
Ovšem lákalo i strašidelné peklo. „Po krásných Barbor-
kách, po všem tom radostném, čekalo na návštěvníky
něco hrozného. V zámeckém sklepení jsme nachystali
skutečné peklo,“ uvedl ředitel Smetanovy Litomyšle
o.p.s. Jan Pikna a pokračoval: „Nechali jsme se inspi-
rovat v městech, kde mají nějaké podzemní chodby
a kde už takové akce dělají dávno. Děti se mohly podí-
vat, jak to v pekle opravdu vypadá, aby si ho příliš nei-
dealizovaly a opravdu se celý rok bály.“ Do zámeckého
sklepení, které je samo o sobě tmavé a některá zákou-
tí hrůzyplná, navíc přibyly divadelní rekvizity
a v kostýmech zapůjčených z České televize se pohybo-
valo množství čertů a dalších pekelných bytostí. Ač
některé děti uronily slzičku, jiné se ocitly v kotli či
kleci, nakonec všechny vysvobodil Mikuláš s anděly.
V neděli navazovalo regionální muzeum svým Mikuláš-
ským tvořením a ani zde se nezastavili. 
Na druhém nádvoří zámku měli návštěvníci možnost
hlasovat o nejhezčí vánoční stromeček. „Oslovili jsme
místní mateřské školy, které nám nazdobily šest stro-
mečků. K dispozici byly hlasovací lístky a lidé měli mož-
nost je vhodit pod stromeček, který se jim nejvíce líbil.
Vítězná Vertexová školka na ul. 17. listopadu s dosaže-
nými 240 hlasy získala prohlídku výstavy Byl jednou
jeden domeček na zámku,“ uvedla Jana Macková. 
Co asi připraví litomyšlské organizace příště? Budeme
se těšit na další zajímavou akci. 

Text a foto Jana Bisová

Barborkové slavnosti s Peklem
a mikulášským tvořením
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stojíme na prahu nového roku, který je
pro některé rokem naděje a očekávání, jiní
k němu hledí s obavami a nejistotou. Snad
v každém z nás však je alespoň malá jiskřička
naděje, která by měla zažehnout nový čas,
na nějž už delší dobu čekáme. Je to naděje v člo-
věka, který si začne více uvědomovat a v každo-
denním životě naplňovat význam tradičních
lidských hodnot, jakými jsou pravda, úcta,
láska, pokora, odvaha, cit, laskavost, důvěra…
Bude to docela určitě ještě dlouhá a trnitá
cesta a hodně lidí si sáhne na dno svých sil
a možností. Vždyť jak vidíme dnes a denně, je
jednodušší být lehkovážným než odpovědným,
mnohem snáz se neguje, než tvoří a ve světle
ekonomické recese se skeptikům dařilo histo-
ricky a daří i nyní.   
Přitom jedině odpovědností nás všech můžeme
postavit nový základ pro budoucnost a bez vět-
ších šrámů přijmout změny, které nás nejspíš
čekají.
Milí spoluobčané,
přejeme Vám v roce 2012 pevné zdraví, mnoho
štěstí, nezlomnou vůli k dosažení vytčených
cílů a splnění alespoň některých tajných přání
a nadějí. Právě teď a v tuto dobu platí odkaz
a jedna z myšlenek pana prezidenta Václava
Havla: „Naděje je stav ducha, který dává smysl
našemu životu.“           Michal Kortyš, starosta, 

Radomil Kašpar a Vojtěch Stříteský, 
místostarostové

Vážení Litomyšlané,

V Popelčin dvorek se proměnilo
druhé nádvoří litomyšlského
zámku během Barborkových slav-
ností. Ty se na zámeckém návrší
uskutečnily v sobotu 3. prosince
a jejich dozvuky bylo možné navští-
vit i v neděli v muzeu. Návštěvníci
si mohli projít stánky řemeslníků,
občerstvit se, pobavit děti u ohrad
se zvířaty nebo zhlédnout pohádku
Tři oříšky pro Popelku. Nechyběl
ani sníh a navíc se mezi lidmi pro-
plétali čerti, kteří na chvíli „utekli“
z pekla v zámeckém sklepení. 
Akce Barborky na zámku vznikla
opět za spolupráce několika sub-
jektů. Výsledkem byla skvělá účast. Na zámek dorazilo
kolem 1 200 návštěvníků, do pekelného sklepení 1 100
platících osob a do regionálního muzea přišlo 250 lidí.
„Každoročně se snažíme vymyslet akci na Advent. Ten-
tokrát jsme sestavili program na druhý adventní
víkend, který byl určený široké veřejnosti. Zaměřen
byl především na rodiny s dětmi,“ vysvětlila ředitelka
Evropského školicího centra Jana Macková. „Na dru-
hém nádvoří jsme měli ohrádky se zvířátky, v jedné
byly ovečky, v další kozičky a ve velké ohradě dokonce
dva koníci. V kongresovém sále běžela pohádka Tři
oříšky pro Popelku, protože nádvoří vlastně mělo evo-
kovat Popelčin dvůr,“ jmenovala jen některá lákadla,
která na návštěvníky čekala na zámku, kastelánka
Jana Sehnalová a dodala: „Na třetím nádvoří nám
nachumelil Sbor dobrovolných hasičů z Čisté asi dvou-
metrovou vrstvu sněhu.“ V kongresových sálech pak
Naděje a Dům dětí a mládeže Litomyšl zabavily nejen
děti, ale i jejich rodiče tvořením například svíček,
šperků z korálků, vánočních ozdob či hernou. Rovněž
v prostorách kongresových sálů se uskutečnila před-
náška Mgr. Milana Kuchaříka o archeologických nále-
zech na zámeckém návrší spojená s menší ukázkou
ve vitrínách. V divadélku se opět představil rodinný
písničkový kabaret Rozpustilé kratochvíle Vladimíra
Šauera a jeho vnoučat a v kapli zněly koledy v podání
dětského sboru Lilium. Dítka ze sboru Kvítek pak
pro potěšení zazpívala na zámeckém nádvoří.  

Bonus pas Česko-
moravského pomezí3 7 8Město získalo

grant na Vodní valy
Litomyšl
Václavu Havlovi

Litomyšl
moderní historické město

Od ledna do prosince jsou přehledně uvede-
ny akce s termínem konání a přídavným
jménem, který daný podnik charakterizuje.
Dvanáctkrát jinak totiž obsahuje dvanáct pří-
davných jmen, které Litomyšl různě vystihu-
jí. „Jde o marketingový projekt, který
zastřešuje akce roku 2012. Využíváme číslov-
ky 12 v letopočtu a snažíme se projekt pre-
zentovat atraktivním způsobem, abychom se
odlišili a přivedli do Litomyšle návštěvníky.
Snažíme se o prezentaci všech akcí i na webo-
vých stránkách, které umožňují aktualizaci

Ve středu 14. prosince se v zámeckém pivovaru usku-
tečnila veřejná prezentace připravovaných a pro turis-
mus důležitých litomyšlských akcí letošního roku.
Podnikatelé, organizátoři i široká veřejnost se tak
mohli dozvědět více o projektu Litomyšl 12x, včetně
podrobností k některým z akcí, Bonus pasu Česko-
moravského pomezí nebo o balónech nad Litomyšlí.
Komise  pro rozvoj  cestovního  ruchu  ve spolupráci
s komisí pro kulturu a spolkový život se společně
podílely na zrodu projektu Litomyšl 12x jinak. Světlo
světa tak v prosinci spatřil materiál, který zahrnuje
doposud známé akce roku s dvanáctkou na konci.

kalendáře akcí i v průběhu roku,“ vysvětlila
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Michaela Severová. „Každý organizátor si
může vybrat maximálně tři obecná témata,
pod která svoji přepravovanou akci zařadí.
Na webových stránkách města potom bude
v kalendáři poznámka, že se tato akce hlásí
ke konkrétnímu tématu či tématům,“ dodala.
„Tištěný přehled akcí roku 2012 v podobě
brožury by měl být distribuován do okolních
měst, vesnic, ale také na veletrhy,“ upřesnil
starosta Michal Kortyš.    > strana 3

Veřejná prezentace projektů roku 2012
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otevřená radnice

Krátce
Jiří Dudycha v rozhlasovém pořadu Máme hosty:

Sochař Jiří Dudycha opět vystoupil v pořadu Českého
rozhlasu Pardubice „Máme hosty“. O Vánocích, ale
i kostele Boží lásky v Budislavi hovořil společně
s Ing. arch. Janou Vohralíkovou. Pořad byl živě vysílán
20. prosince a je možné jej nalézt v archivu Českého
rozhlasu. 

Nový územní plán města. Nový územní plán
Litomyšl   nabyl   účinnosti   dne  29.   prosince  2011.
V úplném znění je k dispozici na stavebním úřadě,
úřadě územního plánování a na městských webových
stránkách (sekce občan / městský úřad / územní
plánování).

Prezentace památek UNESCO. V úterý 13. pros-
ince proběhla v sídle agentury CzechTourism prezen-
tace dvou destinací UNESCO – zámku Litomyšl
a kostela Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Šlo
v pořadí o šesté odpoledne, věnované představení
památek UNESCO v České republice zástupcům ces-
tovních kanceláří a agentur. 

Žádosti o dotace na činnost či na akci do konce

ledna. Až do konce ledna mohou zástupci spolků,
nadací i sdružení žádat o dotaci z rozpočtu města.
Výši konkrétní dotace schvaluje rada města, případně
zastupitelstvo města na návrh rady města. Věnujte,
prosím, důkladnou pozornost vyplňování žádostí
o dotaci, které jsou ke stažení na webu města (sekce
občan / formuláře). 

Litomyšl na Regiontour 2012. Na brněnském
veletrhu Regiontour, který se koná od 12. do 15. ledna,
naleznete Litomyšl v samostatném stánku svazku obcí
Českomoravské pomezí, ale také v expozici vládní
agentury CzechTourism u pultu Českého dědictví
UNESCO i České inspirace.

Zastupitelé
poděkovali 
Otokaru Karlíkovi

Odbor dopravy 
úřaduje i v pátek
Od 1. ledna rozšířil odbor dopravy Městského úřadu
v Litomyšli na ulici J. E. Purkyně pracovní dobu. Obča-
né budou moci přijít také v pátek, což doposud nebylo
možné. 
„Odboru dopravy, kde je jedna z největších administ-
rativních náplní, se podařilo práci přeorganizovat.
Od 1. ledna má tedy odbor úřední hodiny nově
i v pátek, a to jak dopoledne, tak odpoledne,“ potvrdil
místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský. V pátek
tedy můžete své záležitosti na odboru dopravy vyřizo-
vat od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00.                -bj- 

Zastupitelé města Litomyšle na jednání 13. prosince
poděkovali dnes již bývalému kolegovi, Otokaru Karlí-
kovi, za jeho dlouholeté působení v zastupitelstvu.
Ten se funkce zastupitele vzdal k 31. srpnu. 
Otokar Karlík působil v zastupitelstvu ve volebním
období 2006-2010. Na podzim roku 2006 byl jmenován
oddávajícím a 24. března 2007 oddal první pár snou-
benců. V tomto volebním období byl rovněž členem
školské komise. V následujícím období byl občany ve
volbách zvolen opět, ale po necelém roce ze zastupitel-
stva odešel ze zdravotních důvodů.
Mnozí občané jej znají především jako učitele a ředite-
le místního gymnázia, na kterém působil 13 let či jako
sbormistra Mužského pěveckého sboru Litomyšl.  

Text a foto Jana Bisová

Ze zastupitelstva
ZaM schvaluje znění pravidla rozpočtového provizo-

ria na rok 2012. Rozpočtové hospodaření města se řídí
v době od prvního dne rozpočtového roku
do schválení rozpočtu obce na rok 2012 objemem
výdajů schváleného rozpočtu na rok 2011 ve výši 95 %
z 1/12 celkové rozpočtované částky v každém měsíci.
Toto omezení se nevztahuje na mandatorní výdaje
stanovené zákonem a výdaje odboru rozvoje a investic
u akcí zahájených v roce 2011.

ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy PULA
s.r.o., Litomyšl do průmyslové zóny Benátská na
p.p.č. 2312/14 orná půda o výměře 3 693 m2 v katas-
trálním území Litomyšl. Firma žádá o pozemek
za účelem výstavby firemního sídla na výrobu reklam-
ních předmětů a propagačních materiálů. V první
etapě by byla postavena kancelářská budova, a ta by
se ve druhé etapě rozšiřovala o výrobní plochy.
Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení, který
upřesní velikost prodávaného pozemku a poté bude
prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním geo-
metrickým plánem a projektem. Rezervace pozemku
dle tohoto usnesení do 30. 6. 2012. 

ZaM vydává Obecně závaznou vyhlášku města
Litomyšle č. 06/11, o místním poplatku ze psů.

ZaM schvaluje dodatek č. 3 ke strategickému plánu
rozvoje města Litomyšl pro období 2008-2015, část
Akční plán. 

ZaM vydává Obecně závaznou vyhlášku města
Litomyšl č. 10/11, o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností. 

ZaM schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční
dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné
linkové dopravě mezi Městem Litomyšl a Zlatovánek,
spol. s r.o., Polička, na provozování MHD v roce 2012.
Zálohová dotace ztráty provozu je 2 567 Kč/provozní
den MHD. 

ZaM vydává Obecně závaznou vyhlášku města
Litomyšle č. 05/11, o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše
poplatku na rok 2012 se stanovuje na 500 Kč/poplat-
níka. 

ZaM souhlasí se základními podmínkami
pro poskytnutí nadačního příspěvku na realizaci parku
v lokalitě Vodní valy. Poskytovatelem příspěvku je
Nadace Proměny a schválené podmínky se stanou
nezbytnou součástí smlouvy s nadací v případě
přidělení dotace. 

ZaM schvaluje podání žádosti o dotaci do 28. kola
výzvy z Regionálního operačního programu NUTSII SV,
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst, na realizaci projektu
„Inovace studijních programů podmíněná modernizací
prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli“. Výše dotace může
dosahovat až 85 % z celkových způsobilých výdajů.

ZaM schvaluje podání žádosti o dotaci ze „Státního
fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie“
na projekt „Digitalizace kina Sokol v Litomyšli“ z vyh-
lášeného mimořádného grantu zaměřeného na „tech-
nický rozvoj a modernizaci české kinematografie –
digitalizace kin“. 

ZaM vydává Obecně závaznou vyhlášku města
Litomyšl č. 11/11, kterou se mění OZV č. 01/10, o míst-
ním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené minister-
stvem financí podle jiného právního předpisu. 

Z rady města
Rada města Litomyšle přijala s hlubokým zármut-

kem zprávu o úmrtí bývalého prezidenta Českoslovens-
ka, prvního prezidenta České republiky a velkého
přítele našeho města pana Václava Havla. Rada města
vyjadřuje jménem občanů Litomyšle hlubokou účast
paní Dagmar Havlové a všem dalším pozůstalým.   

RaM vyzývá představitele opozice, aby předložili
alespoň 2 návrhy na jmenování nového člena komise
rady „Redakční rada Zpravodaje Města Litomyšle Lilie“.

RaM bere na vědomí předložený protokol o otevírání
obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „PD Litomyšl - Protipovodňová opatření
na kanalizaci“, vyhotovený v souladu s vydanou řídící
dokumentací. Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabíd-
ku firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5. RaM pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou.

RaM bere na vědomí předložený protokol o otevírání
obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Procesor a příčný podávací
dopravník na palivové dříví - Město Litomyšl“, vyho-
tovený v souladu s vydanou řídící dokumentací. Jako
nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy P&L, spol.
s r.o., Biskupice u Luhačovic. RaM pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy o dílo s touto vybranou fir-
mou.

RaM souhlasí se změnou cen pronájmu Městské
sportovní haly Litomyšl od 1. 1. 2012.

RaM bere na vědomí předložený protokol o otevírání
obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Traktorový návěs - Město
Litomyšl“, vyhotovený v souladu s vydanou řídící
dokumentací a dopis společnosti JV AGROTRADE s.r.o.
ze dne 8. 12. 2011 o opravě nabídkové ceny. Jako
nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy ZD se sídlem
ve Sloupnici, Dolní Sloupnice 134. RaM pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto vybra-
nou firmou. 

RaM schvaluje termíny provozu slavnostního
osvětlení objektů města Litomyšle: - státem uznané
svátky - Velký pátek až Pondělí velikonoční - v den
zahájení festivalu Smetanova Litomyšl až ukončení
festivalu - v den zahájení festivalu Mladá Smetanova
Litomyšl až ukončení festivalu - od začátku adventní
doby do Tří králů pouze soboty a neděle - významné
akce ve městě (na základě žádosti bude povoleno
starostou) Při dlouhodobém provozu slavnostního
osvětlení bude mimo dny státních svátků a festivalové
dny použita menší intenzita osvětlení a osvětlení bude
pouze do 24.00. 

RaM souhlasí s rozsahem jízdního řádu MHD
pro období od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012. RaM souhlasí
se zvýšením žákovského a studentského jízdného MHD
z 80 Kč na 100 Kč u žákovského jízdného a z 200 Kč
na 250 Kč u studentského jízdného.

RaM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zho-
tovitele zakázky „Rekonstrukce ČOV a odkanalizování
místních částí města Litomyšl - Nedošín a Lány“.

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o zprostřed-
kování burzovních komoditních obchodů se
společností FIN-servis, a.s., sídlo Dr. Vrbenského 2040,
272 01 Kladno, na zprostředkování nákupu elektrické
energie na komoditní burze a související činnosti.
Smlouva bude uzavřena do 30. 6. 2012. RaM pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy a ostatních
písemností potřebných k realizaci nákupu elektrické
energie.

RaM vyhlašuje v souladu s Pravidly pro udělování
ocenění Rady města Litomyšle termín na předkládání
návrhů na udělení ocenění Cena purkmistra Laška.
Do 31. ledna 2012 přijímá Městský úřad Litomyšl
návrhy na ocenění osobnosti /osobností, které se výz-
namnou měrou zasloužily o rozvoj Litomyšle, resp.
rozvoj společnosti všeobecně, v oblasti kulturní,
umělecké, sportovní, vzdělávání, veřejné správy, char-
itativní, vědecké nebo ekonomické. Návrh může před-
ložit kterýkoli občan České republiky starší osmnácti
let, resp. občané partnerských měst Litomyšle.
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Město získalo grant na Vodní valy
Město Litomyšl před časem podalo žádost o grant
z nadace Proměny, program Parky / Výzva 2010-2011:
Městský prostor na projekt Nábřeží řeky Loučné v Lito-
myšli – dialog mezi řekou a náměstím. Několikaměsíč-
ní úsilí řady lidí z městského úřadu i místního
občanského sdružení, zejména pak dobrovolné spolu-
pracovnice tohoto sdružení Marcely Boštíkové (ta se
podílela na zpracování žádosti a mnoho dobrovolníků
poté shromáždilo více než 160 vyplněných dotazníků),
se  nakonec  vyplatilo.  V prosinci  na radnici  dorazil
e-mail s kladným vyjádřením. Nejúspěšnější byla právě
Litomyšl. 
Nadace Proměny obdržela v grantové výzvě s podtitu-
lem Městský prostor celkem 52 projektů z 50 měst
v České republice. V prvním kole grantového řízení
nadace posuzovala celkový projektový záměr žadatele:
cíl projektu, jeho zasazení do kontextu rozvoje města,
současné i plánované využití řešeného veřejného pro-
stranství, zapojení veřejnosti do projektu i dalšího
využívání prostoru. „S radostí Vám oznamuji, že Vaše
město se svou žádostí uspělo, a s nadační podporou
tak bude moci realizovat předložený projektový
záměr,“ sdělila v dopise starostovi Litomyšle ředitelka
nadace Gabriela Navrátilová a dodala: „Věřím, že

s podporou nadace se v Litomyšli podaří uskutečnit
další z řady ojedinělých proměn.“ 
Projekt Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli – dialog mezi
řekou a náměstím bude řešit prostor Vodních valů,
včetně obou nábřeží Loučné. Peníze přispějí na kulti-
vaci zájmového území, doplnění zeleně, obnovu
a doplnění dětského hřiště. Orientační náklady jsou
30 milionů Kč, přičemž přislíbený grant je 25
milionů Kč. Na základě společného jednání města

a nadace bude projednán podrobnější harmonogram
projektu a jeho náležitosti. „Bude vypsáno výběrové
řízení na dodavatele projektové dokumentace, která
bude konkrétně řešit toto území,“ prozradil další krok
vedoucí oddělení rozvoje odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Litomyšl Antonín Dokoupil. Samotná
realizace projektu by mohla začít v roce 2016. 
Nadace Proměny poskytuje nadační příspěvky na pod-
poru projektů v rámci dvou grantových programů:
Parky a Zahrada hrou. Základním posláním obou pro-
gramů je rozvíjet životní prostředí měst, podporovat
tvorbu veřejného prostoru v dialogu s veřejností a šířit
osvětu v souvisejících tématech. Konkrétní podmínky
pro získání podpory vypisuje nadace formou granto-
vých výzev. Nadace Proměny podporuje projekty
zaměřené na městskou krajinu. Pomáháme zakládat
a udržovat veřejnou zeleň, proměňujeme zanedbaná
a opuštěná místa v prostor pro život, poskytujeme
nové možnosti pro jejich využití a motivujeme tak děti
i dospělé k aktivnímu využití volného času a relaxaci
v městské zeleni. Podněcuje k tvůrčímu a současně
ohleduplnému využívání veřejných prostranství, Cílem
nadace jsou pozitivní proměny měst a zvyšování kvali-
ty života jejich obyvatel.                              Jana Bisová

Veřejná prezentace projektů roku 2012

Nový územní plán města byl schválen
Poslední možnost vyjádřit se k připravovanému územ-
nímu plánu Litomyšle měli občané 30. listopadu
na veřejném projednávání. To se uskutečnilo v zámec-
kém pivovaru za přítomnosti zástupců zhotovitele
z ateliéru Architekti Hrůša & spol. i pracovníků odbo-
ru výstavby a územního plánování Městského úřadu
Litomyšl. Odpovídali na dotazy ohledně trasování R35,
ale i ke konkrétním parcelám. 
„To, co je v územním plánu podstatné, se odehrává
ve vlastním městě a bezprostředním okolí. Obce
ve správním území Litomyšle tak mají zvláštní režim,
ale nejsou tam plánované zásadní změny,“ uvedl
Ing. arch. Vít Zenkl z ateliéru Hrůša a spol. Popsal rov-
něž plánovanou novou zástavbu i plochy pro průmysl.
Mezi nejrozsáhlejší rozvojovou lokalitu patří v územ-
ním plánu Lány. „Další větší plocha je na východě
Zahájí v návaznosti na stávající výstavbu. Charakter
kolektivní výstavby je nad sídlištěm Vertex
a za nemocnicí,“ upřesnil Zenkl. V okolních obcích,
jako je Pohodlí, se počítá s novou plochu pro bydlení
formou rodinných domů nebo usedlostí. Na Nové Vsi je
rozšířena možnost zástavby o usedlosti, jinak zde větší
rozvoj není v plánu. Malá plocha pro zástavbu je
i na Pazuše, Suchá je stabilizována v současném rozsahu.

V Kornicích je možné rozšíření na jižním okraji,
na severním bude možné stavět usedlosti. S výrobou
a skladováním se počítá v současné průmyslové zóně
Svitavská, která je v územním plánu upravena v rozsa-
hu. Z důvodu pohledového se zkracuje. Průmysl je
dále v návaznosti na areál Vertexu a zároveň jižně
od této fabriky. „Od Husovy čtvrti je tato plocha oddě-
lena pásem zeleně,“ upřesnil architekt. Plánovanou
průmyslovou zástavbu najdeme rovněž na Pohodlí
v prostoru, který dřív sloužil jednomu vysílači. Zakres-
lena je také v Kornicích. 
Nový územní plán samozřejmě obsahuje i tolik disku-
tovanou rychlostní komunikací R35. „Ta je jedinou
věcí, u které se v časovém horizontu zpracování územ-
ního plánu nepodařilo získat rozhodnutí Pardubické-
ho kraje. Tudíž je pro R35 vymezen koridor jako
územní rezerva ve dvou variantách,“ sdělil Vít Zenkl
a dodal: „V celém procesu přípravy územního plánu
jsme připravovali napojení města z plánovaných výpa-
dovek (Janov a Řídký). Vlastní napojení Litomyšle ne.
Jsou zde ale dvě rezervy pro případné napojení –
v lokalitě Strakovská jako jednostranné napojení prů-
myslové zóny a v území Na Lánech. Vlastní řešení R35
bude až po rozhodnutí Pardubického kraje.“ V této

záležitosti je město připraveno bránit své zájmy a volit
taková opatření, aby stav krajiny byl zasažen co
nejméně. 
Na základě posledních připomínek, vzešlých z veřejné-
ho jednání, došlo k dopracování územního plánu. Ten
byl 13. prosince předložen zastupitelstvu města, které
jej odhlasovalo. Nový územní plán však není neměnný
dokument. V průběhu jeho platnosti bude možné
případné oprávněné změny zapracovat, například ty,
vzešlé z trasování R35.              Text a foto Jana Bisová
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Příchozí  projevili  zájem  o více  informací  například
k prezentaci ředitele Smetanovy Litomyšle o.p.s. Jana
Pikny, který představil Gastronomické slavnosti Mag-
daleny Dobromily Rettigové. „Kladli jsme si otázku, jak
udržet turistu v Litomyšli přes noc a přišli jsme na to -
„opít ho“. Vznikly tak gastronomické slavnosti, jejichž
záměrem je udržet turistu v Litomyšli celý týden, aby
mohl  jíst  a pít,“  vysvětlil  Jan  Pikna.  Podle  jeho slov
v Pardubickém kraji taková akce dosud není a lito-
myšlské slavnosti mají být nadregionální. „Gastrono-
mické slavnosti M. D. Rettigové by měly být určeny jak
pro odborníky, tak pro laiky. Účastnit by se měli známí
kuchaři i gastro školy,“ upřesnil ředitel. Slavnosti jsou
prozatím naplánované na týden od 14. do 17. května
a zahrnovat by měly nejen menší odpolední a večerní
akce ve spolupráci s místními restauracemi, které by
vařily podle M. D. Rettigové či v jejím duchu, ale také
soutěž hotelových škol, promítání filmů s gastro
tématikou na zámku, výstavu v regionálním muzeu
i koncert. Vrcholem pak bude Gastrofest s průvodem,
stánky restaurací i hotelových škol, stanem pro pre-
zentaci rodinných receptů. K ochutnání by byly místní
a regionální produkty i produkty partnerských měst.

„Jsme  již  domluveni  s protagonisty  pořadu  Kluci
v akci, kteří by akci moderovali,“ doplnil Jan Pikna.
Završením celé akce se pak má stát nedělní oběd
na náměstí – nedělní husička. „Potřebovali bychom
ovšem pomoci, protože akce je pouhý měsíc před Sme-
tanovou Litomyšlí. Prosíme proto všechny, kteří by se
chtěli nějakým způsobem zapojit, aby přispěli k tomu,
že se Litomyšl stane pojmem i v oblasti gastronomie,“
vyzval na závěr prezentace Pikna. 
Další představenou akcí byla První lázeňská sezóna
v Litomyšli. „Litomyšlí jsem okouzlen dodnes a chtěl
bych to všem sdělovat. Jak tak střídám místa a pak při-
jedu do Litomyšle, jsou to pro mě lázně. Litomyšl je
vlastně lázeňská,“ jal se vysvětlovat nápad Jaroslav
Vencl, majitel baru Na sklípku a pokračoval: „Litomyšl
by byla prvními lázněmi ducha.“ Zahájení lázeňské
sezóny se uskuteční od 28. dubna do 1. května
na zámku, ale také v ulicích, vedoucích od máchadla
až k Savitaru. Neměla by chybět muzika, lázeňští švi-
háci, lehátka a vše, co k tomu patří. Ovšem Lázně Lito-
myšl by se neměly omezovat pouze na několik dní, ale
být celoroční záležitostí. „V první řádě jde o trávení
volného času, aby zde měl turista nějakou náplň, tedy
lázeňská Litomyšl aktivní. Druhý rozměr je kulturní

a třetím jsou lázně pro oko. Chceme upozornit
návštěvníka, že třeba i v listopadu se může jít podívat
na Nový kostel, nábřeží Loučné atd.,“ uvedla Marie
Venclová. 
Prezentace marketingového manažera Českomorav-
ského pomezí Jiřího Zámečníka, který představil pro-
jekt, nazvaný Bonus pas, zaujala především přítomné
podnikatele. Ti mohou zapojením získat návštěvníky,
oplátkou za poskytnutou slevu. Zajímavá byla i infor-
mace Petra Kováře o horkovzdušných balónech. „Lito-
myšl stojí za to vidět z vrchu,“ charakterizoval nápad
Kovář, který bude provozovat lety balóny nad Smeta-
novým rodištěm.   
Smyslem veřejné prezentace však nebylo pouhé sezná-
mení s akcemi roku 2012. „Je výborné, že při těchto
prezentacích vznikají nové nápady. V to jsme při orga-
nizaci setkání doufali a podařilo se,“ uvedla Michaela
Severová. „Chtěli jsme předvést veřejnosti projekt
Litomyšl 12x jinak, ale také dát prostor i spolkům
a organizacím, aby své akce prezentovaly samy. Chce-
me, aby lidé byli informováni a mohli se třeba k akcím
přidat,“ řekl Michal Kortyš a dodal: „Takovouto akci
děláme poprvé a určitě ne naposledy.“

-bj-

Jedna z možných podob proměny Vodních valů
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Změny cen a poplatků v roce 2012
Od 1. ledna došlo ke změně cen některých poplatků:
Vodné a stočné

Poslední úprava cen vodného a stočného v městě
Litomyšli proběhla k 1. 8. 2009. Ceny byly radou
města schváleny pro vodné i stočné na 22,94 Kč bez
DPH. Od té doby probíhá navyšování pouze v důsled-
ku zvyšování snížené sazby DPH. K tomu dojde
i od 1. 1. 2012, kdy bude sazba zvýšena o 4 %.
Pro občany tedy dojde ke zdražení vodného i stočného
o cca 0,90 Kč na celkem 52,30 Kč/m3. Zvýšené platby
tedy nebudou příjmem ani provozovatele sítí ani
Města Litomyšle, ale státu. I tak bude v Litomyšli cena
vodného a stočného v porovnání s celostátními údaji
na spodní hranici.
Parkovné

Rada města Litomyšle stanovila ceník zpoplatněného
stání pro rok 2012. Položky proti úrovni roku 2011
nebyly zvýšeny, neboť tyto příjmy nejsou zatíženy
DPH. V rámci placení jednorázových plateb je
pro první hodinu stání ponechána sazba 10 Kč
a pro každou další 30 Kč. Základní permanentka bude
prodávána za 1 000 Kč a zlevněná pro vlastníky nemo-
vitostí a osoby s trvalým pobytem ve zpoplatněných
zónách za 500 Kč. Připomínáme, že v loňském roce
byla rozšířena zóna zpoplatněného stání o ulici R. Stří-
teského. Rada města zároveň uložila Městské policii
Litomyšl zajistit intenzivnější kontrolu placení par-
kovného ve zpoplatněných zónách centra města.
Poplatek za komunální odpad

Výše poplatku se podle obecně závazné vyhlášky, kte-
rou schválilo zastupitelstvo města, stanovuje na 500
Kč/poplatníka. Oproti roku 2011 dojde ke zdražení
o 20 Kč, které v podstatě pokrývá pouze zvýšení odvo-
du DPH státu vlivem zvýšení sazby DPH z 10 na 14 %.

Opět se tedy nejedná o zvýšené příjmy města ani pro-
vozovatele systému. Společnost LIKO Svitavy bude
za každého občana fakturovat Městu Litomyšl částku
cca 588 Kč. Rozdíl 88 Kč/občana mezi platbami
za odvoz a výběrem poplatku město financuje z příj-
mů za tříděný odpad, které se trvale ve městě drží
na vysoké úrovni s celkovým objemem cca 2,2 mil Kč.
Přestože se všeobecně očekává změna zákona, která
maximální použitelnou výši poplatku za komunální
odpad násobně zvýší, bude platit i nadále, že se třídě-
ní odpadu bude vyplácet nejen Městu Litomyšl, ale
i jeho občanům.
Nájemné v městských bytech

Pro rok 2012, vzhledem k nízké míře inflace, pone-
chala rada města úroveň nájemného v základním
bytovém fondu města ve výši 40 Kč/m2/měsíc. Kromě
toho je ponechána možnost pro nejnižší příjmové
kategorie nájemců do celkového příjmu domácnosti
do 1,5 násobku životního minima zažádat o tzv. sníže-
né nájemné ve výši 25 Kč/m2/den. Žádost musí být
posouzena odborem sociální péče hlavně vzhledem k
možnosti čerpání příspěvků na bydlení a po roce musí
být přehodnocena a prokázána její oprávněnost. Podle
podkladů, zpracovaných odborem místního a silniční-
ho hospodářství a odborem sociální péče, není tato
skupina obyvatel schopna platit nájemné základní
a podle nových pravidel nemá většinou ani nárok
na příspěvky na bydlení.
Tato úroveň neplatí pro objekty bytových domů v ulici
Z. Kopala, kde je nájemné nastaveno dle pravidel sta-
novených při obsazování bytů a nájemné je vyšší než
uvedená hranice 40 Kč/m2/měsíc.

Pavel Jiráň,
vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

Zastupitelé odhlasovali 
novou vyhlášku o rušení nočního klidu 

Zastupitelé 13. prosince schválili nové znění vyhlášky
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Platná je od 1. ledna a nově zahrnuje restaurační před-
zahrádky i pohostinská zařízení ve vnitřních traktech
domů. Potřeba řešit tuto problematiku byla vyvolána
situací kolem jednoho z místních barů, který je provo-
zován právě v uzavřeném prostoru obytné zástavby. 
"Vyhláška rozšiřuje oblast činností, které se budou
regulovat. Jedná se o provozovny, které ke své činnos-
ti využívají reprodukovanou a živou hudbu. Speciálně
je upravena činnost předzahrádek," uvedl tajemník
Městského úřadu Litomyšl Bohuslav Pulgret. Starosta
města Michal Kortyš k tomu dodal: „Návrh vyhlášky
jsme předložili rovněž komisi cestovního ruchu, která
o něm hlasovala.“ Obecně závazná vyhláška tak vyme-
zuje  činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek,
být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku: rušení nočního klidu, používání
hlučných strojů, přístrojů a zařízení, pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kul-
turních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték
s využitím živé i reprodukované hudby, konaných

na venkovním prostranství, činnost provozoven
s veřejnosti přístupnou hudební produkcí v podobě
živé a reprodukované hudby a v neposlední řadě také
provoz restauračních předzahrádek, zahradních res-
taurací, letních zahrádek a obdobných zařízení. S při-
pomínkami ke znění vyhlášky vystoupil zastupitel
Radek Pulkrábek, který uvedl: „Zavádí se plošný
zákaz. Máme možnost regulace po ulicích, podle kon-
krétních stížností. Tam, kde problém není, by se to
zavádět nemělo.“ Zastupitel dále vznesl podezření, že
v takto vypracované vyhlášce lze vidět pochybení a že
by se jí město mělo dále zabývat. „Vždy budou dvě
strany – jedna spokojená, druhá nespokojená. Vyhláš-
ka by ale měla platit pro všechny stejně, ne že
pro jedny bude vymezena doba do 2 hodin ráno
a u druhých půlnoc,“ reagovala zastupitelka Petra
Benešová. 
Nová vyhláška určuje časy ukončení hudebních pro-
dukcí u běžných restauračních zařízení, ale specifiku-
je také časy u předzahrádek na otevřených veřejných
prostranstvích a ve vnitřních traktech. To původní
vyhláška vůbec neřešila. „V památkové rezervaci

města jsou provozovatelé provozoven povinni ukončit
veřejnosti přístupnou hudební produkci v podobě živé
a reprodukované hudby v pátek, sobotu a ve dnech,
po kterých následuje státem uznaný den pracovního
klidu do 2. hodiny ranní následujícího dne. Ve zbýva-
jících dnech do 24.00 hodin. V památkové rezervaci
města jsou povinni provozovatelé restauračních zaří-
zení, kteří provozují restaurační předzahrádky, letní
zahrádky a obdobná zařízení na otevřených veřejných
prostranstvích, ukončit provoz těchto restauračních
předzahrádek, letních zahrádek a obdobných zařízení
do 24.00 hodin. Provozovatelé restauračních zařízení,
kteří provozují restaurační předzahrádky, letní
zahrádky a obdobná zařízení umístěná v uzavřených
prostorech existujících staveb ukončit provoz těchto
restauračních předzahrádek, letních zahrádek
a obdobných zařízení do 22.00,“ píše se v dokumentu,
který rovněž obsahuje jiný časový interval, omezující
používání například sekaček, cirkulárek nebo motoro-
vých pil o nedělích a státních svátcích. Nově se jedná
o dobu od 6.00 do 16.00 (původně 12.00-22.00).

-bj-

Jaké jsou výsledky
revize hřišť?
Ke konci minulého roku byla provedena technická
kontrola herních prvků na dětských hřištích a kontro-
la sportovišť odbornou firmou. Revizní technik zkon-
troloval celkem 52 herních prvků. Výsledkem je
zpráva, která rozděluje dané prvky do čtyř kategorií. 
V kategorii A, bez závad, je 22 sestav, 19 sestav je
v kategorii B, vyhovujících, a ve skupině C je 5  pro-
blémových prvků. Jedná se o hřiště na letním stadio-
nu, Na Lánech, Pazuše, na Fügnerově ulici (2 prvky).
Ovšem je zde dalších 6 prvků, které byly zařazeny
do skupiny D. Jsou provozu neschopné, nebezpečné
a je nutné jejich okamžité odstranění, popřípadě
zamezení užívání. Jde o stará a opotřebovaná zaříze-
ní, ale také o prvky, které  si vyrobili občané svépomo-
cí. Z těchto důvodů nesplňují požadované normy.
Jedná se o dětská hřiště v Pazuše, Nedošíně a Fügne-
rově ulici a na Husovce - tyto herní prvky budou
odstraněny.  
V případě sportovních hřišť se v minulosti revize nedě-
laly. Nyní se zkontrolovalo 68 herních zařízení. Stav
hřišť většinou nebrání jejich provozu, poškozená herní
zařízení je možné opravit či vyměnit. Čtyřiačtyřicet
zařízení je provozuschopných a bez závad, u dalších 24
byly zjištěny drobné závady, které jsou pracovníci
Městských služeb Litomyšl schopni odstranit sami,
např. zakoupením nových desek na basketbal.
Některá ze sportovních hřišť jsou však podle zprávy
revizního technika evidentně nevyužívaná. Revizní
technik navrhuje zvážení jejich další využitelnosti
a naopak zaměření se na lokality hojně navštěvované.
Touto problematikou se bude v letošním roce zabývat
komise pro sport a tělovýchovu.          Zdeněk Kocman

Výběrové řízení na rekonstrukci ČOV opět vypsáno 
Město Litomyšl již podruhé vyhlásilo výběrové řízení
na dodavatele zakázky „Rekonstrukce ČOV a odkana-
lizování místních částí města Litomyšl – Nedošín,
Lány. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
95 milionů Kč bez DPH plus rezerva na pokrytí
nepředvídatelných událostí ve výši 6 153 tisíc 654 Kč
bez DPH. Uchazeči mohou své nabídky předkládat
do 9. ledna. 
První výběrové řízení město zrušilo z důvodu možné
zmatečnosti. Řada firem totiž vznesla upřesňující
dotazy k projektové dokumentaci a zadání soutěže.
Otázek a následných odpovědí bylo tolik, že to vedlo
k nejasnostem či nejednoznačnostem. Město tedy
nechalo projektovou dokumentaci dopracovat, aby

k podobnému problému při druhém vyhlášení výbě-
rového řízení nedošlo. Předmětem veřejné zakázky je
tedy v prvé řadě rekonstrukce čistírny odpadních
vod, která je navržena jako mechanicko-biologická
na jedné kanalizaci, se systémem aktivace s nitrifika-
cí (aerobní proces, při němž probíhá oxidace dusíka-
tých látek) a denitrifikací. Součástí rekonstrukce
bude i přebudování kalového hospodářství. Současná
kapacita ČOV je 36 250 EO (počet ekvivalentních oby-
vatel), z toho stávající využívaná kapacita činí 18 150
EO a po realizaci projektu se počítá s 28 000 EO. Další
součástí projektu je dostavba kanalizačního systému
(odkanalizování místních částí Nedošín a Lány).
Odpadní vody z těchto částí budou svedeny na stáva-

jící ČOV Litomyšl. V místní části Nedošín bude vybu-
dována oddílná splašková kanalizace včetně dopro-
vodných prvků, vytvářející kompletní stokovou síť.
Celková délka budovaných stok je 3 934,9 m včetně
234 m přípojek. V místní části Lány je řešena část
kanalizace jako jednotná s odlehčovací komorou,
druhá část stokového systému je řešen jako kanaliza-
ce splašková se zachováním stávající likvidace dešťo-
vých vod. Celková délka budovaných stok je 2409,5 m
včetně 282,5 m přípojek. 
Vyhodnocení předložených nabídek se uskuteční
v lednu. Samotné práce by měly začít v březnu, pláno-
vané dokončení je stanoveno na listopad 2013. 

-bj-
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Změna ohlašovacích povinností podle
zákona o odpadech pro podnikatele

Pokud vznikne podnikateli ohlašovací povinnost
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění, je třeba hlášení podat v elektronické podobě
prostřednictvím ISPOP (Integrovaný systém plnění
ohlašovacích povinností). Hlášení již nebude možné
podávat v tištěné podobě ani zasílat v elektronické
podobě přímo na Městský úřad Litomyšl. 
Tyto změny vyplývají ze zákona č. 25/2008 Sb., o inte-
grovaném registru znečišťování životního prostředí
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povin-
ností v oblasti životního prostředí a o změně někte-
rých zákonů, v platném znění. Podrobnější informace,
postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povin-
ností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012

je možno najít na internetových stránkách města
(www.litomysl.cz / Občan / Městský úřad / Formuláře
MěÚ).                                             Alexandra Pandulová,

odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl

Cena tepla se zvyšuje

Společnost EVČ s.r.o. Pardubice, která je provozovate-
lem tepelného zařízení v majetku Města Litomyšl,
s ohledem na neustále se zvyšující ceny vstupů, zejmé-
na zemního plynu, touto cestou informuje o zvýšení
cen tepla.
Již během roku 2011 docházelo k zvyšování pracovní
složky ceny tepla vlivem zvýšení cen zemního plynu.
Tuto cenu částečně kompenzuje skutečnost, že prů-
měrné roční teploty byly vyšší oproti roku 2010. V sou-
ladu s nově platnou legislativou se zvyšuje sazba DPH
z 10 na 14 %, což má za následek další zvýšení nákladů
na teplo. I přes tento nárůst však ceny tepla vyrobené
ze zemního plynu odpovídají celorepublikovému prů-
měru. V případě, že by došlo během roku 2012 k pokle-
su cen vstupů, bude EVČ s.r.o. samozřejmě reflektovat
tuto změnu do cen tepla.
Zatímco pracovní složka ceny tepla je závislá
na cenách vstupů, tak základní složku ceny tepla
pro rok 2012 společnost EVČ s.r.o. nebude po dohodě
s Městem Litomyšl navyšovat a ponechá ji ve stejné
výši, jako v roce 2011, přestože podle smlouvy mohla
být navýšena o inflaci.                                   Pavel Jiráň,

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

Vývoj ceny složky za odebraný zemní plyn od společnosti RWE
Energie, a.s.

Výplata sociálních
dávek na úřadu práce
K 1. lednu 2012 došlo k řadě změn v sociální oblasti,
především u výplaty sociálních dávek. V platnost vstou-
pil nový zákon, který výplatu veškerých sociálních
dávek převádí z obcí na Úřad práce České republiky. 
Jedná se především o dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzn. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení
a dávky mimořádné okamžité pomoci. Dále přechází
agenda dávek pro zdravotně postižené. Těmi se nově
rozumí příspěvek na mobilitu a příspěvek na zdravotní
pomůcky. Tyto dvě dávky od ledna nahrazují dosavad-
ních osm dávek, o něž mohli žádat zdravotně postiže-
ní občané. 
V této oblasti bude úřad práce nyní administrovat
i vydávání průkazu mimořádných výhod. Úřad práce
bude zajišťovat i agendu související s příspěvkem
na péči a organizaci veřejné služby. Úředníky, kteří
zajišťují výplatu dávek, a další zmiňované agendy
najdete od 1. ledna v původních prostorách v budově
na ul. J. E. Purkyně 918, Litomyšl, I. patro.

Jiří Brusenbauch,
ředitel Kontaktního pracoviště Litomyšl

Od ledna 2012 čekají cestující změny autobusových
jízdních  řádů.  První  mimořádná  změna  vstoupila
v platnost na Nový rok a týká se převážně východní
části Pardubického kraje, konkrétně Orlickoústecka
a Svitavska. Úpravy doznají také jízdní řády na Pardu-
bicku a Chrudimsku, a to od 8. ledna. Aktuální jízdní
řády platné od 1. 1. 2012 a 8. 1. 2012 jsou zveřejněny
na webových stránkách www.oredo.cz od silvestrovské
soboty. Organizátor regionální dopravy, společnost
Oredo, požádal také starosty obcí, aby o mimořádných
změnách informovali občany.
Podle společnosti Oredo dochází k úpravě časových
poloh a tras některých spojů. Do nového jízdního řádu
byly zapracovány i závažné připomínky ze strany obcí
a cestujících, které se vyskytly po spuštění nového
dopravního systému. Rovněž jsou zahrnuty podněty,
které se řešily na jednáních náměstka hejtmana,

zodpovědného za dopravu, dopravní obslužnost
a investice Jana Tichého s představiteli samospráv
spadajících pod obce s rozšířenou působností. 
V současnosti společnost Oredo průběžně vyhodnocu-
je provoz nového dopravního systému. Další úpravy
jízdních řádů připravuje k 4. 3. 2012. Starostové
mohou posílat připomínky a podněty na úpravu jízd-
ních řádů do 15. 1. 2012. Poté dojde k vyhodnocení
a zapracování oprávněných požadavků do jízdních
řádů. 
Podle nových jízdních řádů se v Pardubickém kraji
začalo jezdit od 11. 12. 2011 poté, co celý systém veřej-
né dopravy prošel optimalizací.

Magdalena Navrátilová,
tisková mluvčí Pardubického kraje

(O jízdních řádech se můžete dočíst také
na www.litomysl.cz v sekci Aktuality.)

Od Nového roku platí mimořádná změna
jízdních řádů autobusů

Zpoždění, přeplněné autobusy 
i nesmyslnost některých linek

Idea Pardubického kraje vrátit cestující do autobusů
se po 11. prosinci, kdy začal platit nový jízdní řád, zdá
mnohým jako špatný vtip. Úsměv zamrzá i při slovním
spojení „optimalizace veřejné dopravy“. Společnost
Oredo, která pro Pardubický kraj optimalizaci připra-
vovala, zřejmě dostatečně nepochopila samotný pojem
optimalizace. Ten znamená „proces výběru nejlepší
varianty z množství možných jevů“. Na výběr nakonec
nemají cestující. S platností nových jízdních řádů totiž
přišel zmatek, zpoždění, přeplněné autobusy a v nepo-
slední řadě nemožnost se do či z některých míst vůbec
dostat. Majitelé automobilů tedy rozhodně do autobu-
sů neusednou a důchodci či malé děti mají smůlu.
Chůze je prý ale zdravá. Ovšem, nutno přiznat, že
jsou i spokojení cestující, kterým nové jízdní řády
vyhovují. 
Na problematiku veřejné dopravy se dostalo i na pro-
sincovém jednání Zastupitelstva města Litomyšle.
Vystoupil zde bývalý zastupitel a poslanec Mgr. Václav
Nájemník. „Dočetl jsem se v novinách a mluvil jsem se
spoustou lidí, že Pardubický kraj je, co se týče veřejné
dopravy nejhorší. Má nejvíce osekanou dopravu. Lidé
se těžko dostávají třeba do práce, k lékaři… Někteří se
například nedostali domů,“ uvedl Václav Nájemník.
Spokojený není ani s omezením počtu vlaků na trati
Litomyšl – Vysoké Mýto. Zastupitelka Dana Kmošková
se připojila se svými osobními zkušenostmi, které rov-
něž nebyly pozitivní. „Měla jsem jet do Svitav a auto-
bus přijel s více než pětadvacetiminutovým zpožděním
a „natřískaný“. Jela jsem do Dolního Újezdu a autobus
opět dorazil se zpožděním půl hodiny, protože jede až
z České Třebové. Opět přijel přeplněný. Malé, velké
děti, dospělí stáli namačkaní na dveřích, na scho-
dech… Nehledě na to, že ceny šly nahoru, ale poskyto-
vané služby dolů,“ uvedla Dana Kmošková a dodala:
„Chtěla bych za sebe, za rodinu i občany požádat, aby
Oredo zasedlo a něco s tím udělalo.“ 
Ovšem s Oredem je někdy těžká řeč. „Řadu našich při-
pomínek neakceptovali, v některých případech nám
ale vyhověli. Jistě, mohli jsme požadavky vznést, ale
obecně jsme neměli velkou možnost jízdní řády sku-
tečně ovlivnit. Není se co divit, že již nyní máme řadu
nových podnětů,“ řekl místostarosta Litomyšle Voj-
těch Stříteský a dodal: „Oredo dopravu totálně „pře-
kopalo“, některé spoje ořezali, někde je naopak
navýšili tak, že nejspíš nebudou mít zákazníky.
Někde si lidé změny pochvalují, ale více je těch
nespokojených. Doporučení Oreda a Pardubického
kraje, aby lidé změny sledovali na internetu a orien-
tovali se ve změti jízdních řádů a jejich průběžných
aktualizacích, budí rozpaky. Vždyť autobusy využívá
i mnoho starších lidí a ti doma obyčejně počítač
nemají a v menších obcích „íčka“ nejsou. Jsou lidé,
kteří v tom, „kdy to vlastně jede“, mají „hokej“ ještě
dnes.“ Pokud to bylo možné, pomohlo si město samo,
třeba novým spojem MHD na Suchou a Pazuchu.

„Máme ale i smutné informace o tom, že děti jezdí
na vyučování pozdě, a dokonce v jedné z okolních
škol za to dostávají neomluvené hodiny. Nepochopi-
telný je rovněž nezájem zainteresovaných o velmi
využívanou ranní linku do Pardubic. Několik let jsem
tímto spojem průběžně jezdil i já. V Litomyšli o půl
sedmé ráno doslova praská ve švech a lidé tak raději
jezdí automobily. Navrhovali jsme, aby byl spoj posí-
len, ale nakonec jsme rádi, že se v novém jízdním
řádu vůbec udržel. Pan hejtman nám sdělil, že zde
máme nová spojení na Českou Třebovou a do krajské-
ho města z ní můžeme dojíždět vlakem. Pokud pomi-
neme delší čas strávený ve veřejné dopravě (autobus
z Litomyšle do České Třebové a následně vlak z České
Třebové do Pardubic), nejde si nevšimnout odlišných
cen. Pokud nemáte slevy, činí rozdíl téměř 50 %,“
uvedl Vojtěch Stříteský. 
„Chceme všechny poznatky sepsat. Potřebujeme ale
znát konkrétní problémy a návrhy, abychom o nich
mohli jednat,“ sdělil starosta Litomyšle Michal Kortyš.
Své připomínky proto zasílejte na e-mail: jaromir.dra-
bek@litomysl.cz.
Věřme, že zvítězí zdravý rozum a lidé o víkendech
nebudou nuceni sedět doma, protože nový jízdní řád
jim jinou možnost nedává. Věřme, že nebudeme pot-
kávat podél silnic děti a studenty, kteří se snaží
„dopravit“ domů, protože se nedostali do přeplněného
autobusu nebo jim prostě žádný nejede. Věřme, že se
tito žáci a studenti dostanou včas do školy, aniž by při-
cházeli pozdě na vyučování nebo se museli hodinu
potulovat městem. Věřme, že autobusy pojedou
i do vesnic, které jsou pro optimalizovanou dopravu
ztrátové. Věřme, že snížení počtu vlaků mezi Litomyš-
lí a Vysokým Mýtem nepovede k postupné likvidaci
tratě.                                                                                 -bj- 

Hledáme dobové
dokumenty
Vážení spoluobčané!
Pro výstavu o Miroslavu Horníčkovi hledáme dobové
dokumenty, fotografie a jiné památky, vztahující se
k jeho působení v Litomyšli.       za pracovníky Státního 

zámku Litomyšl kastelánka Jana Sehnalová
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Rok 2012 rokem Pernštejnským
Rok 2012 bude rokem Pernštejnským. Rozhodl tak
Národní památkový ústav (NPÚ) po vyhodnocení
loňského Rožmberského roku. Setkání, seznamující
s tímto projektem NPÚ, se uskutečnilo 2. prosince
na litomyšlském zámku. Zde se sešli zástupci krajů,
obcí a institucí, které se nacházejí na území býva-
lých pernštejnských dominií. 
Pernštejnové navazují na Rožmberky, jejichž loňský
rok přivedl ke vzájemné spolupráci s Národním
památkovým ústavem řadu dalších institucí, kraje
i obce. „Ukázal se přínosnou cestou k prezentaci
a zapojení památek do cestovního ruchu, a proto
vznikla myšlenka pokračovat dalšími šlechtickými
roky na území České republiky,“ uvedla PhDr. Anna
Matoušková, náměstkyně ministra kultury. „Navr-
hovaný projekt by měl být několikaletým seriálem,
který by v jednotlivých krajích České republiky
představil konkrétní šlechtické rody a významné
výsledky jejich působení na všestranný rozvoj. Pro-
jekt je zacílen jak na odborníky, tak na širokou
veřejnost,“ upřesnila generální ředitelka Národního
památkového ústavu Ing. arch. Naděžda Goryczko-
vá. 
Během letošního roku se tedy uskuteční nejen
odborná kolokvia, ale také výstavy, komentované
prohlídky, workshopy, doprovodné kulturní, zážit-
kově turistické a populárně naučné akce. „Projekt je
rozdělen na dvě části, co se týče věcného naplnění.
Stěžejní bude výstava v Praze a regionální aktivity.
Předpokládáme rovněž tisk průvodce,“ uvedl ředitel
odboru památkové péče ministerstva kultury
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. Výstava bude koncipovaná
jako prezentace každodenního života šlechty
v období pozdního středověku a raného novověku.
Budou přiblíženy významné milníky v životě šlechti-
ců a šlechtičen: narození, sňatek, vojenská a politic-
ká kariéra, smrt. Představení šlechtické
každodennosti bude doprovázeno konkrétními pří-
běhy pánů z Pernštejna. Mezi regionální akce pak
patří například oblíbená Hradozámecká noc, putov-
ní výstava, která se uskuteční v Pardubicích, Lito-
myšli, Prostějově a Tovačově, Pernštejnské slavnosti
v Pardubicích, Pochod přes tři hrady v Liticích a řada
dalších. Důležitou akcí bude bezesporu festival
Smetanova Litomyšl. „Celý festival má podtitul
Pocta Pernštejnům. Jeden samostatný koncert by
měl nést stejný název,“ potvrdil ředitel Smetanovy
Litomyšle o.p.s. Jan Pikna dodal: „Nabízíme při té
příležitosti uspořádání stěžejní akce.“ Pochopitelně
se zapojí také zámek, který na místě původního
hradu nechal postavit nejvyšší kancléř Království
českého, Vratislav z Pernštejna. Kompletní rozsáh-
lou přestavbu navrhl Giovanni Battista Aostalli
v letech 1568–1581. Pernštejnové vybudovali

na zámku i kapli, zasvěcenou sv. Monice. „Nic velké-
ho zámek nechystá, vzhledem k tomu, že se nachází
uprostřed staveniště. Zapojíme se v rámci festivalu
Smetanova Litomyšl. V této chvíli nemohu nic další-
ho plánovat, když nevím, jak to všechno na zámec-
kém návrší bude. Nějakou další akci ovšem
nevyvracím,“ uvedla kastelánka Jana Sehnalová,
která připustila, že kdyby jí nabídlo spolupráci třeba
město, zámek do toho určitě půjde v rámci svých
možností. „Připravujeme schůzku institucí z Lito-
myšle, jejíž náplní bude jednání o případných akcích
během Pernštejnského roku,“ reagovala tisková
mluvčí radnice Michaela Severová. Seznam všech
akcí, které se v rámci Pernštejnské roku uskuteční,
totiž není uzavřen, a kdokoli se může ještě přidat. 
Pernštejnský rok oficiálně odstartuje 11. ledna
inscenovanou svatbou Polyxeny z Pernštejna s Vilé-
mem z Rožmberku. V tento den totiž uplyne 425 let
od jejich sňatku. Pernštejnský rok tak plynule
naváže na předchozí Rožmberský. Vzniknou samo-
zřejmě i webové stránky www.pernstejnskyrok.cz,
kde lidé naleznou informace k projektu samotné-
mu, ale také seznam plánovaných akcí. Vytištěny
budou průvodce i letáky a k dispozici by měla být
i kombinovaná vstupenka, motivující k návštěvě
více akcí. 
Páni z Pernštejna patřili mezi staré moravské pan-
ské rody. Jako svůj erb užívali zubří hlavu s houžví
v nozdrách na stříbrném i zlatém štítě. Dějiny toho-
to rodu můžeme sledovat od konce 12. století
do roku 1631, kdy Pernštejnové vymírají po meči.
Dodnes po nich zůstala mnohá města a vesnice, pan-
ská sídla či množství hodnotných uměleckých děl.
Jejich stopu nalezneme například v Praze, Brně,
na hradu Pernštejnu, zámku Pardubice, hradu
Kunětická hora, hradu Lidice, hradu a zámku Pot-
štejnu, hradu Svojanov, zámku Hluboká nad Vlta-
vou, v hřebčíně Kladruby nad Labem a v řadě dalších
lokací.  

Text a foto Jana Bisová

Fotodokumentaci
sgrafit pořídil
speciální vrtulník
Národnímu památkovému ústavu se podařilo získat
účelově vázané finanční prostředky. Ty byly využity ke
zdokumentování stavu sgrafit litomyšlského zámku.
V prosinci proto na památku UNESCO dorazili učitel
a student z Českého vysokého učení technického
v Praze, kteří pomocí speciální techniky pořídili dopo-
sud nejpodrobnější fotodokumentaci objektu. 
K zachycení stavu sgrafit na obvodovém plášti zámku,
ale i na druhém a třetím nádvoří posloužil upravený
model vrtulníku a fotoaparát. „Přivezli jsme si s sebou
speciální přístroje, bezpilotní prostředky, které une-
sou asi jeden a půl kilogramu. Tedy už poměrně solid-
ní fotoaparát,“ vysvětlil prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a dodal: „Vznikne
obecná fotogeometrická dokumentace, tzn., že z jed-
notlivých fotografií se „slepí“ tak zvaný fotoplán. Vše
je na bázi geodetického zaměření, které má přesnost
několika milimetrů. Vlastně změříme určité body
na fasádě a na to „nalepíme“ vzniklé fotografie.“
Odstraněno bude obvyklé zkreslení pořízených sním-
ků, v plánu bude navíc možné měřit podle určitého
měřítka. Fotoplán pak bude mít obecné využití, napří-
klad jako klasická mapa. „Dokumentaci děláme proto,
že stále věříme, že se nám podaří zajistit prostředky

na opravu sgrafitového pláště. Hlavně tedy na severní
straně zámku, kde je stav opravdu velice špatný,“
uvedla kastelánka Jana Sehnalová. „Druhý efekt je
ten, že budeme mít zmapovaná všechna sgrafita jak
z venkovního pláště, tak z nádvoří a potom budeme
moci tuto velkou galerii vystavit i našim návštěvní-
kům,“ upřesnila. Pomocí moderní techniky se totiž
podařilo zdokumentovat i sgrafita na komínech či ští-
tech. Tam se v minulosti nedostala ani plošina. 
Podle kastelánky jsou v některých místech sgrafita
ve velmi špatném stavu. Dokonce jsou již vidět cihly,
sgrafita úplně chybí. Naštěstí jsou tato místa již zdo-
kumentovaná, takže půjde sgrafitovou výzdobu obno-
vit. „Jsem optimista. Zatím sice máme jednu kapsu
prázdnou a druhou vysypanou, ale není všem dnům
konec,“ řekla závěrem kastelánka k financování
oprav.                             Jana Bisová, foto Tomáš Čermák 

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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Archeologický průzkum
na zámeckém návrší

Na čtvrtek 1. prosince byla svolána firmou Labrys,
o.p.s., subdodavatelem generálního dodavatele
stavby Hochtief CZ, a.s., tisková konference na téma
Významné archeologické nálezy v Litomyšli. Prezen-
továny zde byly kromě jiného i problémy s financo-
váním archeologických prací.     
„Medializace problematiky archeologických nálezů
na zámeckém návrší v době, kdy se Město Litomyšl
se všemi zúčastněnými subjek-
ty snaží nalézt východisko
z dané situace, není nejlepším
řešením,“ uvedla tisková mluv-
čí radnice Michaela Severová a dodala: „S některý-
mi publikovanými závěry se Litomyšl nemůže
ztotožnit. Byly uvedeny tendenčně či vytržené
ze souvislostí.“ Jaká jsou tedy fakta? Město Lito-
myšl vypsalo výběrové řízené na dodavatele staveb-
ní části projektu Revitalizace zámeckého návrší.
Součástí zadání byla i povinnost zahrnout
do konečné sumy archeologický průzkum. „Město
vypsalo výběrové řízení dle zákona. V zadání bylo
uvedeno, že ten, kdo se bude ucházet o tuto zakáz-
ku, bude provádět všechny práce dle zákonů, tzn.
vytyčení i archeologii. Firmy s tím byly seznámeny
a daly nabídku i s archeologickým průzkumem,“
řekl starosta Litomyšle Michal Kortyš. „Než jsme
vyhlásili výběrové řízení nebo sepsali smlouvy,
poslali jsme to na ministerstvo. Ti nám nesdělili
žádná pochybení,“ doplnil starosta. Radnice vše
nahlásila také Archeologickému ústavu Akademie
věd ČR. Ten nyní tvrdí, že ohlášení nebylo dle regu-
lí. „Město závažně pochybilo. Poslali nám oznáme-
ní, které jim ukládá zákon, ale lišácky. Nazvali to
drobné stavební úpravy a nedali tam všechny
pozemky ani objekty. Oznámení bylo velmi zmateč-
né, navíc je datované v červnu loňského roku a při-
šlo v listopadu," sdělil Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
z Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Ovšem
toto vyjádření není přesné. Ohlášení ústav obdržel
e-mailem již v červnu. Tuto možnost doručení tele-
fonicky radnici v ústavu potvrdili a je dokonce uve-
dena na samotném formuláři. „Oznámení
obsahovalo informace o průběhu inženýrských sítí
a vodních prvků, zamýšlené drobné stavbě v sou-
sedství úřednického domu a nové suterénní prosto-
ry v objektu zámeckého pivovaru. Stavební úpravy
v ostatních objektech byly takového rozsahu, že
nebyl archeologický průzkum předpokládán. Město
Litomyšl samozřejmě čekalo na reakci, eventuálně
další doporučení či metodologickou pomoc ohledně
dané problematiky. Na oznámení však delší dobu
nikdo nereagoval, a proto zástupce města v listopa-
du 2010 navštívil Archeologický ústav v Praze, aby
osobně znovu předal původní oznámení z června
2010,“ uvedla Severová. „Archeologický ústav však
odmítl oficiálně převzít tento dokument a odkázal
Město Litomyšl na archeologa v Litomyšli, kterému
oznámení obratem postoupil. Je samozřejmé, že
po celou dobu byla archeologům k dispozici kom-
pletní projektová dokumentace stavby, což bylo
uvedeno i v předaném oznámení,“ upřesnila mluvčí.
Průzkum se však rozšířil a nyní je otázkou, zda ještě
jde o záchranný archeologický průzkum, případně
o předem nepředvídatelný průzkum.
„Předmětem současných sporů je otázka, zda vítěz-
ná firma podcenila objem archeologických prací,
nebo zda archeologický výzkum je oprávněně činěn
ve větším rozsahu, než který stanovily podmínky
výběrového řízení,“ vysvětlila gró problému tisková
mluvčí radnice. Město tvrdí, že nemůže platit
původně odhadnuté, záchranné archeologické
práce, neboť by porušilo podmínky výběrového říze-
ní. Podle Kortyše by měl platit stát, pokud jde o sku-

tečně cenné nálezy. „Jednáme s ministerstvem kul-
tury, zda je možné tyto vícepráce financovat
z dotačních prostředků z rozpočtu projektu,“ potvr-
dil starosta.
V této chvíli jedná dodavatelská firma o zaplacení
dlužné částky archeologické firmě Labrys, se kte-
rou dodavatel uzavřel na tyto práce smlouvu
a znovu rozběhnutí průzkumu. Ten je nyní zasta-

ven, což může ohrozit celou
stavbu. „Finanční situace byla
neudržitelná. Důvody přeru-
šení prací byly finance a nevy-

jasněný smluvní vztah. Předpokládali jsme, že
Hochtief je oprávněn s námi uzavřít smlouvu, ale to
je město,“ prohlásil archeolog a ředitel firmy Lab-
rys Mgr. Milan Kuchařík. Podle jeho slov byla pod-
ceněna příprava, kdy na začátku nebyl proveden
zjišťovací průzkum. „Ten by umožňoval projekto-
vou přípravu i znalost financí,“ mínil Kuchařík.
Ovšem zjišťovací průzkum proveden byl. „U koleje,
kde to bylo provozně a technicky možné. V ostat-
ních prostorách jsme s tím počítali až při stavbě.
Samotný průzkum by znamenal znemožnění pří-
stupu k budovám a vůbec jsme v dané době nevědě-
li, zda získáme na realizaci projektu dotaci a zda
nezůstaneme s provedenými a provizorně zajiště-
nými výkopy v objektech bez prostředků,“ reagoval
manažer projektu Ing. arch. Ivo Koukol
a Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel společnosti
Hochtief dodal: „My máme část archeologického
průzkumu na dvou objektech, stavba se skládá

Bonus pas Česko-
moravského pomezí
Dobrovolný svazek obcí Česko-
moravské pomezí (Litomyšl,
Moravská Třebová, Polička, Svi-
tavy a Vysoké Mýto) nabízí všem
poskytovatelům služeb, působí-
cím na území stejnojmenné
turistické oblasti, možnost zapojit se do projektu
„Bonus pas Českomoravského pomezí“.
Projekt, jehož cílem je podpora cestovního ruchu
v Českomoravském pomezí, nabídne návštěvníkům
možnost využít výhodných cen prostřednictvím slevo-
vé knížky, zapojeným subjektům pak předpoklad zvý-
šeného zájmu zákazníků o jejich služby.
Pokud se chcete stát součástí tohoto projektu nebo
máte jakýkoliv dotaz, pište na e-mailovou adresu
bonus@ceskomoravskepomezi.cz.
Podrobné informace a podmínky pro zapojení se
do projektu najdete na portálu www.ceskomoravske-
pomezi.cz pod odkazem „Bonus pas“.

Jiří Zámečník,

manažer Českomoravského pomezí

Slova moudrých: Demokracie je nemyslitelná bez
tolerance, porozumění, respektu jedněch k dru-
hým.                                                      Václav Havel

Slavnostně byli přivítáni noví občánci naše-

ho města:

Barbora a Kateřina Bulvovy, Natálie Nela
Nádvorníková, Matyáš Bohuněk, Noemi Vrbo-
vá, Elen Kakalová, Jáchym Rousek
Rodičům přejeme hodně radosti nad dětskými
úsměvy.

Své významné životní jubileum v prosinci

oslavili naši spoluobčané:

80 let - Vlastislav Hanus
85 let - Miloslava Vaňková, Marie Faltysová,
Vlasta Stratílková, Jan Kopecký – Suchá 
90 let - Božena Švandová, Jarmila Prokešová,
Marie Paclíková, Leontina Nováková, Božena
Vomočilová
91 let - Růžena Konečná
92 let - Alois Lána
93 let - Blažena Jouklová
94 let - Vlasta Navrátilová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:

Jaroslav Sodomka, Litomyšl - Veronika Skalic-
ká, Česká Třebová, Bohuslav Říha, Litomyšl -
Barbora Počtová, Praha, Stanislav Gazso, Lito-
myšl - Simona Smolíková, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili manželé
Marie a Jan Jůzovi z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně zdra-
ví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Marií Tůmovou (84 let), Jaroslavem Pakostou
(84 let), Miroslavem Kopeckým (80 let) –
Pohodlí, Helenou Horákovou (69 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

Společenská
kronika

z objektů jedenácti, a tak bude mít průzkum více-
práce. Řešíme náležitosti, co se týká rozsahu arche-
ologického průzkumu, protože na začátku nebylo
možné zjistit, co se bude provádět. Pracuje se
na důvodové zprávě a dělá se rešerše. Nemohu nyní
říci, kolik to bude stát.“ Vykydal také uvedl, že
určitý finanční obnos Labrysu již uhradili. „Část
peněz jsme firmě Labrys uhradili, část, která ještě
není ve splatnosti, bude uhrazena podle naší
domluvy.“
Na návrší se nacházejí velmi cenné nálezy. Pokud se
vycházelo z archeologického průzkumu v 60. letech,
pak je třeba si položit otázku, jak byl vlastně prove-
den, když se například nyní zjistilo, že katedrála
na druhém nádvoří je o sto let starší než se předpo-
kládalo? Konečná suma by mohla přesáhnout 20
milionů korun. K tomu městu hrozí až čtyřmilionová
pokuta za chyby při přípravě projektu revitalizace
zámeckého návrší, které však Litomyšl odmítá,
neboť jednala podle předepsaného postupu.
Schůzky zainteresovaných stran, které se snaží najít
východisko, tedy pokračují. „Situaci se snažíme
řešit. Není nám to jedno, protože to ohrožuje termí-
ny. Snahou je, aby to město nestálo žádné náklady,“
řekl na závěr za zúčastněné Vykydal.

Text a foto Jana Bisová
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Václav Havel měl osobní vztah k Litomyšli. Setkání
sedmi prezidentů i přátelství s emeritním starostou
Miroslavem Brýdlem jej ke Smetanovu rodišti poutaly
více než k jiným městům v republice. „Rada města
Litomyšle přijala s hlubokým zármutkem zprávu
o úmrtí bývalého prezidenta Československa, prvního
prezidenta České republiky a velkého přítele našeho
města pana Václava Havla. Rada města vyjadřuje jmé-
nem občanů Litomyšle hlubokou účast paní Dagmar
Havlové a všem dalším pozůstalým,“ uvedl místosta-
rosta Litomyšle Vojtěch Stříteský. Radnice rovněž
nechala zřídit od 20. do 23. prosince ve foyer Smeta-
nova domu veřejně přístupné pietní místo, kde mohli
občané do kondolenční knihy zapsat osobní vzpomín-
ky na Václava Havla. „Jako první se do kondolenční
knihy zapsal současný starosta Michal Kortyš a mís-
tostarostové Radomil Kašpar a Vojtěch Stříteský. Své
vzpomínky a poděkování přidal  i Havlův osobní přítel,
první porevoluční starosta Litomyšle, Miroslav Brýdl,“
uvedla tisková mluvčí radnice Michaela Severová.          
Touto pietou byla zahájena celá řada akcí, kterými si
budou Litomyšlané připomínat osobnost Václava
Havla. Od 26. prosince bylo možné navštívit výstavu
Václav Havel – občan a dramatik v Zámecké informač-
ní kanceláři. Výstava zachycuje premiéry divadelních
her Václava Havla od začátku 60. let do současnosti
na českých i zahraničních scénách. „Rádi bychom zor-
ganizovali přátelské posezení, na kterém se budou
vyprávět zážitky a veselé historky spojené právě s
osobností Václava Havla,“ řekl starosta Michal Kortyš

a dodal: „Ideálním místem pro takové setkání, kde si
promítneme například i pár záběrů ze Setkání sedmi
prezidentů či poslechneme nějakou oblíbenou Havlo-
vu kapelu, je Music Club Kotelna – tedy místo, kde by
se Václav Havel cítil dobře.“ 
O své vzpomínky na osobnost Václava Havla se na piet-
ním místě podělil Miroslav Brýdl: 

Vzpomínáte si na první setkání s Václavem Havlem?
Kde se odehrálo?
Poprvé jsme se setkali v Portmoneu, kam se přijel
podívat. A pak se také zajímal o pomník Zdeňka Nejed-
lého. Jedli jsme spolu pstruhy a potom jsme šli
na zámek. Sedli jsme si na stejné místo, kde seděl
Portman s Váchalem, a tam se dohodlo setkání sedmi
prezidentů v Litomyšli. To bylo naše první setkání. Pak
už jsme se viděli častěji. Byl jsem s ním také v Třeboni,
když jsem měl dovolenou, a také ve Washingtonu,
když končil. Bylo to úžasné. Bylo to v roce 2003 a šel
jsem tehdy i na večeři do Světové banky, kde bylo pět
stovek Američanů a oni mu vestoje vzdávali čest. Byl
jsem u toho, a to jsou zážitky, osobní zážitky, opravdu
nezapomenutelné. Byl velká osobnost, ale přitom také
velký člověk. Tady na těch schodech u Smetanova
domu jsem stál s prezidenty, fotili jsme se. Když jsem
řekl, že prezident Richard von Weizsäcker má naroze-
niny, že mu chci dát slivovici, tak pak přišel Havel, že
mu dá také slivovici.

Sofií. Původně měl letět španělský král do Telče, ale
pak si to rozmyslel a přijel do Litomyšle. Takže mně
pak starosta v Telči nadával. Václav Havel mě pozval
na Pražský hrad, když tam byl španělský král, tak jsem
se převlékal do smokingu někde na záchodě. Olga byla
úžasná. Říkala mi, že to musíme v Litomyšli všechno
španělskému králi ukázat. Pak jsem tady v Litomyšli
vzal krále do hospody. Sice mě členové protokolu
„sprdli”, ale pan prezident, když jsem přijel do Prahy,
tak mi říkal, abych ho taky vzal do hospody. Bylo to
takové normální. Myslím, že takový prezident tady
dlouho nebude.

Kdy jste se naposledy viděl s Václavem Havlem?
Sešel jsem se s ním, když mu bylo sedmdesát let. To
jsem byl pozvaný na jeho narozeniny. Nám se to tam
s Láďou Horáčkem nelíbilo a chtěli jsme jít domů.
Havel nás viděl a šel za námi a povídal: Chlapi, ještě
nechoďte. Takových setkání jsem zažil hodně, byla
osobní. Ještě si vzpomínám, když bylo panu preziden-
tovi šedesát let, tak jsem mu dal červenou čepičku
kosích bratrů. A lidi z jeho protokolu mi pak říkali, že
v ní jezdil na koloběžce po Pražském hradě. Už ani
vlastně nevím, kolikrát jsme se sešli. Mockrát.

Co pro vás znamená osobnost Václava Havla? 
Pro mě osobně znamená velký kredit Čecha. V tom
Washingtonu ho brali obyčejní Američané. Dělal nám
velkou čest, měli bychom si z něho něco vzít. A trochu
se tak chovat. Já to také moc neumím, ale kdyby to
trošku šlo, bylo by to prima
Zavzpomínal rovněž učitel a bývalý zastupitel
Mgr. Vladimír Šauer, které měl v době Setkání sedmi
prezidentů na starosti tiskové středisko: 

Vy si pamatujete setkání prezidentů tady na zámku?
Ano. Velice dobře. To byla totiž výjimečně nádherná
událost. Já si vzpomínám, když Mirek Brýdl přišel
na zastupitelstvo a oznámil nebo navrhl zastupitel-
stvu, jestli jsme schopni zorganizovat Setkání sedm
prezidentů. Tak jsem byl jeden z prvních, který zvedl
ruku pro. Tím pádem jsem se stal nebo byl jsem pově-
řen zřízením tiskového střediska tohoto setkání, které
bylo v té části VIP zámeckého pivovaru. Mým úkolem
bylo shánět stoly, nábytek, televizory, kontaktovat
Spoje, které měly zajišťovat telefonní rozhovory,

V čem byla z vašeho pohledu ta jeho síla? 
To byste s ním museli sedět. Když se mluvilo o politice,
tak byl silný, když se mluvilo o něčem jiném, tak byl
také silný. Mám s ním jeden krásný zážitek. Popíjeli
jsme spolu v Třeboni a přinesli nám kaviár. A on hned
říkal, že musíme být jako carští důstojníci. Nevěděl
jsem, jak to myslí. A on říkal, že ke kaviáru se pije
vodka. Mluvil jsem, jak mluvím a on také. Manželka mi
pak vyčetla: Ty zkazíš pana prezidenta. A já jsem jí
říkal, že je přece stejný jako já. Nebo když Ladislav
Horáček vydával své knížky, tak to bylo v jedné restau-
raci, a to považuji za vrcholné setkání, kde vedle sebe
seděli Tigrid, Horáček, Ruml, Havel, já a Petruška
Šustrová. Probírala se velká politika a pak jsme měli jít
ještě do jiné hospody, jenže „přilítla” Havlova ochran-
ka s tím, že tam nemůžeme, protože je tam na stole
nahatý Magor. Takových setkání bylo. Václav Havel byl
zkrátka lidský.

Zavzpomínejte na setkání sedmi prezidentů v Lito-
myšli. Jak tato myšlenka vznikla a co se ve městě dělo? 
Potom tady byl blázinec. Snad tisíc „policajtů”, prezi-
denti přijížděli. A k tomu mám také jednu příhodu.
Týden předtím se říkalo, že letadla nepřistanou, že
bude špatné počasí. Tak Václav Havel tehdy v klidu
říkal, že tedy přistanou ve Vídni a dovezeme je
z Rakouska. Prostě si s ničím nedělal starosti, zatímco
já z toho byl vykulený. Ale všechno jsme zvládli.

Jak dlouho tehdy trvaly přípravy tak důležitého
setkání?
Půl roku a Václav Havel do toho ještě onemocněl, takže
pak byl v Lánech a já jsem za ním jezdil. Najednou jsem
seděl u kulatého stolu mezi potentáty, ale já protokol
neznal a sedl jsem si, jak jsem si sedl. Všichni se na mě
různě dívali. Dokonce, než jsem měl mluvit k panu pre-
zidentovi, tak ti z protokolu přede mnou klečeli a prosi-
li, co budu říkat. A já jsem jim řekl: Copak já vím. Když
byl koncert ve Smetanově domě, který tehdy dirigoval
Neumann, tak byli všichni prezidenti nadšení. Docela se
nám to podařilo. Já jsem pak byl s panem prezidentem
ještě v Levoči a ve Slovinsku. Oni si ti prezidenti říkali
„litomyšlský kruh“. Pak přijel Václav Havel z Budapešti
a říkal, že v Litomyšli to bylo stejně nejlepší.

Pak do Litomyšle Václav Havel přivezl další význam-
nou návštěvu, a to španělského krále. 
Toho sem nedovezl, to jen doporučil španělskému
králi, protože se prezidentům tady tak líbilo. Byli
někde v Barceloně, kde o setkání mluvili s královnou

Pietní místo ve Smetanově domě.

První podpis do kondolenční knihy je od starosty Litomyšle
Michala Kortyše.

Setkání sedmi prezidentů.

Odešel jeden z největších Čechů
Ve věku 75 let navždy odešla osobnost Československé i České republiky. Dramatik, esejista, kritik komu-

nistického režimu a politik. Devátý a poslední prezident Československa (1989–1992) a první prezident

České republiky (1993–2003) Václav Havel. Zemřel v neděli 18. prosince na Hrádečku. 

Při jedné ze svých návštěv Litomyšle zapózoval Václav Havel
s tehdejším starostou Miroslavem Brýdlem na zámeckých
arkádách podobně, jako kdysi Josef Váchal s Josefem Port-
manem.
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telefonní spojení se světem. Pak, když bylo to Setkání
sedmi prezidentů, tak jsem se s panem prezidentem
Havlem setkal asi třikrát, samozřejmě na dálku. Zaprvé,
když přijeli na zámek, potom jsem byl účastníkem kon-
certu ve Smetanově domě. To byl prostě ohromný záži-
tek, když tady na schodišti stáli vojáci hradní stráže.
Byli jsme nadšeni, že tam sedíme s takovými evropský-
mi velikány. Třetí setkání s ním bylo na tiskové konfe-
renci. Tu jsem tehdy zajišťoval, ozvučovali jsme ji. Když
to bylo připraveno, přišel pan prezident se svým tisko-
vým mluvčím panem Špačkem. Co mě tedy překvapilo,
že jakmile vstoupil do místnosti, kde byla tisková kon-
ference, tak novináři zůstali sedět. Já ze školy jsem zvy-
klý, přijde-li učitel či vážená osobnost do třídy, tak
všichni povstanou. To mě tehdy velice mrzelo.

Bylo v té době těžké zajistit zázemí pro novináře a vše
sehnat?
Určitě. To v podstatě bylo tiskové středisko pro evrop-
ské novináře. Ti už vyžadovali, aby tam bylo velké

množství barevných televizorů. Barevné televizory
byly sice po rodinách, ale z rodin by mně je nepůjčili,
tak jsem musel objíždět místní školy i školy v okolí,
zdali by televizory půjčily. Bylo to dost náročné, ale
nakonec byli všichni spokojeni. Když celá akce skonči-
la, tak za mnou přiběhl pan Špaček, že pan prezident
za všechno děkuje. Dostal jsem krásný portrét s podpi-
sem pana prezidenta.
Jako učitel a divadelník na Václava Havla vzpomínám
rovněž jako na dramatika. V době, kdy jsem studoval,
jsem byl nadšený divadelník, a tak jsme začali sledovat
statě pana Havla. Za prvé o kultuře psal Janu Wericho-
vi, u kterého byl zaměstnán a potom jsme četli text
Zahradní slavnosti a veškeré kritiky. On byl pro nás
v Česku nebo Československu symbolem absurdního
divadla, takže jsme mu fandili i po této stránce. Když
Václava Havla zvolili koncem prosince prezidentem, tak
jsme byli šťastni. To byl jeden z nejkrásnějších a nej-
šťastnějších dnů, když skládal svůj prezidentský slib.
Tenkrát jsem na Hradě nebyl, ale už na další volbu,
která byla, tuším, v červnu nebo v červenci, jsem si
nenechal ujít a jel jsem na Pražský hrad. Čekal jsem, až
se po druhém zvolení objeví na balkóně a potom něko-
likrát kolem mě přešel. Samozřejmě jako obyčejný člo-
věk jsem se s ním nezastavil ani s ním nepromluvil.

Co pro vás znamenal či znamená Václav Havel? 
Je symbolem naší svobody. Po listopadu jsme byli tak
šťastni, že poprvé můžeme jet do Vídně. To si dneska
už nikdo z mladé generace nedovede představit, co to
pro nás znamenalo. Já jsem do té doby byl v Maďarsku
na Balatonu, byl jsem v Karl-Marx-Stadtu v Německu,
byl jsem ve vlaku Družby tehdy v Leningradě a v Mosk-
vě. To byly moje zahraniční zájezdy a najednou se nám
otevřela cesta do Evropy. Takže, za to moc děkuji,
pane prezidente Havle. 
Ke vzpomínání se připojil rovněž občan Litomyšle
Miroslav Havran:

Vzpomínáte si na Setkání sedmi prezidentů zde v Lito-
myšli?

Setkání sedmi prezidentů.

Setkání sedmi prezidentů. Foto archiv Města Litomyšle

Snímek z předání knihy Litomyšl 1259-2008 Václavu Havlovi.

Václav Havel zemřel v neděli 18. prosince 2011
v 10.15 po dlouhodobých zdravotních problémech.
V posledních měsících života se veřejného života
spíše stranil v důsledku svých dlouhotrvajících zdra-
votních komplikací. Odpočíval na své chalupě v Hrá-
dečku u Trutnova a jezdil do lázní. Naposledy veřejně
vystoupil týden před smrtí, kdy se přivítal s dalajlá-
mou u příležitosti jeho návštěvy v Praze.
Na úmrtí Václava Havla zareagovali čeští, evropští
a světoví politici reprezentující demokratické země.
Již v podvečer se lidé začali spontánně scházet
(např. na Václavském náměstí), aby uctili památku
Václava Havla. V 18.00 se také na popud arci-
biskupa Dominika Duky rozezněly zvony po celé
republice.
V pondělí 19. prosince byl zahájen zápis do kondo-
lenční knihy, kam se jako první zapsali prezident
Václav Klaus, předsedkyně poslanecké sněmovny

Miroslava Němcová, předseda senátu Milan Štěch
a pražský arcibiskup Dominik Duka.
Také v pondělí byla rakev vystavena v prostorách
Pražské křižovatky, patřící Nadaci Dagmar a Václava
Havlových Vize 97. 
Prezident Václav Klaus vyslovil soustrast vdově Dag-
mar Havlové a dal popud k ustavení výboru pro stát-
ní pohřeb Václava Havla. Dne 19. prosince a 20.
prosince byla rakev s ostatky vystavena v prostorách
odsvěceného kostela sv. Anny (sídlo kulturního
centra „Pražská křižovatka“), kde se jí poklonily tisí-
ce lidí. Vláda v reakci na úmrtí vyhlásila od 21. pro-
since třídenní státní smutek. Pietním shromážděním
ve velké aule Karolina uctila jeho památku i Univer-
zita Karlova.
V den (23. prosince) pohřbu Václava Havla byla
v Gdaňsku otevřena třída Václava Havla (aleja Vacla-
va Havla).                                            zdroj: Wikipedia

Z té návštěvy jsem nadělal spoustu fotek. Mám je jako
dokument. Zajímavá událost se ale stala, když jsem jel
týden poté reprezentovat republiku do Rakouska.
Jela výprava z Prahy, byli jsme všichni samí běžci,
a „sešlost” těch prezidentů zapůsobila na návštěvníky
zájezdu tak, že jsem byl vyzván, abych vyprávěl, jak to
v Litomyšli probíhalo od začátku až do konce. No a ti
Pražáné, ti to úplně hltali. Dá se říci, že nám záviděli,
nám Litomyšlanům, takovou událost. Nazval bych to
velkým svátkem. 

Co pro vás pan Havel znamenal?
On pro mě byl vzpomínka na léta minulého režimu,
protože měl takový pohnutý život. Trochu mi připomí-
nal mé rodiče, protože oba byli ve vězení za minulého
režimu. Sdílel podobný osud. 
Jan Janeček, bývalý starosta Litomyšle, se také podě-
lil o pár slov: 
Velikost bývalého prezidenta Václava Havla byla v tom,
že jeho myšlenky, jeho slova a jeho skutky byly ve vzá-
jemném souznění. Navíc byly lidem srozumitelné
a vyslovil je vždy, když cítil, že se ve společnosti děje
něco nedobrého.

-red-  Foto Jana Bisová a archiv města Litomyšle

–

Po vypuknutí Sametové revoluce v listopadu 1989
se Václav Havel stal jedním ze spoluzakladatelů
protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako
jeho kandidát byl 29. prosince 1989 zvolen prezi-
dentem Československa. Měl zásadní vliv na smě-
řování země k parlamentní demokracii a zapojení
do politických struktur západní civilizace. V roce
1992 se mu však nepodařilo zabránit rozpadu
československého státu na dva samostatné státy,
Českou republiku a Slovenskou republiku. Od roku
1993 byl po dvě funkční období prezidentem České
republiky. Jako prezident vyvedl Československo
z Varšavské smlouvy (1. července 1991) a výrazně
přispěl ke vstupu nástupnické České republiky

do Severoatlantické aliance (NATO) v roce 1999.
Havel výrazně prosazoval také přijetí České repub-
liky do Evropské unie, uskutečněné v roce 2004
po jeho odchodu z funkce prezidenta.
Jako literát se Václav Havel světově proslavil svými
dramaty v duchu absurdního divadla, v nichž se
mimo jiné zabývá tématy moci, byrokracie a jazy-
ka, a také svým esejistickým dílem. V esejích
a dopisech z vězení se vedle politických analýz
zabývá filozofickými otázkami svobody, moci,
morálky či transcendence. Václav Havel se věnoval
také experimentální poezii, sbírka Antikódy obsa-
huje básně psané především v 60. letech.       

O Václavu Havlovi:
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Po stopách let minulých - díl 1. Bělidla
seriálV prosincovém čísle jsme se rozloučili se seriálem

Vyprávění o litomyšlských domech. Jeho místo v letoš-
ním roce nahradí seriál nový, který vám ve dvanácti
číslech roku 2012 přinese fotografie míst, jak je možná
neznáte nebo si je pamatují pouze ti starší. 
Seriál s názvem Po stopách let minulých se v každém
vydání zaměří buď na konkrétní místo či oblast nebo

Plán Bělidel od gymnázia k ulici Mařákově, která byla
rovněž odstraněna a kde je dnes autobusové nádraží
a oba markety. Název vystihuje funkci prostoru pro běle-
ní prádla z bývalé tkalcovny na náměstí.

Bělidla posloužila také jako autobusové nádraží. Zpo-
čátku krátkodobě, ale pak trvale.

Od mostu, který je dosud zachován, vedla cesta do Bělidel.
Byla značně poškozená, takže po dešti se tam špatně
procházelo.

Kopytárna pana Bidmana, kde se vyráběla dřevěná
kopyta a vyvážela do desítky zahraničních zemí.

Pohled na budovu tzv. Micelky, bývalé první kavárny
ve městě. Vlevo pak truhlářství a kopytárna.

Rodinný dům, kde bydlel zvěrolékař Mikuláš Horský.

Pěkná vilka, zdobená zajímavým sgrafitem, byla v rohu
Bělidel a od ní vedla cesta na ulici T.G.M.

na určité téma. K němu pak přineseme staré a ještě
starší fotografie z archivu Miroslava Škrdly. Právě pan
učitel Škrdla bude tak hodný a provede nás řadou dnes
již zapomenutých lokalit, po neexistujících objektech

a ke všemu připojí i krátkou popisku. Sérii starých
snímků pak doplní fotografie nové, které ukáží sou-
časný stav. 
Věříme, že se vám bude i tento seriál líbit a oceníte
rozsah archivu i znalosti Miroslava Škrdly. 

Jana Bisová, 
fotografie a popisky k nim Miroslav Škrdla 

Současný stav Bělidel. Foto J. Bisová

U řeky bylo několik stodol, které se postupně bouraly.
V jedné se pak prodávaly plynové nádoby na vaření.
Vlevo budova bývalé pily.

Prodej zrekonstruovaného RD
4 km od Litomyšle, zahrada, bazén, garáž.

Tel. 731 412 047

kadeřnický a nehtový salon
Tyršova 236 (vedle Trading centra), Litomyšl

Nabízíme veškeré kadeřnické
služby a modeláž nehtů
Akce: na nové nehty sleva 20 %

Objednávky na telefonu 603 453 794
(Jana Dosedělová)



11

Patří moje království jenom mně?

„Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky,
Amen.“ (Matouš 6,13 Bible kralická). Ke konci uplynu-
lého roku se v médiích objevil první souhrn z loňské-
ho sčítání lidu. Mimo jiné je ve výsledcích také zpráva
o kolonce, ve které jsme byli dotazováni na své nábo-
ženské přesvědčení. Pro tři největší církve, které se
v tomto prvním souhrnu objevily jmenovitě, není
výsledek nijak příznivý. Počet těch, kteří se po deseti
letech hlásí k některé z těchto církví, opět klesl zhru-
ba na polovinu. Podle dostupných čísel se propad
zájmu o věci víry bude týkat takřka všech dalších
náboženských společenství, tedy alespoň těch křes-
ťansky založených. Komentátoři médií mají o čem
mluvit, duchovní a jejich ovečky mají jistě o čem pře-
mýšlet. Tím pádem se toto přemýšlení týká i mne.
Proto mi, prosím, odpusťte, že jsem poslední část
našeho celoročního přemýšlení nad modlitbou Páně
začal právě v této oblasti.
Ptáte se proč? Nedá se nic dělat, ale nikdo z nás není
dokonalý. Naším životem procházíme, a povětšinou si
ani nevzpomeneme na Dárce života, na našeho Stvoři-

tele a Spasitele. Pouhá třetina obyvatel naší země je
ochotná si připustit, že život není dílem náhody a nad
námi je cosi jako Vyšší moc. Podobáme se v tom
pubertálním dětem, které mají geneticky (Stvořite-
lem) dáno, že se musí v určitém věku osamostatnit
a odstřihnout od svých rodičů. Většinou to není pří-
jemné nejméně jedné ze dvou zúčastněných stran.
Mluvím tím i o sobě, když konstatuji, že ani my nedo-
kážeme projevovat vděčnost a vzdávat dík. A to je
pravděpodobně jeden z důvodů, proč nás vzorová
Modlitba Páně na svém konci vrací k počátku modlit-
by Otčenáš, ale zároveň i k Počátku všeho stvoření.
Neboť: „Tvé je království…“ Hospodin je Pánem všech
králů, dosazuje je na jejich trůny, a nám nezbývá než
uznat, že právě Jemu patří „…moc i sláva“. Nechce se
nám do toho, hledáme důvody, proč právě On a ne ten
„můj bůh“ by měl být ten pravý. Každý z nás, ať víc
anebo méně, totiž hledáme „své“ království, usilujeme
o „svou“ moc a nejméně v duchu si alespoň občas
představujeme „svou“ slávu. Prohlašujeme o svém
životu, že tohle je „moje království“ a do toho ať mi
nikdo nemluví. Ani kdyby (to) byl Bůh. Naše doba se
klaní těm, kdo mají v rukou světskou moc, kdo se pro-
kážou dostatkem z finančního království anebo

k zamyšlení...

Oceněný dobrovolník Naděje se podívá do Štrasburku
Pardubický kraj ve spolupráci s dalšími partnery
uspořádal ve středu 7. prosince na závěr Evropského
roku dobrovolnictví slavnostní galavečer, kde veřejně
ocenil nejlepší dobrovolníky. Z téměř 70 nominací si
nakonec hned tři ocenění odnesli dobrovolníci
občanského sdružení Naděje v Litomyšli. Karolína,
Sára a Zdeněk Fikejsovi získali Cenu za rodinné dob-
rovolnictví. Zdeněk Fikejs je také jedním z pěti
vybraných dobrovolníků, který za odměnu navštíví
Štrasburk.
To, že mají stejné příjmení, není náhodou – jedná se
o otce a dvě sestry -  dokonce dvojčata. Z jejich čet-
ných dobrovolnických aktivit vyplývá, že Karolína
a Sára přirozeně „přebírají štafetu“, či „pokračují
ve šlépějích“ dlouhé životní etapy dobrovolnictví
svého otce. Pocházejí z rodiny, kde oba rodiče pova-
žovali dobrovolnické a veřejné aktivity za samozřej-
most. Každé z děvčat je ale osobností novou, jinou, s
jinými vlastnostmi, talenty a zkušenostmi. Do dlou-
hodobého procesu pomáhání v jejich rodině tak
každá z nich přináší jiný, vlastní specifický vklad. 
Zdeněk Fikejs je otec početné pěstounské rodiny cel-
kem se 7 dětmi. S dobrovolnickou prací začal již v
roce 1996 jako lektor týdenních sportovně-dobro-
družných pobytů pro mladé středoškolské studenty.
Sám je profesí učitel, s dětmi tedy tráví téměř veške-

ve volném čase dalším aktivitám (hudební nástroje,
kreativní kurzy), což bylo obohacující i pro druhé.
Ve své práci přímo a efektivně používají své zkušenos-
ti, přednosti, emoce, pracují s vlastními životními
událostmi. Nemají zatím tak dlouhé zkušenosti s dob-
rovolnictvím jako jejich otec. Vzhledem ke svému věku
se ale dovedou lépe přiblížit dětem a vrstevníkům,
snadno navazují vztahy. 
Životní směřování

Obě sestry mají, díky aktivnímu zapojení se do dobro-
volnické činnosti, mnohem méně volného času než
třeba jejich vrstevníci. Díky tomu si jej ale dovedou
lépe zorganizovat.  Tím, že si mohly spoustu činností
nejprve samy vyzkoušet a naučit se je, nyní mohou
učit druhé. Je jisté, že došly k lepšímu poznání sebe
sama, mají už jasnější představu v tom, v čem jsou
každá talentovaná, k čemu má každá z nich lepší
předpoklady. Mohou se už nyní, kdy jsou ve třetím roč-
níku na gymnáziu, lépe profilovat a mají už lepší před-
stavu o svém dalším životním směřování, výběru
dalšího studia. Získaly praktické zkušenosti, které jim
v tom mnoho napomohly. Dělají tuto práci rády, je
vidět, že je těší, že z ní mají radost.
Nadějné pokračování

V dalším školním roce čeká Karolínu i Sáru maturita.
Pravděpodobně budou muset svoji dobrovolnickou
práci na čas omezit a věnovat se více studiu – plánová-
ní volnočasových aktivit zabere totiž spoustu volného
času (např. příprava letního tábora začíná celému
týmu již v lednu a každý člen týmu začíná plnit svoje
povinnosti již od jara každého roku). Volnočasové
aktivity pro děti a mládež se bez vydatné pomoci dob-
rovolníků nikdy neobešly a neobejdou – děti je třeba
doprovázet v činnostech, které se učí, vysvětlovat,
předvádět, opakovat – to vše zabere mnoho času.
Karolína i Sára ale dávají dobrý příklad dalším, kteří
o možnosti pomáhat také uvažují – třeba na škole, kte-
rou navštěvují. 
Oceněním rodiny Fikejsovy – a to především těchto tří
členů - bychom si přáli jejich příklad zviditelnit,
inspirovat druhé a poděkovat jim. Jejich připravenost
vzdát se sám sebe ve prospěch ostatních, obětovat
vlastní  pohodlí  a sledování  svých  osobních  zájmů
z nich dělá lidi vzácné a neobyčejné.

Martina Soukupová, foto archiv Pardubického kraje

rý svůj čas.  Jedním z důvodů, proč začal pracovat
jako dobrovolník ve volnočasovém středisku pro děti
a mládež Naděje Litomyšl bylo, že mu záleželo
na možnosti nabídnout především vlastním dětem
smysluplné trávení volného času, bezpečí, vztah
a dlouhodobější perspektivu. Zdá se to přirozené.
Ovšem ne každý z nás je toho schopen a raději by
očekával, že se o to postarají druzí. Dětem – ať už
svým vlastním, či těm, které docházejí do střediska,
věnoval obrovské množství času. Kdyby jej strávil
v zaměstnání, pravděpodobně by byl schopen zao-
patřit rodině mnoho nadstandardního materiálního
vybavení. Je to však otázka volby. Dnes samy dospí-
vající děti říkají, že by tuto skutečnost měnit nechtě-
ly. Společně strávený čas a dobré vztahy jsou pro ně
důležitější.
Učí se, aby mohl učit druhé

Každá profese ke své činnosti potřebuje účinný
nástroj. Pro lékaře je nástrojem skalpel, pro krejčího
nůžky a jehla. Pro pomáhajícího je hlavním nástrojem
jeho vlastní osobnost. Během posledních let Zdeněk
absolvoval mnoho kurzů a seminářů, kde se učil a zdo-
konaloval v dalších činnostech (např. tepání kůže,
kovářství apod.). Investoval tak mnoho času a pro-
středků, aby to, co se naučil, mohl dál učit druhé.
Pro své dlouholeté zkušenosti s plánováním celotábo-
rových strategických her byl zván ke spolupráci od dal-
ších organizací (např. Rotary Club Ostrava apod.).
Přirozený vzor

Aktivní přístup rodičů a především způsob času tráve-
ný s dětmi určitě přináší své – dobré -  ovoce. Karolí-
na a Sára se nejprve akcí střediska Naděje Litomyšl
účastnily jako další jejich vrstevníci. Měly možnost
pozorovat otce i další vedoucí v různých situacích,
krizích i při jejich praktickém řešení. Naprosto přiro-
zeně se pak také zapojily tam, kde bylo potřeba – nej-
prve pomáhaly v pravidelných týdenních klubech
pro mladší školní děti, pak se začaly účastnit i víken-
dových akcí a nakonec se připojily do týmu vedoucích
na letním dětském táboře. Pomáhat jim tak vlastně
přišlo úplně normální. Navíc se každá z nich věnovala

Poděkování za divadelní představení
Rok s rokem se sešel a my jsme 4. prosince opět byly
zhlédnout divadelní představení pohádky „Schválnos-
ti princezny Schválničky“, kterou předvedl divadelní
spolek „Vostřebal“ Benátky. Divadelní sál v Lidovém
domě byl skoro naplněn a nejvíce se těšily děti, proto-
že po skončení pohádky byla Mikulášská besídka. 
Všichni účinkující byli bezvadní, ale především
bychom chtěly vyzvednout spolek čertů, kteří byli fan-

tastičtí jak představením, tak i v kostýmech. Zvláště
pak Lucifer se svítící hůlkou. Pokud jde o scénu, byla
krásná a obdivujeme, jak to všechno zvládnou. 
Přejeme divadelnímu spolku „Vostřebal“ do nového
roku hlavně hodně zdraví a spokojenosti. Ať se jim
daří a těšíme se, že i v roce 2012 navštívíme jejich
divadelní představení. 
Děkujeme.             Bernátová, Pečinková, Sochůrková 

celebritám s pochybným původem jejich slávy. A Hos-
podin je trpělivý. Nechává nás se vydovádět a čeká, až
nám to dojde. 
Hospodinova sláva, moc i království totiž má v Ježíšo-
vých ústech důležitý přívlastek. Nejsou dány pro pou-
hou délku lidského života. Je o nich řečeno, že platí
„navěky“! Kam se hrabe dočasná sláva filmových
hvězd, jak by se s tím mohla srovnávat moc byť
i nejmocnějšího, ale smrtelného obyvatele naší pla-
nety. 
Milí čtenáři, zvu vás do království, které je zaslíbeno
trvat na věky věků. Ten, kdo toto království zaslíbil,
sice obětoval svého Syna, ale protože je spravedlivý,
neváhal Jej po několika dnech vzkřísit z mrtvých.
Slibuje, že to, co uplatnil na Jednoho, díky Jeho
zástupné oběti bude platit i na nás. Slibuje lásku,
vyznává lásku a prokazuje lásku každému, bez rozdí-
lu. Přeji vám, ať je pro vás rok 2012 předchutí budou-
cího setkání s Ním. Navěky.
A k tomu Pán Ježíš na konci své modlitby už jen při-
pojí své „Amen“.

Aleš Kocián,
kazatel Církve adventistů sedmého dne v Litomyšli

Poděkování 
Chtěli bychom poděkovat veškerému personálu

v domově seniorů pod hřbitovem za dlouholetou trpě-
livou péči, kterou věnovali naší v říjnu zesnulé mamin-
ce, babičce a prababičce, paní Zdeně Seidlové. 

rodiny Seidlova a Jiroušova
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Prima bazar opět pomohl
Novému kostelu

V druhém prosincovém týdnu se v Litomyšli konal
tradiční benefiční Prima bazar ve prospěch Nového
kostela. Po desetikorunových položkách se za pro-
dané zboží vybralo více než padesát tisíc korun.
Hned po prvním dnu prodeje se v kasičce například
nashromáždilo neuvěřitelných 34 298 Kč. 
„Kromě různých „pokladů“ se nám tu sešly téměř
muzejní exponáty různých elektrospotřebičů. Před
očima každému určitě naskočí stejný fén nebo
kuchyňský robot – v českých domácnostech se
do určité doby snad ani jiný nevyskytoval,“ směje se
jedna z organizátorek benefice Martina Soukupo-
vá. Benefice pro Nový kostel jsou v posledních
letech už tradičními předvánočními akcemi. Kromě
Prima bazaru to byl také například vyprodaný kon-
cert černošských spirituálů. 
Benefiční akce jsou velmi náročné na organizaci.
„Bez třiceti dobrovolníků, kteří celý týden na baza-
ru nejen uklízeli a prodávali, by se nic takového
udělat nedalo. Do toho vůbec nepočítám firmy,
které nám vyšly vstříc a darovaly do prodeje nové
výrobky a zboží, nebo vytiskly barevné plakáty,“

sděluje Martina Soukupová. A právě letošní barevný
retro plakát asi nejvíc padl do oka studentům. Letos
si totiž na Prima bazar našlo cestu mnoho mladých
lidí a bylo vidět, že se nákupem dobře baví. Zajímali
se o projekt Nového kostela a novostavba se jim líbi-
la. „Máme velkou radost z toho, že podpořit dobrou
věc letos přišlo zase tolik lidí a chceme jim za to
ze srdce poděkovat,“ shrnuje nakonec Martina Sou-
kupová. 
Nový kostel letos oslavil rok od svého otevření.
Konec roku patřil výstavě betlémů, která přilákala
především rodiny s dětmi. Na ty myslí v Novém kos-
tele při všech akcích – prostory jsou bezbariérové, k
dispozici je kuchyňka, přebalovací pult i možnost
účastnit se programu mimo hlavní sál a přitom díky
audiosystému dobře  slyšet,  co  se  uvnitř  odehrá-
vá.  Není  už  pak asi  překvapením, že  Sbor  Církve
bratrské  byl  jedním z osmi oceněných subjektů v
rámci Pardubického kraje, který letos dostal certifi-
kát „Společnost přátelská rodině“. Další informace
na www.novykostel.cz.

-red-, foto Martina Soukupová

Hasiči přejí občanům

Jednotka dobrovolných hasičů kategorie JPO II vznik-
la v Litomyšli v roce 2009. Po nezbytných odborných
přípravách, školeních a výcviku byla 1. ledna 2011
uvedena do plné činnosti. V těchto dnech máme
za sebou první rok činnosti, ve kterém jsme zasahova-
li u několika požárů a dopravních nehod. Jednotka je
ve stálé pohotovosti, připravena kdykoliv ve dne
i v noci zasáhnout v případě požárů, živelných událos-
tí a jiných nehod. 
Dovolte nám, abychom všem občanům města a inte-
grovaných obcí popřáli klidný a šťastný rok 2012. 

Miroslav Vacek, velitel jednotky JPO II, 
foto Petr Šilar 

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY

• 18. ledna od 20.00 / klub Tyjátr
Neřež - koncert, skupina Neřež v novém obsazení
připomene 30. výročí založení seskupení Nerez.
• 23. ledna od 19.00 / Fabrika
Po zarostlém chodníčku - koncertní večer
s baletem. Vystoupí A. Kalivodová, sólistka
Státní opery Praha.
• 28. ledna od 20.00 / klub Tyjátr
Franta Černý a jeho parta & Mičudka + host

Ticho de Pre Cupé Band - Ticho de Pre Cupé
Band vznikl v r. 2003 v Milevsku. Vyznačuje se
rockovou živelností na pódiu. Letos vydal dvo-
jalbum s názvem Cirkus (tři písně s nimi nazpí-
val Fr. Černý).
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

• 8. ledna od 19.00 / Tylův dům
Novoroční koncert bratrů Ebenových - Bratři
Ebenovi představí své poslední album „Chlebíč-
ky“.
• 24. ledna od 19.00 / Tylův dům
Jedlíci čokolády - divadlo, příběh tří sester,
které se stavějí na vlastní nohy po smrti otce.
• 27. ledna od 20.00 / divadelní klub
Miloš DODO Doležal - koncert.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

• 21. ledna od 19.00 / kinosál
Světáci - představení Divadelní společnosti
Háta.
• 27. ledna od 20.00 / dvorana muzea
6. městský bál - k tanci a poslechu hraje sku-
pina Kreyn.
Více na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO

• 5. ledna od 15.00 do 20.00 / čajovna Čajka
Čajovna Potmě - může vám hodina slepoty
otevřít oči? Program a občerstvení.
• 28. ledna od 20.00 / městský klub
Visací zámek - koncert legendární punk roc-
kové kapely na klubové scéně.

Českomoravské
pomezí zve



se nezdá být příliš velký, ovšem
nutno vzít v úvahu, že za jeho éry se
opery světových autorů tady ještě
nehrály. Neměl tak možnost zde
předvést svého Rigoletta, Nabucca,
Dona Giovanniho, Germonta v Travia-
tě nebo Scarpiu v Tosce. Zítek byl
ovšem především pěvcem smetanov-
ským. Jako možná jediný z našich
barytonistů měl v repertoáru všech
deset rolí svého oboru v dílech lito-
myšlského rodáka. 
Václav Zítek, rodák z Tisé u Děčína
(*24. 3. 1932), začínal v Národním
divadle, takříkajíc od píky, jako sbo-
rista, poté přešel do Státního divadla
v Ostravě. V letech 1960 až 1969 byl
čelným sólistou opery v Ústí nad
Labem, načež se na téměř čtvrt sto-

letí stal předním barytonem Národního divadla.
Svou kariéru musel ze zdravotních důvodů, stejně
jako jeho strýc, legendární basista Vilém Zítek,
skončit předčasně, v necelých devětapadesáti
letech. Trochu pozdě, až před čtyřmi lety, obdržel
Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru
opera. Václav Zítek se také mohl pochlubit tím, že
zpíval Přemysla v Libuši ve dvou slavnostních před-
staveních - při znovuotevření Národního divadla
po rekonstrukci (listopad 1983) a několik dnů
po zvolení Václava Havla prezidentem (leden 1990).
Zítkovo jméno zůstane trvale zapsáno i v historii
kulturní Litomyšle.

Zdeněk Vandas, foto archiv Z. Vandase

V úterý 20.prosince zemřel ve věku
79 let jeden z našich nejvýznačněj-
ších pěvců druhé poloviny 20. století
Václav Zítek. 
V roce 1997 byl účastníkem slavnost-
ního setkání u příležitosti jubilejního
40. ročníku Smetanovy Litomyšle,
kde obdržel jedno z mnoha ocenění.
Na festivalu se představil celkem
šestkrát (jako král Vladislav v Dalibo-
ru, Přemysl v Libuši, Petr Vok v Zuza-
ně Vojířové či Krušina v Prodané
nevěstě). Pětkrát měl i skvělé kon-
certy ve Smetanově domě, například
ve velkém sále v roce 1981 zpíval ital-
ský repertoár, o rok později árie rus-
kých skladatelů. Počet šesti
vystoupení na Smetanově Litomyšli
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kalendárium Litomyšle

480 let - 25. 1. 1532 zemřel v Litomyšli VAVŘINEC

KRASONICKÝ, správce Jednoty bratrské v našem
městě a spisovatel.
435 let - 13. 1. 1572 zemřel JAN AUGUSTA, litomyšl-
ský biskup Jednoty bratrské.
150 let - 21. 1. 1862 zemřela v Praze BOŽENA

NĚMCOVÁ, národní spisovatelka a vlastenka. Krátce
před svým úmrtím pobývala v Litomyšli, její zdravotní
stav jí však nedovolil pokračovat v literární činnosti.
175 let - 24. 1. 1837 se narodil v Mladé Boleslavi ALOIS

VOJTĚCH ŠMILOVSKÝ, spisovatel, učitel a později
inspektor škol.
140 let - 5. 1. 1872 se narodil v Litomyšli OTAKAR

MAŘÁK, operní pěvec a synovec malíře J. E. Mařáka.
140 let - 6. 1. 1872 se narodil v Litomyšli JAN

VANDAS, tenorista, operní pěvec, významný člen
pěveckého souboru Vlastimil, majitel výrobny olejů
na Bernardce.
130 let - 18. 1. 1882 se narodil v Podmoklech RUDOLF

VEJRYCH, malíř pobývající v Kozlově, švagr M. Šva-
binského.
125 let - 13. 1. 1887 se narodil v Domousnici VÁCLAV

DRBOHLAV, litomyšlský učitel a okresní inspektor
v Benešově, kulturní pracovník, spolupořadatel výstav
v Litomyšli, zakladatel obrazové galerie v Litomyšli.
105 let - 22. 1. 1907 zemřel v Praze JOSEF NOVÁK,
profesor litomyšlského gymnázia a manžel spisovatel-
ky Terézy Novákové.
70 let - 16. 1. 1942 zemřel JOSEF CHUCHVALEC,
berní úředník. Byl vězněn v koncentračním táboře
Litoměřice v době druhé světové války.
65 let - 2. 1. 1947 zemřel ANTONÍN HORSKÝ, lito-
myšlský obchodník, přítel a informátor Aloise Jiráska.
60 let - 13. 1. 1952 zemřel Ing. FRANTIŠEK VLACH,
stavitel řady litomyšlských domů. Svojí architektonic-
kou činností přispěl k zlepšení vzhledu města.
40 let - 28. 1. 1972 zemřel v Litomyšli LADISLAV

KASAL, úředník a ředitel spořitelny ve Skutči, dirigent
Vlastimilu, člen symfonického orchestru.
10 let - 27. 1. 2002 zemřel v Litomyšli JAROSLAV

PLCH, motocyklový a cyklistický závodník, populární
sportovec a kamarád.

--------------------------------------------------------------------------------------

150 let - Začátkem února roku 1862 se konala ustavu-

jící schůze pěveckého sdružení Vlastimil. Jeho čin-
nost trvá po celá léta až dodnes. Vlastimil má stále svůj
základní soubor a spolupracuje s dalšími pěveckými
sbory ve městě.
140 let - V Litomyšli byl ustaven dobrovolný sbor

hasičů. I když dnes jsou vytvořeny profesionální
sbory, vedle nich hasičské sbory pokračují jako
pomocníci stálých zařízení. V roce 1972 oslavili hasiči
své sté výročí velkou výstavou a hasičským cvičením
na náměstí.
60 let - V Litomyšli vznikl v roce 1952 nový rozsáhlý

podnik jménem Vertex na výrobu a úpravu skleněné-
ho vlákna. Základem výroby byly malé skleněné kulič-
ky. Dnes výroba pokračuje jako velký zahraniční
zpracovatelský závod.
40 let - Litomyšl v létě 1972 navštívilo několik členů

české vlády a byli hosty různých závodů a městských
zařízení, včetně státního zámku.

Připravil Miroslav Škrdla

Nové knižní tituly v městské knihovně
Gerritsen – Závěje, Robb J. D. - Fantazii se meze
nekladou, Roberts  Nora - Kouzlo okamžiku, Kou-
delková - Na rozcestí, Howard Linda -  Strážce úsvi-
tu, Patterson - Uvidíš, zemřeš, Wodehouse P. -
Krédo rodu Woosterů, Wachtel Gretel - Moje tajná
válka s..., Child Lee - Za cenu života, King Stephen
- Černočerná tma, King Stephen - Rose Madder,
Davis Lindsey – Saturnálie, Smith Lisa J. - Upíří
deníky,  Cussler Clive - Znamení půlměsíce, Clancy
Tom - Živý nebo mrtvý,  Körnerová Hana - Dům U Tří
borovic, Christie - Pět malých prasátek, Small -
Vášnivé radosti, Rollins James - Ve stínu sfingy, Kle-
ypas Lisa - Místo na slunci, Krentz Jayne - Whispe-
ring Springs, Beverley Jo - Rebelův návrat, Lanczová

- Vstupenka do ráje, Hutařová - Matylda na stopě,
Nafisi Azar - Jak jsme v Teheránu četly, Svěrák Zde-
něk - Nové povídky, Hodgkinson - Staré dobré časy,
Wegner Robert - Sekera a skála, meč a žár, Kessler
Leo - Jatka na řece, Taylor - Doktore, to byste se...,
Abnett Dan - Pán zkázy, Harris - Pravá krev, Španěl-
ština, Steiner - Iniciační poznání, Top domy 2012,
Sokol Jan - Jak jsem se měl na světě, Konta Jiří -
Slyšet své srdce, Halík Tomáš - Úvahy na prahu tisí-
ciletí, Šimánek Leoš - V kanadské divočině, Antho-
ny Robert - Tajemství dokonalého, Grygar Jiří
Na kole ke hvězdám, Gjellerup Karl - Poutník Káma-
níta, Gajdová Monika Rodiče v akci, Krauss - Skryté
za zrcadlem, Dunham Mike - Buddhovi bojovníci.

Dirty Way a Maik Brap děkují svým fanouškům
Letos se nám, místní punk-rockové formaci Dirty
Way a raperovi Maiku Brapovi (Wotka), podařilo
něco krásného. V létě jsme se přihlásili s naším
společným videoklipem k písni „Hudba pro všech-
ny“ do celostátní soutěže mladých interpretů
„Výtah“ na československé hudební stanici Óčko. 
Jenom díky vám, lidem, kteří jste nám posílali
hlasy, ať už přes internet nebo SMS, jsme nakonec z
30 soutěžících obsadili nádherné 2. místo! Proto
bychom vám touto formou rádi poděkovali za to, že

jste při nás stáli a že nás podporujete nejen v sou-
těžích jako byla tato, ale i v jiných aktivitách,
do kterých se pouštíme. Velmi si toho ceníme a dou-
fáme, že nezklameme a že s vámi můžeme počítat
i nadále. 
Takovým neoficiálním poděkováním bude koncert,
který plánujeme na leden v Music Clubu Kotelna,
kde vás, všechny naše fanoušky, rádi uvidíme.

za kapelu Dirty Way Pavel Nešpor

Odešel smetanovský barytonista
Václav Zítek

Václav Zítek si svoji parádní roli
Figara v Rossiniho Lazebníku
sevillském na festivalu nezazpí-
val, ale jeho efektní cavatinu
předvedl na koncertu ve Smeta-
nově domě (1981).
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Výtvarná Litomyšl 2011 
je rozloučením Heleny Zemanové

Výtvarná Litomyšl tentokrát s číslicí jedenáct v domě
U Rytířů opět představuje díla umělců z Litomyšle
a blízkého okolí. Tento salon je však tentokrát i něčím
jiný. Jedná se totiž o poslední výstavu dnes již bývalé
ředitelky Městské galerie Litomyšl Heleny Zemanové.
Není proto divu, že vernisáž, uskutečněná 16. prosin-
ce, byla zároveň i rozloučením s ní. 
Výtvarná Litomyšl ’11 je přehlídkou třicítky umělců
a jejich děl různých stylů. Nalezneme zde malby, kres-
by, grafiky, keramiku, kov, papír i sklo. Škála je široká
a jména výtvarníků známá, ale překvapit nás svojí prací
může i „nováček“. „Autorů je třicet – někteří se cítí být
Litomyšlany, jiní jsou z okolí,“ upřesnila Helena Zema-
nová, která pro výstavu oslovovala především osvědče-
né umělce. „Jsou zde samozřejmě autoři, kteří se
pravidelně zúčastňují našich salónů, a pak doufám, že
se přihlásí někdo neznámý, kdo mě překvapí,“ dodala.

Nechybí proto Olbram Zoubek, který ještě nevynechal
jediný salon. K vidění jsou díla Šárky Frankové, Šárky
Hrouzkové, Jiřího Motáka, Aleše Lamra, Arnolda Bar-
tůňka, Jiřího Dudychy, Václava Macháně, Vendulky
Látalové a řady dalších. „Je tady i autor skleněných
objektů, který v galerii zatím žádné své věci neměl.
Jmenuje se Vít Zadina a jeho díla jsou příjemným zpest-
řením,“ upřesnila Helena Zemanová, které se dostalo
nejen slov díků za výstavu, ale i za dlouholetou práci.
„Jsme tady svědky generační výměny. Možná, že to
na někoho působí depresivně, ale myslím, že to není až
tak smutná chvíle,“ řekla Heleně Zemanové Šárka
Hrouzková a dodala: „Byla jsem vyzvána, abych ti
za obec litomyšlských výtvarníků poděkovala.“
Výstava Výtvarná Litomyšl ’11 je v Městské galerii Lito-
myšl v domě U Rytířů k vidění až do 29. ledna. 

Text a foto Jana Bisová  

Symfonie barev
na zámku
Nádherná symfonie barev se rozehrála na renesanč-
ním zámku v Litomyšli. Od soboty 10. prosince vždy
po setmění totiž měnily otevřené arkády svoji podo-
bu. Oblékaly se do barev sedmi LED reflektorů
s modrou, fialovou, žlutou a zelenou barvou, a tak
přitahovaly pozornost kolemjdoucích. 
„Zámek je uprostřed velké stavby, což není moc
pěkné. Vstoupili jsme proto do projektu se studen-
tem Fakulty umění a architektury v Liberci Tomášem
Zavoralem, který projekt vytvořil jako svoji semest-
rální práci. Od druhé prosincové soboty se nám tak
rozsvítily arkády barevnou hrou světel,“ potvrdila
kastelánka Jana Sehnalová. Podle jejich slov má
tato barevná pohádka jediný účel, aby lidé zvedli oči
a vnímali i architekturu památky UNESCO. Zámek
zářil po celou dobu svátků.                                         -bj- 

Koncertní cyklus Ave Maria
Rozlehlými prostorami kostela Povýšení sv. Kříže
v Litomyšli se ve čtvrtek 15. prosince nesl nádherný
soprán operní pěvkyně Emy Hubáčkové za doprovodu
varhaníka Martina Strejce, předního představitele
české varhanní školy. Uskutečnil se zde jeden z kon-
certů již osmého ročníku cyklu Ave Maria. 
„Ave Maria Gracia Plena“ je samozřejmě modlitba, ale
naše Ave Maria je název koncertního cyklu vánočních
chrámových koncertů,“ vysvětlila organizátorka
a účinkující v jedné osobě, operní pěvkyně Ema
Hubáčková a dodala: „Původně jsme začínali uvádět
v chrámech pouze jednotlivé koncerty. Rok od roku se
nám ale jejich množství zvyšovalo a jednou jsme zjisti-
li, že už je třeba akce nějakým způsobem nazvat
a utvořit z nich koncertní cyklus.“ Tento cyklus před
osmi lety dostal název Ave Maria a v adventním čase
přináší lidem nejen umělecký zážitek. 

Obvyklý počet je kolem šestnácti koncertů a Smetano-
vo rodiště je místem, kam se akce pravidelně vrací.
„Litomyšl je město kulturní a v kostele Povýšení sv.
Kříže jsou krásné varhany, které si zaslouží rozeznít,“
ujasnila výběr Litomyšle pěvkyně. Její slova potvrdil
i druhý účinkující, varhaník Martin Strejc. Nahrávky
jeho projektu České varhany, který vyšel na CD, totiž
vznikaly nejen v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové,
v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, ale také v kostele
Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. 
Vzhledem k tomu, že Ave Maria se do Litomyšle stále
vrací, snaží se organizátoři obměňovat i repertoár.
Jedna skladba však chybět nesmí. „Na začátku pro-
gramu zachováváme Schubertovu Ave Maria. V mís-
tech, kam zajíždíme pravidelně, je však obvykle
stejné publikum, proto si zaslouží změnu,“ sdělila
Ema Hubáčková. 
Cyklus Ave Maria je tedy příjemným zpestřením v před-
vánočním čase. Koncertem, během něhož si mohou
posluchači vyslechnout nádherné tóny varhanního
nástroje, strhující hlas pěvkyně a ponořit se do světa
hudby, chce však ještě něco jiného. „Poskytnout
posluchačům chviličku k přemýšlení, rozjímání. Sdělit
jim krásnými tóny, krásné pocity. Dopřát jim čas k roz-
jímání,“ řekla závěrem Ema Hubáčková, která zároveň
potvrdila, že příští rok se Ave Maria do Litomyšle opět
vrátí.                                              Text a foto Jana Bisová 

Zámecké sklepení 
v moci pekelné
Poprvé z mnoha následujících ročníků se zámecké
sklepení zámku Litomyšl proměnilo v pohádkové
peklo. Byla to ale pohádka poněkud strašidelná.
Děti s jejich rodiči do pekelného sklepení nalákal
lstivý myslivec, který jim cestou sliboval hračky
a dárečky, aby se potom za hromové rány v hlubi-
nách sklepení proměnil v čerta. Myslivec pak prove-
dl děti peklem. 

V první sluji hráli čerti pekelný mariáš, v chodbě
čekaly dětské duše ve vězení na své rozhřešení.
V druhé sluji se nad obrovským kotlem tetelila pára
a čerti se hádali, jestli má čertovská polévka pořád-
ný lidský šmak. Úlisný myslivec pak probudil samot-
ného Lucifera v nejhlubší části pekla. Lucifer
pokynul jedné z čertic, aby do knihy hříchů nasála
hříchy přítomných dětí a pak jejich hříchy předčítal.
S každým hříchem se čerti řevem radovali, že dětský
hříšník jistě propadne peklu. Když už děti propadaly
beznaději, v záři světla se objevili andělé a za nimi
svatý Mikuláš. Čerti před nimi utíkali a Lucifer se
před světlem chránil svým pláštěm. Svatý Mikuláš
pak promluvil k dětem, které mu slíbily, že dobrými
skutky své hříchy napraví. Mikuláš a andělé pak děti
z pekla bezpečně vyvedli k zemskému povrchu.
Vystrašené děti před příchodem Mikuláše chránila
a chlácholila Káča, která se v pekle ocitla omylem již
před lety. Že ale uměla uklízet a dobře vařit, Lucifer
ji už na zem zpátky nepustil. Co peklo schvátí, to už
nenavrátí... Také Káču ale Mikuláš z pekla nakonec
vyvedl. 
Během dvou dnů navštívilo peklo 1 088 malých i vět-
ších hříšníků. Řada dalších se ale už do sklepení
zkrátka nevešla. V příštím roce proto zůstane
zámecké sklepení v moci pekelné hned pět dní, a to
od 1. do 5. prosince. Zařazeny budou i bezpečné pro-
hlídky pro školy, kdy opuštěným peklem provede
Káča, zatímco čerti budou vyřizovat pekelné záleži-
tosti v lidském světě. Více informací najdete
na www.pekelnekralovstvi.cz

Barbora Krejčí, foto Jana Macková
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Nový mamograf na detašovaném pracovišti
Litomyšlské nemocnice ve Svitavách 

Ve středu 21. prosince představila Litomyšlská nemoc-
nice, a.s. na svém detašovaném pracovišti na svitav-
ské poliklinice nový digitální mamograf. Tento přístroj
přispěje k lepší diagnostice nemocí prsu a sníží počet
dalších vyšetření. Moderní zařízení přišlo nemocnici
na 7 milionů korun. 
Každý rok přibližně 2 000 českých žen zemře na násled-
ky karcinomu prsu. Ačkoli osvěta stále probíhá, na pre-
ventivní prohlídky mnohé z nich vůbec nepomyslely.
Přitom mají ženy od 45 let věku nárok na bezplatnou
preventivní mamografii ve dvouletých intervalech.
„Velmi nás mrzí, že jen 51 % žen využívá možnosti
na preventivní vyšetření prsu přijít. Někdy si tak
zachrání život, protože v rané fázi, což je pro představu
nádor do 1,5 cm, je velmi dobrá prognóza a naděje
na úplné vyléčení,“ řekla vedoucí lékařka MUDr. Eva
Machová. „Digitální mamograf znamená výrazný posun
v diagnostice onemocnění prsu. Největší přínos je ten,
že při srovnatelné dávce záření získáme mnohem více
informací. Jsme schopni udělat detailnější diagnosti-
ku a omezit počet doplňkových vyšetření,” upřesnila

doktorka a dodala: „Jsme nyní plně vybaveným scree-
ningovým pracovištěm, splňujícím náročná kritéria
ministerstva zdravotnictví.“ Díky tomu detašované
pracoviště nabízí komplexní diagnostiku. V té spolu-
pracuje se Svitavskou nemocnicí, a.s. a onkologem.
Jednou týdně se tým schází na indikačních seminářích,
kam jsou zvány pacientky s pozitivním nálezem. Ročně
ve Svitavách vyšetří zhruba sedm tisíc pacientek.
Letos, bohužel, diagnostikovali sedmdesát karcinomů
prsu. „Jen dvacet pět jich bylo diagnostikováno scree-
ningem, ostatní ženy přišly už s problémy.“
Digitální mamograf je ve Svitavách z důvodu regiona-
listy. V Pardubickém kraji je totiž detašované praco-
viště Litomyšlské nemocnice jedním ze tří
mamografických středisek pro screening. V Pardubi-
cích a Ústí nad Orlicí se nachází soukromá pracoviště.
„Litomyšl by se „cpala“ někam, kde by neměla spád
a ani pacienty,“ vysvětlil ředitel Litomyšlské nemocni-
ce MUDr. Libor Vylíčil. Velké nemocnice samozřejmě
mají také mamografy, ale ne screeningy. 

Text a foto Jana Bisová

Zdravotnictví v kraji bude řídit Martin Netolický
Na návrh hejtmana Radko Martínka odvolalo zastupi-
telstvo radní pro zdravotnictví Markétu Tauberovou.
Za jejího nástupce zvolili zastupitelé Martina Netolic-
kého, dosavadního předsedu zastupitelského klubu
ČSSD. Hejtman Martínek se rozhodl pro změnu, neboť
nebyl spokojen s pracovním nasazením radní. „Zdra-
votnictví čekají v příštím roce těžké zkoušky a zvlád-

nout tento úkol nebude jednoduché,“ dodal hejtman.
Nový radní Martin Netolický objasnil tři hlavní cíle,
kterých chce v krajském zdravotnictví dosáhnout:
„Krajské zdravotnictví musí být efektivní, každému
dostupné a dobře řízené.“ 

Magdalena Navrátilová, 
tisková mluvčí Pardubického kraje

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na:
• 12x jinak pro turisty v roce 2012
• Václav Havel, nejzábavnější ze sedmi
• Vrtulníky mapují zámecká sgrafita
• Barborkové slavnosti, Popelka i peklo na zámku
• Adventní neděle ve škole, divadlo a písničky

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: Záhadný kluk - Cesta do čtenářovy
duše • Mezinárodní mistrovství České republiky Orion
- Shiva KTM Cup 2012 • Předběžné výsledky sčítání lidu
• Poděkování magistře Chadimové z Lékárny U anděla
strážce

co se do Lilie nevešlo

Nemocnice má díky spokojeným
pacientům pět hvězdiček

Také v loňském roce se uskutečnila soutěž „Nemocnice
České republiky 2011“. V rámci tohoto celostátního
hodnotícího projektu byly nemocnice komplexně hod-
noceny ze tří klíčových oblastí: Spokojenost pacientů,
Spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví
nemocnic. Hodnocena byla rovněž Litomyšlská
nemocnice, a.s., která sice nebyla úspěšná a titul letos
nezískala, ale může se pochlubit ziskem pěti hvězdi-
ček. Umístila se totiž mezi sedmadvaceti zdravotnic-
kými zařízeními v republice, která obdržela maximální
počet hvězdiček. Tedy jsou nemocnicemi s více než
80% „pacientskou spokojeností“. Vedle Litomyšlské
nemocnice má z Pardubického kraje pět hvězdiček
ještě Orlickoústecká nemocnice, a.s. 
Litomyšlská nemocnice tak rovněž figuruje v tabulce
zdravotnických zařízení, která získala minimálně 50
hlasů od spokojených pacientů. Může se pochlubit
80,30 % a je tak na druhém místě za Orlickoústeckou
nemocnicí s 82,61 %, třetí je se 74,11 % Pardubická
nemocnice, a.s. V tabulce spokojenosti zaměstnanců
se objevuje jméno Litomyšlské nemocnice také společ-
ně s Orlickoústeckou nemocnicí, která skončila
na druhém místě v kraji. Minimálního počtu 50 hlasů
již další nemocnice Pardubického kraje nezískala -
třetí místo je prázdné.  

Hlasování probíhalo, podobně jako v minulých čtyřech
letech, pomocí rozsáhlé skupiny dobrovolných koordi-
nátorů přímo v nemocnicích, kteří zajišťovali hladký
průběh realizace sběru vyplněných tištěných dotazní-
ků. Bylo také možné hlasovat pomocí zabezpečeného
elektronického dotazníku, který byl po celou dobu
průzkumu alternativně dostupný na internetových
stránkách www.hc-institute.org. Dotazník obsahoval
34 klíčových indikátorů. Průzkum spokojenosti paci-
entů a zaměstnanců nemocnic za rok 2011 začal 1.
března a byl ukončen 31. října. Celkem se jej zúčastni-
lo více než přes 30 tisíc pacientů a přes 4 tisíce zaměst-
nanců nemocnic.                                                          -bj-

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel.: 461 655 397
So 7. 1. - MUDr. Dvořáková
Ne 8. 1. - MUDr. Paseková
So 14. 1. - MUDr. Fenclová
Ne 15. 1. - MUDr. Večeřa
So 21. 1. - MUDr. Jungová
Ne 22. 1. - MUDr. Jindrová
So 28. 1. - MUDr. Tišlerová
Ne 29. 1. - MUDr. Řemínek
So 4. 2. - MUDr. Paseková
Ne 5. 2. - MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.: 461 655 269
So 7. 1. - MUDr. Filová
Ne 8. 1. - MUDr. Laštůvková
So 14. 1. - MUDr. Švábová
Ne 15. 1. - MUDr. Jung
So 21. 1. - MUDr. Beňová
Ne 22. 1. - MUDr. Hájková
So 28. 1. - MUDr. Jílková
Ne 29. 1. - MUDr. Filová
So 4. 2. - MUDr. Reifová
Ne 5. 2. - MUDr. Hájková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 7. 1. - Lékárna U Anděla strážce

Tel.: 461 615 457
Ne 8. 1. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
So 14. 1. - Lékárna Na Špitálku

Tel.: 461 615 034
Ne 15. 1. - Ústavní lékárna 

Tel.: 461 655 530
So 21. 1. - Lékárna U Nemocnice

Tel.: 461 615 617
Ne 22. 1. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
So 28. 1. - Lékárna U Slunce 

Tel.: 461 612 678
Ne 29. 1. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
So 4. 2. - Lékárna U Anděla strážce

Tel.: 461 615 457
Ne 5. 2. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
7.-8. 1. - MUDr. Krpčiar Patrik

Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 619 670
14.-15. 1. - MUDr. Kučerová Marta

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 724 635
21.-22. 1. - MUDr. Moyseyenko Iryna

Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
28.-29. 1. - MUDr. Sejkorová Jitka

Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501
4.-5. 2. - MUDr. Ševčík Stanislav

Polička, 1. máje 607, tel.: 461 724 423

Rozpis služeb
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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 8. 1. Bohdan Kopecký: Zrození fauna / výstava ke vzpomínce na litomyšlského rodáka / Galerie Miroslav Kubík / Čt - Ne 10-17 
do 29. 1. Výtvarná Litomyšl 2011 / výstava / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út-Ne 9-12 a 13-16
do 21. 3. Radozo: Druhá dimenze aneb Epidemie paměti / výstav surrealistického malíře, fotografa a sochaře / Galerie - Antik Hotel Sofia / denně / tel. 461 613 191
od 24. 1. do 26. 2. Byli jsme skoro u všeho / výstava / Regionální muzeum Litomyšl / Út - Pá 8-12 a 13-16, So - Ne 9-12 a 13-17
od 5. 1. do 31. 1. Mistři knižní ilustrace / pokračování výstavy / Městská knihovna Litomyšl / ve výpůjční době
do 31. 5. Odkrývání dobře utajených houslí aneb Miroslav Horníček: člověk, herec, spisovatel, výtvarník / výstava / zámek Litomyšl / Út-Čt 10-15
od 7. 1. do 31. 12. Interiérové sochy Jiřího Šimka / výstava / ve vnitřních prostorách - Galerie - Antik hotel Sofia / denně / tel. 461 613 191
do 4. 2. Václav Boštík: Monografie - obrazy známé i neznámé / výstava / Galerie Zdeněk Sklenář / pouze v So 10-17 nebo po tel. domluvě 603 866 959
od 11. 1. do 13. 1. Dny otevřených dveří / prohlídka školy, nahlédnutí do vyučování, ve St odpoledne škola jako pirátská loď / ZŠ U Školek  

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

V LITOMYŠLI V LEDNU 2012 

6. 1. Pá 19.00 Tříkrálový koncert pěveckého sboru Vlastimil • hotel Zlatá Hvězda tel. 777 657 413
19.30 Společenský maturitní ples Gymnázia Litomyšl • Smetanův dům www.glit.cz

Drinkový večírek • Cafebar Underground tel. 725 846 248
7. 1. So 16.OO Křest katalogu „Zrození fauna - Bohdan Kopecký" • Galerie Miroslava Kubíka, Smetanovo nám. 70 www.galerie-mk.cz

20.00 Oldies party 60. - 90. let - dj Wolf • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
celý den Tříkrálová sbírka 2012 • Litomyšl a okolní obce tel. 461 619 183

9. 1. Po 20.00 Litomyšlská otevřená skupina mužů • Rodinné centrum Litomyšl www.rc.litomysl.cz
11. 1. St 13.00-17.00 Škola jako pirátská loď - pod ochranou námořníků můžete ulovit rybu, najít poklad, zažít dobrodružství • ZŠ U Školek tel. 461 613 032

15.30 Moje návštěva Ameriky - povídání s panem Miroslavem Havranem • Denní stacionář - Ruka pro život o.s. tel. 461 312 412
12. 1. Čt Posezení s Hardcorkem • Cafebar Underground tel. 725 846 248
13. 1. Pá 19.30 Ples VOŠ a SPgŠ Litomyšl - maturitní ples 4.B • Smetanův dům tel. 461 614 550

19.30 Divadelní společnost Jožina Janouška - vystoupení s taneční zábavou, vstup 100 Kč, předprodej v IC • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Music mix - dj Milhaus • Music Club Kotelna tel.777 589 663

14. 1. So 16.00 Tříkrálový podvečer - představení Pohádkový dům, kouzelník Mr. Carlo, vstup 80 Kč/50 Kč, koledníci zdarma • Lidový dům tel. 461 619 183
16. 1. Po 10.30 Zavádění lepku do dětské stravy • Rodinné centrum Litomyšl www.rc.litomysl.cz

16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola Litomyšl - sál tel. 461 612 628
17. 1. Út 10.00 Zimní setkání pro účastníky denního stacionáře o.s. Ruka pro život • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
18. 1. St 8.00-16.30 Prosím vstupte! - den otevřených dveří školy • Základní škola Zámecká tel. 461 612 385

15.30 Fotografie 2011 - promítání fotografií pana Miroslava Škrdly • Denní stacionář - Ruka pro život o.s. tel. 461 312 412
18.00 Promítání amatérských filmů - z tvorby Klubu filmových amatérů Litomyšl • horní kavárna hotelu Zlatá Hvězda

19. 1. Čt 16.30 Zápis nanečisto • Základní škola T. G. Masaryka Litomyšl www.litomysl.cz/3zs/
17.00 KJČ: První schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2012 - zhodnocení, vyznání členů k J. Čechám • restaur. U Slunce - salónek tel. 461 612 068

Irish Whiskey Day - irská hudba • Cafebar Underground tel. 725 846 248
20. 1. Pá 19.30 Ples VOŠ a SPgŠ Litomyšl - maturitní ples 4.A • Smetanův dům tel. 461 614 550

20.00 Blabovy stromy a Moribundus - koncert + after party • Music Club Kotelna tel.777 589 663
21. 1. So 20.00 Diskotéka 80. - 90. let - dj Alík • Music Club Kotelna tel.777 589 663

20.00 Improliga - divadelní improvizace, vstupné dobrovolné • Nekuřácká restaurace Lidový dům www.bclit.org
Sobota s Morganem • Cafebar Underground tel. 725 846 248

24. 1. Út 17.00 Zmizelá Litomyšl - promítání diapozitivů p. Škrdly • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 1. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

25. 1. St 10.00 Knihovna pro batolátka a předškoláky - pojďte si hrát s Krtečkem • Městská knihovna Litomyšl tel. 607 605 720 
17.00 Byli jsme skoro u všeho - zahájení výstavy k  výročí 150 let pěveckého sboru Vlastimil, zazpívá Vlastimil • RML tel. 461 615 287

26. 1. Čt 19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 2. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Syflárna - uvádí Zámecké divadlo Milislav • Music Club Kotelna tel.777 589 663
20.00 Poslechovka - Rock´n´Roll • Cafebar Underground tel. 725 846 248

27. 1. Pá 16.00 Hostinští sobě - setkání všech, kteří v minulosti pracovali v Restauracích a Jídelnách Litomyšl • hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
19.00 Křesťanské svědectví v mediálním světě - přednáška Mgr. Jiřího Zajíce, pedagoga a publicisty... • Nový kostel Marus.bures@seznam.cz
19.00 Justin Echols Quartet - jazzový koncert, J. Echols, T. Jochmann, L. Kytnar, M. Šulc/T. Hobzek • kongres. sál zámku tel. 461 612 575
19.30 Divadelní společnost Jožina Janouška - vystoupení s taneční zábavou, vstup 100 Kč, předprodej v IC • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Music mix • Music Club Kotelna tel. 777 589 663

Slaný večírek • Cafebar Underground tel. 725 846 248
28. 1. So 14.00 Zimní grilování - hraje skupina TrioLit, grilovaná kýta, horké nápoje • restaurace Veselka tel. 776 887 719

20.00 Adam a vejce - folkový nášup • Cafebar Underground tel. 725 846 248
21.00 Přilož Bass Pod Kotel - elektronické styly dubstep/dnb/bass night, vstupné 60 Kč • Music Club Kotelna tel.777 589 663

29. 1. Ne 14.00 Tři prasátka - pohádku pro děti zahraje loutkoherec Jaroslav Jung, vstupné 50 Kč • hotel Zlatá Hvězda tel. 777 637 888
14.00-18.00 Plesové odpolední čaje pro dříve narozené - k tanci a poslechu hraje skupina Zdeňka Škvařila • Lidový dům tel. 461 619 183

31. 1. Út 19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 3. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
2. 2. Čt 14.30 Litomyšlská univerzita 3. věku • Lidový dům tel. 461 612 068
3. 2. Pá 19.30 Ples Trading Centre Litomyšl - maturitní ples • Smetanův dům tel. 734 322 314
4. 2. So 10.00 Láska s vůní parfému - předvalentýnské posezení pro ženy věku všelikého • Galerie - Antikhotel Sofia tel. 461 613 191

18.00 Litomyšl Václavu Havlovi - beseda s promítáním dobových fotografií a filmů, vstup volný • Music Club Kotelna tel.777 589 663
20.00 Ples tiskárny H.R.G. - hraje Lucky band z Hradce Králové • Lidový dům www.hrg.cz
21.00 The Plastic People of the Universe - koncert, vstupné 150 Kč přeprodej, 190 Kč na místě • Music Club Kotelna tel.777 589 663

7. 2. Út 17.00 Putování po Kirgizstánu - beseda s bratry Kutlvašrovými • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 4. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239



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

3., 4. 1. Út, St Mistrovský plán - Film 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., vstupné 60 Kč • od 12 let 
8. 1. Ne Černá venuše - Francouzský film. Projekt 100. Historické drama. „Nikdy jsem neviděl lidskou hlavu tolik podobnou opici“. Hrají: Yahima Torrés,

Andre Jacobs, Oliver Gourmet, Elina Löwensohn aj. Režie: Abdellatif Kechiche. T., 155 min., vstupné 60 Kč • od 15 let 
10., 11. 1. Út, St Muži v naději - Nová česká komedie se Simonou Stašovou, Jiřím Macháčkem a Boleslavem Polívkou. 

Režie: Jiří Vejdělek. 115 min., vstupné 70 Kč    
12., 13. 1. Čt, Pá Poupata - Film ČR. Tak trochu jiný vánoční příběh. Příběh Poupat vypráví o těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji drsných pravidel. Hrají: Vladimír 

Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká, Josef Láska, Aneta Krejčíková aj. Režie: Zdeněk Jiráský. 95 min., vstupné 60 Kč • od 12 let 
15. 1. Ne Nevěstinec - Film F. Kino Art. Vzpomínky z „domu lásky". Přelom 19. a 20. století - období velkých sociálních změn postihl také proslulé paříž-

ské nevěstince. Hrají: H. Herzi, C. Salette, J. Trnck, A. Barnole, A. Haenel aj. Režie: Bertrand Bonello. T., 120 min., vstupné 70 Kč • od 15 let
17., 18. 1. Út, St Vyměřený čas - Film USA. Žij navěky. Nebo to aspoň zkus. Za pozornost stojí kaskadérské kousky, bitky, honičky v autech a samozřejmě také 
19., 20. 1. Čt, Pá Amanda Seyffried a její schopnost brilantně ovládat zbraně. Režie: Andrew Niccol. T., 105 min., vstupné 60 Kč • od 12 let
22. 1. Ne  Milování - Film Francie, V. Británie, ČR. Kino Art. Z Paříže 60. let do současného Londýna. Hrají: Catherine Deneuve, Ludivine Sagnier, Chiara 

Mastroianni, Miloš Forman aj. Režie: Christophe Honoré. T., 130 min., vstupné 60 Kč • od 12 let 
23. 1. Po 9.30 Psí kamarádi - Pásmo dětských pohádek pro nejmenší.

Vstupné 20 Kč
24., 25. 1. Út, St Mission: Imposissible IV. - Film USA. Bez plánu. Bez podpory. Bez šance. Hrají: Tom Cruise, P. Patton, Jeremy Renner, Simon Pegg, Tom Wilkin-
26. 1. Čt son,aj. Režie: Brad Bird. T., 110 min., vstupné 70 Kč • od 12 let 
27., 29. 1. Pá, Ne Bastardi 2 - Film ČR. Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Hrají: Tomáš Magnusek, Jan Šťastný, Jiří Krampol, 

Martin Dejdar, Kateřina Brožová aj. Režie: Jan Lengyel, 95 min., vstupné 70 Kč • od 12 let 
29. 1. Ne 15.00 Kocour v botách - Film USA. Nebýval žádné koťátko. Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází setkání se zeleným zlob-

17.00 rem. Režie: Chris Miller. 90 min., vstupné 65 Kč
31. 1., 1. 2. Út, St  I ženy mají své dny - Film ČR. S tímhle příběhem má Alice Nellis dlouhodobou zkušenost, komedii podle předlohy skotské dramatičky Lizy Loch-
2., 3. 2. Čt, Pá head režírovala v roce 2003 v Divadle Na zábradlí. Hrají: I. Chýlková, V. Kotek, O. Sokol, B. Klepl aj. 110 min. • vstupné 70 Kč • od 12 let 

Pá 6. 1. První ples - hraje MIX a cimbálovka, teplá kuchyně • KD Skalka, Lubná)
So 7. 1.  od 13.00-17.00 Dětský karneval • Hospůdka na Veselce, Příluka

Hasičský ples - hraje skupina Panacea, vstupné 70 Kč • Hospůdka na Veselce, Příluka
Tříkrálový farní ples - hraje Combo 2, vstupné 80 Kč • Sokolovna, Dolní Újezd

od 13.30 Dětský karneval • Kulturní dům, Vidlatá Seč
Společenský ples - hraje Quattro • Kulturní dům, Vidlatá Seč

Pá 13. 1. Farní ples - hraje Proxima z V.Mýta • Kulturní dům, Sebranice
Tradiční myslivecký ples - hraje Vepřo knedlo zelo • Kulturní dům, Osík

So 14. 1. Myslivecký ples • Sokolovna, Sloupnice
Sokolský ples • Sokolovna, Dolní Újezd
Myslivecký ples - hraje Vepřo knedlo zelo • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle

Pá 20. 1. Myslivecký ples - hraje Vepřo knedlo zelo • KD na Rychtě, Morašice
So 21. 1. Ples KDU-ČSL - hraje Combo 2, myslivecká kuchyně • KD Skalka, Lubná
Pá 27. 1. Sousedský ples - hraje Živel • KD na Rychtě, Janov
So 28. 1. Obecní ples • Kulturní dům, Němčice

Ples TJ Sebranice - hraje Melodie Trpín • KD Skalka, Lubná
Ples SDH Desná - hraje Vepřo knedlo zelo • Hostinec Pod Hájem, Desná
Skautský ples - hraje Combo 2 • Sokolovna, Dolní Újezd
Hasičský ples - hraje Mix • Kulturní dům, Čistá

Pá 3. 2. Ples SDH - hraje Vepřo knedlo zelo • KD Skalka, Lubná
So 4. 2. Obecní ples - hraje Akcent • Kulturní dům, Horní Újezd

Hasičský ples • Sokolovna, Sloupnice
Sokolský ples • Kulturní dům, Osík
Ples Letka Jehnědí • Kulturní dům, České Heřmanice

PLESOVÁ A KARNEVALOVÁ SEZÓNA 2012 V OKOLÍ

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

V prodeji: 

parkovací známky 2012, dálniční známky 2012, kalendáře 2012, diáře 2012, nové čokoládové pozdravy

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

Dětský ohňostroj s hustou čočkovkou: Již tradičně se Litomyšlané sešli večer 31. prosince na Smetanově náměstí,
aby své pohledy upřeli na nebe. Tam se odehrávala podívaná v podobě barevného ohňostroje. Poté měli všichni pří-
chozí možnost udělat i něco pro své domácí rozpočty. Hřejivou zimní polévku z čočky, která podle novoroční pověry
nosí peníze, rozlévali pracovníci radnice. Ovšem tato večerní akce má i jiný smysl, potkat se s příbuznými, přáteli,
známými a užít si společně konec starého roku.

Kamion Coca-cola dovezl do Litomyšle Santu:  

„Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady, je tu Coca-cola”
znělo Smetanovým náměstím 15. prosince. V podvečer
totiž přijel červený kamion a dovezl s sebou i Santu Clau-
se. Není proto divu, že tato akce přilákala davy lidí. Čas
strávený čekáním na příjezd zářícího kamionu mohli
návštěvníci vyplnit v některém ze tří iglů jako na sever-
ním pólu, ve kterých nalezli Santovu dílnu, obchod
a hry. Děti mohly malovat, recitovat nebo se fotit za asi-
stence Santových skřítků. Výtěžek z prodeje šel na lito-
myšlskou speciální školu. 

Dozvuky adventního trhu:

Na klasický adventní trh si Litomyšlané již zvykli. Konal
se i letos, ale město se rozhodlo přidat ještě jeho dozvu-
ky. Klasické prodejní artikly jako jsou věnečky, jmelí,
ozdoby apod. však vystřídaly klobásy, tlačenky, koláče,
svařené víno nebo punč. Adventní dozvuky totiž byly
spojeny s dobrým jídlem a pitím. Po sobotním dopoled-
ním nákupu se tak mohli lidé posilnit u stánků, odpo-
ledne si pak zpestřit procházku města teplým nápojem
nebo něčím na zub.

Výtvarná Litomyšl představuje místní a regionální

umělce: Závěrečnou výstavou letošního roku, která se
však přehoupla i do roku nového, je již tradiční Výtvarná
Litomyšl. Až do 29. ledna se mohou návštěvníci přijít
podívat na díla umělců z Litomyšle, ale i blízkého okolí.
Olbram Zoubek, Jiří Dudycha, Šárka Franková, Šárka
Hrouzková, Aleš Lamr, Václav Macháň, Jiří Moták, Aleš
Ogoun a řada dalších známých jmen je známkou kvalit-
ního uměleckého zážitku.

Foto Jana Bisová a František Renza

Na zámku „bydlí” Miroslav Horníček:

Horníčkův byt vznikl v kongresových sálech litomyšlské-
ho zámku. Výstava o tomto známém herci, spisovateli
a výtvarníkovi nese název Odkrývání Dobře utajených
houslí.  Návštěvníci si ji mohou projít od 17. prosince až
do konce května, a to i po vánočních svátcích. K vidění je
nejen Horníčkova pracovna, obývací pokoj manželů Hor-
níčkových, ale především řada Horníčkových koláží.
Přestože je na dveřích jmenovka, zvonek nehledejte
a klidně vstupte.

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

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. SLEVA! Cena: 1 900 000,- Kč
Chmelík – pronájem chalupy po menší rekonstruk-
ci - nová koupelna, kuchyň, zachovány klenuté
stropy, části kamenných zdí a výklenků. U domu
větší stodola. Č.645. Cena: 6 000,- Kč/měs.
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
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: 1 400 000,- Kč
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
Litomyšl – prodej panel. bytu 1+kk ve IV.NP ( 22
m2). Místnost s kuch. koutem, chodba, koupelna,
WC a sklep. Dům je zčásti zateplený, bez výtahu.
Vhodný pro studenty. Č.614. Cena: info v RK
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 zainvestovaných 11 staveb. par-
cel pro stavbu rod.domů. Inž. sítě jsou kompletně
zainvestované, 4 parcely jsou již prodané. 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

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: 760 000,- Kč
Litomyšl – prodej panel. bytu 3+1 v osob.vlastnic-
tví na ul. Mařákova. Plast. okna, zasklená lodžie,
byt.jádro původní, stěrky na stěnách. 
Č.534. Výrazná sleva! Cena: 1 290 000,- Kč
Svitavy – prodej řadového domu 4+1 s terasou,
dvorkem a zahrádkou, ve velice klidné lokalitě
v blízkosti centra, s možností dobudování půdní
vestavby, ihned k užívání. Č.615. SLEVA!
Cena: 1 677 000,- Kč
Borová – Svatá Kateřina – prodej domu s 2 byty
na slunném místě. Vzhledem ke svému umístění
do okolní krajiny je vhodný k trvalému bydlení
i k rekreaci. Č.632. Cena: 2.600 000,- Kč

Připravujeme:
prodej rod. domu v okolí Litomyšle
prodej rod. domu v zajímavé lokalitě v centru
k bydlení i podnikání

Naši kompletní nabídku najdete na
www.consultvk.cz

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

Prodám garáž v Litomyšli - Cihelně
Cena dohodou. Tel. 605 147 805

Prodám chatu Litomyšl - Líbánky
Cena dohodou. Tel. 461 631 728

(volat po 19. hodině).
Havlíčkova ul. 440

Nabízím také individuální kurzy šití
pro 1 až 3 osoby

Pracovní doba:
Po – Čt 8.00-10.30 a 13.00-16.00

Telefon: 737 906 795

Zakázkové krejčovství
Meislová Miluše
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Gymnázium
pořádá 15. ročník
Globe Games
Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli se stalo spolu se
sdružením Tereza organizátorem 15. ročníku meziná-
rodní soutěže Globe Games. Soutěž bude probíhat
od 4. do 7. května 2012. V těchto dnech město Lito-
myšl přivítá přibližně tři stovky mladých lidí ze základ-
ních i středních škol z celé České republiky
a zahraničí, zapojených do projektu Globe. 
Pro účastníky bude připraven zajímavý doprovodný
program, čeká je také prezentace jejich celoroční
práce před odbornou porotou a celodenní terénní hra
v areálu Černá hora. Zde musí předvést své znalosti
z oblasti hydrologie, pedologie, meteorologie, zoolo-
gie, botaniky a jiných.
Přejeme všem účastníkům příjemné prožití 15. ročníku
Globe Games v našem městě. Bližší informace budou
k dispozici na stránkách sdružení Tereza a Gymnázia
A. Jiráska.                                                   Petra Jaklová

Věndy vítězem festivalu Brána 2011
Dne  26.  listopadu  pořádala  Česká  tábornická  unie
v brněnském kulturním centru Sýpka celostátní finá-
le hudebního festivalu mládeže Brána 2011. Do finále
postoupila i část litomyšlské skupiny Věneband pod
soutěžním názvem Věndy, a to v obsazení Jana Věneč-
ková (housle, zpěv), Iva Věnečková (klavír, zpěv)
a Jan Krásný (trubka, zobc. flétna, perkuse, zpěv). 
Festival Brána je přehlídkou interpretace a tvorby pís-
niček, zaměřených napříč žánry jako folk, folk-rock,
country. Věndy se pravidelně festivalu účastní s vlast-
ní tvorbou a i letos zahrály tři nové písničky od Jany –
Sladký jako med, Moc kaštanů, Není čeho se bát. Svým
vystoupením se jim podařilo obhájit loňské prvenství
jak u odborné poroty, tak i v diváckém hlasování.
Věndám se tak jako jediné kapele v celé historii sou-
těže podařilo získat první místo tři roky po sobě, a to
v letech 2009, 2010 a 2011, přičemž jedno prvenství si
připsaly i v roce 2007. 

V závěru festivalového dne proběhlo na pódiu i předá-
vání putovní ceny Brány za absolutní vítězství v sou-
těži, které v loňském roce Věndy získaly. 

Text a foto Josef Věneček

To divadlo je Šmrnc(ovní)
A o jaké divadlo že se to vlastně jedná? Tím zmiňo-
vaným divadlem je ve skutečnosti zájmový divadel-
ní kroužek při Základní škole U Školek Litomyšl,
který zahájil svou činnost teprve nedávno (začát-
kem října letošního roku) pod názvem Divadlo
ŠMRNC. V tomto souboru nyní pracuje kolem dvace-
ti herců a hereček z různých ročníků této školy pod
vedením paní Vendulky Hýblové, Miroslavy Jirečko-
vé a pana Vladimíra Šauera, kterým za jejich oběta-
vý a vstřícný přístup k volnočasové aktivitě dětí již
nyní patří obrovské poděkování.
Zatímco se mladí herci učí teprve správně mluvit,
pohybovat po jevišti, vyjadřovat své pocity a nálady,
zpívat a tančit, už dnes se těší na svá budoucí před-
stavení, která budou moci předvést nejen svým spo-
lužákům a rodičům, ale snad i široké veřejnosti.
V neděli 27. listopadu mělo v rámci Adventu ve škole
divadlo Šmrnc svoji premiéru a hned i několik
repríz. Svoje vystoupení mladí umělci nazvali „Slyš-

te, lidičky, novinu“ a zaměřili jej, jak jinak v tuto
dobu, na vánoční téma. Sklidili úspěch a již nyní si
chystají další velké plány na několik let dopředu.
K jejich dosažení však vede dlouhá cesta plná cviče-
ní, učení a také odříkání jiných aktivit a činností
ve volném čase, které ale prý rádi oželí právě kvůli
divadlu.
Je velmi chvályhodné od vedoucích tohoto zájmové-
ho kroužku, že se věnují dětem i ve svém zaslouže-
ném volném čase. Dokáží jim přitom nejen trpělivě
vysvětlovat a předvádět různé divadelní „techniky
a triky“, ale i navádět na správné vyjadřování
a mluvu, a co více, probouzet v dětech opětovně
pocit sounáležitosti a přátelství. Obdivuhodný je
také jejich zápal pro tu správnou věc a jejich snaha
dokázat svým mladým svěřencům, že synonymem
volného času a zábavy nemusí být jen počítač plný
her, mobilní telefony a jiné technické vymoženosti
dnešní doby. Hodnoty jako jsou přátelství, spolu-
práce a radost ze společných úspěchů pro mladé lidi
začínají opět něco znamenat. A to je moc dobře
pro jejich další život.
Ještě jednou chci poděkovat (a myslím, že jistě
nejsem sám) výše uvedeným pedagogům za jejich
obětavou práci s dětmi a přeji jim a jejich svěřen-
cům mnoho úspěchů při činnosti divadelního krouž-
ku a velké zástupy nadšených diváků. To divadlo je
opravdu Šmrnc(ovní).

Radek Nývlt, foto Vladimír Šauer

Seminář na téma
Mikrosvět
uměleckých děl
Ve středu 14. prosince se v prostorách Evropského ško-
licího centra v Litomyšli uskutečnil odborný seminář
na téma „Mikrosvět uměleckých děl – využití elektro-
nové mikroskopie v oblasti památkové péče“. Akci
pořádala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
v Litomyšli.
Program tohoto semináře přinesl řadu přednášek,
které informovaly o zajímavostech z oblasti elektro-
nové mikroskopie jak v obecných možnostech jejího
využití, tak při konkrétním zkoumání kamene, malto-
vin, dřeva a textilu či papíru. Kromě specializovaných
prezentací zaměřených na danou problematiku byly
v rámci semináře představeny i vybrané části doku-
mentárního cyklu Nature Tech, který byl v České
republice uveden pod názvem Génius přírody. „Doku-
mentární cyklus, který byl v roce 2008 oceněn cenou
Emmy, se zabývá bionikou, tedy oborem orientovaným
na specializované studium živých organismů, zejména
jejich struktur a následně jejich využití při vývoji
nových technologií,“ řekl Ing. Karol Bayer z Katedry
chemické technologie Fakulty restaurování Univerzity
Pardubice a dodal: „V příspěvku jednoho z tvůrců
dokumentu, konkrétně Rudolfa Erlacha z Univerzity
užitného umění ve Vídni, byly představeny a komento-
vány převážně části dokumentu, využívající elektro-
novou mikroskopii.“
Seminář se konal v souvislosti se zahájením činnosti
pracoviště elektronové mikroskopie na Fakultě restau-
rování Univerzity Pardubice v Litomyšli, které vzniklo
za podpory centralizovaného rozvojového projektu
číslo C46 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky - Vytvoření specializovaného praco-
viště elektronové mikroskopie.                                 -red-

Divadelní představení
v angličtině
Začátkem listopadu proběhla na Základní škole T. G.
Masaryka v Litomyšli výuková divadelní představení.
Klaun Shelie Nielsen z Austrálie předvedl tři předsta-
vení - pro 1. - 3. třídu, 4. - 6. třídu a 7. - 9. třídu. 
Zábavnou formou úspěšně zbavoval menší děti osty-
chu a strachu mluvit anglicky. Starší děti se už nebá-
ly spolupracovat s klaunem na jevišti, ty nejstarší
zhlédly program o Austrálii. Představení byla vtipná,
zábavná a chytrá zároveň. 

Irena Matysová, 3. ZŠ Litomyšl, foto Petr Dřínovský

Zápis nanečisto
V listopadu proběhla na 3. Základní škole T. G.
Masaryka v Litomyšli vydařená akce s názvem Zápis
nanečisto aneb 7 klíčů od pohádky.
Po přivítání královskou rodinou děti zjistily, proč
na královském dvoře panuje smutek. Král ztratil
klíče od pohádek. Budoucí prvňáčci si společně
s rodiči při hledání klíčů vyzkoušeli dovednosti,
které budou muset zvládnout při skutečném zápisu
(držení tužky, jemná motorika, obratnost, pravole-
vá orientace, barvy, zavazování tkaničky a logo-
pedie). Přitom se seznámili s prostředím školy
i s budoucími učitelkami 1. tříd. Nejvíce zaujala
děti, ale i rodiče, činnost na multimediálních tabu-
lích, kterými jsou naše 1. a 2. třídy vybaveny. 
Po získání sedmi klíčů dostali všichni královskou
odměnu.   
Ve čtvrtek 19. ledna v 16.30 bude následovat 2. akce -

Škola nanečisto, kde si děti ve třídě prožijí jednu
vyučovací hodinu. Těšíme se na vás. 

Mgr. Věra Hrdonková a Mgr. Iva Neprašová,
foto Dušan Simonides
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z dopisů čtenářů

Není Pohorská jako Pohorská 
A není zkušenost jako zkušenost. Ač pisatelka stejné-
ho jména a příjmení uveřejnila v Lilii 12 svoji zku-
šenost s místním gynekologicko-porodnickým
oddělením, dovolte zareagovat s naprosto opačným
názorem. V květnu letošního roku jsem zde porodila
holčičku za asistence pana MUDr. Stráníka. Jak prů-
běh celého porodu, tak následná péče, byly z jeho stra-
ny naprosto profesionální. Na veškeré otázky jsem

od něho dostala odpovědi, jelikož nás několikrát až
do večera navštívil na pokoji. Pro ilustraci byly dne 12.
května na oddělení 4 porody. Vše v příjemné atmosfé-
ře. Při velké vizitě jsem děkovala celému týmu za bez-
chybnou péči. Nyní jim děkuji ještě jednou. Ne
pozastavení oprav památek, ale zrušení „porodního“
je pro Litomyšl krokem zpět v rozvoji města. 

Ing. Marie Pohorská, Benátská 295, Litomyšl 

V úterý 13. prosince proběhlo v litomyšlském Smeta-
nově domě zastupitelstvo města za hojné účasti. Jed-
ním z hlavních bodů jednání byla otázka financovaní
akce Revitalizace zámeckého návrší. Veškeré objekty,
které jsou součástí této největší stavební akce v novo-
dobých dějinách Litomyšle, se nacházejí v památkové
zóně UNESCO. Projekt je financován z fondů EU, kde
na něj bylo vyčleněno 400 milionů korun. Akci
pro město připravoval od roku 2008 Ing. arch. Ivo
Koukol, kterého si vybrala rada města v uplynulém
volebním období. 
Na základě projektu, jenž byl zřejmě velmi nekvalitně
připraven, proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavby, ve kterém zvítězila firma Hochtief. Pan archi-
tekt jednoznačně podcenil význam lokality z hlediska
památkové péče, památkového zákona a archeologic-
kého průzkumu. Jeho povinností bylo zajistit prove-
dení předběžného archeologického průzkumu. Jde
o provedení několika desítek sond, které zmapují
celou lokalitu, kde budou probíhat následné práce.
Na základě výsledků v řádech stovek tisíc by došlo k
vypracování ceny za archeologický průzkum při
samotné realizaci akce. Dnes už víme, že to bude 25 -
30 milionů korun. Tato cena měla být dána paušálně
všem stavebním firmám při výběrovém řízení a firmy
by si ji automaticky přičetly ke své kalkulované ceně
za stavební práce. To se nestalo a při výběrovém řízení
ocenění archeologických prací provedly stavební
firmy bez jakýchkoliv seriozních podkladů.
Šlo o věštění ze skleněné koule pod dohledem pana
architekta. Došlo k tomu, že se položka  na průzkum
u jednotlivých firem pohybovala od jednotek do desí-
tek milionů s rozptylem více jak 1 000 %! Firma
Hochtief kalkulovala cenu jen 2 miliony korun. Kdo
tedy zaplatí celý archeologický průzkum? Město je
povinným subjektem ze zákona. Firma Hochtief pode-
psala smlouvu s tím, že jdou za ní všechny náklady,
včetně archeologického průzkumu, jenže ve svém roz-
počtu kalkulovala náklady jen u 2 objektů a objektů je
celkem 11. Archeologové zastavili práce, jelikož nedo-
stali zaplaceno. Stavba stojí, protože bez archeologic-
kého průzkumu firma Hochtief nesmí pokračovat
ve stavbě. Pokud nedojde ke kolaudaci stavby v řád-
ném termínu, bude město vracet celou dotaci. To by
bylo pro město opravdovou pohromou, protože jde
o téměř jeden celý roční rozpočet města.
Odpověď na otázky, jak ven z této opravdu pro město
velmi vážné situace, jsme hledali na zastupitelstvu
města. Jednání se zúčastnil statutární zástupce sta-
vební firmy Hochtief Ing. Kamil Vykydal, statutární
zástupce archeologické firmy Labrys Mgr. Milan
Kuchařík, odborná expertka firmy Hochtief
PhDr. Terezie Holovská a statutární zástupce města
starosta Michal Kortyš. Naneštěstí chyběl hlavní koor-
dinátor akce Ing. arch Koukol, který do dnešního dne
obdržel z rozpočtu města Litomyšl 7 milionů korun
a nese za celou složitou situaci značný díl zodpověd-
nosti spolu s radou města, která si ho vybrala. Je jeho
přístup nepochopitelný či nemorální nebo jen zbabě-
lý? Odpověď na otázky, kdo zaplatí archeologický prů-
zkum jsme nedostali ani od firmy Hochtief, ani
od starosty města. Slíbili vstřícnost a intenzivní jed-
nání. Poslední šancí pro město je dohoda s minister-

stvem kultury, které by mohlo (ale taky nemuselo)
uvolnit potřebné finance na archeologický průzkum. 
Pokud však bude muset město platit archeologický
průzkum ze svých prostředků, budu nenávratně trvat
na uplatnění náhrady škody na skutečném viníkovi.

Jaromír Odstrčil, zastupitel Litomyšle za VV

Redakce Lilie požádala Ing. arch. Ivo Koukola o reakci
na výše uvedený článek. Je však třeba upřesnit, že otáz-
ka financování akce Revitalizace zámeckého návrší
nebyla hlavním bodem programu zasedání Zastupitel-
stva města Litomyšl. V bodě 17 programu prosincového
zasedání Zastupitelstva města Litomyšl se objevily dva
návrhy Ing. Odstrčila na téma Zámecké nádvoří – ani
jeden z návrhů nebyl zastupitelstvem města přijat.
„Z toho důvodu jsem účast architekta Koukola na jed-
nání zastupitelstva nepožadoval. Nemáme důvod se
domnívat, že by pan architekt cokoli podcenil. Ba nao-
pak, jeho přístup a přístup celého týmu byl velice pre-
cizní,” říká starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodává:
„S PhDr. Terezií Holovskou navíc již v současnosti firma
Hochtief rozvázala spolupráci a zrušila plnou moc,
která ji opravňovala k zastupování v otázkách archeo-
logie. Správně není ani uvedená částka, na kterou byly
pro šestileté období přípravy a realizace projektu uza-
vřeny smlouvy na práci architekta Koukola a jeho spo-
lupracovníků. V úvodu článku pana Odstrčila zaznívá
obava, že největší stavební akce v novodobých dějinách
města ztrácí důvěru občanů. Pokud by tomu tak oprav-
du bylo, domníváme se, že velkou měrou se na tom
podílejí právě obdobné nepravdivé a tendenčně zkres-
lené informace, které jsou prezentovány bez znalostí
věcí.” 

Reakce architekta Ivo Koukola 
K diskusi kolem archeologického výzkumu při realiza-
ci projektu Revitalizace zámeckém návrší v Litomyšli
byly již městem sděleny podstatné informace obvyklý-
mi cestami, přesto však považuji za užitečné provést
jejich shrnutí.
K zadání záchranného archeologického výzkumu 

Situace není tak nepřehledná, jak by se z některých
publikovaných názorů mohlo zdát: Provedením
záchranného archeologického výzkumu je smluvně
pověřen dodavatel stavby, a to v rozsahu, který bylo
možno definovat před uzavřením smlouvy na základě
kvalifikovaného posouzení dokumentace pro prove-
dení stavby, závazných stanovisek památkové péče
a seznámení se s místními podmínkami, jak se k nim
dodavatel také smluvně zavázal.
Provedení záchranného archeologického výzkumu je
tedy již součástí smluvní ceny díla, kterou dodavateli
hradí město jako investor. Výjimkou jsou pouze práce
(a tedy v dotčeném případě části výzkumu), které byly
objektivně nepředvídatelné, případně vznikly
na základě rozhodnutí třetích osob – organizací
památkové péče či archeologické památkové péče –
v průběhu stavby. V jejich případě je možno postupo-
vat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách jako
u dodatečných prací. Takto prokázané dodatečné
práce pak může investor jak podle zákona o zadávání
veřejných zakázek, tak podle podmínek pro poskytnu-
tí dotace objednat a uhradit příslušným procesem

u dodavatele nebo poptat samostatně, a jsou pak také
kryty z dotačních prostředků.
Část výzkumu již byla dodavatelem na návrší provede-
na. Předmětem nynějšího jednání mezi městem a doda-
vatelem je rozdělení zbývajícího výzkumu na část
předvídatelnou (a tedy hrazenou již ve smluvní ceně)
a část nepředvídanou a nově případně příslušnými
organizacemi stanovenou. Zde je předmětem ověřování
několik poměrně obtížných skutečností, zejména nako-
lik bylo možno dodavatelem očekávat, že archeologové
po zahájení prací rozhodnou o provádění výzkumu také
na místech, kde již průzkum v minulých desetiletích
prováděn byl, která byla v minulosti již těžena strojně
(výkopy pro obnovu sítí) či která mají charakter staveb-
ních násypů (zásypy pod podlahami či dlažbami).
Úsilí dodavatele o získání dodatečných prostředků
cestou víceprací je v dnešním stavebnictví, bohužel,
obvyklé a lobování dodavatele a jeho subdodavatelů
(ať již přímo či cestou prostředníků) v tomto směru
celkem očekávané. Město však jako investor musí
a bude postupovat s maximální šetrností a důsledně
dle zákona o veřejných zakázkách i podmínek
pro poskytnutí dotace.
Na okraj je třeba konstatovat, že vložení jakékoli pau-
šální či proměnné částky, určené pro předem vybrané-
ho subdodavatele, do požadované konstrukce
nabídkové ceny uchazečů, jak je některými diskutují-
cími navrhováno, by bylo zcela v rozporu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek a podmínkami
pro poskytnutí dotace. Stejně tak platí, že do někde
zmiňovaných vztahů mezi dodavatelem a jeho subdo-
davateli, provádění úhrad mezi nimi apod. město jako
investor nevstupuje, nemá k tomu ani možnost a jejich
vzájemné obchodní podmínky nezná.
K procesu záchranného archeologického výzkumu

Provádění záchranného archeologického výzkumu
souběžně se stavbou je obvyklým postupem, pokud se
nestaví na zelené louce, pokud je třeba objekty a plo-
chy pro provedení záchranného archeologického
výzkumu zcela vyřadit z provozu, pokud je třeba sta-
vebně a staticky objekty při záchranném archeologic-
kém výzkumu zajistit a pokud není zřejmé, jak a kdy
by měly stavební práce na záchranný archeologický
výzkum navázat. Všechny tyto podmínky byly splněny,
a proto bylo zcela správně rozhodnuto o poptání pří-
padného archeologického výzkumu v rámci výběrové-
ho řízení na dodavatele stavby a o jeho realizaci
v rámci provádění a termínů stavby. 
K ohlášení záchranného archeologického výzkumu

Zde jen krátkou rekapitulaci již zveřejněných informa-
cí: Povinné ohlášení stavebního záměru bylo provede-
no dne 16. června 2010 na elektronickou adresu, jak ji
předepisuje Archeologický ústav Akademie věd ČR
na svých webových stránkách, což dosvědčuje městem
uchovávaná elektronická korespondence, a dávalo
k dispozici kompletní dokumentaci k provedení stav-
by. Teprve poté, co archeologický ústav nereagoval,
bylo ohlášení z důvodu jistoty doručeno navíc píse-
mně do podatelny ústavu, a ten jej poté postoupil
k vyřízení Regionálnímu muzeu v Litomyšli. Další
komunikace pak probíhala až poté, co bylo vypsáno
výběrové řízení na provedení stavby, a to mezi staveb-
ními firmami – zájemci o zakázku – a oprávněnými
organizacemi jako potenciálními subdodavateli, avšak
o těchto jednáních nemá a z povahy zákona ani nemů-
že mít zadavatel žádné informace a jejich výsledkem
pak bylo ocenění prací v nabídkách výběrového řízení. 
Stavební práce v současné době probíhají tak, že
nejsou přerušením záchranného archeologického prů-
zkumu ovlivněny. V relativně krátké době je však zapo-
třebí shora uvedená jednání mezi městem
a dodavatelem dokončit, uzavřít k nim příslušnou
dokumentaci a provést potřebné kroky k řádnému
a šetrnému pokračování záchranného archeologické-
ho výzkumu i stavby dle obecných předpisů a podmí-
nek pro poskytnutí dotace. 

Největší investiční akce v novodobých dějinách
města ztrácí glanc a důvěru občanů
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Hospodští sobě
aneb nejen Stará garda
Bude tomu již téměř rok, kdy proběhly dvě akce cechu
hostinského. Nejprve v březnu „Stará garda ve Hvěz-
dě“, což bylo setkání bývalých zaměstnanců či učňů,
kteří část svého profesního života strávili ve Zlaté
Hvězdě. V dubnu na to pak navazovalo posezení
všech bývalých zaměstnanců litomyšlských Restau-
rací a Jídelen - RaJ. Obě setkání byla pro všechny pří-
jemně stráveným časem se svými bývalými, ale
i současnými spolupracovníky a místem společného
vzpomínání na staré doby. 
A protože ne všichni měli možnost zúčastnit se, a pro-
tože příjemných setkání není nikdy dost, zveme opět
všechny bývalé i současné hostinské, kuchaře, servír-
ky i číšníky a ostatní pracovníky cechu hostinského
i jejich příznivce a štamgasty na 27. ledna od 16.00
do sálu hotelu Zlatá Hvězda na 2. ročník „Hostinští
sobě“. Opět mezi námi bude kralovat vrchní pan Šme-
jda, z kuchyně se budou servírovat speciality mistra
kuchaře pana Košťáka a společně se sejdou všechny
generace „utěšitelů žaludků“.

srdečně zvou Milena Šnajdrová a Petr Šmejda

pozvánky

Pozvánka do Galerie Miroslava Kubíka
na dernisáž výstavy Zrození fauna

V sobotu 7. ledna v 16.00 se v prostorách Galerie Miro-
slava Kubíka v Litomyšli uskuteční slavnostní dernisáž
výstavy a představení publikace Zrození fauna - Boh-
dan Kopecký, společenský a umělecký fenomén malíře
Bohdana Kopeckého. Vydávaná publikace, kterou
představí kurátor výstavy Martin Dostál, si klade za cíl
být obohacením nejen široké veřejnosti, ale i té odbor-
né, a to z dlouhodobého hlediska. Jelikož je výstava
zaměřena na litomyšlského rodáka, bude touto publi-
kací významným způsobem propagováno i samotné
město Litomyšl.

Vydání katalogu Zrození fauna – Bohdan Kopecký
podpořili: Kubík a.s., Město Litomyšl, Savitar, T&T-
trade, Restaurace a Dance Club U Kolji, ARS Vavřín,
Café 59, Design Foto Pavel Vopálka, Dům Sportu Stra-
tílek, firma Faulhammer, Fortech Litomyšl,
Galerie de Lara, Interio, Jiřina a Petr Kubešovi, Nonn,
Víno Cenek, VK Consult, hotel Zlatá Hvězda. 
Společně s touto akcí vás zveme i na poslední víkendo-
vou prohlídku výstavy litomyšlského malíře a rodáka
Bohdana Kopeckého, která se uzavírá v neděli 8.
ledna.                                                         Jana Horáková  

Tříkrálový podvečer
nejen pro koledníky
Farní charita Litomyšl zve všechny koledníky Tříkrálo-
vé sbírky i širokou veřejnost na Tříkrálový podvečer,
který se uskuteční v sobotu 14. ledna od 16.00 v Lido-
vém domě.
Představení pohádkový dům, které uvede kouzelník
Mr. Carlo, připravujeme jako poděkování pro všechny
koledníky, jenž se zúčastní Tříkrálové sbírky. Ta se
na Litomyšlsku uskuteční v sobotu 7. ledna. 
Její výtěžek bude určen pro Středisko charitní ošetřo-
vatelské služby na opravu schodiště a vstupních pro-
stor do tohoto střediska. Vstup je ve velmi špatném
stavebně-technickém stavu a pro zajištění bezpečnos-
ti jak pro zdravotní sestry, tak pro klienty je nutná
oprava. Část vybraných peněz bude určena na podporu
vzdělání nebo volnočasových aktivit dětí ze sociálně
slabých rodin. Přibližně desetina výnosu sbírky tradič-
ně směřuje na humanitární pomoc do zahraničí.
Pozvání patří nejen koledníkům, kteří při koledování
obdrží pro sebe i svoji rodinu volnou vstupenku, ale
také těm, kteří chtějí strávit příjemný podvečer. Pro ně
je vstupné: děti 50 Kč, dospělí 80 Kč.
Těšíme se na vás.                Lucie Šteflová, FCH Litomyšl

V Litomyšli zpívají i prasátka 

info@dobredivadlo.cz nebo telefonicky na čísle 777
637 888. Cena pohádky je 50 Kč a pořad je vhodný
pro diváky od tří let.                    -red-,  foto Jarda Jung

Pohádku Tři prasátka zahraje loutkoherec Jaroslav
Jung v neděli 29. ledna od 14.00 v hotelu Zlatá Hvězda
a ve stejný den od 17.00 v blízkém Poříčí v novém
divadle. 
Národní obrozenec Jarda Jung zapojí děti do hraní.
Kromě prasátek si zazpívají i děti. Navíc pochopí, že se
lenost nevyplácí. „Zažijete jedinečnou atmosféru jako
z doby císaře pána, kdy krajem kočoval Matěj Kopec-
ký. O povolení hrát ve městě musel žádat a mnohdy ho
i četníci zbili. Doufáme, že nyní bude atmosféra vese-
lejší.“ říká Tomáš Langr, ředitel sdružení Dobré diva-
dlo. 
Po skončení pohádky v Poříčí děti rodičům uvaří ital-
ský salát Caesar s kuřecím masem pod dohledem
kuchaře Zvonka. Do zábavné školy vaření je nutné se
přihlásit předem, kvůli nákupu surovin na email

Život v mediální době
Média jsou v dnešním světě tak mocnou silou, že se
zdá, že žijeme v až přemedializovaném světě. Do jaké
míry se stáváme oběťmi informací více nebo méně
pravdivých, nevíme často sami. Podstatné formulace
důležitých problémů se ztrácejí v záplavě slovních
spojení, v proudu faktů, které často neumíme zpraco-
vat. 
Otázek kolem dnešních médií se vynořuje celá řada,
a tak jistě rádi uvítáme v Litomyšli odborníka, který
se řadu let pohyboval ve světě médií. V rámci Křesťan-
ské akademie se uskuteční přednáška Mgr. Jiřího Zají-
ce, pedagoga a publicisty, který mimo jiné působil
jako analytik Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
Přednáška na téma Křesťanské svědectví v mediálním
světě se bude konat 27. ledna od 19.00 v Novém kos-
tele Církve bratrské.                                Marie Burešová

Schůzka Jihočechů
První schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2012 se koná
ve čtvrtek 19. ledna od 17.00 v salónku restaurace
U Slunce. Na programu je zhodnocení činnosti a hos-
podaření kroužku v uplynulém roce a „osobní vyznání“
členů kroužku k oblíbeným místům jihočeského kraje. 
Srdečně zveme i případné hosty.         Jana Kroulíková

Jarní Litomyšlská univerzita 
třetího věku - 13. ročník

Městská knihovna opět pořádá Litomyšlskou univerzi-
tu třetího věku. Tématem jarních setkání je „Senior
a jeho svět“. 
• Čtvrtek 2. února od 14.30 - Psychická, fyzická
a sociální stimulace v životě seniorské populace,
přednáší Ing. Dana Steinová. Místo konání – Lidový
dům Litomyšl
• Čtvrtek 23. února od 14.30 - Jak si navzájem
porozumíme prarodiče - rodiče - děti – vnoučata,
přednáší PhDr. Dana Klevetová. Místo konání – Lidový
dům Litomyšl
• Čtvrtek 8. března od 14.30 - Senior a jeho životní
styl, přednáší MUDr. Eliška Leichterová. Místo konání
– Lidový dům Litomyšl
• Čtvrtek 22. března od 14.30 - I senioři mohou
rozvíjet svou osobnost, přednáší Prof. PhDr. Vladimír
Smékal, CSc. Místo konání – Lidový dům Litomyšl

• Čtvrtek - duben od 14.30 - Postavení seniora
v současné společnosti, jméno přednášejícího bude
upřesněno. Místo konání – Lidový dům Litomyšl
• Doprovodný program: květen - zájezd 
Školné činí 200 Kč za semestr. Jednotlivých přednášek
v rámci LU3V se mohou po úhradě 50 Kč a po ústní
domluvě s organizátorkou LU3V zúčastnit i ostatní
zájemci z řad široké veřejnosti. Přihlášky a placení
školného je možné od 2. ledna v čítárně Městské kni-
hovny v Litomyšli, Smetanovo nám. 50, pondělí,
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 16.00.
Změna programu vyhrazena
Bližší informace, odpovědi na dotazy:
Ing. Iva Pekníková, hlavní organizátor LU3V,
Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50,
e-mail: peknikova@knihovna.litomysl.cz,
tel.: 461 612 068, mobil: 603 140 109.   Iva Pekníková

v e  č t v r t e k  1 9 .  l e d n a  2 0 1 2
o d  1 3 . 0 0  d o  1 7 . 0 0  h o d i n
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V pátek 27. ledna v 19.00 se
v Litomyšli v zámeckém kon-
gresovém centru v rámci svého
českého turné zastaví Justin
Echols Quartet. Jako zpěvák
i sólista začínal Justin Echols
v kostelních sborech ve měs-
tech St. Luis a Houston. Pozdě-
ji vystudoval i jazzové piano. 

Justin zpívá jazzové standardy ze „Zlatého fondu
zámořského jazzu“ a výborně scatuje. Mezi jeho
hudební vzory patří jazzoví velikáni - slavní zpěváci
Nat King Cole, Frank Sinatra, Tony Benett a Harry Con-
nick Jr.  Na lednovém turné jej doprovodí trio českých
spoluhráčů ve složení Tomáš Jochmann - piano, Lukáš
Kytnar - kontrabas a Tomáš Hobzek – bicí.

Barbora Krejčí, foto promo foto

pozvánky

Pozvánka 
na zimní grilování
Venku mrzne až praští, sníh leží v těžkých závějích všude
okolo a vy jste dostali chuť na grilovanou pečínku.
Neváhejte a přijďte k nám na Veselku. V sobotu 28.
ledna grilujeme vepřovou kýtu bez ohledu na počasí.
Na zahřátí budou podávány horké alko i nealko nápoje
přímo na terásce. Vezměte sáňky a přijďte s dětmi,
bude otevřena i tělocvična, kde se mohou vaše děti
zahřát a pobavit. K dobré pohodě a tanci bude hrát
skupina TRIOLit.                                       Lenka Seklová

Skupina Hanky Panky přiváží
pořad Techtle mechtle

Techtle mechtle, to je zbrusu nový název zábavného
pořadu známé travesti skupiny Hanky Panky z Prahy.
S ním přijíždí i do Litomyšle, kde ve Smetanově domě
vystoupí 7. března od 19.00. Připravena bude stolová
úprava s možností občerstvení. 
Na jevišti se představí slečny Stefany, Dolores, Sofia
a Alex, v civilním životě Martin, Lukáš, Libor a Aleš,
kteří tentokrát připravili zcela nový pořad plný zná-
mých hudebních melodií, vtipů nadsázky a komických
scének. Pobaví se při něm všechny věkové generace
od nejmladších až po ty nejstarší. Nebude chybět řada

nestárnoucích zpěvaček a zpěváků, jako jsou Petra
Janů, Hanka Zagorová společně s Drupim, Lucie Bílá,
Těžkej Pokondr, ale i Chris Norman, rocková babička
Tina Turner, Annie Lenox společně s Arretou Franklin,
George Michael a řada dalších. Nenechte si ujít pořad,
který slaví úspěch v řadě vyprodaných kulturních
domů v Čechách i na Slovensku. 
Vstupenky je možné od 20. ledna zakoupit v předpro-
deji v Infocentru Litomyšl za 240 Kč nebo na místě
před představením za 250 Kč.

-red- 
Dny otevřených dveří na
Základní škole U Školek
Srdečně vás zveme do Základní školy U Školek v Lito-
myšli na Dny otevřených dveří, konané 11. - 13. ledna.
V těchto dnech bude škola dopoledne otevřena nejen
rodičům s dětmi, ale i mateřským školkám, pro něž si
naši třeťáci již tradičně připravili „školácké úkoly“.
Máte-li doma budoucího prvňáčka a váháte, kterou
školu si vybrat, přijďte si prohlédnout prostředí naší
školy, které se snažíme stále vylepšovat. Nahlédněte
přímo do vyučování, pohovořte si s žáky i učiteli. Doz-
víte se tak více o naší práci. Máte také možnost sezná-
mit se s budoucími třídními učitelkami prvních tříd. 
Ve středu odpoledne od 13.00 do 17.00 se naše škola
promění v pirátskou loď. V hracím koutku si pod
ochranou zkušených námořníků můžete ulovit rybu,
najít poklad a zažít mnoho dalších mořských dobro-
družství. Těšíme se na vaši návštěvu! 

za žáky a učitele ZŠ U Školek
I. Bartošová a D. Beníšková

White Gallery představuje
Václava Ciglera
Vernisáží 17. prosince zahájili ve White Gallery v Osíku
novou výstavu Václava Ciglera – Krajinné rozvrhy
(1959-1965) – Grafická alba. Výstava je otevřená až
do 20. dubna v sobotu a neděli od 13.00 do 17.00 nebo
po telefonické domluvě (604 203 145).
Jméno Václav Cigler je známé i v Litomyšli, neboť
kolem jeho díla mnozí chodí denně. Skleněný kříž
na Novém kostele je právě jeho dílem. Ve White Gallery
však vystavuje své starší práce – Krajinné rozvrhy.
V Ciglerových krajinných projektech se lidská touha
a příroda navzájem umocňují v podobném smyslu, jak
to uvažoval Marcel Proust: „Jestli... touha, aby se
objevila žena, pro mne přidávala k půvabům přírody
něco vzrušivějšího, na oplátku rozšiřovaly zas půvaby
přírody to, co by bylo v půvabu ženy příliš skrovné.“ 

-red- 

Americký jazz 
v kongresovém centru

Prosím vstupte!
Vážení rodiče, pokud ještě váháte, která základní
škola bude pro vašeho prvňáčka ta pravá, přijďte nav-
štívit nás, učitele a žáky Základní školy Zámecká. 
Ve středu 18. ledna od 8.00 do 16.30 je možné prohléd-
nout si jak budovu školy, tak školní družinu, tělocvič-
nu i jazykové učebny v rámci Dne otevřených dveří.
Rádi vám zodpovíme všechny případné dotazy, týkají-
cí se budoucího vzdělávání vašeho dítěte.
Následně pak ve čtvrtek 2. února proběhne na naší
škole zápis budoucích prvňáčku, a to již tradičně
od 13.30 do 16.30. Těšíme se na vás.    Hana Kubíková

Přilož Bass Pod Kotel - 
- dubstep / dnb / bass
night
V sobotu 28. ledna bude v litomyšlské Kotelně o něco
větší horko, než bývá zvykem. Světla pohasnou a roz-
duní se nejčerstvější mutace basových elektronických
stylů dubstep a dnb. Na první díl akce Přilož Bass Pod
Kotel dorazí djs a mc, kteří si svoje místo na scéně
zasloužili jak dlouholetým hraním, tak produkcí pře-
sahující hranice naší malé republiky.
Z libereckých hor dorazí pán elektrobasových dubste-
pů ANS, vydávající v Čechách i v Anglii. Svitavy bude
reprezentovat dnb drtič Vaczech a doplní je místní šéf
labelu Owntempo Rec. Side9000 a mladá krev Murdoc
Stylo. Večer kultivovaným vokálním projevem doplní
i Chozé Sanchez z holické rapové party Station Peace.
Vstupné bude lidové šedesátikorunové a začne se
od deváté hodiny večerní.                                         -red-

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

Gastronomické slavnosti 
Magdaleny Dobromily Rettigové

Chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii
podle Magdaleny Dobromily Rettigové. Na týden 14. –
20. května se v Litomyšli chystají první Gastronomic-
ké slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. 
Po letech okouzlení mezinárodní kuchyní se gastrono-
mie u nás čím dál častěji vrací k tradiční české
kuchyni  a je  zřejmé,  že  dobře  uvařená  česká  jídla
z kvalitních surovin mohou oslovit i zahraniční
návštěvníky a dokonce se pro ně stát jedním z lákadel.
Legendou české kuchyně je Magdalena Dobromila Ret-
tigová, která v obrozeneckých letech povýšila vaření
nad rámec kulinářského díla jako výraz osobnosti
a národní hrdosti. Hospodyňky učila, aby jídlo bylo
nejen chutné, ale i estetické. Snažila se přimět zkuše-
né kuchařky, aby nepodléhaly stereotypu a experimen-
tovaly. Tyto stále moderní požadavky by měly provázet
gastronomické slavnosti, pořádané k poctě a oslavě
jedné z nejslavnějších litomyšlských žen.
Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Retti-
gové v Litomyšli jsou koncipovány jako týdenní akce
pro odbornou i laickou veřejnost s vyvrcholením

ve formě Gastrofestivalu pod širým nebem na litomyšl-
ském Smetanově náměstí. Očekávána je účast hotelo-
vých škol Pardubického kraje, předních kuchařských
odborníků z celé republiky a nejlepších restaurací
regionu. Prezentovány by měly být zejména regionální
výrobky a česká kuchyně, doplňkem bude mezinárod-
ní účast z partnerských měst a oblastí.
Pod záštitou prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů
České republiky Miroslava Kubce a hejtmana Pardubické-
ho kraje Radko Martínka slavnosti pořádá Smetanova
Litomyšl, o.p.s. ve spolupráci s Městem Litomyšl, Pardu-
bickým krajem a Střední odbornou školou Polička. Prezi-
dentem slavností je Václav Šmerda, předseda pobočky
Východní Čechy Asociace kuchařů a cukrářů ČR. 
Již od konce listopadu je možné na stránkách
www.gastroslavnosti.cz hodnotit litomyšlské restau-
race či přidávat domácí recepty do kuchařské knihy
Gastronomických slavností. Program slavností je prů-
běžně aktualizován na témže místě. Novinky je také
možné sledovat na adrese www.facebook.com/gastro-
slavnosti.                                                    Barbora Krejčí

Inzerce 
Prodám výhodně elekt. dřezový drtič potravinových
odpadů z nerezu, zn. Commodore v provozu 1 rok,
cena 1 900 Kč, 2 ks oběhových čerpadel Grundfos UPS
v provozu 8 měsíců, cena/kus 1 200 Kč, kontakt 602
128 984. • Koupím pánské lední brusle nebo lyžáky
vel. 45 – 46, kontakt: email: OK1@email.cz. • Prodám
vlašské ořechy loupané i neloupané, kontakt: email:
OK1@email.cz. • Prodám starší zachovalý nábytek
(leštěný ořech) do obývacího pokoje za 2 000 Kč, dět-
ské kolečko (do 4 let) za 1 000 Kč, pěkné oblečení, pře-
vážně teplé, na čtyřletého chlapce, zimní jablka
Boskopy 7 Kč/kg. Tel.: 720 461 703.
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Druhé místo v okresním
kole florbalu děvčat

pozvánky

Vlastimil v roce 2012
chystá...
V sobotu 3. prosince již potřetí Vlastimil zpíval na Sta-
roměstském náměstí na 13. Adventních zpěvech. Naše
vánoční koncertování ukončíme v pátek 6. ledna při
Tříkrálovém zpívání v restauraci hotelu Zlatá Hvězda.
V roce 2012 oslavíme 150 let od založení sboru. Připra-
vili jsme proto několik akcí, kde se setkáte nejen
s Vlastimilem:
- 25. ledna v 17.00 - vernisáž v muzeu na zahájení

výstavy o našem sboru
- 12. května - I. koncert k 150 letům (hosté: sbory

z Rodenu a Levoči)
- 1. prosince – II. koncert k 150 letům (hosté: sbory

Litomyšle a z Chrudimi)
Nebude chybět ani tradiční jarní a podzimní setkání
litomyšlských sborů v sále hotelu Zlatá Hvězda.
Na závěr bych chtěla jménem Vlastimilu popřát všem
našim příznivcům do nového roku pevné zdraví, poho-
du a příjemná setkání s hudbou.

Hana Černá, foto Petra Jonášová

Výstava Byli jsme skoro u všeho k 150 letům pěvecké-
ho sboru Vlastimil se uskuteční v Regionálním muzeu
Litomyšl od 24. ledna do 26. února. Slavnostní zaháje-
ní výstavy spojené s vystoupením Vlastimilu proběhne
ve středu 25. ledna od 17.00. 
V roce 2012 oslaví pěvecký sbor Vlastimil kulaté výročí
svého založení. U příležitosti této události bude při-
pravena ve spolupráci s tímto spolkem výstava, mapu-
jící úctyhodných 150 let jeho působení. K vidění
budou nejen fotky, plakáty a další písemnosti, vzniklé
za celé období existence Vlastimilu, ale např. i originál
spolkového praporu, který byl vysvěcen v roce 1863. 
Ať se tomu chce věřit, nebo ne, Vlastimil byl skoro
u všeho, co se v Litomyšli za poslední století a půl dělo.
Mimo jiné budou připomenuty také významné osob-
nosti, spojené se spolkem (Jaromír Metyš, Roman
Nejedlý, František Vogner aj.), účasti na nejrůznějších
hudebních festivalech nebo památná představení –
např. nastudování Smetanovy opery Prodaná nevěsta
předvedené v roce 1940 ve spolupráci s umělci z Národ-
ního divadla. 

Mgr. Eva Kolářová, foto archiv sboru Vlastimil

Byli jsme skoro u všeho

Vítězství žáků
Základní školy 
U Školek ve florbalu

Napětí, vzrušení a radost ze hry prožívali mladší žáci
ze Základní školy U Školek v Litomyšli při soutěži
ve florbalu v Moravské Třebové. Zde se ve středu 7.
prosince konalo okresní kolo mladších žáků. Bylo to
viktoriální vítězství nad silnými družstvy škol, kdy
naši žáci nechali za sebou školy z oblasti Svitav,
Moravské Třebové a Jevíčka. 
Kluci florbal hrát umí. Nejlepší a nejproduktivnější
výkon podali Patrik Petr, Jiří Žák, Jan Kašpar, Pavel
Tmej, Radim Šulc a Vojtěch Toman za přispění dvou
našich silných brankařů Pavla Zvěřiny a Vojtěcha Hav-
líka. Hoši předvedli „ florbalový koncert“, obdivovali
je i ostatní učitelé, rozhodčí a diváci na turnaji. 
Úroveň je vysoká a spousta hráčů florbalově rychle
roste. Naši vítězové postupují do krajského kola, které
se uskuteční v únoru v Brandýse nad Orlicí. Přejeme
jim hodně úspěchů a další vítězství. 

Text a foto Vítězslav Vích,
učitel tělesné výchovy a sportu

Čas jsou peníze nebo peníze jsou časem?
pojďte do kina...

Odborník na sci-fi, Andrew Niccol, i svým čtvrtým fil-
mem drží vysoce nastavenou laťku. Tentokráte si vzal
na paškál obehranou písničku většiny lidí s názvem
Nemám čas. Zapomeňte na peníze, ve světě Andrewa
Niccola se platí výhradně časem. Jeho zásobu máte
na pětadvacet let života, a pak je už pouze na vás,
kolik času navíc si dokážete vydělat, ukrást nebo jej
při troše štěstí třeba zdědíte.
Troufalé, či nesmyslné? To první snad, nesmyslné
však ani náhodou. I přes několik much kroužících
nad logikou fungování tohoto světa nese příběh
jasné poselství. Lidé jsou v něm rozřazeni do růz-

ných pásem, podle zásoby času na předloktí. Přene-
seno do současné mluvy tedy podle peněz, což se
dnes skutečně děje. Nebo snad nejsou na Zemi
místa, kde prachy tečou z kohoutku, kde se jimi
mocipáni v noci přikrývají, a naopak části, v nichž
lidé o existenci peněz vědí pouze z encyklopedií? 
Samozřejmě se tak nabízí střet zástupců takto roz-
dělené společnosti. Zatímco Will (výborný Justin
Timberlake) pochází z časového ghetta, Sylvia (pře-
svědčivá a krásná Amanda Seyfried) je dcerou nedo-
tknutelného papaláše. Osud a scénář chtěly tomu,
aby se jejich časová pásma protnula a společně se
vydali do boje proti Správcům času. Správně, proti
obdobě policie. Náčelníkem Správců je další silná
zbraň filmu, charismatický „záporák“ Alex Pettyfer.
I když, o jeho záporné roli si udělejte úsudek sami.
Ona totiž práce zůstává v jistých chvílích jen a pouze
prací.
Suma sumárum; Vyměřený čas je chytrý a svižný
mainstreamový film, jehož myšlenka se dotýká nás
všech každý den, a to hned několikrát. Našetřete si
trochu toho svého času na jeden ze dnů od 17. do 20.
ledna a trefte na půl osmou do Kina Sokol.
Dobrou zprávu mám i pro děti, jelikož dětské před-
stavení rovněž slibuje zábavnou podívanou. Kocour
ze Shreka se totiž trhnul, aby nám přiblížil svůj osud
před setkáním se zeleným zlobrem. Býval psancem
a vzdor svému hlubokému upřímnému pohledu
na jeho dopadení byla vypsaná tučná odměna.
Kocour tak musí hájit svou čest a při té příležitosti si
zachránit kůži. K tomu mu dopomáhají kamarádi -
nekamarádi, díky kterým bude na naše nejmenší
apelováno, že nade všechno ostatní záleží na důvě-
ře v přátelství. Nutno podotknout, že Kocour
v botách v mnohém předčí třetí, a dost možná
i druhý díl Shreka. Kino Sokol jej nabídne 29. ledna
v 15 a 17 hodin odpoledních.   

Josef Vajrauch

V středu 14. prosince jsme se vydali do Moravské Tře-
bové na okresní kolo ve florbale. Byl to pestrý sportov-
ní zážitek, který nám zpříjemnilo konečné 2. místo. 
Poděkování patří všem holkám (B. Horáčková,
A. Voleská, M. Šplíchalová, H. Majtnerová, K. Doubko-
vá, A. Foffová, I. Stibůrková, P. Jirmásková), které
do toho daly vše, a paní učitelce Vomáčkové za aktivní
podporu. 
Těšíme se na příští rok, kdy se budeme snažit dovézt
1. místo.              Bára Horáčková (7.B), 3. ZŠ Litomyšl, 

foto Gabriela Horáčková

Inzerujte
v Lilii!
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Ohlédnutí za adventem 
v Domě dětí a mládeže Litomyšl

Během října jsme nabídli základním školám v Lito-
myšli několik předvánočních dílen, aby si děti mohly
samy vytvořit zajímavé dárky nebo dekorace. Nej-
větší zájem byl o keramiku, pergamano, tisk na tex-
til a voskovou batiku. Přihlásily se třídy z prvního
stupně I. ZŠ, II. ZŠ a ze speciální školy. Celkem jsme

připravili 26 dopoledních dílen a výsledkem bylo
442 dárků pod vánoční stromeček. Doufáme, že
všechny dárky, které vaše děti v domě dětí a mláde-
že vytvořily, vám přinesly stejnou radost, jako nám
při práci s dětmi.
Připravili jsme i několik dílen pro širokou veřejnost.
Největší ohlas měla výtvarná dílna Šperky a Smalty,
dámy si také pochvalovaly společné pečení vánoční-
ho cukroví. Nejen tyto aktivity pro vás připravíme
i v příštím roce. Celkem si u nás udělalo radost 124
dětí i dospělých. 
V období od 10. listopadu do 29. prosince proběhlo
v DDM Litomyšl, kromě normálního programu,
zájmových kroužků a soutěží, celkem 56 akcí.
Děkujeme vám za přízeň a spolupráci, kterou jste
v roce 2011 věnovali DDM Litomyšl. Přejeme vám
úspěšný a hravý nový rok, vždyť víte, že kdo si hraje,
nezlobí. Proto v DDM Litomyšl nabízíme program
pro volný čas nejen vašim dětem, ale i vám.

Text a foto Hana Plíhalová Šafaříková

Co děláme 
na Zámecké?
Učíme, jak jinak. Ale vymýšlíme pro naše žáky i jinou
zábavu. V samém konci října to byl strašidelný hallo-
weenský podvečer. Nejdříve děti pozdravili jejich „bra-
davičtí známí“ a po tanečním karnevalovém programu
odstartovaly „drsné“ soutěže. Závěrečná show polyka-
če ohňů důstojně korunovala zábavu, kterou
pro desítky dětí připravili učitelé a žáci II. stupně.
Na poslední listopadový čtvrtek jsme pozvali širokou
veřejnost na adventní výstavu. Mladší i starší žáci pod
dohledem pedagogů a studentek litomyšlské zahrad-
nické školy malovali, skládali, lepili… A výsledek?
V den D byly chodby plné nejen voňavých perníčků,

Slavnost Slabikáře na 3. ZŠ
Ke konci listopadu se přízemí 3. Základní školy T. G.
Masaryka proměnilo v písmenkové království. Králov-
na Abecedka a král, který zapomněl své jméno, přiví-
tali prvňáčky a jejich rodiče na velkolepé slavnosti
Slabikáře.
Kdo poví králi jeho jméno, vyslouží si nejcennější dar
písmenkového království. Kdo by takový vzácný dar
nechtěl? Hned po veselém vystoupení se děti rozutek-
ly do čtyř královských komnat, kde pátraly po jménu
zapomnětlivého krále. Královna jim dala na cestu
důležitého průvodce a dovolila jim vzít s sebou
i pomocníky.
V každé královské komnatě museli všichni splnit
nelehké úkoly a vysloužit si písmenka, z kterých
sestaví královo jméno. Po cestě se mohli občerstvit
a pochutnat si na dobrotách, které připravily maminky
a babičky. Tímto jim moc děkujeme. 
To bylo radosti, když se konečně jméno krále objevilo.
Každý  hned  spěchal  pro nejcennější  dar  království
k samotnému králi. Jaký že to dar? No přece Slabi-
kář…, a tak děti od krále Slabikáře a královny Abecedky

dostaly nejcennější dar písmenkového království, klíč
ke čtení. Čeká je spousta krásných pohádek a příběhů
a my jim přejeme, ať se jim v písmenkovém království
líbí a daří.

král Slabikář, královna Abecedka,

Jitka Filová a Michaela Knapová,
3. ZŠ Litomyšl, foto Jitka Filová

Gymnazisté adoptivními rodiči
Poslední adventní týden v roce 2011 zorganizovali stu-
denti maturitních ročníků Gymnázia Aloise Jiráska
bleskovou sbírku mezi ostatními spolužáky ve všech
třídách a už v pondělí 19. prosince si odnesli z Info-
centra v Litomyšli tři panenky pro UNICEF. Jedna
z adoptovaných panenek se tak ve škole vrátila ke své
autorce, protože švadlenkou, která ji ušila, je Bohdan-
ka Janypková z primy. 

Všechny, kteří přispěli, může tak hřát dobrý pocit, že
pomohli třem dětem z rozvojových zemí a zajistili jim
očkování proti hlavním dětským smrtelným choro-
bám. Poskytli jim to, co je pro nás a naše děti tak
samozřejmé.

Zbývající část peněz z této sbírky byla použita
na nákup dětských knížek, které od našich studentů
dostaly děti z Dětského domova v Poličce. Ježíška
tentokrát zastoupili studenti z oktávy a 4. ročníku,
kteří dárky osobně předali.
Děkujeme vám, naši milí studenti, že pomáháte!

Ivana Pulgretová, foto Ivana Hynková

dekorací z textilu, svícnů, věnců a dalšího svátečního
zboží, ale hlavně zájemců o ně. Po dvou hodinách
ve stáncích nezbylo téměř nic a dětské výrobky možná
ještě teď dělají radost v řadě domácností.
Prosincový projektový den s názvem „Jsme stejní,
nebo rozdílní?“ se nesl v duchu zajímavých informací
o světě, jehož jsme součástí. Přichystali jsme pro žáky
22 dílen, do kterých se jednotlivci zapsali podle vlast-
ního zájmu. A tak ve středu 7. prosince čtvrťáci a páťá-
ci například poznávali světové pohádky, někteří
zhlédli divadelní představení v angličtině, jiní roze-
brali myšlenku olympijských her, další šili panenky
pro UNICEF. Žáky II. stupně jsme zavedli na krátkou
návštěvu do Irska, Německa, Austrálie či Izraele. Učili
jsme je lidové písně Evropy, vařili jsme s nimi čaje
z různých koutů světa, zkoušeli sporty, které našinec
nezná, tvořili africké masky. Hostem projektového dne
byl cestovatel Štěpán Pastula. Vyprávěl našim žákům
o zahraničních aktivitách společnosti Člověk v tísni,
kterých se zúčastnil jako dobrovolník: O Sluneční
škole vybudované Čechy v Himalájích ve výšce 4 200m
a o humanitární pomoci občanů ČR v Kongu.
Poslední velká odpolední akce před vánočními prázd-
ninami se konala v litomyšlském bazénu. Od září již
potřetí jsme našim žákům nabídli možnost zajít si
zaplavat zdarma, tentokrát jsme přidali různé vodní
hrátky o ceny, ale hlavně plavecký závod čtyřčlenných
třídních štafet (2 dívky + 2 chlapci).
Děkujeme všem přátelům naší školy za pomoc a podpo-
ru a přejeme jim úspěšný rok 2012.

Václav Lipavský, ZŠ Litomyšl, Zámecká, 
foto archiv základní školy 
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Zpráva o činnosti Spolku leteckých
modelářů Litomyšl za rok 2011

Spolek leteckých modelářů Litomyšl (SLML) v roce 2011
pořádal několik akcí celorepublikového významu. Mezi
nejzajímavější patří již tradičně Setkání kluzáků v Lito-
myšli, pořádané vždy na přelomu července a srpna.
Tato akce má význam pro jako motoráře, tak hlavně
pro majitele kluzáků. Setkáte se na ní s aerovleky
a ve vzduchu je vždy vidět několik velkých větroňů,
které buď létají v termice, nebo provádějí akrobacii.
Jako další se nám povedlo získat maketové modeláře
z ČR, kteří na počátku července předvedli v letu svoje
makety na Velké maketářské. Nepřálo však počasí,
takže návštěvnost byla malá, což je velká škoda. Chce-
me tyto dvě akce ve stejných termínech (více
na http://modelari.lit.cz) pořádat v dalších letech
pro jejich velkou atraktivitu jak pro létající či soutěžící
modeláře, tak pro diváky. 
Naši diváci mohou též ocenit náš podzimní Leteckomo-
delářský den, kdy je k nám počasí přívětivější než
na jaře. Počasí jsme museli ustoupit a jarní Letecko-
modelářský den již nepořádáme, zveme však všechny
naše příznivce každou sobotu a neděli, kdy za pěkného
počasí mohou vidět přehlídku nejrůznějších letadel
na zemi i ve vzduchu. Poprvé v historii Litomyšle jsme
spolu s Farní charitou Litomyšl udělali výstavu mode-
lářské techniky v Lidovém domě. Chceme v této činnos-
ti pokračovat i v následujícím roce a doufáme, že se
z toho stane tradice. 
Na naší ploše jsme v rámci bezpečnosti provedli někte-
ré bezpečnostní úpravy, abychom minimalizovali
nebezpečí střetu modelu s osobami a jejich majetkem.
Z našeho letiště též startují někteří piloti se svými
„dospělými“ letadly. Všichni se snažíme dodržovat bez-
pečnost v letovém prostoru a v jeho okolí. S přispěním
Městského úřadu Litomyšl máme nyní letiště zhruba 60
x 300 m veliké, a proto jsme instalovali dvě řady sítí,
za kterými mohou diváci bezpečně sledovat vzdušný
prostor kolem sebe. Z našeho letiště také nestartoval
v létě onen paraglidinista hazardér, který nedodržoval
předpisy pro provoz ULL (vydané LAA) a ohrožoval spo-
luobčany a jejich majetky v několika lokalitách kolem
a nad Litomyšlí. Nakonec skončil v řece Loučné
v Benátkách, kde se málem utopil díky svým zraněním
a jenom shodou náhod jej zachránili naši dva členové.

Takové nezodpovědné hazardéry v našich řadách roz-
hodně nestrpíme a ani nepropůjčíme naši plochu
pro jejich „aktivity“. Snaha po bezpečnosti je pro nás
natolik zavazující, ostatně postupujeme podle předpi-
sů EU pro pořádání akcí pro diváky, že si nemůžeme
dovolit předstupovat před veřejnost bez znalosti pilo-
tování svého letadla. Pilotní um našich letců je důleži-
tou součástí vystoupení, aby pak naši piloti byli zváni
na různé akce po celé republice, a na oplátku můžete
zase sledovat piloty odjinud na našich leteckých pře-
hlídkách. Používáním frekvencí 2,4 GHz se též význam-
nou měrou snižuje rušení a zvyšuje se tak atraktivita
létání, kdy se mohou ve vzduchu pohybovat letadla
v hojném počtu bez radiového rizika. 
Na jaře budeme opět otevírat modelářské nebe, rádi se
zúčastníme jako partneři pořádání akcí jiných spolků
v Litomyšli a okolí. Závěrem tohoto sdělení chci podě-
kovat pilotům za jejich práci pro SLML, divákům
za dodržování pořádku na letišti a za jejich trpělivost
s počasím, které nám letos kladlo klacky pod nohy více,
jak je jeho zvykem. S vrtochy počasí se musíme všichni
smířit, zřejmě to bude nyní standard. Poděkování patří
dále Městskému úřadu Litomyšl za obrovskou podporu
našeho spolku. Děkuji též pracovníkům Farní charity
v Litomyšli a těším se na druhý běh výstavy. Těšíme se
na vás všechny na letišti ve Vlkově v roce 2012!

za SLML předseda MUDr. Vítězslav Podivínský, 
foto Ing. Ivan Hýbl

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ

• 22. ledna
DanceFloor Attack - kongresové centrum Aldis,
Eliščino nábřeží. DanceFloor Attack je taneční
soutěž, nejprestižnější street dance battle s pod-
titulem „o nejlepší českou street dance crew“.
Tradičně jsou zde zastoupeny nejlepší skupiny
z ČR, včetně profesionálních tanečníků. 

CHEB

• 18. ledna
Koncert Heleny Vondráčkové - Nové kulturní
centrum Cheb. Česká legenda zahájí velké kon-
certy v západočeském Chebu. 

JINDŘICHŮV HRADEC

• 21. ledna od 17.00 
„Dialog s akordeonem“ - kaple sv. Maří Mag-
daleny. Petr Přibyl patří mezi nejvýznamnější
reprezentanty střední generace českých violistů.
V roce 1982 se stal laureátem mezinárodní violo-
vé soutěže v Bělehradě. Od té doby se věnuje
pravidelné koncertní činnosti doma i v zahrani-
čí, která trvá dodnes. Účinkují: Petr Přibyl –
viola, Petra Vlčková - akordeon.

KUTNÁ HORA

• do 1. dubna
„Obraz, v kterém žijeme“ - Galerie Středočeské-
ho kraje (GASK). Výstava, představující práce
studentů studijních programů a oborů fotografie
realizovaných na českých a slovenských vysokých
uměleckých školách.

POLIČKA

• 8. ledna od 19.00 
Novoroční koncert bratrů Ebenových - velký
sál Tylova domu v Poličce. Marek, Kryštof a David
Ebenové se svými spoluhráči přijedou do Poličky
představit své poslední album „Chlebíčky".
Během koncertu však zazní i písničky ze všech
předchozích desek.

TELČ

• 27. ledna
Ples města Telče a Mikroregionu Telčsko -
sokolovna. K tanci a poslechu zahraje kapela
Marathon Live Band, předtančení zajistí Rock
and Roll club Elvis Jihlava.

TŘEBOŇ

• 21. ledna od 19.30 
Městský ples Pětilisté růže - Kulturní a kon-
gresové centrum Roháč.

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

Inspirace
z České inspirace 

Bývalí motokáristé Orionu v Las Vegas
Úspěšní motokáristé Orion Racing teamu z Litomyšle
řešili v závěru sezóny důležitou otázku. Na základě
výborných výsledků dostal celý motokárový tým Orio-
nu dvě významné nabídky pro příští sezónu 2012.
První lákavá nabídka se týkala přímé účasti v továr-
ním týmu jednoho z největších výrobců motokárové
techniky, italské firmy Tony Kart. Druhá nabídka při-
šla od nového českého továrního týmu Praga. Bylo to
velmi těžké rozhodování, ale nakonec se vedení týmu
rozhodlo přijmout angažmá v Praga Kart Racing
teamu. 
Jezdci Patrik Hájek, Martin Doubek a Marek Boris
Machulda vstoupí do příští sezóny v nových modrých
barvách a budou startovat s nově homologovanými
podvozky značky Praga. Bývalý hlavní manager Orion
Racing teamu Martin Slavík se stal technickým ředite-
lem v Praga Kart Racing teamu. 
Po homologaci nových podvozků se tovární tým Pragy
vydal na velmi prestižní motokárový závod za oceán,
do amerického Las Vegas. Jedná se o velký mezinárod-
ní závod SKUSA Supernationals 2011, který se jede
přímo v centru města Las Vegas a zúčastňují se ho
především největší světoví výrobci motokárové techni-
ky se svými továrními jezdci. Všichni tito výrobci se
snaží v Americe předvést svou techniku v co nejlep-
ším „světle“ a získat tak pro své výrobky další význam-
né odbytiště. Nejinak tomu bylo i v případě továrního
týmu Pragy. 
Do Las Vegas odletěli i všichni bývalí členové Orion
Racing teamu. Náročný program celého závodu probí-
hal celý týden. Pro veliký počet kategorií se závodilo
od brzkého rána až do pozdní noci, a to i za umělého

osvětlení. Po počáteční aklimatizaci a přípravě techni-
ky se postupně všem jezdcům podařilo probojovat
do finálových jízd. V kategorii KZ2 dojel Martin Dou-
bek na 14. místě a Patrik Hájek na 15. místě. V této
kategorii startoval i další tovární jezdec Pragy,
holandský pilot Bas Lammers, který měl ve finále
obrovskou smůlu. V okamžiku, kdy jel na prvním
místě, praskl na jeho motokáře výfuk a Holanďan se
postupně začal propadat jezdeckým polem. Nakonec
dojel na 10. místě. Mladý Marek Boris Machulda, který
startoval v jedné z juniorských kategorií, měl
ve finále ošklivou havárii. Asi v polovině finále jel
na 22. pozici a byl soupeřem vytlačen do záchytné
bariéry a závod tak nedokončil. S těmito výsledky
bylo vedení týmu Pragy spokojeno. 
V současné době se celý tým již připravuje po všech
stránkách na budoucí sezónu 2012. 

Text a foto Vráťa Ondráček

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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Prosincový
šachový
zpravodaj 
Jiskra Litomyšl A x Rapid Pardubice C (4,5:3,5)

Dne 11. prosince proběhl poslední letošní zápas
A týmu. Jedině výhra s kvalitním soupeřem, jehož
A tým hraje prim v extralize a B tým hraje 1. ligu, takže
za C tým mohou nastupovat velmi silní hráči z A i B
týmů, nám mohla zajistit naději na postup do II. ligy.
Vše jsme podřídili výsledku. 
Nastoupili jsme v základní sestavě, pouze mě vystřídal
Jirka Šváb, protože podává za B tým výborné výsledky
a já zápas koučoval. Skutečné koučování je poměrně
velmi náročné. Musíte po celý zápas (5 - 6 hodin) sle-
dovat pozice na všech osmi šachovnicích. Z časového
vývoje pozic na šachovnici musíte odhadovat správně,
jak na tom hráči jsou, jak se cítí. Vaším cílem je získat
4,5 bodu a tím 3 body za výhru do tabulky krajského
přeboru (KP). 
K vítězství zavelel na první šachovnici Vašek Pekař,
který úplně zničil jedničku Rapidu. Je to již jeho pátá
výhra v řadě, neskutečný výkon, absolutně vede
„tabulku střelců“ Pardubického kraje. Po další hodině
hry jsem povolil remízu Jirky Doseděla a Lukáše Jirsy
v jasně remízových koncovkách. Naprosto přesvědčivě
vyhrála Lucka Bartošová, která patří mezi pilíře týmu.
Vedli jsme 3:1. Z posledních 4 partií bylo nutné získat
1,5 bodu. Martinovi Danielovi se letos nedaří, prohrál
po kombinační zápletce. Pozice Martina Zemana byla
také velmi podivná. Nechtěl jsem riskovat ztrátu bodu.
Dávám příkaz Jirkovi Švábovi, aby přijal remízu, kte-
rou mi nabídl soupeř. Vše sázím na Karla Škeříka, který
dostává pokyn, že musí uplatnit za každou cenu výho-
du a zvítězit. A tak se i stalo. Karel překrásně zvítězil,
můj odhad s Martinem se vyplnil, prohrál. 
Zvítězili jsme a přezimujeme na 2. místě za Českou Tře-
bovou, která nehrála dosud se silnějšími soupeři. I tak
vypadají vrcholové šachy.

Družstvo našich juniorů nám dělá radost a stále se lepší,
zezadu Marek Šulc, Jakub Nešpor, Tomáš Nekvinda,
Zdeněk Lopaur (dohlížející senior) a Tomáš Vitvar.

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 
So 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.
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 / 20.00-23.00 bez omezení
Pá 16.00-19.00 muži / 19.00-22.00 bez omezení
Ne 17.00-19.00 rodiče s dětmi
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:
každou sobotu a neděli od 13.30 do 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 opačné pohlaví. Jednotlivci. 10 lekcí 750 Kč.

Sport, cvičení

SK Kunvald x Jiskra Litomyšl B (4:4)

Nějak jsem zapomněl sdělit svojí manželce, že hraji
pro nedostatek hráčů za áčko i béčko, a tak když zjis-
tila, že míním sedmou neděli trávit se šachisty, dostal
jsem červenou kartu. A tak béčko odjíždělo 3. prosin-
ce k zápasu v KP – východ se třemi náhradníky a sou-
peř nastoupil naopak v nejsilnější sestavě. Naprosto
spolehlivě bodovali Vašek Pekař a Jirka Šváb a také
Pavel Horáček, který je po svém návratu k šachu
opravdu velikou posilou. Lucka Bartošová a Milan
Krejčí uhráli remízu.
Jiskra Litomyšl C x Svitavy B (2,5:2,5)

Další skvělý výsledek našich žáků v KP - východ s jed-
ním z adeptů na postup. Na první šachovnici překrás-
ně vyhrál Marek Šulc. Partie Jakuba Nešpora, Tomáše
Nekvindy a Marka Doseděla se zkušenými soupeři
skončily remízami, přestože kluci stáli všude na výhru.
Zvláště partie Jakuba Nešpora, který měl již 2 dámy, je
škoda. Lstivý soupeř se zachránil věčným šachem.
Kluci nám opravdu dělají velkou radost a konečně nám
vyrůstá nová generace litomyšlských šachistů.  

Text a foto Jaromír Odstrčil, 
předseda šachového oddílu TJ Jiskra Litomyšl
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Vánoční bilancování
basketbalového oddílu
Vánoční přestávka je ideálním obdobím pro bilancová-
ní podzimní části, a tak si pojďme říci, jak si stojí jed-
notlivá družstva basketbalového oddílu TJ Jiskra
Litomyšl.
Zatím náš klub v soutěžích východočeské oblasti nejlé-
pe reprezentují juniorky U19, které doposud nepozna-
ly hořkost porážky a se šesti výhrami jasně vedou
tabulku oblastního přeboru. Dvě hráčky tohoto týmu
hrají navíc v Pardubicích extraligu kadetek. Jedna
z nich, Bára Křapová, je nejlepší střelkyní naší soutěže.
Mladším minižákyním U12 patří za 5 výher a 7 porážek
průběžná šestá příčka. Pořadí od druhého do šestého
místa je však velice vyrovnané a od medailových pozic
nás dělí pouhá dvě vítězství. Po loňské nováčkovské
sezóně předvádí letos naše děvčata kvalitní výkony
a jsou schopna hrát vyrovnaně s každým soupeřem.
I v této kategorii je nejlepší střelkyní oblastního pře-
boru litomyšlská hráčka, a to Danča Marková.
Posledním týmem, který se účastní soutěží, je nej-
mladší minižactvo U11. Kluci a holky z tohoto týmu
sbírají v premiérové sezóně především zkušenosti
a poznávají, o čem vlastně zápasy a basketbal jsou.
Většinou hrajeme proti týmům, které trénují déle než
my, a tak stále čekáme na první vítězství.
Kromě těchto tří týmů máme ještě pro nejmenší děti
ročníků 2003 až 2005 otevřenou přípravku, kde kromě
seznamování s míčem rozvíjíme především obratnost
a koordinaci dětí.
Do všech družstev stále přijímáme nové členy naroze-
né v letech 2000 až 2005. V případě zájmu nás kontak-
tujte na telefonu 602 33 55 13.

Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu

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

• akreditované školící
centrum řidičů

Termíny pravidelného školení řidičů:
13. 1., 20. 1., 21. 1, 27. 1., 28. 1., 11. 2.

Přihlášky v autoškole nebo na www stránkách.

Mgr. Vítězslav Fila, mobil: 731 508 282
Zdeněk Škacha, mobil: 605 215 707
Nádražní 526, Litomyšl (proti vlakovému nádraží)

www.autoskolalitomysl.cz

Stiga-hokej - sál DDM

Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga
v DDM Litomyšl 
So 7. 1. od 14.00 - 1. kolo Litomyšlského pohá-
ru 2012 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
modelářů. Scházíme se obyčejně odpoledne
po 13. hodině. Tato informace platí celoročně
pro víkendy a svátky.
Lední hokej - zimní stadion 

St 4. 1. od 18.30 - Litomyšl x Lanškroun - muži
Pá 6. 1. od 19.30 - Litomyšl x Polička - dorost
Pá 13. 1. od 19.30 - Litomyšl x Chotěboř - junioři
Pá 27. 1. od 19.30 - Litomyšl x Chrudim - dorost
So 28. 1. od 17.00 - Litomyšl x Moravská Třebová
- junioři
So 28. 1. od 19.30 - Litomyšl x Lanškroun -
dorost
Pá 3. 2. od 19.30 - Litomyšl x Choceň - dorost
So 4. 2. od 17.00 - Litomyšl x Skuteč - junioři
Basketbal

So 21. 1. od 10.00 a 12.00 - Litomyšl x Choceň -
nejml. minižactvo U11 
Ne 29. 1. od 11.00 a 13.00 - Litomyšl x Studán-
ka Pardubice - ml. minižákyně U12

Kam za sportem

Pronájem garáže 
Ulice 9. května. Cena dohodou

Tel. 603 178 402

Prodám pěknou řadovou garáž
v objektu bývalé Cihelny Litomyšl.

Cena dohodou, tel. 606 708 223 
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Ohlédnutí Karatedo Němčice za rokem 2011
Základnu klubu Karatedo Němčice tvoří němčický
oddíl Karatedo a od loňského roku se k němu přidal
oddíl, působící v Litomyšli na Veselce. Tento rok byl
pro oddíly úspěšný nejen v závodnickém měřítku, ale
i co se týče ukázek a soustředění. Přivedl nám mnoho
nových lidí, a to nejen začátečníků, ale i zkušených
karatistů, čímž se zkvalitnilo cvičení. Letos se nám
podařilo získat celkem 24 medailí různé barvy. Záslu-
hu na tom měla i děvčata, která se neobjevují
na závodní scéně moc dlouho. Největších úspěchů
v letošní sezóně dosáhla Lenka Jůzová, mezi ty největ-
ší patří 3. místo na Mistrovství ČR seniorů a masters
(hned při svojí první účastí na mistrovství republiky
seniorů potvrdila, že patří ke špičce  českého karate)
a 2. místo na mezinárodních závodech v Hradci Králové.

Nejúspěšnější závody sezóny byly rozhodně v Litomyš-
li. Odvezli jsme si celkem 8 medailí. Lence Jůzové se
zde podařilo vyhrát vše, v čem mohla nastoupit. Cel-
kem si odvezla pět zlatých. Terezce Tmějové se rovněž
dařilo, získala jednu bronzovou a dvě zlaté. Dále jsme
získali dvě třetí místa ze závodů v Jablonném nad Orli-
cí od Karolíny Jasanské a také třetí místo ze závodů
ve Vamberku a Ústí nad Orlicí od Adély Ledvinové.
Z litomyšlského oddílu si svou premiéru na závodech
v Ústí nad Orlicí odbyli Filip Lněnička a Matěj Sádov-
ský. Medailová umístění sice nebyla žádná, ale s před-
vedenými výkony byli trenéři spokojeni. 
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Výsledky se totiž
dostaví až po pořádné dřině. Proto jsme v únoru v Lito-
myšli pořádali seminář s Kamilem Guzkem z králové-

hradeckého oddílu karate. Je to akademický mistr ČR
1992 v kumite a také byl stříbrný na Světovém poháru
Eslov 2005. Poskytl nám mnoho užitečných rad, které
se hodí nejen do závodního karate, ale i pro vylepšení
techniky. Soustředění bylo zakončeno páskováním,
které dopadlo velice dobře, neboť všichni zúčastnění
dosáhli vyššího technického stupně. V létě se konalo
soustředění ve Vranicích, kde se od pátku do neděle
cvičí různé bojové sporty, jako je karate, fitbox, aiki-
do, sebeobrana a relaxuje se při tai-chi či józe. Zúčast-
nili jsme se několika ukázek. Vidět jste nás mohli
na zdařilé akci Strongman 2011, která se konala v létě
na litomyšlském náměstí, dále na ukázkách v Nedoší-
ně při příležitosti otevření nového dětského hřiště.
Na konci roku jsme prezentovali naše umění v Němči-
cích na závodech Iskarex. Přejme si, ať je rok 2012 při-
nejmenším tak dobrý, jako byl ten předešlý. 

Lenka Jůzová a Jiří Kohák, foto Jana Bisová 

Snímek z akce Strongman Litomyšl 2011.

Zábava ani povinnosti mladým
basketbalistkám nekončí

První prosincovou neděli roku 2011 čekal na děvčata
litomyšlských basketbalových minižákyň zápas
v poněkud vzdálenějším Jablonci nad Nisou. To byla
příležitost k tomu, připravit pro děvčata sobotu plnou
zábavy a překvapení.
Ubytování bylo zajištěno nedaleko Liberce, kam jsme
auty dojeli kolem sobotního poledne. Čekalo nás zde

příjemné ubytování na chatě Čmejrovka. Odpoledne
jsme vyrazili za zábavou. Nejdříve nás čekal proslulý
liberecký Babylon plný tobogánů a skluzavek, ve kte-
rém děvčata prožila překrásné odpolední chvíle. Něk-
teří z rodičů společně vyrazili lanovkou na Ještěd. Sice
nebylo vůbec nic vidět, ale pocit z jízdy do mlhy
a mraků byl nepopsatelný. Po návštěvě Babylonu jsme
se po ulicích Liberce povozili pekelnou tramvají plnou
čertů. Sobotu jsme završili dobrou večeří a dostateč-
ným spánkem, aby děvčata nabrala mnoho sil
na nedělní zápas.
Odměnou pro nás rodiče a fanoušky bylo nedělní vítěz-
né klání. Oba zápasy s Jabloncem nad Nisou děvčata
vyhrála, a tím do tabulky získala pár cenných bodů,
s kterými jsme se vesele vraceli domů.
Na konci roku ještě děvčata čekal společný zápas
s rodiči a vánoční besídka. Tímto jsme kalendářní bas-
ketbalový rok završili.
Do roku 2012 přejeme děvčatům mnoho sportovních
i osobních úspěchů a nikdy nekončící zábavu. Těšíme
se na další společné zážitky v roce 2012.

za rodiče dívek text a foto Marcela Šauerová

Florbalová liga
Ve dnech 24. listopadu a 1. prosince proběhla prvá
kola sedmého ročníku florbalové ligy žáků základních
škol, jako součást celorepublikové soutěže „Orion“
Florbal Cup. Výsldky jsou následující:
Kategorie mladší žáci: 1. II. ZŠ Litomyšl, 2. ZŠ Dolní
Újezd, 3. III. ZŠ Litomyšl. Kategorie starší žáci: 1. ZŠ
Lubná, 2. II. ZŠ Litomyšl, 3. III. ZŠ Litomyšl.

Milan Břeň, 3. ZŠ Litomyšl



Mistrovství republiky v karate úspěšné
pro Veroniku Jandovou

Do sportovní haly Sluneta v Ústí nad Labem se začát-
kem prosince sjeli nejlepší karatisté naší země, aby se
utkali o titul mistra České republiky v karate, katego-
rie dorostu a juniorů. Na tuto vrcholnou akci se z oddí-
lu TJ Jiskra Litomyšl nominovali 3 závodníci: Marek
Dostál a Dušan Balog v kategorii kumite (zápas)
do 57 kg a také nováček v kategorii juniorek, Veronika
Jandová, která bojovala v nejtěžší váze +59 kg.
Na letošní mistrovství České republiky jsme jeli se
skromnými ambicemi. Poslední dobou se nám na sou-
těžích, bohužel, moc nedařilo. Nejprve bylo na řadě
kumite dorostenců a jako první nastoupil Marek. Ten
v prvním zápase vydřel až v prodloužení těsné vítěz-
ství 1:0. Do druhého zápasu nastoupil proti zkušené-
mu závodníkovi z Českých Budějovic a pozdějšímu
vítězi této kategorie. Bohužel mu ale chyběly zkuše-
nosti z velkých závodů, a tak se soupeři podařilo
v posledních vteřinách zabodovat kopem na hlavu,
za který obdržel 3 body. Marek se sice snažil náskok
dohnat, ale času bylo příliš málo, a tak konečný stav
1:3 z pohledu Marka znamenal konec nadějí na finále.
Marka ještě čekal jeden zápas, a to v boji o 3. – 5.
místo. Ani tento duel se Markovi nepovedl, a tak
skončil na 5. místě. Jako další nastoupil Dušan. Toho
však nervozita svázala ještě víc než Marka a nenavázal
na svůj velmi pěkný výkon z předešlých závodů

v Mladé Boleslavi. Prohrál a na medaili letos nedosáhl.
Posledním želízkem v ohni byla Veronika Jandová.
Její kategorie však byla nabitá skvělými závodnicemi
s mezinárodními zkušenostmi, a proto jsme příliš
neočekávali. Možná, že i díky tomu tentokráte Vero-
nika nastupovala do zápasu s menší nervozitou.
Verča zápas dovedla celkem s přehledem do vítězného
konce. V dalším kole na ni čekala jedna z kandidátek
na zlato, Burýšková. Veronika svým maegeri chudan
(kop na břicho) poslala soupeřku přes polovinu zápa-
siště k zemi. Tím si Veronika zasloužila potlesk zapl-
něné haly a také 2 body. Dalším kopem získala vedení
4:0 a poté již snadno tento náskok udržela. Konečný
stav 6:1 ji poslal do večerního finále. Tentokráte ji
čekala Šárka Remerová z Kladna, soupeřka, která je
o hlavu a půl vyšší a o nějaký ten kilogram těžší.
To ale v karate nic neznamená. Veronika opět zkusila
hned zpočátku vyvinout tlak, ale přeci jen na ni tro-
chu dolehla tíha finále a respekt z vysoké soupeřky.
Verča je ale bojovník, a tak postupně získala nad sou-
peřkou převahu. Svým oi cuki džodan (úder na hlavu)
získala první bod. Soupeřka se ještě pokusila zvrátit
průběh zápasu, ale přesné vstřícné techniky od Verči
jí to znemožnily. Konečný stav finále 4:1 znamenal
pro Verču vytoužený titul mistryně České republiky
2011. 

Škoda jen, že se až tak dobře nevedlo klukům. Zvláště
Markovi, který zcela jistě má na to, aby dosáhl na
medailová  umístění.  Jen  mu  chybí  zkušenosti z vel-
kých závodů. Totéž platí i o Dušanovi, který v před-
chozích závodech dokázal překvapit, ale nervozita mu
tentokráte velice svázala ruce a nohy. 
Závěrem bych rád poděkoval všem závodníkům za repre-
zentaci našeho oddílu i všem ostatním členům za trpěli-
vost a pomoc při přípravě na tyto vrcholné závody.

Jiří Smékal, Martin Šauer - (www.slovotepec.cz),
www.karate-litomysl.cz, foto Jiří Smékal 

Litomyšlský pohár 2011 u konce
Litomyšlský pohár (LP) 2011 ukončil svou pouť v sobo-
tu 3. prosince v Domě dětí a mládeže  Litomyšl. Devět
nejvěrnějších, mezi kterými, bohužel, pro ztrátu
zaměstnání a tím i prostředků na sport chyběl Ivan
Halama, se nejprve popralo o 8 míst ve vyřazovací části
a kliku přitom měl Milan Zeman, který postoupil jen
díky vzájemnému zápasu s Bárou Petrovou.
Ze čtvrtfinále postoupili favorité, z nichž jen Tomáš
Halama ztratil zápas s Jiřím Junkem. V semifinále Pat-
rik Petr vyřadil Tomáše 3:0 a Robert Jež Zdeňka Lopau-
ra 3:1. Finále dopadlo jasně pro Patrika, zato v sérii
o 3. místo otočil Lopy nepříznivý stav z 1:2 na 3:2.
Do skupiny o 5. místo jsme přibrali Báru a děly se věci:
Jirka Junek pro zdravotní potíže naprosto odpadl
a s Bárou 2x prohrál. Pátou příčku v přímém souboji
s Jindrou Petrem získal Milan.
Konečné pořadí LP 2011: 1. Patrik Petr 440 b., 2.
Robert Jež (THC Stiga Svitavy 93) 365 b., 3. Zdeněk
Lopaur 350 b., 4. Tomáš Halama 263 b., 5. Michal Boš-
tík 229 b., 6. Ivan Halama 186 b., 7. Jindřich Petr 184
b., 8. Milan Zeman 140 b., 9. Jiří Junek 130 b., 10. Bar-
bora Petrová 109 b. (kromě Ježe všichni Stiga HC
Benátky) a dalších 13 účastníků.
Ročník 2012 začne v sobotu 7. ledna od 14.00 opět
v DDM Litomyšl – zveme i nováčky!
Málo zpráv zatím máte z letošního ročníku Českého
poháru. Po turnajích v Kamenném Přívoze, Letovicích
a Třinci se 70 hráčů sjelo v sobotu 10. prosince do praž-
ských Satalic na předvánočně laděný turnaj.
Ve čtyřech základních skupinách se vyřádila i sedmič-
ka reprezentantů klubu Stiga HC Benátky. V 1. skupi-
ně 9. Tomáš proklouzl do Béčka, což se ve 2. skupině
podařilo i 10. Michalu Boštíkovi, 13. Josef Malý a 15.
Jindra si zajistili Céčko, ve 3. skupině 3. Patrik potvr-
dil ambice postupem mezi elitu a 15. Milan proklouzl
do Céčka. V poslední skupině se 9. Kryštof Herold při-
pojil také k Béčkařům. Polední pauza se zbytečně pro-
táhla kvůli sporu dvou hráčů o způsob hry a než je
komise rozhodčích přesvědčila k novému utkání,
utekla spousta času.

V Áčku pak Patrik ze 3. příčky nastoupil do play-off
a po vítězství 3:0 nad J. Cibulkou (THC Třinec) podlehl
2:3 J. Dryákovi (Big Band), když první zápas ztratil

dokonce v prodloužení a obsadil tak 5. místo. V Béčku
se do play-off probojoval jen Michal: po vítězstvích 3:0
nad Š. Janouškem (Kamax K. Újezdec) a D. Cibulkou
(THC Třinec) podlehl ve finále D. Krásovi (Big Band)
0:3 a skončil 26. Třetí body pro klub vybojoval 35.
Kryštof, dále skončil 42. Tomáš, 52. Pepa, 58. Jindra
a 60. Milan. Nakonec jsme díky pomoci místního hráče
stihli i vlak a doma jsme pak mohli zjistit, že turnaj
vyhrál L. Turoň (THC Třinec) před Z. Matouškem ml.
(HCS Žabka Praha) a P. Plešákem (D.A.S. Gladiators
Plzeň).
V průběžném pořadí vede L. Turoň před J. Dryákem
a Z. Matouškem ml., P. Petr je už 4., T. Halama 27., J.
Malý 33., M. Boštík 36., K. Herold 39. atd. Klub drží
výtečnou 5. příčku, Patrik vede juniory a Tomáš je 9.
veteránem. Pokračování čeká 14. ledna v Plzni.

Text a foto Jindřich Petr
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Za menu razítko,
za razítka bowling

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




