky 25 nebo 50 m.
Po odpojení z vlečné šňůry jsou modely unášeny
větrem mnohdy až do vzdálenosti 700 m a více,
a také vystoupají za příznivých podmínek až
do výšky 200 m. Těchto startů je během závodu pět.
Startující musí během soutěže při hledání a doná-
šení modelů zpět na start nachodit min. 5 km. Sou-
těže se konají dle rozpisu „Sportovního kalendáře“
i za velmi nevhodných klimatických podmínek
(často v kulichu a pláštěnce, holínkách, rukavicích
a blátě). Proto i tento sport je považován za nároč-
ný na fyzickou kondici soutěžícího. 
Létající mladé družstvo Letecko-modelářského
klubu Litomyšl ve složení Honzík Cimburek (už ško-
lák), starší bráška Václav, student sekundy gymná-
zia a nejdéle létající Jarda Halouska, 7. třída
Základní školy Cerekvice nad Loučnou. V tomto slo-
žení odlétalo letos 18 soutěží. Z toho mistrovství
České republiky žáků 10. září v Hořicích v Podkrko-
noší a vrcholem letošního soutěžení byla účast
na světovém poháru ve Všechově u Tábora, kam jsme
se nominovali. Na bývalém vojenském letišti, kde
soutěžilo 167 přihlášených seniorů ze 16 evropských
zemí, se naši žáci zařadili do výsledkové listiny mezi
88 soutěžících v dané kategorii větroňů. Úspěch si
zasloužil chválu, i když to nebyla přední místa
v silné konkurenci Evropy. I tak je to pro nás satis-
fakce za celoroční práci. 
V průběhu roku jsme navštívili veřejné soutěže dle
kalendáře soutěží: 5x Svitavy, 2x Ústí nad Orlicí, 2x
Choceň, 3x Vysoké Mýto, 1x Litomyšl (Polička), 1x
Ostřešany u Pardubic, 1x Jihlava, 1x Nové Město nad
Metují a vrcholné soutěže – Všechov u Tábora a Hoři-
ce v Podkrkonoší. 
V celoročním hodnocení jsme získali 6x 1. místo, 5x

2. místo, 8x 3. místo, 9x 4. místo, 5x 5. místo, 6x 7.
místo, 1x 10. místo a 2x 11. místo. Soutěžící do 3.
místa obdrželi diplom a věcné ceny. Soutěžící Hon-
zík obdržel s ukončením roku „Pohár pro nejmladší-
ho závodníka“. 
Protože soutěže většinou začínají ráno, musí se
víkendový režim vždy upravit tak, aby bylo možné
vyjet s dostatečnou rezervou, většinou v 5.00–6.00.
Víkendový režim nemá ani televizi ani počítač. Rodi-
čům díky za pochopení a vypravení dětí na tyto
organizované akce. 
V příštím roce budeme usilovat o nominaci na mist-
rovství republiky žáků a účast na světovém poháru.
Pokusíme se o soutěžní létání s rádiem řízenými
modely. 
Letecký modelářský klub děkuje všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na jeho organizační
a finanční podpoře. Zároveň zve zájemce na návště-
vu soutěží na letišti Polička 5. a 27. května a 22.–23.
září 2012 vždy od 9.00. Občerstvení zajištěno
do 16.00. Text a foto Jindřich Krčmář 

Soutěžní tým zleva Honzík Cimburek, Václav Cimburek,
Jarda Halouska a nezbytné vozidlo. 

Stiga-hokej - sál DDM

každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga v DDM
Litomyšl 
So 3. 12. od 14.00 - 12. kolo Litomyšlského poháru
2011 v DDM Litomyšl
www.litomysl.cz/ddm
Letečtí modeláři - letiště Vlkov

každou sobotu a neděli -  za příznivého počasí se
návštěvníci mohou podívat na lety mnoha modelá-
řů. Scházíme se obyčejně odpoledne po 13. hodi-
ně. Tato informace platí celoročně pro víkendy
a svátky.
Parkur - Jízdárna Suchá

So 3. 12. od 11.00 - Mikulášská veselice pro děti -
jezdecké soutěže pro děti
So 10. 12. od 13.00 - Veřejný trénink
Více na www. stajmanon.cz
Stolní tenis - herna stolního tenisu v hale TJ Jis-

kra Litomyšl u zimního stadionu

So 10. 12. od 9.00 – Litomyšl x Vidlatá Seč „C“ -
regionální soutěž muži
So 10. 12. od 12.00 – Litomyšl x Morašice „B“
So 10. 12. od 15.00 – Litomyšl x Moravská Slavia
Brno „C“ - 3. liga mužů                            
Ne 11. 12. od 10.00 – Litomyšl x Sokol Znojmo „A“
- 3. liga mužů 
Lední hokej - zimní stadion 

Pá 2. 12. od 19.30 – Litomyšl x Chotěboř - dorost
St 7. 12. od 18.30 – Litomyšl x Česká Třebová –
muži
Pá 9. 12. od 19.30 - Litomyšl x Polička - junioři
So 10. 12. od 17.00 - Litomyšl x Skuteč - dorost

So 10. 12. od 9.00 - Litomyšl x Skuteč - starší žáci
Ne 14. 12. od 18.30 - Litomyšl x Choceň - muži
So 17. 12. od 17.00 - Litomyšl x Choceň - junioři
Út 27. 12. od 19.30 - Litomyšl x Světlá nad Sázavou
- dorost
St 4. 1. od 18.30 - Litomyšl x Lanškroun - muži
Pá 6. 1. od 19.30 - Litomyšl x Polička - dorost
Fitcentrum Fila - zimní stadion

So - Ne 3.-4. 12. od 15.00 do 18.00 - Den otevře-
ných dveří k 1. výročí otevření. V sobotu i v neděli
proběhne soutěž v bench pressu. 
Nultý ročník vánočního turnaje v mariáši - hotel

Zlatá Hvězda

So 10. 12. od 13.00 - turnaj v mariáši, bližší info
na plakátech. Rezervace osobně na recepci hotelu
Zlatá Hvězda nebo na tel. čísle 461 615 338. 
Boccie - Městská sportovní hala Litomyšl

Ne 11. 12. od 10.30 - Mikulášského turnaje v
boccie - 12. ročník turnaje handicapovaných. Slav-
nostní zahájení turnaje je plánováno na 10.30.
Vyhlášení výsledků a dekorování vítězů proběhne
pravděpodobně v 17.00.
Šachy - internát pedagogické školy

Po - Ne 26. 12. - 1. 1. - České šachové Vánoce - 13.
ročník mezinárodního šachového turnaje. V rámci
Českých šachových Vánoc se v termínu  27.-29. 12.
uskuteční Dětské šachové Vánoce. 
www.a64.cz, tel. 608 364 664
Volejbal 

So 3. 12. od 9.00 - Litomyšl x Tesla Pardubice -
mistrovské utkání žen
www.volejbal-litomysl.cz

Kam za sportem

Velkoobchod ORION s.r.o.
přijme pracovníka na pozici      

GRAFIK
Požadujeme:
• minimálně 2-letou praxi v oboru

(rekl. agentury, grafická studia,..) 
• flexibilitu, schopnost sam. uvažování a tvorby

vlastních návrhů
• znalost základních grafických programů:

Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator)
CorelDRAW

• tvorba webových stránek (návrh, programování,
flash. animace,..)

• řidičský průkaz sk. B
• základní znalost anglického jazyka

Nabízíme:
• práci na plný úvazek, nikoliv na ŽL
• možnost samostatné a tvůrčí práce 
• dobré finanční ohodnocení a práci v mladém

kolektivu

Životopisy a portfolio s prezentací prací zasílejte
na e-mail: hbostikova@orion.lit.cz

V nově otevřených Zdravotnických
potřebách Lékárny Na Špitálku
na Toulovcově nám. získá inspiraci
na dárek každý, kdo chce udržet
či vylepšit svoji fyzickou kondici.
Najde zde kromě rehabilitačních
pomůcek např. i trekové hole.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme
příjemné a klidné prožití svátků.

Udělejte radost
k Vánocům!

Tělovýchovná jednota Jiskra Litomyšl
vypisuje výběrové řízení na funkci

Správce turistických ubytoven
ve Vranicích
Požadavky: schopnost provádět drobné opravy a běž-
nou údržbu ubytoven, komunikativnost, flexibilita,
základní znalosti práce s PC, řidičské oprávnění B
Provoz ubytoven:
plný provoz 04 - 10, omezený provoz 11 - 03. 
Vhodné pro zručného důchodce, popř. pár: správce +
uklízečka

Pouze písemné nabídky s uvedením svých znalostí
a zkušeností, svých požadavků a s kontaktem zasílejte
do 31. 12. 2011 na aDresu:
TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, 570 01 Litomyšl.
Na obálku uveďte heslo „SPRÁVCE“.

Prodám garáž v Litomyšli - Cihelně
Cena dohodou. Tel. 605 147 805
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY

•4. prosince od 9.00 do 16.00 / na různých mís-
tech ve městě
Vánoce ve Svitavách - tradiční vánoční jar-
mark na náměstí, zvyky a obyčeje – pečení cuk-
roví, smažení tradičních vánočních hnízd,
pouštění lodiček, zdobení perníčků v muzeu,
marcipánové Vánoce – výroba marcipánových
figurek v Ottendorferově domě, výroba vánoč-
ních ozdob pro děti ve Fabrice a non-stop pro-
mítání pohádek v Klubu Tyjátr
•13. prosince od 19.00 / Fabrika 
Janek Ledecký - koncert
•25. prosince od 19.30 / Fabrika
Vánoční bigbít aneb návrat ke svitavským

kapelám - vystoupí Blue Fire, Syfon, Kowalski,
Z-Band, The Panthers, host: Matlhers Angels
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

•do 8. ledna  / Centrum B. Martinů
Vánoce v proměnách času - výstava zachycu-
jící, jak vánoční svátky slavili lidé v dřívějších
dobách
•10. prosince od 16.00 / Tylův dům
Vánoce s Moravankou - vystoupení populární
dechové hudby
•17. prosince od 20.00 / divadelní klub
Vladimír Mišík - koncert

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

•3. prosince od 9.00 do 16.00 / dvorana muzea
Mikulášský jarmark pod střechou - prodej
vánočního zboží – ozdoby, keramika, adventní
věnce, vizovické pečivo, betlémy…
•7. prosince od 19.00 / dvorana muzea
Vánoční koncert M. Janíka a S. Klímové

•17. prosince od 19.00 / kinosál
Zmýlená platí - veselá komedie o dvou děj-
stvích a… mnoha zmýlených
Více na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO

•17. prosince od 20.00 / Městský klub Vysoké
Mýto
UDG - koncert kapely v klubové scéně
•12.–16. prosince / regionální muzeum
Vánoční jarmark v muzeu - každoroční setká-
ní řemeslníků při ukázkách tradičních řemesel
a lidové tvorby
•4.–31. prosince / regionální muzeum
Betlémy - vánoční výstava betlémů ze sbírek
Reg. muzea V. Mýto a Třebechovického muzea
betlémů

Českomoravské
pomezí zve

Litomyšlský pohár ve stiga hokeji
tentokrát v Mohelnici

Jako osvěžení kolotoče turnajů o Litomyšlský pohár
(LP) 2011 navrhli naši přespolní spoluhráči, že po dlou-
hé přestávce uspořádají jedno kolo v Mohelnici. Ostat-
ní hráči na to rádi přistoupili a ukázalo se, že tato akce
neznamenala jen zpestření programu, ale i návrat „ztra-
cených duší“. Mezi sebou jsme po dlouhé době uvítali
Radovana Krmelu, Lukáše Musila a Tomáše Svačinu,
kteří by do Litomyšle pravděpodobně nepřijeli. Turnaj
se konal v salónku hospody U mrtvoly, kam se sice
vešlo jen 6 hokejů a byli jsme připraveni na častější
pauzy, ale přesto jsme to i s obědem a fanděním našim
tenisovým reprezentantkám zvládli v pohodě. 
Čtrnáct účastníků ve dvou základních skupinách hrálo
o postup do osmičlenného play-off. Příjemným pře-
kvapením první skupiny byl Lukáš (4.), ve druhé sku-
pině naopak zaváhal až 3. Robert Jež. Ve čtvrtfinále
proto narazil na Patrika Petra a prohrál 1:3 na zápasy.
V nelítostné bratrské bitvě porazil Tomáš Halama
Ivana 3:2, Zdeněk Lopaur a Michal Boštík postoupili s
přehledem. V semifinále Michal porazil Tomáše H. 3:0
a Patrik Lopyho 3:1. V rozhodujících zápasech se pro-
jevila rozdílná úroveň soupeřů. Ve finále si Patrik
poradil s Michalem a 3. místo získal Lopy nad Tomá-
šem H. shodně 3:0. Skupinu o 5. místo ovládl zklama-
ný Robert, skupinu o 9. místo pak překvapivě lehce
vyhrál Jiří Junek. Pro 4 hráče tento turnaj znamenal
výrazné zlepšení ve světovém žebříčku. 

V průběžném pořadí LP však k velkým změnám nedo-
šlo: 1. Patrik Petr 400 b., 2. Robert Jež (THC Stiga Svi-
tavy 93) 330 b., 3. Zdeněk Lopaur 320 b., 4. Tomáš
Halama 237 b., 5. Michal Boštík 229 b., 6. Ivan Halama
186 b., 7. Jindřich Petr 165 b., 8. Jiří Junek 118 b., 9.
Milan Zeman 118 b., 10. Barbora Petrová 95 b. (kromě
Ježe všichni Stiga HC Benátky) a dalších 13 účastníků. 
Za pěkné ceny děkujeme firmě Siemens, s.r.o.,
odštěpný závod Elektromotory Mohelnice. Závěrečné
kolo se uskuteční v sobotu 3. prosince od 14.00 opět
v Domě dětí a mládeže Litomyšl. Všichni jste srdečně
zváni.                                           Text a foto Jindřich Petr

Předpokládaný nástup na pracovní místo:

1. srpna 2012

Požadavky:

•odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon
činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů 

•znalost školských předpisů a školské problematiky
•občanská a morální bezúhonnost
•dobrý zdravotní stav
•organizační a řídící schopnosti

K přihlášce přiložte:

•úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším
dosaženém vzdělání 

•přehled o průběhu předchozích zaměstnání 

•strukturovaný životopis v českém jazyce
•koncepce dalšího rozvoje základní školy

(max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce
•výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
•lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

pro výkon činnosti ředitele/ředitelky základní
školy (ne starší 2 měsíců)

•písemný souhlas se zpracováním osobních údajů
pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh
zašlete nejpozději do 5. ledna 2012 na adresu:
MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 20  
Obálku označte heslem „KONKURS“
– ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL,
U ŠKOLEK 1117, OKRES SVITAVY

Rada Města Litomyšle v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou

č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje 

konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

ZÁKLADNÍ ŠKOLY LITOMYŠL, U ŠKOLEK 1117, OKRES SVITAVY

Město Litomyšl

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

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

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

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

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

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

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

KAMENICTVÍ
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Litex Aerobic Show tu byla již podruhé a s velkým úspěchem 
Již 2. ročník úspěšné akce Litex Aerobic Show se usku-
tečnil v sobotu 12. listopadu v Městské sportovní hale
v Litomyšli. O tom, že „Móda, pohyb, zdraví k české
kráse ladí“, bylo skálopevně přesvědčeno více než 200
účastníků ze všech koutů naší republiky, kteří vysoce
překonali počet předpokládaný pořadateli. Celou akcí
provázel známý a oblíbený moderátor a herec Miroslav
Šimůnek. 
Mirek se svým charismatickým projevem, humorem
a navozením té správné atmosféry s úsměvem vítal
účastnice i partnery a Litex aerobic show brilantně
odstartoval, stejně jako vystoupení Senior Fitness
týmu pod vedením Adriany Gajové z Aerobikového
týmu AC HIP HOP Gabriely Baškové Hradec Králové.
První cvičební lekce pak již patřila velmi oblíbené
plzeňské lektorce Zuzce Švíkové. Kdo ji neznal, už
nyní ví, že Zuzka je jedinečná a nenapodobitelná
ve svém projevu, úžasná lektorka s krásnými taneční-
mi choreografiemi a strhujícím tanečním výrazem. Její
Dance Energy Rhytm strhl všechny přítomné k neví-
daným výkonům a hala doslova rezonovala nadšením
a tancem. Stejné emoce vibrovaly i po skončení, kdy
zástupy fanynek čekaly na focení s touto skromnou
hvězdou aeorbicového světa. Zuzka je totiž žádanou
prezentérkou i na zahraničních kongresech v Itálii ,
Řecku, Turecku, Maďarsku i v mnoha dalších zemích.
Po euforické hodině se Zuzkou si ženy zaposilovaly
s energickou Simonou Vlachovou v lekci Cardio Body.
Hala byla opět plná, stále plná! A cvičilo se ze všech sil.
Zumba a Zumba! Stálice tělocvičen a fitek, držící se v
hitparádě přízně mnoha a mnoha žen. Zumba Megahit
Show si připravily lektorky Ivana Sotolářová z Brna
a místní oblíbená cvičitelka Lucie Tvrdoňová. Za svůj

akce si připravila lektorka Zita Svobodová ABBA
Dance. Již 5. hodinu ženy cvičily naplno. Nebylo divu.
Show v kostýmu z 80. let a písně, které zná snad
každý, to vše sedlo perfektně a řada žen si i zazpí-
vala…
Navození úsměvné atmosféry a pohody pokračovalo
díky lektorovi zumby Michalu Šubrovi. Jak napsala
jedna z účastnic „na pódium vtrhla vlna tsunami“.
Ano, Michal je velký showman, má rád lidi, jak on sám
říká – „tancuje pro lidi“. Ženy v pozitivním šoku
odcvičily již 6. lekci. Byla to kreativní a zábavná hodi-
na. Poslední vystoupení pro chvíli oddechu pak patři-
lo Kadetce Michale Holubové z klubu Corridor Český
Brod – loňské mistryně světa Eindhoven 2010 ve spor-
tovním aerobicu a přehlídce nové kolekce LITEX –
modelky MISS Expat 2011. Na úplný závěr dne došlo
i na losování 10 hlavních výher tomboly. 
Poděkování patří samozřejmě všem, kdo neváhali
a přišli na 2. akci LITEX aerobic show a vytvořili tako-
vou úžasnou atmosféru. Díky za výdrž a úsměvy
na tvářích po celý den! Poděkování patří i lektorům
za jejich osobité a originální lekce, partnerům za
hodnotné dárky pro všechny účastnice, Mirkovi
Šimůnkovi za navození dobré atmosféry moderátor-
ským slovem, organizačnímu týmu za skvělou přípra-
vu.
Co dodat na závěr? Nepopsatelný zážitek! Síla a pozi-
tivní energie, která šla z účastnic a lektorů byla jedi-
nečná. A snad aby se tato akce stala v Litomyšli
tradicí a všichni se na ni těšili plni očekávání kvalitní-
ho sportovního vyžití, zábavy a relaxace.
Na viděnou 12. května 2012 na LITEX aerobic show 3.

Karel Jandík, foto Zdena Hanusová

1,5hodinový blok společné show sklidily velký potlesk.
A co potom latinskoamerické rytmy a tance! Ty uchvá-
tily i přítomné na prezentačních stáncích – vlnili se
snad úplně všichni.
Polední přestávku vyplnila prezentace JUMPING Lito-
myšl a první část tomboly o krásné ceny. Po pauze však
ženy znovu naskočily na parket, tentokrát s pražským
lektorem Petrem Dostálem. Aerobic Dynamic Kickbox
byl velkým zpestřením. Petr je výborný charismatický
lektor bez limitů, a proto umí ženy namotivovat k vel-
kým fyzickým výkonům. Je to miláček žen a všechny
s ním vydržely i náročné posilování břišních svalů.
Mnohým by se zdálo, že další lekce již nejsou schopny
po takovém výkonu odcvičit, ale velký omyl! Psychická
pohoda, výborná atmosféra v hale a stále naladěný
a příjemný Mirek Šimůnek, to vše hrálo velkou roli
v tom, že se hladce pokračovalo dále, a to na melodic-
kém tónu populární skupiny ABBA. Pro oživení celé

Medailí pro stolní tenisty by v listopadu bylo požehnaně
Dlouhodobé soutěže stolních tenistů se blíží v prosin-
ci své polovině, většina družstev odehraje poslední
kolo a bude sledovat výsledky ostatních týmů. Před
Vánocemi pak bude stanovena podoba průběžných
tabulek po přesně stanoveném a pro všechny zúčast-
něné shodném počtu utkání. V listopadovém čase se
litomyšlským kolektivům většinově dařilo, tudíž se
nelze divit, že pohled do tabulek zahřál každého příz-
nivce u srdce. Ve čtyřech z pěti soutěží jsou družstva
Jiskry v průběžných tabulkách na medailových pozi-
cích, dvě dokonce na příčce nejvyšší (stav k 20. listo-
padu).
Třetiligoví muži měli pro čtyři utkání výhodu domácí-
ho prostředí a stoprocentně ji využili. Přehráli postup-
ně Hodonín B 10-7, Hodonín C 10-5, Dolní Němčí 10-2
a Vracov 10-8. Zvláště poslední utkání dalo všem kom-
plexně zabrat – hrálo se 4 hodiny a 25 minut – ale

konec byl úspěšný pro domácí. Nejlepším hráčem týmu
je Táborský, který vyhrál v průběhu probíhající sezóny
17 duelů a jen 5 prohrál. Následují Špinar (14-6),
Šesták (10-12), Křepelka (8-13). Družstvo je na 3.
místě se 17 body a před závěrečnými čtyřmi boji první
poloviny soutěže může pomýšlet na klidné postavení v
průběžné tabulce, při troše štěstí pak i na udržení
vynikající pozice.
Suverénní je po 10 utkáních v divizi kolektiv žen.
Třicet získaných bodů znamená, že družstvo ještě
neprohrálo a ve společné soutěži Pardubického
a Královéhradeckého kraje nechává jasně všechny
soupeře za sebou. V posledních měřeních sil porazi-
ly ženy Montas H. Králové 6-4, Voděrady „C“ 9-1,
Trutnov 7-3 a Českou Skalici 6-4. Základem vynika-
jících výsledků a úspěchů jsou Burešová (21-2)
a Lucie Syrová (20-3), třetí v individuálních statis-
tikách za tým je Krátká (13-4). Na 99 % se dá konsta-
tovat, že v rámci našeho kraje budou litomyšlské
hráčky vítězkami divize a mohou se těšit na kvalifi-
kaci o 2. ligu.
První místo v průběžné tabulce mají na svém kontě
spolu s 18 získanými body také hráči B družstva mužů
v krajské soutěži. Prohráli zatím pouze jednou a v
tabulce nechávají za sebou mnohé favority. Poslední
výsledky týmu byly bez velké ztráty. Hráči Jiskry pře-
hráli Orlici Letohrad 10-6, v Králíkách remizovali 9-9,

vyhráli s Řetovou 10-4 a s Lanškrounem 10-3. Lídrem
kolektivu je jednoznačně Dostál, který všech svých 17
duelů získal pro sebe. Následují Štarman (16-8), Bal-
ský (13-7) a Valdhans (8-7). Nedá se asi předpokládat,
že by družstvo vedení v soutěži udrželo, ale určitě se
může pohybovat velmi blízko čelu tabulky.
Daří se také C družstvu dospělých v regionální soutě-
ži. Zatím je na 3. místě s 11 body, ale soutěž je oprav-
du na začátku – jsou odehrána 4 utkání. Družstvo
může ale v mladé sestavě (Syrová L., Šváb, Pulkrábko-
vá, Holomková) s doplněním zkušeností (Syrová V.,
Beneš) pomýšlet i na vyšší mety a možná i na vytouže-
ný postup do regionálního přeboru.
V divizi dorostenců patří litomyšlskému kolektivu 5.
místo s 9 body, ale pozice i výsledky jsou výrazně
ovlivněné skutečností aktuální sestavy a silou soupe-
ře. Zatím se nedaří nakombinovat na správný čas ide-
ální trojici hráčů a hráček. Soutěž bude ale ještě
dlouhá, proto lze věřit, že i naši mladí postoupí tabul-
kou výše. Na celkové vítězství sice neaspirují, ale roz-
hodně se mohou poprat o medailové pozice.
V prosinci se mnoho stolního tenisu v herně u zimní-
ho stadionu neuvidí, ale i čtyři utkání mohou divácké
oko potěšit. Zveme všechny příznivce a zároveň děku-
jeme za přízeň a přejeme krásné prožití svátečních dnů
v konci roku 2011.

Karel Štarman, předseda oddílu
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Litomyšlští fotbalisté jsou 
po podzimu třináctí

Obnovená premiéra fotbalistů Jiskry v krajském pře-
boru nedopadla úplně tak, jak by si sami představova-
li. Po podzimní polovině soutěže jim patří třinácté
místo se ziskem 17 bodů, což znamená, že na jaře
budou muset velmi zabrat, aby si zajistili setrvání
v soutěži.
Mužstvo přitom pod vedením trenéra Pavla Schejbala
zahájilo podzimní sezónu solidně, když vyhrálo
ve druhém kole nad Cerekvicí 1:0 a ve čtvrtém nad
Lanškrounem 2:1. To však ještě nikdo netušil, že
na další vítězství se bude čekat dva měsíce. Až
v samotném závěru tým předvedl, že v něm je síla
i odhodlání a v listopadových utkáních porazil Heřma-
nův Městec na jeho hřišti 2:1 a Moravskou Třebovou
doma 5:1, když útočník Aleš Bednář vstřelil v tomto
utkání během dvanácti minut čtyři branky.
K těmto výhrám přibylo ještě pět remíz, a to mnohdy
poměrně cenných, jako třeba s vedoucími Holicemi
v kvalitním utkání 1:1. Kromě toho hrála Jiskra smírně
s Chrudimí B a Dobříkovem bez branek a v Žamberku
i v Chocni shodně 1:1. Ze šesti porážek nejvíce mrzely
ty v Třemošnici 1:2 a ve Vysokém Mýte 0:1, protože
v těchto utkáních byla Litomyšl herně lepší a zaslouži-
la si bodovat, ale o lepší výsledek se připravila mizer-

nou střeleckou produktivitou, což jí ostatně prováze-
lo po celý podzim.
Jarní odvety tedy budou velice náročné také proto, že
z přeboru přímo sestupují určitě poslední dva celky
tabulky a třetí tým od konce bude hrát baráž s jedním
ze soupeřů z I. A třídy. Jak však některá utkání v pod-
zimní části jasně ukázala, Jiskra má v krajském pře-
boru svoje místo a půjde hlavně o to, aby její hra byla
nejen pohledná, ale také dostatečně efektivní. Ke
kvalitní zimní přípravě bude poprvé v historii k dispo-
zici umělý trávník na litomyšlském stadionu, takže
předpoklady pro zlepšené výkony i výsledky tu jsou.
Ještě pár slov k ostatním družstvům oddílu. Béčko
mužů má za sebou v okresním přeboru velmi dobrý
podzim, po kterém přezimuje druhé s minimální
ztrátou za vedoucí Moravskou Třebovou B. Nebýt
několika zbytečných ztrát, mohlo být klidně v čele.
Dorost U19 se v nově založeném Východočeském
přeboru statečně pral se soupeři většinou věkově
staršími. Zisk 14 bodů a třeba i výhra nad silným
Náchodem v posledním kole, to není vůbec špatná
vizitka. Konfrontace s kvalitními soky ze dvou krajů
může  sportovnímu  růstu  kluků  jenom pomoci.
Starší žáci si s nevídanou suverenitou podmanili kraj-

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ

• 5. prosince od 19.00
BAROCCO SEMPRE GIOVANE – vánoční,
poslední koncert z podzimního cyklu barokní
hudby, ve kterém zazní skladby od A. Corelliho,
J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho, J. J.
Ryby. Jako hosté vystoupí pěvci z Mexika, man-
želé Alvarézovi. 

CHEB

• 10. prosince od 19.00 
Vánoční koncert AVE MARIA - Západočeské
divadlo v Chebu.

JINDŘICHŮV HRADEC

• 10.-11. prosince
Advent na St. hradu a zámku v Jindřichově

Hradci -  živý betlém na III. nádvoří, prohlídka
a prezentace kulinářského umění v Černé kuchy-
ni, koncerty, ukázky řemesel, vánoční trhy. 

KUTNÁ HORA

• 15. prosince od 19.00  
Rybova Česká mše vánoční - tradiční Rybova
Česká mše vánoční v podání pěveckých sborů
ze Středočeského kraje v prostorech jedinečného
chrámu sv. Barbory. 

POLIČKA

• do 8. ledna  
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce -

„Vánoce v proměnách času“ - výstava o tom,
jak lidé v minulosti slavili vánoční svátky. Vrátí-
me se proto do 19. století a nahlédneme
do skromné světnice venkovského stavení, ale
i do honosnějšího měšťanského bytu. 

TELČ

• 2. prosince od 13.00 do 17.00  
Mikuláš v Telči - po setmění přichází Mikuláš
s čertovskou družinou i do města Telč. Bohatý
program je připraven na náměstí Zachariáše
z Hradce, slavnostně bude rozsvícen vánoční
strom i celé město.

TŘEBOŇ

• 10. prosince  
Vánoční trhy a „Vánoční troubení z věže“ -
tradiční trhy se uskuteční od 9.00. Vánoční koledy
v podání Malé dechové kapely zazní z Radniční
věže na Masarykově náměstí v Třeboni v 17.00. 

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

Inspirace
z České inspirace 

ský přebor, když vyhráli všech třináct duelů a Vysoké
Mýto na příděl 5:1, který v Litomyšli utržilo v boji
o první místo, jen tak nezapomene. Mladším žákům
pár bodíků ke spokojenosti chybělo, ale i oni předved-
li některé vydařené zápasy. To samé lze říci také o obou
družstvech přípravek, hrajících v krajské soutěži.

Radek Halva

HOSPŮDKA NA „KONEČNÉ"
v Litomyšli točí od listopadu

černé a řezané Poličské pivo.
Nádražní 502 Litomyšl

tel. 603 283 080, 737 906 848
alenabartova2@seznam.cz
Otevřeno denně od 10.00
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Vážení přátelé, rádi bychom vás pozvali na 12. ročník
Mikulášského turnaje v boccie, který se uskuteční
v neděli 11. prosince v Městské sportovní hale při III.
základní škole v Litomyšli. Slavnostní zahájení turna-
je je plánováno na 10.30. Vyhlášení výsledků a dekoro-
vání vítězů proběhne pravděpodobně v 17.00.
Mikulášský turnaj v boccie (úprava petanque
pro vozíčkáře) je neoficiální regionální akce s účastí
sportovců z celé republiky. V současnosti se tohoto
turnaje pravidelně účastní na čtyři desítky handicapo-
vaných sportovců z nejrůznějších koutů Čech i Mora-
vy. Úroveň hráčů je různá. Od naprostých začátečníků
po „profesionální“ závodníky s úspěchy z národních
i světových podniků.
Čestnými hosty turnaje budou Radek Procházka (mistr
Evropy a bronzový medailista z letní paralympiády
2008 v Pekingu) spolu se svým párovým kolegou Leo-
šem Lacinou, se kterým vybojovali na letošním Světo-
vém poháru v Severním Irsku 3. místo a cenné body
pro nominaci na paralympiádu 2012 v Londýně.
Turnaj je pořádán za podpory Města Litomyšl a Pardu-
bického kraje ve spolupráci s Paralympijským týmem
Pardubického kraje. 
Přijďte, prosím, podpořit handicapované sportovce,
zhlédnout trofeje z evropských i světových soutěží
a zhodnotit naše úsilí a práci. Budeme se na vás těšit.
Další informace na e-mailu: TJ@hamzova-
lecebna.cz nebo tel.: 724 084 140.

za TJ Léčebna Košumberk Martina Vránová, manažer
TJ a Jaroslav Hantl, DiS., ředitel turnaje

Sport areál s.r.o., tel. 774 741 695
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. 2012:
Fitbox - Po a Čt 18.00-19.00 
Aikido - St 17.00-18.30 
Karate - Po 17.00-18.00, Pá 17.00-18.30
Jóga - Út 18.30-19.30
Sportovní přípravka pro malé děti - Po a St 16.00-
17.00
Zumba - Pá 19.00-20.00 - rezervace na tel. 721 124
087 (cvičí se jednou za čtrnáct dní),  
Ne 17.00-18.00 - rezervace na tel. 721 124 087 -
Lenka Kubíková 
Kickbox - St a Pá 19.30-20.30 - tel. 728 421 115
•více info na www.samuraiklub.cz
Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Rezervace na tel. 724 033 548
Po - 10.00, 17.OO - Spin Flex, 19.00 
Út - 8.00, 16.00, 17.45 - 60 minut, 19.30 
St - 6.30, 10.00, 17.00, 19.00 
Čt - 8.00, 16.00 - Spin Flex, 17.45 - 60 minut, 19.30 
Pá - 17.30 - 120 minut 
Sobota - 10.00, 17.00 • Ne - 10.00, 18.00 
Možnost objednání i mimo uvedené lekce
pro kolektivy minimálně 6 osob. 
•www.stratilek.cz
FIT-LINE Lucie Jandíková

ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
K2 HIKING:
Po 16.30, 18.00, 19.30
Út 16.30 (senioři), 18.00, 19.30 
St 8.30, 16.30, 18.00, 19.30
Čt 16.30, 18.00, 19.30
Pá 8.30, 18.00
Ne 18.30
Rezervace na tel. 776 288 774
JUMPING®
Po 18.00, 19.30 Út 18.00 • St 18.00, 19.30
Pá 18.00 • Ne 18.30
JUMPING PRO DĚTI
Út 16.30 - pro děti od 9 do 15 let 
Rezervace na tel. 773 288 001
ZUMBA
Út 18.00, 19.30 (jen lichý týden) • Čt 16.30
Rezervace: zumba.litomysl@jandikova.cz
ZUMBATOMIC – Zumba pro děti
Po 15.15 (děti 5 – 8 let) • St 15.15 (děti 9 – 13 let)
Informace: lucie.jandikova@tiscali.cz
HATHAJÓGA
Po 8.30 • Čt 18.00
Info na tel. 608 834 129
MIX PRO ŽENY
cvičení na hudbu pro dříve narozené, začínající 
sportovce, lidi s nadváhou apod.
St 16.30
Info: lucie.jandikova@tiscali.cz, 777 288 770
--------------------------------------------------
v tělocvičně II. ZŠ na ulici T. G. Masaryka:
AEROBIK + BODYSTYLING
Po 19.00
Info na tel. 777 288 770
BODYLATES 
St 19.00 
Info na tel. 608 229 159
ZUMBA 
Čt 19.00 
Info: zumba.litomysl@jandikova.cz
• více info na www.jandikova.cz
Krytý plavecký bazén Litomyšl, tel. 461 315 011
Informace o aktuální provozní době na www.lito-
mysl.cz nebo na tel. 461 315 011.
So 5. 11. od 9.00 do 19.00 - 1. výročí otevření bazé-
nu - ukázky plavání, soutěže, aquazorbing, ukáz-

ka aqua aerobicu, večerní oslava. Zvýhodněné
vstupné.
Kajmánek - plavání kojenců a batolat, dětí před-
školního věku a rodiče s dětmi - pí. Šmerdová, tel.
737 389 797
Pá a So 8.00-10.00
Ádéčko - plavání kojenců a batolat, pro těhotné
a rodiče s dětmi - pí. Dostálová, tel. 605 146 642
Po 8.00-10.00
Aquarobic - pí. Soušková, tel. 606 415 698
Út 19.00-20.00
Více informací na www.bazenlitomysl.cz.
Plaváčci kurz pro nejmenší (3 - 5 let), Sportovní pří
pravka I (5 - 7 let), Sportovní přípravka II (6 - 9 let),
Zdravotní a kondiční plavání (8 - 15 let) - p. Kocou-
rek, tel. 606 051 995
Út 16.00-17.00 - od 4. října • Po - Pá 15.00-21.00 
So - Ne 10.00-21.00 (dle počasí)
Mimo uvedenou dobu dle domluvy na tel. 777 947 718
Zumba + posilování, tel. 732 985 603
Po a St 18.00-19.00 - tělocvična Gymnázia Lito-
myšl, Mgr. Adriana Vítková
• více na www.zumbasadrianou.wz.cz
Cvičení Karate-do, info na www.karatelitomysl.cz
nebo Petr Janda (tel. 604 521 864)
dvě kategorie – děti (9 - 14 let – mladší po dohodě
s trenérem), 15 let a více 
St 17.00–19.00 • Pá 17.30–19.30
Sportovní hala TJ Jiskra (vedle zimního stadionu)
Sauna Litomyšl, za sokolovnou, tel. 774 848 053
po, út, so – individuální rezervace
St 16.00–19.00 muži / 19.00–22.00 bez omezení
Čt 16.00–20.00 ženy / 19.00–23.00 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
Vánoční provoz sauny:
St 21. 12. 16.00–19.00 muži / 19.00–22.00 bez
omezení
Čt 22. 12. 16.00–20.00 ženy / 20.00–23.00 bez
omezení
Pá 23. 12. zavřeno
Ne 25. 12. zavřeno
St 28. 12. 16.00–19.00 muži / 19.00–22.00 bez
omezení
Čt 29. 12. 16.00–20.00 ženy / 20.00–23.00 bez
omezení
Pá 30. 12. 16.00–19.00 muži / 19.00–22.00 bez
omezení
Ne 1. 1. zavřeno
Poslední vstup do sauny je 1 hod. před zavírací
dobou.
Pravidelná cvičení v Sokole - tělocvična v soko-
lovně, tel. 608 615 747, Kamila Kapounová
Po 16.00-17.00 - rodiče a děti
Po 17.00-19.00 - mladší a starší žákyně
Po 19.00-21.00 - ženy - volejbal
Út 17.00-18.00 - žáci
Út 18.00-19.00 - ženy - aerobic
Čt 17.00-18.00 - přeškolní děti
Čt 18.00-19.00 - ženy - zdravotní cvičení
Čt 19.00-20.00 - muži
Zimní stadion Litomyšl, tel. 461 612 179
veřejné bruslení (prosinec):
Soboty 3., 10., 17., 24., 31. 12.: 13.30–15.30
Neděle 4., 11, 18., 25. 12.: 13.30–15.30
St 21. 12. 17.00-19.00 • Pá 23. 12. 13.30-15.30
Po 26. 12. 13.30–15.30 • Út 27. 12. 13.30–15.30
St 28. 12. 13.30–15.30 • Čt 29. 12. 13.30– 15.30
Pá 30. 12. 13.30–15.30

Taneční škola Scarlett, tel.732 608 654 
Cvičební sál Veselka - kurzy V rytmu latiny
Út 17.15-18.15 - pro ženy, dívky, popřípadě i opač-
né pohlaví. Jednotlivci. 10 lekcí 750 Kč.

Sport, cvičení
Tóny lesního rohu
svatého Huberta
Každoročně se scházejí jezdci s koňmi u příležitosti
uctění patrona lovců, jezdců svatého Huberta. Pod
patronací filmových kaskadérských jezdců Savana
v čele s Jaroslavem Novotným sešlo se v Pazuše asi 30
jezdců a několik desítek diváků. Houf jezdců obohati-
la skupina 6 jezdců pražských kaskadérů. Ozdobou
houfu byly 2 jezdkyně z Květné v dámském sedu v tra-
dičním a barokním oblečení – jako ve staré dobré Ang-
lii.
Houf, sic beze smečky, veden podzimní krajinou
v okolí Pazuchy a Suché v nádherné přírodní scenérii
skýtal jezdcům a přihlížejícím divákům kvalitní záži-
tek z dobře stráveného svátečního dne. Petr Syrový
ze Zámrsku v halali byl nejrychlejší. Mezi jezdci, s nej-
starším účastníkem MUDr. Pavlem Růžičkou a nej-
mladší Vandou Tmějovou, byla výtečná atmosféra,
doprovázená spokojeností a pohodou jezdců i koní.
Do budoucna, dáli nám Bůh zdraví, měla by se tato
záležitost příští rok opakovat.

Zdeněk Jílek, foto Jan Kameník

Mikulášský
turnaj v boccie
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České šachové Vánoce 2011
Na přelomu roku, 26. prosince – 1. ledna, přivítá
vánoční Litomyšl, stejně jako každým rokem, obdivo-
vatele královské hry ze všech koutů  světa. Letos již
potřinácté se bude v prostorách domova mládeže
pedagogické školy konat největší a nejkvalitnější
vánoční turnaj v České republice, České šachové
Vánoce. Již název této tradiční šachové akce vystihuje
skutečnost, že toto vánoční klání je opravdu českou
šachovou jedničkou, kterou jistě i v letošním roce
ozdobí nejen naši přední hráči, nýbrž i hráči bojující
úspěšně i na světových kolbištích. Očekáváme účast
stovky šachistů ze všech koutů světa, jak hráčů, kteří
hrají šachy pro radost, tak šachových profesionálů. 
V loňském roce jsme tento šachový festival obohatili
o turnaj pro děti do 12 let. Turnaje se zúčastnila dva-
cítka dětí ze čtyř evropských zemí. Stejně jako vloni se
budou o děti starat skvělí polští trenéři mládeže,
Monika a Krzysztof Krupa. Tento turnaj se jmenuje
Dětské šachové Vánoce a bude se hrát ve dnech 27.-29.
prosince. Jen pro zajímavost, v roce 2006 tu byl
Krzysztof Krupa poprvé. Jedna z jeho svěřenkyň, šes-
tiletá Jolanta Zawadska, skončila poslední. Toto umís-
tění jsem jí připomněl na banketu ve Wroclawi, který
se konal u příležitosti zisku zlaté medaile na mistrov-
ství světa hráček do 18 let. Odpověděla, že na Litomyšl

nemůže zapomenout, protože to byl její první zahra-
niční turnaj. 
Ještě jedna zajímavost. Skvělý vztah k Litomyšli má
i přední světový hráč Sergej Movsesian,  který v Lito-
myšli strávil několikatery Vánoce buď jako hráč,
později po vstupu do světové špičky jako host pořada-
telů. V letošním roce dosáhl nejvýznamnějšího úspě-
chu své kariéry, když v barvách Arménie vyhrál
mistrovství světa družstev. Je vidět, že České šachové
Vánoce mají svůj recept na talenty.  
V rámci Českých šachových Vánoc se odehraje i Kraj-
ský přebor Pardubického kraje v kategorii dospělých,
juniorů a dorostu.
Nad celým festivalem převzala záštitu členka Rady Par-
dubického kraje Ing. Jana Pernicová a starosta města
Litomyšle Michal Kortyš. Pardubický kraj i město Lito-
myšl podporují České šachové Vánoce i finančně. 
Jako každý rok je o start v Litomyšli velký zájem. Celý
turnaj bude odstartován 26. prosince v 17.00. Ukon-
čení festivalu bude v neděli 1. ledna 2012 Nesmíme
zapomenout ani na bleskový silvestrovský turnaj, kte-
rým šachisté přivítají Nový rok. 
Českých šachových Vánoc se mohou zúčastnit všichni
příznivci královské hry, aniž by museli být registrová-
ni v klubech. Ti, kteří hrát nebudou, si jistě najdou

v těchto svátečních dnech chvilku na to, aby se ales-
poň přišli podívat na velké šachové vánoční bitvy.
Informace o Českých šachových Vánocích a o historii
tohoto turnaje můžete získat na webových stránkách
pořadatelů z Agentury 64 – www.a64.cz.

Jaroslav Fuksík 

Inzerce 
Prodám nový dalekohled, 30 x 60 mm, barva černá,
s brašnou, Russia, výborný stav, cena jen 450 Kč.
Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 731 342 476. • Pro-
dám levně hokejovou starší výstroj, kontakt email:
OK1@email.cz. • Prodám 2 nepromok. plachty 3 x 4
m, odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast. hmoty,
univerz. použití na stavbě, zahradě apod., úplně nové
v orig. balení, 290 Kč/ks. I na dob. Tel.: 731 342 476.
• Z důvodu stěhování nabízím 2 prosklené vitríny,
knihovnu ořech + vitrínu mahagon r. 1945-1948, kra-
bici drobných starož. věcí na chalupu za 100 Kč, krabi-
ci knížek větší za 350 Kč, kufr MC kazet pop - rock 60.
– 90. léta za 175 Kč i s kufrem, konferenční stolek
hnědý za 75 Kč, slunečník za 100 Kč. Tel.: 739 307 646.
• Blíží se Vánoce. Děti čekají nové hračky. Prosím,

nevyhazujte staré hračky do kontejneru - panenky,
medvídky, autíčka atd. Pomozte rozšířit muzejní expo-
zici – budoucí muzeum hraček. Základ muzea je již
připraven z mé sbírky. Pomozte uchovat pro příští
generace. Kontakt: Jára Stratílek, Komen. nám. 1047.
Tel.: 739 307 646. • Hledám ubytování – podnájem
v Litomyšli. Jedna místnost nebo 1+1. Nabídněte. Tel.:
723 870 383. • Koupím brusle lední pánské vel. 45 –
46 Botas, Bauer, kontakt email: OK1@email.cz. • Pro-
dám pneu + disky levně zimní 175/80 R14 88T Matador
cena 699 Kč (Octavia atd.). Tel.: 737 777 845. • Pro-
dám rozkládací gauč (zánovní), pěkný, modrá kostka.
Cena dohodou, tel.: 732 688 037. • Prodám levně star-
ší nábytek do obývacího pokoje (leštěný ořech), dět-
ské kolečko, krasobruslařské boty s bruslemi č. 29,
skládací cestovní dětskou postýlku, houpačku, aktov-
ku do školy, pokojové květiny. Zimní jablka na usklad-
nění 7 Kč/kg. Tel.: 720 461 703.

Fotbaloví starší žáci
bez ztráty bodu

Ani v posledních třech zápasech neztratili starší žáci
Jiskry Litomyšl ani jeden bod a udrželi svou podzimní
neporazitelnost. Navíc soupeřům nastříleli 70 branek,
získali plných 39 bodů a po zásluze vévodí tabulce
krajského přeboru starších žáků.
Zbývající výsledky: Vysoké Mýto 5:1 (Valenta 2x,
Mikulecká, Vejrych, Bureš), Česká Třebová    4:1
(Mikulecký 2x, Vejrych, Karal), Jablonné n. O. 4:1
(Mikulecký 2x, Valenta, Ondráček). Konečná tabulka
krajského přeboru je pak následující: 1. Litomyšl (39
bodů), 2. Vysoké Mýto (36 bodů), 3. FK Pardubice B
(30 bodů), 4. Jablonné n. O. (27 bodů), 5. Třemošnice
(22 bodů), 6. Dolní Újezd (18 bodů), 7. Hlinsko (15
bodů), 8. Moravská Třebová (15 bodů), 9. Ústí n. Orli-
cí (13 bodů), 10. Choceň (13 bodů), 11. Přelouč (12
bodů), 12. Holice (10 bodů), 13. Česká Třebová (10
bodů), 14. Luže (9 bodů). 
Chtěl bych touto cestou všem klukům a jedné dívce
moc poděkovat a popřát jim hodně úspěchů v dalším
průběhu sezóny, ale i v osobním životě.   

Ivan Čech, trenér, foto Václav Jílek



VÁNOČNÍ VEČÍRKY
FIREMNÍ AKCE

NONSTOP TAXI
775 770 200
777 622 266

Bowling Bar Peklo, Braunerovo nám. 204, Litomyšl
tel. 461 616 719, www.peklo-litomysl.cz
Otevřeno:  Ne–Čt 11.00 –24.00,  Pá–So 11.00–02.00
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Litomyšlský hokej na konci roku 2011
Hokejová sezóna je v plném proudu a hokejový klub
má 7 mužstev, které hrají krajské soutěže Pardubické-
ho kraje. Soutěže těch nejmenších, tedy 2. a 3. tříd
(ročníky 2004 a 2003), se hrají tzv. turnajovým způso-
bem a výsledky se nijak nezapočítávají do tabulek,
hraje se na malé hřiště.
Čtvrté třídy (ročník 2002, elévové) mají svoji soutěž
velmi, možná, až zbytečně komplikovanou. V první
části soutěže se hraje minihokej turnajovým způso-
bem a na přelomu roku již budou hrát čtvrťáci hokej
na celé hřiště. Výsledky se opět nijak nezapočítávají.
Žáci jsou rozděleni do dvou kategorií, mladší a starší.

Zápasy obou mužstev se hrají bezprostředně po sobě
většinou v sobotních a nedělních dopoledních. Mladší
žáci svou kategorii vloni vyhráli, ale tak jako každý rok
postupný přechod do starších kategorií mužstva hodně
mění. Mladší žáci odehráli v soutěži 11 utkání, z toho
6 vyhráli a se 14 body jsou na 4. místě tabulky. Starší
žáci vloni vůbec z nedostatku hráčů nehráli, a i letošní
situace není o moc lepší. Z deseti zápasů vyhráli pouze
dvakrát a krčí se na předposledním místě tabulky.
Dorostenci   letos   zatím   drží   velmi   slušné   4. místo.
Z deseti odehraných zápasů zvítězili pětkrát a mají 16
bodů. Soutěž se hraje po vzoru starších kategorií
bodovým systémem 3-2-1-0, tedy za vítězství jsou
tři body, při remíze se prodlužuje a poté se rozhoduje
v samostatných nájezdech. 
Junioři hrají svoji soutěž tříkolově, a poté se týmy roz-
dělí na část finálovou – Play Off (první 4. mužstva
o titul). Celky z 5. - 9. místa hrají o zbývající pořadí
v soutěži. Naši junioři zatím okupují 5. příčku tabul-
ky. Z deseti zápasů vyhráli 4x a mají 13 bodů. Na 4.
(postupové) místo, ale ztrácejí 7 bodů, takže spíše
musíme počítat s tím, že budeme hrát skupinu B.

Muži letos svou soutěž začali prohrou s Moravskou
Třebovou, ale poté přišla velká série 9 vítězství v řadě,
což nám vyneslo 26 bodů z 10 zápasů a nádherné
druhé místo v tabulce. Kromě „povinných“ vítězství
s mužstvy, která hrají soutěž letos poprvé (celky býva-
lé krajské soutěže), jsme doma slavně porazili Světlou
nad Sázavou 11:5, Chrudim 6:3, Hlinsko 8:2 a přivezli
jsme také 2 body z Chocně po vítězství v prodloužení
2:3. V prosinci nás čeká druhá série vzájemných soubo-
jů, kterou jsme však opět zahájili prohrou, a to v Mo-
ravské Třebové 6:4.                Jiří Mlejnek, foto F. Renza

Litomyšl x Chrudim - muži

Milí čtenáři, 
rádi bychom Vám poděkovali za přízeň, kterou
jste Lilii věnovali i v letošním roce. Věříme, že
za těch 12 měsíců zpravodaj na svých strán-
kách přinesl informace, z nichž jste si vždy
dokázali vybrat to své. Budeme se snažit, aby
i nadále byla Lilie médiem, po kterém rádi
sáhnete a budete z něj čerpat informace
a s chutí si jej přečtete. 
V čase adventním Vám přejeme, abyste nepod-
léhali shonu a šílenství z blížícího se Štědrého
dne a užívali si tuto dobu se svými blízkými
a přáteli. Přejeme Vám dny provoněné cukro-
vím, jehličím, atmosféru plnou pohody, klidu
a lásky. Do nového roku mnoho úspěchů, spl-
něných přání, spokojenosti, osobních i pra-
covních úspěchů a samozřejmě ve zdraví
prožitých 365 dní. 
Nechť zvony zvoní a srdce plesají, nechť svíce
hoří a číše cinkají. Ať šťastný je každý Váš
krok, přejeme krásné Vánoce a úspěšný nový
rok!

za redakci, redakční radu a všechny, kteří se
podílejí na Zpravodaji Města Litomyšle Lilii

Jana Bisová a Michaela Severová

Hezké Vánoce 
i nový rok přeje Lilie


