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Film o Litomyšli a prezentace
Českomoravského pomezí na Tourfilmu

70 let od deportace
Židů z Litomyšle 

45. mezinárodní festival filmů a multimédií s turistic-
kou tematikou Tourfilm a 19. ročník národní přehlídky
Tour Region Film se uskutečnily ve dnech 4. - 6. října
v Karlových Varech. Soutěžních přehlídek se v letoš-
ním roce účastnilo 656 spotů, filmů a multimediálních
prezentací ze 136 zemí světa. Posláním festivalu Tour-
film je uvést a ocenit filmy a multimédia, které svou
obsahovou náplní a uměleckou úrovní přispívají k roz-
voji domácího i zahraničního cestovního ruchu.
Cenu ředitele agentury CzechTourism za nejlepší
zahraniční film o České republice obdržela německá
MDR TV za film o Litomyšli a okolí. Televizní snímek
s názvem „Na cestě za našimi sousedy“ - Unterwegs bei
Sachsens Nachbarn – Bohmisches Versailles natáčel
v roce 2011 německý štáb na litomyšlském zámku,
v rodném bytě Bedřicha Smetany, v Portmoneu
a v Novém kostele Církve bratrské. V dokumentu bylo
k vidění zdobení perníčků perníkářkou paní Melšovou
z Budislavi, v okolí Litomyšle se natáčelo v Toulovco-
vých maštalích, Nových Hradech i ve skanzenu Veselý
Kopec a na dostihovém závodišti v Pardubicích.
Na úspěchu filmu má svůj podíl i litomyšlské infocent-
rum. „Filmařům jsme poskytli ,mladého Bedřicha Sme-

tanu’ informace, tipy a organizační pomoc při natáče-
ní. S německým štábem jsme zůstali v kontaktu
i po natáčení. Nakonec nás požádal, abychom společ-
ně s nimi přihlásili dokument do soutěže festivalu
filmů s tematikou cestovního ruchu Tourfilm," prozra-
dila Blanka Brýdlová, vedoucí Informačního centra
Litomyšl.
Cenu poroty „Prix Jury“ v kategorii Multimédia si
vysloužila internetová prezentace turistické oblasti
Českomoravské pomezí. Ta zahrnuje portál www.ces-
komoravskepomezi.cz propojený se stejnojmennou
facebookovou stránkou a nově také web optimalizova-
ný pro uživatelsky pohodlnější prohlížení v mobilních
telefonech.
Pro turistickou oblast vymezenou historickými městy
Litomyšl, Polička, Svitavy, Moravská Třebová a Vysoké
Mýto je to již druhé ocenění na festivalu Tourfilm
v řadě. V loňském roce získal Cenu poroty v kategorii
propagačních spotů krátký snímek Českomoravského
pomezí cílený na rodiny s dětmi.
Město Litomyšl bylo v loňském roce velmi úspěšné
s Krátkým filmem o dlouhé historii Litomyšle.

-red-, foto Pavel Vopálka

Ve dnech 12. – 13. října proběhly v České republice
volby do zastupitelstev krajů a první kolo doplňova-
cích voleb do 1/3 Senátu parlamentu České repub-
liky.
V Pardubickém kraji zvítězila Česká strana sociálně
demokratická se ziskem 26,67% hlasů (12 mandá-
tů). Na druhém místě byla Komunistická strana
Čech a Moravy s 24,44% hlasů (11 mandátů). Na třetí
pozici skončila Koalice pro Pardubický kraj, pro kte-
rou hlasovalo 22,22% obyvatel kraje (11 mandátů).
Pro kandidáty Občanské demokratické strany se
vyslovilo 13,33% voličů (6 mandátů). Po třech křes-
lech v novém zastupitelstvu získali s 6,67% hlasů

shodně TOP 09 a Starostové pro Pardubický kraj
a Strana Práv Občanů Zemanovci.
K pětiprocentní hranici, potřebné pro vstup do kraj-
ského zastupitelstva se přiblížili ještě Nezávislí
s 3,76% a Východočeši 3,20% hlasů. Volební účast
dosáhla 39,47%.
Ve druhém kole doplňovacích voleb do senátu zvítězil
v obvodu Svitavy bývalý krajský hejtman Radko Martí-
nek z ČSSD, jehož podpořilo 69,71 % voličů, kteří při-
šli k urnám 19. - 20. října.
Volební účast v prvním kole voleb do senátu dosáhla
hranice 38,78%. Druhého kola se zúčastnilo pouhých
15,14% oprávněných voličů.                             > strana 3

V neděli 2. prosince uplyne přesně sedmdesát
let od násilné deportace Židů z Litomyšle
do nacistických lágrů. Z více než sta Židů, kteří
byli deportováni mezi lety 1942 až 1945, se
dožila konce války asi desetina. Poslední pře-
živší, kterou bychom v Litomyšli po čase opět
rádi přivítali, je Eva Dušková (rozená Freyová).  
Město Litomyšl připravilo jako připomenutí
událostí před sedmi desítkami let několik akcí
pro školy i širokou veřejnost. Výročí deportace
si budeme připomínat od 29. listopadu do 4.
prosince 2012.
Ve čtvrtek 29. listopadu proběhne v kině Sokol
promítání filmu Expedice Židi s následnou
besedou s tvůrci filmu. Dopolední projekce
budou věnované studentům 7. až 9. ročníků
základních škol, večerní veřejnosti. 
Na pátek 30. listopadu je pro studenty střed-
ních škol naplánována beseda s Martinem
Šmokem, který večer doprovodí svým komen-
tářem také projekci dokumentárního filmu
Nickyho rodina. Martin Šmok se již dvě desítky
let zabývá svědectvím pamětníků, spolupracu-
je s archívem USC Shoah Foundation a je hlav-
ním poradcem pro mezinárodní vzdělávací
programy. Připomeňme, že USC Shoah Founda-
titon byla založena Stevenem Spielbergem
po dokončení filmu Schindlerův seznam.      
V sobotu 1. prosince bude od 18.00 hodin,
v blízkosti pobytové lávky přes řeku Loučnou –
v prostoru, kde stávala židovská synagoga, ver-
nisáž výstavy připomínající fungování židovské
komunity v Litomyšli. Po vernisáži nám skupina
Klec v Music Clubu Kotelna představí hudební
žánr „klezmer“. Jde o lidovou hudbu východo-
evropských Židů, která byla typická pro svatby
a jiné lidové veselice. Skupina Klec z lidových
kořenů vychází, ale obalila je do v dnešní době
přijatelnějšího rockového hávu.    
Nedělní odpoledne bude patřit ekumenickému
setkání v Novém kostele. V 15.00 hodin si zde

litomyšlské církve připomenou udá-
losti, které se staly před sedmdesáti
lety. Setkání doprovodí hudba
z terezínského ghetta.   
Vzpomínkové shromáždění při příle-
žitosti uctění památky Židů depor-
tovaných z Litomyšle je
naplánováno na pondělí 3. prosince
od 15.00 hodin v místě bývalé
židovské synagogy (nábřeží řeky
Loučné, nedaleko Smetanova
domu). Při tomto shromáždění
dojde k odhalení pamětní desky,
která bude upozorňovat nejen
na události před sedmdesáti lety,
ale bude připomínat také místo, kde
v minulosti stávala židovská syna-
goga.                                     > strana 6

Výsledky voleb do Zastupitelstva 
Pardubického kraje a do senátu
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otevřená radnice

Z rady města
RaM bere na vědomí zápis z jednání komise pro

regeneraci památek a správu památných hrobů a ukládá
odboru místního a silničního hospodářství projednat
s vedením Městských služeb Litomyšl, s.r.o. možnost
zvýšení počtu osazených laviček v areálu hřbitova.  

RaM souhlasí se záborem veřejného prostranství
zdarma na akci „Vánoční kamion Coca-cola“ dne
16.12.2012 v prostoru Smetanova náměstí a se součin-
ností Města Litomyšl a jím zřízených organizací.

RaM bere na vědomí zápis z jednání komise jmeno-
vané pro výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Zámecké návrší a jmenuje
od 1. 2. 2013 jako vedoucího zaměstnance do funkce
ředitele příspěvkové organizace Zámecké návrší
Ing. Davida Zandlera. Jmenování vedoucím zaměst-
nancem je na dobu určitou do 31. 1. 2019.

Veřejnost ocenila radnici v Litomyšli za zveřejňování
smluv, dotací, veřejných zakázek a zápisů z jednání
na internetových stránkách města. Odborná porota
vyzdvihla funkci portálu www.litomysl.cz, která umož-
ňuje získat přehled dotací daného příjemce od roku
2006. „Litomyšl zveřejňuje na webu veřejné zakázky
(bohužel však chybí výše všech nabídek), dále zveřej-
ňuje dotace s vynikající funkcí – přehledem všech
dotací od roku 2006..." Píše se v hodnocení odborné
komise.  
Litomyšl byla do soutěže nominována hned dvakrát.
Za radnici otevřenou lidem a za poskytnutí prostoru
v Lilii politickým stranám, které jsou v městském
zastupitelstvu. „Na otevření Lilie existuje dvojí názor.
Myslím, že to není bráno jen jako klad. U otevřené rad-
nice jsme si docela věřili, snažíme se o to už několik
let. Na webu najdou lidé mnoho informací, až na ty,
kde jsou osobní údaje," uvedl starosta Michal Kortyš.
Výsledky desátého ročníku soutěže OTEVŘENO x
ZAVŘENO vyhlásila Otevřená společnost, o.p.s. k Mezi-
národnímu dni informací. Letos popáté se udělovala
cena české veřejnosti. Hlasovalo 5217 lidí. Nejvíce
hlasů v kategorii Cena veřejnosti v kategorii ZAVŘENO
získala MČ Brno – jih za cenzuru v radničních novi-
nách.

Stejná soutěž v tento den proběhla ve třiceti zemích
světa.
Otevřená společnost, o.p.s. oceňuje každým rokem
největší „přátele“ a „nepřátele“ svobody informací
a otevřenosti veřejné správy v České republice. Soutěž
Otevřeno x Zavřeno kultivuje principy demokratické
společnosti prostřednictvím příkladů dobré i špatné
otevřenosti veřejné správy. 
Celé výsledné pořadí v obou kategoriích s podrobným
popisem je zveřejněno na www.otevrete.cz.
a www.litomysl.cz -red-

Veřejnost ocenila radnici v Litomyšli
za zveřejňování informací a názorů 

Poklepáním na základní kámen Regionálního muzea
v Litomyšli byla 5. října symbolicky odstartována revi-
talizace bývalého piaristického gymnázia z 18. století.
Výstavba moderně pojatého komplexu podle návrhu
předního českého architekta Josefa Pleskota bude
stát necelých 47 milionů korun. Investorem projektu
je Pardubický kraj, pod který Regionální muzeum
Litomyšl spadá. 
„Pardubický kraj, který je zřizovatelem Regionálního
muzea v Litomyšli, uspěl s projektem obnovy muzea
v rámci Regionálního operačního programu Severový-
chod a byla mu přidělena dotace 74 milionů korun,“
uvedl bývalý hejtman Radko Martínek. V místě probě-
hl restaurátorský a zjišťovací archeologický průzkum
a v rámci veřejné zakázky byla vybrána firma s nejlep-
ší nabídkou, kterou se stala PKS INPOS ze Žďáru nad
Sázavou. Na rozdíl od původního odhadu 70,5 milionu
korun nabídla cenu 46,6 milionu. 
„Začátkem září byla stavba předána zhotoviteli. Ten by
měl vše dokončit do prosince 2013. Se zpřístupněním
muzea veřejnosti počítáme na jaře 2014,“ říká ředitel
litomyšlského muzea René Klimeš.
Muzeum se v nové koncepci rozšíří o integrovaný
vstupní objekt se  sociálním zázemím, ve vlastní histo-
rické budově vzniknou nové výstavní a společenské
prostory včetně kafetérie a dostatečné zázemí
pro různé nevýstavní prezentační a vzdělávací aktivi-
ty. 
Na tento projekt funkčně navazuje rozšíření muzej-
ních prostor v zámeckém pivovaru. Zde se již dnes
nachází centrální depozitář muzea, který by měl být
rozšířen o pracovny pro většinu odborných zaměst-
nanců muzea a konzervátorskou dílnu. Budoucí
muzejní prostory v pivovaru, který je majetkem Města
Litomyšl, jsou od července 2011 na míru adaptovány
v rámci projektu „Revitalizace zámeckého návrší
v Litomyšli“.
Cílem rekonstrukce je více otevřít muzeum veřejnosti,
komunikačně i funkčně jej propojit se zámeckým návr-
ším.                                             -red-, foto Prokop Souček

Město podpoří výstavbu rodinných domů
pobídkou za včasnou kolaudaci

Upravené vlakové spoje

RaM souhlasí s tím, že v budovách Městského
úřadu Litomyšl budou využívány dva platební ter-
minály pro příjem poplatků prostřednictvím plateb-
ních karet. 

RaM souhlasí s použitím částky 30 tis.
z navýšených příjmů v Městské sportovní hale
Litomyšl na rekonstrukci opony a výměnu motoru. 

RaM souhlasí se zveřejněním záměru zajištění
občerstvení v Kině SOKOL. Zájemce bude oprávněn
i povinen zajišťovat občerstvení v prostorách budovy
kina jednu hodinu před zahájením všech představení.
Úhrada za toto oprávnění poskytování občerstvení
pro návštěvníky kina bude hrazena na základě smlou-
vy o zajištění občerstvení příspěvkové organizaci
Smetanův dům Litomyšl. Zájemci předloží své nabídky
na výši měsíční úhrady za oprávnění poskytovat
občerstvení. Smlouva bude uzavřena se zájemcem,
který předloží nejvyšší nabídku.

Od 9. prosince 2012 budou pro Pardubický a Králove-
hradecký kraj platit nové vlakové jízdní řády. Více
informací naleznete na www.oredo.cz. Případné
připomínky je možné zasílat na MěÚ Litomyšl
na jaromir.drabek@litomysl.cz. -red-

Litomyšlští zastupitelé se rozhodli podpořit výstavbu
rodinných domů. Na jaře příštího roku vznikne na Pro-
kopu pětačtyřicet stavebních parcel. „Pozemky budou
stát 990 korun za metr čtvereční. Pokud lidé dům
postaví a zkolaudují do tří let, vrátíme jim 150 korun
za metr čtvereční. Chceme, aby si parcely koupili lidé,
kteří tam opravdu chtějí stavět rodinný dům a nebu-
dou s pozemky spekulovat,“ vysvětlil starosta Lito-
myšle Michal Kortyš. 
Projekt nastartoval soukromý developer. Ten v loka-
litě na Prokopu koupil pozemek a přišel s plánem
zainvestovat parcely na stavbu rodinných domů.
Protože má město v sousedství lokality také své

pozemky, začalo s developerem jednat a k projektu
se přidalo. 
Ve spolupráci s městskou architektkou Zdeňkou Vyd-
rovou byla vypracována zastavovací studie. V místě
vznikne celkem 45 parcel, ke kterým povedou dvě
komunikace. Většina parcel je určena pro rodinné
domy, část pro řadovou zástavbu. O investice
do komunikací a inženýrských sítí se podělí město
s developerem. „Momentálně se nacházíme v situaci,
kdy by developer měl postavit jeden vzorový dům. Celá
stavba se na Prokopu rozjede naplno až na jaře příští-
ho roku, kdy se začnou budovat inženýrské sítě,“
uvedl Michal Kortyš.                                                    -ps-

Revitalizace budovy
muzea zahájena

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
opět na Šantově náměstí 

Je to již bezmála rok, kdy bíle oděný anděl slavnostně
rozsvítil pod kostelem Povýšení sv. Kříže vánoční
strom. Také letos můžete podvečer první neděle
adventní prožít společně s námi na Šantově náměstí
a odstartovat tak dobu čekání na Vánoce. První nedě-
le adventní připadá v roce 2012 na 2. 12. „Sejdeme se
opět v sedmnáct hodin,“ říká místostarosta Vojtěch
Stříteský, který má celou slavnost organizačně na sta-

rosti a dodává: „Těšit se můžete na adventní i vánoční
písničky v podání sboru Kvítek a Lilium Základní umě-
lecké školy Bedřicha Smetany pod vedením sbormist-
ryně Lucie Kratochvílové.“ 
Vánoční stromy budou v Litomyšli tři – na autobuso-
vém nádraží, na Smetanově náměstí a právě pod pro-
boštským kostelem.

-ms-



3

Rada města Litomyšle schválila na svém zasedání dne
9. 10. 2012 nařízení města Litomyšle č. 03/12. Hlavní
součástí tohoto nařízení je seznam úseků místních
komunikací, na kterých bude v období 2012/2013
prováděna zimní údržba mimo plán zimní údržby nebo
nebude prováděna vůbec.
Oproti loňskému zimnímu období seznam nedoznal
žádných změn. U naprosté většiny níže uvedených
komunikací navíc zimní údržba bude prováděna, ale
v jiné časové posloupnosti než předpokládá Plán zimní
údržby. Zařazení je tedy spíše administrativním aktem
vyplývajícím ze silničního zákona.
Plán zimní údržby i nařízení 03/12 a 5/09, které se
týkají problematiky zimní údržby, jsou zveřejněny
na www.litomysl.cz v sekci město – vyhlášky. 
Příloha k nařízení č. 03/12, kterým se vymezují úseky
místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich

malý dopravní význam nezajišťuje v daném úseku sjízd-
nost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Neudržované úseky místních komunikací

1. částečně pojízdný chodník od ČSAD na ulici
Na Lánech
2. komunikace Zámecká - propojka pod CKL
3. komunikace Moravská za LB Tech
4. parkoviště v sídlištích
5. chodník - schody pod kostelem Šantovo náměstí
6. komunikace a chodník Peciny - slepá ulice směrem
na Lidickou
7. chodník - schody mezi čp. 1143 a 1144
8. chodník u J. E. Purkyně 1143 a 1144
9. komunikace - sjezd ke krytým garážím Z. Kopala
1155
10. chodník - schody Tomíčkova-Vognerova
11. komunikace - skupinové garáže Dukelská

Neudržované úseky místních komunikací 
v zimním období 2012/2013

12. komunikace - skupinové garáže u HMD
13. částečně pojízdný chodník – spojovací komunika-
ce kolem restaurace Za vodou
14. chodníky Jiráskova a V.K. Jeřábka od zámku
po křižovatku s ul. Za Moštěním
15. chodník Moravská vedle I/35 od firmy Savos
po výjezd směr Svitavy
16. chodník – schody z Mařákova do Dukelská
17. spojovací chodník Braunerovo nám. - Mařákova
pod čp. 278, 280
18. chodník J.E. Purkyně vedle II/359 a 360 od okruž-
ní křižovaky vpravo ve směru Polička
19. chodníky ul. Mařákova před čp. 1114 – 1116, 1111
- 1113 
20. spojovací chodník Partyzánská – J.E. Purkyně
kolem parku nemocnice                                 Pavel Jiráň

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

Nový kostel v Litomyšli nominován
na prestižní evropskou cenu

Nový kostel Církve bratrské v Litomyšli od architekta
Zdeňka Fránka se dostal mezi devět staveb nominova-
ných na cenu Miese van der Rohe. Toto ocenění udělu-
je každé dva roky Evropská unie spolu se španělskou
nadací Miese van der Rohe. Smyslem ceny je podpořit

tvořivost v současné architektuře a ukázat lidem, jak
významnou roli hraje současná architektura při tvorbě
evropské společnosti a kultury. Cenu mohou získat
stavby ne starší než dva roky, které byly navrženy
evropským architektem a postaveny v jedné z 31
evropských zemí. Kromě jediné Ceny pro vítěze je udě-
lována i Zvláštní cena pro začínající architekty.
Nový kostel v Litomyšli byl nominován spolu s dalšími
osmi stavbami České republiky. Vybrala jej Komora
architektů České republiky a dva experti, které  určila
barcelonská nadace Miese van der Rohe – Osamu Oka-
mura a Igor Kovačević. 
Ze stovek prací by měla odborná porota ve španělské
Barceloně vybrat na tři desítky finalistů. Ti nejlepší se
pak objeví v připravovaném katalogu a na putovní
výstavě. 
Konkurence v soutěži je opravdu velká. Jak uvedl
architekt Zdeněk Fránek v rozhovoru pro Mladou fron-
tu Dnes, za nominaci je vděčný, i když je v tomto pří-
padě skeptický.                      -red-, foto František Renza
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Jak volila Litomyšl

Z 8094 registrovaných voličů přišlo ve volbách
do senátu odevzdat svůj hlas 3638. Nejvíce hlasů
dostal Vojtěch Stříteský (nezávislý za KDU-ČSL), které-
ho by jako senátora vidělo rádo 38,10 % Litomyšlanů.
Pomyslnou druhou příčku by obsadil Harald Čadílek,
jemuž svůj hlas dalo 16,08% občanů. Vítěz senátních
voleb Radko Martínek (ČSSD) získal 15,86% hlasů.
Hanu Štěpánovou (TOP 09 a Starostové pro PAK) volilo
13,49% lidí. Komunistka Zuzka Bebarová Rujbrová
skončila v Litomyšli se ziskem 11,5% hlasů a kandidát
Strany soukromníků Stanislav Vodička s 5,39% hlasů.
Do kraje volilo v našem městě 45,48 procent registro-
vaných voličů. Zvítězila Koalice pro Pardubický kraj
(19,92%) následována ODS (19,68%). Třetí příčka pat-
řila ČSSD (17,29%), čtvrtá KSČM (12,20%) a pátá
TOP09 a Starostové pro Pardubický kraj (9,42%).
Z Litomyšle se do krajského zastupitelstva probojovali
Radomil Kašpar (Koalice pro Pardubický kraj) a Josef
Janeček (ODS).
Na konci října představila ČSSD, Koalice pro Pardubic-
ký kraj a Strana práv občanů Zemanovci společný
návrh nového personálního obsazení devítičlenné
krajské rady. Hejtmanem se stal sociální demokrat
Martin Netolický, post prvního náměstka pro zdravot-
nictví obsadil Roman Línek (KPK). Náměstkem
pro dopravu a dopravní obslužnost bude Zemanovec

Jaromír Dušek. Předsedy finančního a kontrolního
výboru krajského zastupitelstva se stanou zástupci
nejsilnější opoziční strany KSČM.
Druhé nejsilnější opoziční straně ODS připadne podle
návrhu pouze jedno z deseti míst v čele výborů Zastu-
pitelstva Pardubického kraje, a to výboru pro kulturu
a památkovou péči.                -red-  Zdroj: www.volby.cz

Výsledky voleb do Zastupitelstva 
Pardubického kraje a do senátu

Provoz cyklobusu Českomoravským
pomezím pro letošek ukončen

Prodloužený víkend od 28. do 30. září byl letos posled-
ním, kdy bylo možné využít služeb cyklobusu a přiblí-
žit se tak atraktivitám Českomoravského pomezí.  
Nově byl provoz cyklobusu zahrnut do systému inte-
grované regionální dopravy Pardubického kraje
(IREDO), což znamenalo bohužel také zvýšení jízdné-
ho. Na lince platil pro všechny cestující jednotný tarif
IREDO, cena za přepravu kola byla 20 Kč bez ohledu
na vzdálenost. Systém však nabízel několik možností,
jak ušetřit. Výrazné slevy byly poskytovány dětem
a osobám ZTP. Bylo možné využít také výhodné síťové
jízdenky pro jednotlivce i skupiny.
Cyklobus přepravil od července do září přesně 1.875
cestujících. Je to o 275 méně než v loňském roce, ale

asi o 300 více než v roce 2010. Z celkového počtu ces-
tujících bylo asi 400 cyklistů. Nejvíce využívaný byl
cyklobus v srpnu, kdy bylo přepraveno asi 660 cestují-
cích a poté v září, kdy převezl autobus přizpůsobený
pro přepravu kol celkem 620 cestujících. 
Vaším nejoblíbenějším spojem byl, stejně jako v minu-
lém roce, spoj č. 1, který jezdil v neděli ráno z Jevíčka,
přes Svitavy, Litomyšl, Proseč až do Poličky. 
Dodejme, že celý projekt koordinoval svazek obcí Čes-
komoravské pomezí ve spolupráci s Městem Litomyšl,
Polička, Svitavy, Moravská Třebová, Česká Třebová
a Vysoké Mýto za výrazné podpory Pardubického kraje.   

Michaela Severová, 
výkonný výbor svazku obcí Českomoravské pomezí 

Původně měla stačit částečná rekonstrukce.
Když pracovníci stavební firmy nařízli trubky,
aby bylo vidět v jakém stavu je konstrukce
zevnitř, zjistil přivolaný statik, že lávka je
v havarijním stavu. Protože byla spodní část
mostu zcela zkorodovaná, musela firma most
neplánovaně odvézt k opravě. „Celý spodek je
vyměněný, původní zůstala jen horní trubka
a zábradlí. Lávka měří 15 metrů a váží 5 300
kilogramů. Opravena byla i část dřevěného
povrchu lávky, část zůstala původní,“ uvedl
Libor Štegner z f irmy První litomyšlská
stavební, a.s. a dodal: „Povrch lávky je z mod-
řínového dřeva a pohledově odpovídá měst-
skému mobiliáři Litomyšle.“ 

-ps- foto Prokop Souček

Lávka přes řeku je
opět na svém místě
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Občanská demokratická strana
MS ODS děkuje všem voličům za podporu v krajských a senátních volbách. 

Ing. Josef Janeček, předseda MS 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Litomyšl sportovní

Již téměř dva roky jsem členem komise, která má
na starosti sportovní dění a jeho podporu ze strany
města. Cílem není organizačně zajišťovat městský
sport, ale spíše vytvářet co nejlepší podmínky pro jeho
provozování. Dnes vyberu dvě témata, o kterých
na jednání diskutujeme velmi pravidelně. Obě se týka-
jí nejmladších obyvatel, protože tam směřuje naše
podpora nejčastěji a snažíme se i o nejefektivnější
systém. 
Prvním tématem jsou dětská hřiště. A co děti, mají si
kde hrát? Tak přesně tento výstižný slogan asi napadl
mnoho občanů, když se procházeli po našem městě.
Vždyť ze hřišť mizí průlezky a pískoviště. Ano a vzhle-
dem k přísným požadavkům na revize je a bude nutné
některé prvky postupně vyřazovat z provozu. Jsou to
velmi nepopulární opatření, ale bohužel Město jako

provozovatel těchto prostor musí dodržovat všechny
normy, které jsou pro provoz dětských hřišť závazné.
Na druhou stranu ale v posledních dvou letech dvě
hřiště doznala významných změn. Hřiště na Vodních
valech bylo doplněno o netradiční sestavy  a na hřišti
na ulici Z. Kopala byla upravena  celková  dispozice
přidáním dřevěného roštu a osazením průlezek
pro nejmenší. Věřím, že tomu tak bude i nadále
a každý rok se minimálně jedno hřiště podaří obměnit.
Máme vytipované i další lokality, které jsou nejvíce
využívány a do budoucna se předpokládá výraznější
nárůst počtu rodin s malými dětmi, které tato místa
využívají nejvíce.
Druhým tématem je finanční příspěvek, který je cíleně
určený na podporu sportujících dětí a mládeže. Myš-
lenka takové podpory je v souladu s programovým pro-
hlášením Zastupitelstva města, které má za cíl

podpořit aktivní a smysluplné využívání  volného
času. V letošním roce se jedná o novinku, protože
dříve byl sport financován příspěvky na provoz a čin-
nost jednotlivých sportovních odvětví, a i když většina
oddílů děti a mládež vychovává, nebyly příspěvky
na ně dostatečně prokazatelné. Letos se podařilo,
podle přesně stanoveného klíče a při splnění podmí-
nek grantu, přidělit pro 603 sportujících dětí z osmi
tělovýchovných subjektů téměř 398 tis. Kč. Naším
cílem do dalších let je postupné navyšování příspěvku
vázaných na tuto cílovou skupinu na úkor snížení
dotací na provoz a činnost, do kterých jsou začleňová-
ni i sportující dospělí.           
Josef Štefl, člen Komise pro sport a tělovýchovu

Děkujeme všem voličům, kteří v nedávných volbách
podpořili naše kandidáty.           zastupitelé za KDU-ČSL

Komunistická strana Čech a Moravy
Jedno zapomenuté výročí

Vážení čtenáři, v letošním roce uplynulo padesát let
od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších rodáků našeho
města – prof. dr. Zdeňka Nejedlého. Výročí takřka neby-
lo zmíněno, přijměte proto, prosím, pozvání na cestu
do minulosti a připomeňme si alespoň krátce život a dílo
tohoto výjimečného člověka.
Na svět přišel roku 1878 v rodině litomyšlského hudeb-
níka a učitele Romana Nejedlého. Školní docházku
započal hned druhou třídou a od mládí se zabýval přede-
vším historií rodného města, husitským hnutím a hud-
bou. Již na gymnáziu napsal několik drobnějších prací,
aby postupně vznikly Dějiny města Litomyšle a okolí (díl
I. do roku 1421). Poté, kdy absolvoval gymnázium, ode-
šel na studia do Prahy a již roku 1919 se stal na Karlově
univerzitě řádným profesorem hudební vědy. V Litomyš-
li se stále zapojoval do veřejného dění - organizoval

výstavy věnované nejprve A. Jiráskovi, poté B. Němcové
a nakonec B. Smetanovi. Jednalo se o výstavy celostát-
ního významu, které navštívily desetitisíce lidí. Ve třicá-
tých letech pořádal litomyšlský archiv, s čímž souvisí
vydání knihy Litomyšl, tisíc let života českého města.
Velmi ceněné jsou pak tři monografie o B.
Smetanovi, T. G. Masarykovi a V. I. Leninovi. V období
krize kapitalismu (převážná část první republiky) se
zastával nezaměstnaných a vystupoval na schůzích KSČ.
Za okupace byl děkanstvím filosofické fakulty v Praze
nejprve obviněn z „šíření komunistických idejí slovem
i tiskem“ a poté vydalo Policejní ředitelství v Praze pří-
kaz k jeho zatčení, ale v té době už byl Nejedlý v Moskvě.
Odtud pravidelně vysílal rozhlasem do okupované vlasti
a často se setkával s československými vojáky, kteří
bojovali po boku Rudé armády. V lednu 1945 zemřel
v oblasti Dukelského průsmyku jeho syn Vít – hudební

skladatel a publicista. Po návratu do Československa
zaujal ve Fierlingerově vládě post ministra školství. Zej-
ména díky Nejedlému byl počátkem roku 1948 přijat
školský zákon nahrazující ten prvorepublikový, dělící
děti na privilegované a neprivilegované, kde ti „schop-
nější“ odcházeli na gymnázium, kdežto ti ostatní (v lep-
ším případě) navštěvovali měšťanku - nikoliv podle
svých schopností, ale podle svého třídního zařazení.
Stále byl svázán s rodným městem – stál u zrodu hudeb-
ního festivalu Smetanova Litomyšl a rád se sem vracel až
do své smrti v roce 1962. Jeho dílo pojímá přes 160 knih
(bez sebraných spisů), 23 edic a asi 2400 studií, článků
a referátů. Celkem bylo přeloženo do 17 jazyků a otiště-
no ve 290 časopisech. Nesmazatelnou stopu zanechal
v oblasti muzikologie, historie, kultury i politiky.

Max Olšan

Děkujeme všem, kteří přispěli k dobrému výsledku
KSČM v krajských a senátních volbách!

ZO KSČM Litomyšl

Patriot SNK
Zatloukat, zatloukat, zatloukat!

Tímto heslem doktora Plzáka se řídí vedení našeho
Města a téměř celá litomyšlská koalice. Uvedu dva pří-
klady zatajování skutečností. První se týká právní
analýzy k financování ZAP (záchranný archeologický
průzkum), akce Revitalizace zámeckého návrší
a druhý znaleckého posudku k dlažbě Městského
bazénu. 
V prosinci 2011 na veřejném jednání zastupitelstva
(ZaM) navrhl člen opozice J. Odstrčil vypracování
právního rozboru, jenž měl odpovědět na otázku, zda
ZAP má platit Město, či zhotovitel stavby, firma
Hochtief. Vedení města argumentovalo zbytečností
a nákladností takového posudku, a proto k jeho vypra-
cování nebylo přijato usnesení ZaM. Jaké to ovšem
bylo překvapení, když jme se po 9-ti měsících v zářijo-
vé Lilii dočetli, že takový posudek existuje? Jeho
obsahem je potvrzení oprávněných pochybností opozi-

ce o nedostatečném zajištění ZAP a to již ve fázi pro-
jektové přípravy (Město za ni zaplatilo cca 27 mil. Kč)
Dozvěděl jsem se, že byl vypracován na základě poža-
davku Ministerstva kultury ČR, poskytovatele dotace
na celou akci. Kromě snahy vedení Města zatloukat se
potvrdilo, že návrh opozice v řešení problému s finan-
cováním ZAP byl správný a vedení Města jednalo
v daný okamžik špatně. Dovolím si tvrdit, že tak jedna-
lo z obavy, že se přijde na pochybení, u kterých nese
velký díl viny.
V září 2011 na veřejném jednání zastupitelstva (ZaM)
bylo na návrh V. Hanzla přijato usnesení ZaM ke kon-
trole spádovosti dlažby Městském bazénu a to ve vzta-
hu k projektové dokumentaci a platným normám.
Na jednání ZaM prosinci 2011 jsem vystoupil se zprá-
vou pro občany a zastupitele, kde jsem na základě
několika konzultací s odborníky upozornil na proble-
matiku dlažby v širším pohledu a to: výběru dlažby,

úrazů, údržby dlažby a návrhu řešení. Znalecký posu-
dek byl vypracován až za 8 měsíců a zastupitelé se
o něm dozvěděli až po jednom roce v době, kdy již
pravděpodobně nepůjde uplatnit reklamace. Z posud-
ku vyplynuly vady způsobené nedodržením českých
norem jak ve fázi projekční, tak ve fázi realizační, také
i provozní. Znalecký posudek popisuje stav velice
podobně, stejně jako moje zpráva, ve které jsem roze-
bral i porušování hygienické vyhlášky na základě pro-
jekčních a realizačních vad. 
Zdržování a zatajování stanovisek odborníků v daných
kauzách je dalším důkazem o pochybeních vedení
Města a snaze zamaskovat jeho právní a politickou
odpovědnost. Srovnejme to se zveřejněním vyhovující-
ho posudku na nesmekavost dlažby, který byl vypraco-
ván a zveřejněn za 2,5 dne včetně odvezení vzorků
do zkušebny v Plzni a zaschnutí penetrace dlažby
Keraseal, která na to potřebuje 3 dny. O tom a o kolau-
daci bazénu, která proběhla, ale neměla, někdy příště. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.
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SNK Generace 89
„Kmeny jírovců u zámku jsou duté“ – toť nadpis člán-
ku v Lilii č. 10, ve kterém je stručně popsán zdravotní
stav jírovců v aleji „filozofů“ na ulici Jiráskova. Článek
mě velmi zaujal, stejně tak i odborné posudky
s podrobnostmi o stavu jednotlivých stromů, které si
můžeme přečíst na webu města. Jsem opravdu ráda, že
veškeré informace jsou snadno dostupné a srozumitel-
né. Přesto mě to všechno nutí klást si otázku, co se
vlastně s těmi stromy bude dít dál? 
Variant se nabízí několik. Od obnovy korun a dalších
opatření, která povedou ke zlepšení stavu aleje, přes

kácení některých stromů, až k vykácení celé aleje.
Jistě všichni ještě máme v čerstvé paměti, jak
na začátku jara nadobro zmizely dva letité jírovce před
vstupem do zámecké zahrady. Proto je pro mne oprav-
du důležité dozvědět se o konkrétních záměrech s alejí
s předstihem.  Budou se opravdu stromy kácet, případ-
ně jak bude vzniklý prostor v budoucnosti vyřešen?
Kdo vlastně rozhodne o dalších krocích, které přichá-
zejí v úvahu? Tady lze pro zajímavost uvést výsledky
Komise pro životní prostředí, která se jednoznačně
vyjádřila pro nutný ořez, vykácení neperspektivních

a poškozených stromů, ale zároveň pro zachování aleje
jírovců. A jsou jírovce jediné stromy, kterých se úpra-
vy týkají? Co například lípy, které rostou na druhé
straně silnice, jichž se změny realizované v jejich blíz-
kosti jistě dotýkají?
Považuji za důležité o těchto věcech hovořit veřejně.
Čím dál tím víc si uvědomuji, že určité věci a hodnoty
jsou rozdílné. Ty stromy nám zde zanechali Ti, kteří
zde žili před námi. Jsou to živé organismy narozdíl
od domů a staveb. Je pro mě zvláštní představit si, že
další generace dětí v Litomyšli už bude se svými rodiči
sbírat kaštany možná jen u řeky.

Petra Benešová 

Sdružení nezávislých kandidátů Generace 89

Česká strana sociálně demokratická
Volby do krajského zastupitelstva a senátu jsou
za námi a postupně mizí i „výzdoba“ města a okolních
obcí související s předvolební kampaní. Sociální demo-
kracie získala v těchto volbách v Litomyšli významnou
podporu, za kterou bychom všem našim voličům chtě-
li poděkovat. ČSSD bude v následujících čtyřech letech
pokračovat ve vedení Pardubického kraje, z čehož
pro místní organizaci sociální demokracie vyplývá
závazek využít této důvěry ve prospěch města. Bude-
me tak i nadále usilovat mj. o zachování samostatné
nemocnice s dostatečným rozsahem zdravotní péče
a ve spolupráci s vedením města se budeme snažit
na úrovni kraje iniciovat rekonstrukci léčebny dlouho-
době nemocných. 
Výsledek komunálních voleb v Litomyšli před dvěma
lety přisoudil sociální demokracii opoziční roli,

ve které podporujeme návrhy, jež jsou v souladu
s našimi programovými prioritami. Vítáme, že v podni-
katelské zóně Benátská započala námi podporovaná
výstavba nové výrobní haly společnosti Cimbria, kde se
předpokládá vznik několika desítek nových pracov-
ních míst. Podporujeme také projekt výstavby nového
bytového domu u nemocnice, kde by na konci příštího
roku mělo být k dispozici sedmnáct nájemních bytů.
Pozitivně rovněž hodnotíme, že město přistoupilo
k výkupu pozemků na výstavbu cyklostezky, která
v budoucnu spojí Litomyšl s Vysokým Mýtem. 
Na druhé straně zastupitelům dosud nebyl ze strany
vedení města předložen žádný návrh týkající se pro-
jektu výstavby nového domu pro seniory, který je sou-
částí programového prohlášení schváleného
zastupitelstvem města. Jsme přesvědčeni, že se jedná

o projekt, který svou důležitostí stojí před často disku-
tovaným projektem revitalizace Vodních valů a měla
by mu být věnována odpovídající pozornost. Řada
nejasností, pochybností a rozporuplných informací
provází projekt Revitalizace zámeckého návrší, který
je tématem na samostatný příspěvek. Obecně je sociál-
ní demokracie názoru, že v této fázi je třeba učinit vše
pro to, aby projekt byl úspěšně dokončen bez neočeká-
vané zátěže pro rozpočet města. 
Úlohu opozice v zastupitelstvu města chápeme nejen
jako výkon kontrolní funkce, ale také jako povinnost
podílet se na zlepšování kvality života nás, občanů
Litomyšle. Uvítáme proto, pokud se na zástupce soci-
ální demokracie budete obracet se svými podněty pro-
střednictvím kontaktů uvedených na internetových
stránkách města nebo místní organizace ČSSD. Jsme
tu pro vás!

Ing. Marek Novohradský, MO ČSSD Litomyšl
www.cssd-litomysl.cz

Strana soukromníků ČR
Volby zřetelně ukázaly na stav, ve kterém se nachází

společnost

Vážení občané města Litomyšl,
děkuji všem, kteří Stranu soukromníků ČR v Litomyšli při
krajských volbách podpořili. Na Svitavsku jsme dosáhli

nejlepšího výsledku v rámci Pardubického kraje. Je
vidět, že myšlenky obsažené v programu Strany sou-
kromníků ČR mnohé z vás oslovily. Pokud by byl podob-
ný výsledek i ve zbytku kraje, dosáhli bychom hranice
5%, která je nutná pro vstup do krajského zastupitelstva.

Strana soukromníků ČR je mladou pravicově oriento-
vanou stranou. Vzhledem k současné politické a eko-
nomické situaci v zemi nemá pravicová politika příliš
velký kredit. Cílem našeho snažení je v příštích letech
posílit členskou základnu strany, důvěru občanů v její
program a postavení mezi pravicí na úrovni celého Par-
dubického kraje.                                Mgr. Zdeněk Zitko

zastupitel za Stranu soukromníků ČR

TOP 09 – Fórum občanů Litomyšle
Vážení spoluobčané,
před několika dny skončily volby do krajských zastupi-
telstev a do senátu. Děkujeme všem voličům pravice
za účast a slibujeme, že vaši důvěru nezklameme.
Projekt proměny Vodních valů probíhá způsobem,
který vyvolává určité pochybnosti. Základní pochyb-
ností je návratnost projektu a jeho užitek. Vše je pre-
zentováno tak, že občané Litomyšle změnu podporují
(vždyť přeci v anketě sdělovali svá přání, jak by mělo
území v budoucnu vypadat) a nyní se jedná jen o to,
jak bude vše architektonicky vyřešeno. Pokud se však
17. září 2012 zúčastnilo veřejného projednávání pro-

jektu Proměny nábřeží řeky Loučné pouze 40 občanů
Litomyšle, je to podle nás zcela nedostačující. Je celá
tato akce pro město tak nezbytná? Nenašlo by se
pro těch 5 mil. lepší využití? Komu slouží podobný pro-
jekt? Jak finančně náročná bude správa a údržba
tohoto projektu? Není lepší postavit za neutracené
prostředky cyklostezku?
A na závěr něco o řešení dopravní situace v Litomyšli.
Jedno z klíčových usnesení bylo přijato na posledním
zasedání. Dopravní komise Rady města Litomyšle je
znepokojena stavem dodržování povolené rychlosti
při průjezdu městem, zejména v úsecích ulic kpt. Jaro-

še a Moravská (mezi kruhovým objezdem, světelnou
křižovatkou a výjezdem ve směru Svitavy). Komise
žádá radu města o provedení studie technického řeše-
ní zpomalení provozu, měření rychlosti jízdy, včetně
odhadu investičních nákladů, administrativní nároč-
nosti a provozních nákladů možného řešení. Cílem je
zklidnit provoz na průtahu Litomyšlí, zvýšit bezpeč-
nost a v kombinaci s návrhem přestavby světel křižo-
vatky na odbočovací šipky. Zároveň s tím i zlepšit
dopravní obslužnost pro občany Litomyšle. Snad se
dočkáme toho, že průjezd městem nebude závodní
dráhou bez kontroly platných předpisů a světelná kři-
žovat bude průjezdná.

Ing. Miroslav Nádvorník

předseda MO TOP 09 a předseda dopravní komise

Krátce
Sledujte aktuální výzvy z operačních programů

a fondů EU či soukromých subjektů. Pokud budete mít
zájem o konzultaci těchto operačních programů,
můžete přímo kontaktovat Ing. Renátu Ulmanovou -
http://www.mas-lit.cz/dotacni-konzultace-aktualni-
vyzvy

Výstava Zdenka Fránka s názvem Příliš neviditelná
architektura v domě U Rytířů byla rozšířena o návrhy
týkající se Litomyšle, které zpracovali studenti
z Fakulty umění a architektury v Liberci.    

Sfouknutím dortových svíček symbolizujících 23
novinek v cestovním ruchu na území kraje, byla slav-
nostně ukončena cestovatelská soutěž s názvem Letní
pecky, poznej všecky. Soutěže se zúčastnilo několik
tisíc lidí. Obyvatel Litomyšle Bohuslav Patočka skončil
na třetím místě a vyhrál víkend v Kramářově chatě
na Suchém vrchu.

Od 21. do 22. listopadu se bude v Pardubicích konat
2. ročník konference Fórum cestovního ruchu, kterou
pořádá agentura CzechTourism ve spolupráci se Statu-
tárním městem Pardubice, Kulturním centrem Pardu-
bice a Destinační společností Východní Čechy. Město
Litomyšl zde bude představovat svoje marketingové

aktivity a také výhody členství v různých svazcích
obcí. Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu lito-
myšlské radnice také povede jeden z kulatých stolů.

22. listopadu se v Litomyšli uskuteční celodenní
vzdělávací seminář Asociace turistických informač-
ních center. Na setkání přijede okolo 40 pracovníků
infocenter Pardubického kraje a představí se i nově
zvolený radní PK zodpovědný za cestovní ruch.

Ve středu 5. prosince se bude v Českém Krumlově
při příležitosti dvacátého výročí zápisu na Seznam
UNESCO konat mezinárodní konference Moderní
management historických měst na příkladech pamá-
tek UNESCO.    
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Expedice Židi
Film Expedice Židi aneb Zmizelí sousedé je velice ori-
ginální dílo, které vzniklo v roce 2003 díky nápadu
producentky Zuzany Dražilové ze Sunfilm. Spolu se
scenáristou Martinem Šmokem oslovila jedenáct žáků
sedmého ročníku ZŠ Zámecká, protože ji zaujal projekt
Zmizelí sousedé, v němž byli zapojeni. Navíc se jí líbil
jejich stejnojmenný sborník příběhů litomyšlských
Židů, které dětem vyprávěli pamětníci.
Producentka ale nechtěla točit klasický dokument,
kde pamětník bude sedět ve studiu s pochmurným
pozadím, oslepován ref lektory bude vyprávět své
vzpomínky a po něm přijde na řadu další pamětník,
pak další a další.
Toužila po něčem víc. Nechtěla jen jednotlivá vyprávě-
ní. Chtěla celý filmový příběh. Příběh toho, jak se pří-
běhy točí. Rozhodla se, že kameramanem, režisérem,
scénáristou, vypravěčem, zvukařem bude dvanáct dětí
z Litomyšle. Budou dělat vše. Natočí film samy. Docela
tak, jak napsaly knihu. S tím rozdílem, že tužku a papír
každý z nich někdy předtím už v ruce držel, profesio-
nální kameru nikoliv.
Natáčení začínalo každý den brzy ráno na faře
ve skautské klubovně. Každá ze tří „tvůrčích skupin“
dostala k dispozici jednu profesionální kameru
a po nezbytné poradě celého štábu vyrazila do terénu
za dokumentární prací. Dvě skupiny často mívaly spo-
lečný cíl. Jen úhel pohledu se lišil. A to výrazně: Zatím-
co jedna skupina natáčela pamětníka, druhá namířila
kameru na kolegy – dětské filmaře. Takové záběry se
pak objevily i v konečné verzi filmu.
Zkušebního, ale i ostatního materiálu bylo natočeno
hodně. Celkem čtyřicet hodin. A to byl důvod, proč
nakonec práce ve střižně nepřipadla také dětem, jak
bylo původně v plánu, ale profesionálce Kataríně Gey-
erové.
Za zmínku rozhodně stojí i filmová hudba Expedice
Židi. Jejím základem se stal předválečný litomyšlský
dětský popěvek, který ve filmu zpívá jeden pamětník.
Tvůrcům se popěvek velmi líbil, a tak mu v nahrávacím
studiu ZUŠ B. Smetany v Litomyšli dali s panem učite-
lem Liborem Kazdou mnoho podob. Libor Kazda pak
požádal svého čtrnáctiletého žáka Jakuba Drymla,
dnes frontmana slavné skupiny Mother’s Angeles, aby
se pokusil vytvořit také verzi rockovou. Díky tomu
může píseň doprovázet celý film, aniž zní fádně, aniž
nudí či omrzí. Drymlova „hitovka“ navíc filmu dodává
mladistvou energii a náboj.
Expedice Židi je film, v němž se jeho dětští tvůrci
zamýšlejí nad tím, kdo byli Židé, proč už mezi námi
nejsou, jestli má význam něco o Židech, jejich životě
a kultuře vědět, jestli má význam zajímat se o události
staré víc než 60 let. A prostřednictví dávných příběhů
nutí diváka, aby se nad tím vším zamýšlel s nimi.

Dominika Pávková

V neděli 2. prosince tohoto roku si Litomyšl připome-
ne 70 let od deportace židovského obyvatelstva z Lito-
myšle. V letech 1942 – 1945 bylo do nacistických
koncentračních táborů odvezeno více než sto lidí.
Zpět domů se jich po válce vrátila přibližně desetina. 
Marii Venclové, která v Litomyšli působí dva roky jako
ředitelka Portmonea, Musea Josefa Váchala, se před
několika měsíci podařilo vystopovat jeden z šesti svit-
ků původních litomyšlských tór. Shodou náhod jej
objevila v USA, ve státě Maryland. Tóra je to nejcen-
nější, co židovské komunity mají. Čtení z tóry předsta-
vuje v judaismu hlavní liturgický úkon. 
Jak vás napadlo, že by litomyšlská tóra mohla ještě

někde existovat? A proč si myslíte, že to nenapadlo

někoho před vámi?

Myslím, že to nikoho nenapadlo proto, že se zde
moc lidí o židovství nezajímá. Vystudovala jsem teolo-
gii a židovská studia. Vždycky, když někam přijedu,
začnu se zajímat o to, jaká byla v místě židovská
komunita, zda tam sála synagoga… V minulosti jsem
pracovala jako dobrovolník v synagoze v Osvětimi, kde
je židovské muzeum. Půl roku jsem tam dělala průvod-
kyni i různé dílny pro děti. K tomuto tématu mám
opravdu blízko. 
Kde začalo vaše pátrání?

Věděla jsem, že za války sváželi nacisté liturgické
předměty do Prahy. Režim byl tak důsledný, že chtěl v
Praze zřídit muzeum zaniklé rasy. Z tohoto důvodu
bylo veškeré vybavení synagog – svitky tóry, pláštíky
na tóru, ukazovátka a další artefakty svezeny do cent-
rálního depozitáře do Prahy, část z nich také do Brna.
Předměty převzalo po válce Židovské muzeum. Byla
jsem si jistá, že tóra musí někde existovat.
Co jsem ale neznala, byl článek, na který mne upozor-
nila moje kamarádka, co pracuje na izraelské ambasá-
dě a touto problematikou se zabývá. V článku se píše,
že na začátku 60. let se komunistický režim rozhodl
sbírku svitků, kterých bylo přes 1500 kusů, prodat.
Dozvědělo se o tom pár londýnských Židů, kteří
nashromáždili dostatečné množství finančních pro-
středků. Někdy v roce 1963 odjelo z Prahy pět zapeče-
těných vagónů s českými tórami do Londýna. To byla
na jednu stranu velká ztráta, ale na druhou stranu to
bylo dobře. V Londýně se totiž našlo dost peněz na to,
aby svitky mohly být zrestaurovány a uloženy ve west-
minsterské synagoze. Po restaurování byly jednotlivé
tóry posílány do světa existujícím kongregacím.
Nevím, zda kongregace tyto tóry kupovaly, nebo jim
byly darovány... 
Existující kongregace tedy neměly už nic společné-

ho s původní židovskou obcí?

Ano, často s ní neměly společného vůbec nic. Infor-
mace, které jsem se od své kamarádky dozvěděla, mne

navedly na to, že litomyšlská tóra může být kdekoliv –
jak v Židovském muzeu Praze, tak v Londýně nebo
úplně jinde ve světě. Právě díky těmto domněnkám a
neuvěřitelné náhodě jsem na internetu našla článek z
Washington Post roku 1983, ve kterém je psáno, že
jedna kongregace v americkém státě Maryland přiví-
tala svitek tóry, který pochází z východočeského měs-
tečka Litomyšl. Takto jsem se dostala až k adrese
kongregace, která tóru vlastní. Náhod bylo tolik, že
jsem zírala s otevřenou pusou, jak je možné, že se člo-
věk může od stolu v Litomyšli dobrat toho, kde svitek
tóry je. 
S ředitelem Regionálního muzea v Litomyšli připravu-
jeme výstavu k upomínkové akci 70. výročí deportace
litomyšlského židovského obyvatelstva do koncent-
račních táborů. V archivu je řada starých plánů syna-
gogy, písemných i fotografických materiálů. Pan
ředitel Klimeš jednal o zápůjčce některých předmětů z
Židovského muzea v Praze. Nakonec jsme se rozhodli
uspořádat pouze výstavu s použitím dobových foto-
grafií a archivních materiálů. Rádi bychom, aby Lito-
myšlané získali informace o tom, jak zde židovská
komunita fungovala, kde byla původní modlitebna,
jak zde byly židovské spolky, čím se členové komunity
zabývali, v jakém odvětví podnikali… Spolupracujeme
také s paní Dagmar Burdovou, která stála v Litomyšli
za projektem Zmizelí sousedé.
Spousta lidí neví, co přesně pojem tóra představu-

je…

Tóra je pět knih Mojžíšových na pergamenu. Svitek
je navinut na dva tzv. stromy života. Kromě toho může
k tóře patřit ještě několik předmětů: pláštík, který
svitky chrání před vnějšími vlivy, koruna, zvonky, štít
na tóru, ukazovátko. V Židovském muzeu existuje
pláštík na tóru, který věnoval litomyšlské židovské
obci Moše Popper. Ten nechal pláštík vyšít v upomínku
toho, že tóru vynesl z plamenů hořící modlitebny dne
2. prosince 1907. Nevíme ovšem, zda se jedná o stejný
svitek, jaký je nyní v USA, protože podle pojistné

Litomyšl má svou tóru v Marylandu
smlouvy z roku 1938 bylo v litomyšlské synagoze svit-
ků celkem šest. Poté, co vyhořela stará modlitebna,
situovaná v zadním traktu jednoho z domů na Horním
náměstí, začala se připravovat stavba nové synagogy
na Bernardce. Přesně 2. prosince 1942, tedy za dalších
35 let, byli odsud Židé deportováni. Tento rok uplyne
od deportace už 70 let.

Ptal se Prokop Souček

foto Karel Veselík, 1910 
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Zamyslet se nad hrůzami pogromu a nacistického reži-
mu můžeme také v úterý 4. prosince ve Smetanově
domě při sledování komorního dramatu s názvem Hel-
verova noc. Bez zajímavosti není, že jedním z hlavních
představitelů této hry je Petr Lněnička, kterého netře-
ba v Litomyšli příliš představovat.  
Velký dík za přípravu akcí připomínajících sedmdesát
let od násilné deportace Židů z Litomyšle patří Marii
Venclové z Portmonea, Dagmar Burdové z I. základní
školy a také ředitelům Regionálního muzea, Smetano-
va domu a Městské galerie Litomyšl.      

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl

70 let od deportace
Židů z Litomyšle 

Simona Stašová ve speciální škole
prodej lístků. V neposlední řadě děkujeme všem, kdo
si lístky na představení zakoupili, protože tím podpo-
řili žáky Speciální základní školy a mateřské školy
Litomyšl. Výtěžek představení budeme znát až
po zaplacení všech nákladů, přesto už teď máme vel-
kou naději, že se nám podaří v letošním školním roce
podpořit všechny naše žáky a uskutečnit plánovanou
školu v přírodě.                             Mgr. Ludmila Sršňová

zástupkyně ředitele Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl

V neděli 14. 10. 2012 se uskutečnila dlouho plánovaná
návštěva paní Simony Stašové ve Speciální škole
v Litomyšli. V poledne poobědvala ve společnosti přá-
tel a příznivců školy, zástupců vedení města a také
vedení školy v příjemném prostředí hotelu Aplaus.
Poté navštívila školu a setkala se zde s dětmi a jejich
rodiči. Děti si pro ni připravily krátká vystoupení,
obdarovaly ji květinami a drobným dárkem a ona jim
na oplátku trpělivě podepisovala obrovské množství
fotografií a památníčků. Dostalo se i na kratičké pose-
zení s učitelským sborem u kávy, při kterém slíbila, že
Litomyšl opět navštíví v příštím roce.  V 18. hodin si
potom mnozí mohli užít jejího excelentního vystoupe-
ní v roli Shirley Valentine ve Smetanově domě.
Velké poděkování patří všem, kdo se podíleli na pří-
pravách celého dne a kdo podpořili občanské sdruže-
ní Společně dětem, aby se paní Stašová v Litomyšli
cítila dobře a ráda se k nám vracela. Za příjemné
zázemí a výborný oběd děkujeme vedení hotelu
Aplaus, které nám celé menu poskytlo jako sponzor-
ský dar, Městu Litomyšl děkujeme za dotaci na výlep
plakátů, tiskárně H.R.G. za jejich vytištění a Infor-
mačnímu centru Litomyšl patří dík za sponzorský
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Rudy Linka zahraje 22. listopadu ve Smetanově domě
až budeme hrát tohle album "live"
po České republice.
Když jsme nahrávku domíchali, tak
jsem si uvědomil, jak mnoho různých
hudebních stylů můžete slyšet
v mých skladbách - jazz, rock, folk,
funk, country - prostě vše, co se mi
líbí a co naprosto upřímně mám rád.
Přesně jako New York.
K tomu se připočte festival Bohemia
JazzFest, který už osm let organizuji,
a kam přivážím mé kamarády hudeb-

níky ze všech koutů světa a už je to opravdu CONNECT
- SPOJ.
Na novém albu přibylo k tradičnímu nástrojovému

obsazení vaší kapely piano. Na desce se mísí řada

různých stylů - uvádíte i skladby střihu kapely Rol-

ling Stones, inspirace lidovými písněmi. Dalo by se

říci, že jazzový Rudy Linka „přitvrzuje“ nebo naopak

„zjemňuje“?

Pianista Jonathan Batiste, který hraje na CD, je
úplně fantastický muzikant. Pochází z New Orleans
z hudební rodiny a celý život hrál v kostele. Je mu
teprve 26 let a určitě o něm hodně uslyšíme.
Jinak myslím, že jsem vždy hrál hudbu takovou, kte-
rou jsem chtěl hrát a myslím, že i někdy tvrdší (CD Trip)
nebo měkčí (Just between us). Tohle je něco jiného,
a jak už jsem řekl, mám z toho dobrý pocit.
Když si člověk prohlédne, ve kterých městech hraje-

te, je naše desetitisícová Litomyšl tím nejmenším

městem na vašem seznamu. Proč hrajete právě

v Litomyšli a jaký k tomuto městu máte vztah?

Už jsme u vás dvakrát hráli a vždy přišlo skvělé
publikum a udělalo výbornou atmosféru. To je to nej-
důležitější. Potom taky máte výborný hotel přímo
na náměstí.
Vaše rodina má kořeny v Praze. Vy sám máte chalu-

pu v jižních Čechách. Na jihu jste založil jazzový

Bohemia Jazz Fest, který se nedávno rozšířil

i na Moravu. V Litomyšli pořád nic. Můžete našim

čtenářům říct, jak si tuto skutečnost mají vysvětlit?

Bohemia JazzFest jsem založil v roce 2006 a kon-
certy byly v Praze, Prachaticích a Českých Budějovic-
kých. Letos byl festival v Praze, Plzni, Domažlicích,
Olomouci, Brně, Táboře, Českých Budějovicích a Pra-
chaticích a v podstatě není týden, kdy bych nedostal
e-mail od nějakého města, proč nejsme u nich. Moc mě
to těší, ale pro mě je důležité zachovat vysokou umě-
leckou úroveň, a to je vždy otázka peněz, lidské ener-
gie a nadšení.
Kdybyste měl na svůj koncert pozvat Litomyšlany,

kteří o vás v životě neslyšeli, na co byste je nalákal?

Lehce oděné tanečnice, které tancují na pódiu
k naší hudbě. Dovedete si představit to zklamání?
Pokud byste dostal nabídku rozšířit festival i k nám

do Litomyšle, uvažoval byste o tom, že ji přijmete?

Určitě.
Ptal se Prokop Součekfoto archiv Rudyho Linky

Americký jazzový kytarista českého
původu Rudy Linka zahraje se svou
kapelou 22. listopadu ve Smetanově
domě v Litomyšli.
Rudy Linka emigroval z Českosloven-
ska na počátku 80. let. do Švédska.
Od roku 1986 žije v New Yorku. Souk-
romě studoval u Johna Scofielda,
Jima Halla a Johna Abercrombieho.
Sám se výuce hry na kytaru věnuje
od roku 1989. Do roku 1995 vedl
hudební oddělení na The Day School
v New Yorku, v letech 1991 - 2000 pracoval jako
hudební konzultant pro hudební konzervatoře v USA
(např. Berklee a Oberlin), Evropě a Kanadě.
Rudy Linka Trio představí Litomyšlanům po čtyřech
letech nové album s názvem RE: CONNECT.
Během listopadu objedete se svou kapelou 17 míst

v České republice. Vaše nové album, které na turné

představujete, nese název RE: CONNECT. Co všech-

no je v názvu obsaženo?

Tohle album jsme natočili v únoru tohoto roku
v jednom z nejslavnějších studií v New Yorku - Sear
Sound Studio, kde nahrával Sting, Paul McCartney,
Sex Pistols a tisíce dalších muzikantů. Walter Sear byl
opravdovou legendou mezi nahrávacími inženýry,
a právem. To vybavení, které on nasbíral za více než 40
let života studia, je opravdu skvělé a dnes k nezaplace-
ní. Jsme hrozně spokojeni s výsledkem a už se těším,

Pozvánka na besedu a divadelní představení
s litomyšlským hercem Petrem Lněničkou

Sledovali jste seriál Život je p(l)es? Líbil se vám mladý
ředitel domova pro seniory?  
Přijďte strávit příjemnou chvilku ve společnosti jeho
představitele, litomyšlského herce Petra Lněničky.
Vyslechněte si jeho zajímavé povídání, nebo se přímo
zeptejte na to, co vás zajímá. 
Kdy a kde? Na Základní škole U Školek, v úterý 4.

prosince od 16.00 hodin v prostoru školní jídelny.

A proč se beseda s hercem Petrem Lněničkou uskuteč-
ní právě tady? Jeho herecké začátky jsou totiž spojeny
s působením ve Vitamínu S, což bylo dříve školní diva-
dlo při ZŠ U Školek. Soubor tehdy vedl učitel Vladimír
Šauer, který bude besedu moderovat. 
V současné době působí Petr Lněnička v pražském
divadelním spolku Kašpar v Divadle v Celetné. Hosto-
val v Divadle Rokoko, v Divadle v Dlouhé a v Dejvickém
divadle. Hrál ve filmech Tobruk, Žena z Izieu, Teď jsou
šťastni, Indián a sestřička, Úder ledové sprchy a Chuť
člověka. Televizní diváci jej mohou znát z tv. filmů

a seriálů Bez tváře, El Paso, Proč bychom se netopili,
Swingtime, Restaurace u Prince, Redakce II (tv seriál),
Seber se a leť (soutěžní pořad), Takový slušný člověk. 
V úterý 4. prosince od 19.30 hodin vystoupí Petr Lně-
nička se svou kolegyní Monikou Zoubkovou ve Smeta-

nově domě s představením divadelního spolku Kašpar.
Na prknech Smetanova domu stane tento nejúspěšněj-
ší litomyšlský herec současnosti po dvaceti letech
od doby, kdy opustil soubor Vitamin S.
Inscenace komorního dramatu s názvem Helverova
noc nás přivede do života pěstounky a retardovaného
chlapce. Mezitím se za okny odehrává pogrom a nastu-
puje zrůdný nacistický režim v plné síle. „Jak Monika
Zoubková, tak Petr Lněnička dokazují, že jsou jedně-
mi z obrovských talentů a nadějí české divadelní
scény. Pravda, trochu komicky vypadá situace, když si
uvědomíte, že Monika hraje zhruba stejně starému
Petrovi matku. Ale to je to jediné, co může být na této
hře vtipné,“ napsal divadelní kritik Pavel Klejna
pro server REcenzeCZ.
Smetanův dům uvádí drama Ingmara Villquista
ve spojitosti se 70. výročím deportace litomyšlského
židovského obyvatelstva do koncentračních táborů.

-red- foto www.divadlovceletne.cz

V pivovaru se diskutovalo o veřejném prostoru
V pondělí 1. října se v zámeckém pivovaru v Litomyšli
uskutečnil první výstup projektu ARS REGIO CIVITAS -
Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii
(reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.217) - kulatý stůl na téma
„jak ovlivňovat podobu a využití veřejného prostoru
v obci“. Při výběru jeho aktivních účastníků jsme
vycházeli z myšlenky, že tento problém je záležitostí
širšího okruhu lidí než jen architektů či urbanistů - též
politiků, úředníků, aktivní veřejnosti, neziskového
sektoru apod… Oslovili jsme tedy odborníky: Michala
Kuzemenského (FA ČVUT, Praha), Adama Gebriana
(ARCHIP, Praha) a Petra Hurníka (FAST VŠB TU, Ostra-
va), starostu Litomyšle Michala Kortyše, místostaros-
tu Vodňan a zakladatele občanského sdružení
Vodňany žijou Pavla Janštu, zástupkyni nadace Pro-
měny Jolanu Říhovou, zástupce MěÚ Litomyšl Antoní-
na Dokoupila a předsedu správní rady občanského
sdružení Generace 89, člena Komise pro dlouhodobý
rozvoj Daniela Brýdla.
Co je veřejný prostor? „Když řeknu,veřejný prostor,“
říká architekt Michal Kuzemenský, „myslím tím přede-

vším jeho uživatele a jejich motivace. ... Slova,veřejný
prostor’ neznamenají skoro nic, tím podstatným je
veřejný život.“ Živou ukázkou tohoto problému jako
skutečného problému je místní parkování. „Velice
jsem obdivoval ta podloubí tady,“ nechal se slyšet
brněnský architekt Petr Hurník, „skutečně, ty obcho-
dy a kavárny vypadají fajn, ale té nádherně zadláždě-
né plochy je mi líto. Nečekejte, že když vyženete
ze dne na den auta, že budou všichni nadšeni – to
nelze. (…) Pro auta jsou ulice. Náměstí je to největší,
co ve městě máte a jestliže to místo zaměníte s parko-
vištěm, tak ho pohřbíte.“ 
Jak z toho ven? Konsensus je jediné možné řešení (M.
Kortyš). Prioritou je zachovat náměstí živé, s obchody
a provozovnami (dávají pracovní příležitost 800
lidem) a k náměstí historicky patří. Je třeba zabránit
vylidnění tím, že by se parkování zcela zakázalo
(hovoříme o 450 parkovacích místech) a jezdilo se
nakupovat za město. Tento způsob se ukázal v podob-
ných městech (Telč) jako kontraproduktivní (D.
Brýdl). Naopak, na náměstí je potřeba udržet lidi,

kteří tam žijí 24 hodin denně (P. Hurník). Řešením
bude postupné omezování parkování (až na polovi-
nu?), tak, aby tato opatření byla pro řidiče současně
únosná - umožnit jim parkování před náměstím,
nabídnout jim výhody za nevjíždění do centra apod.
(M.Kortyš, M. Kuzemenský)
Dalším horkým tématem byla chystaná proměna
nábřeží řeky Loučné. Je nutná? Co bude obnášet? Zaz-
něly obavy z agresivních zásahů – kácení stromů, likvi-
dace ohrožených druhů… Zde je důležité říct nahlas:
ne, cílem není radikální necitlivá proměna. Cílem je
vyjít vstříc požadavkům Litomyšlanů a tím (hlavním)
je maximální zachování přírodního rázu území, kulti-
vace prostoru bez dopadu na životní prostředí, bez
toho, že by byl architekt nutně vidět…
(A.Dokoupil, M. Kortyš, J. Říhová) Sláva! Jediné, co
mě napadá, že by si to Město příště mohlo říct se svými
lidmi včas… Třeba u nějakého kulatého stolu… Už se
na to těším!     

Marcela Boštíková, koordinátor projektu ARC
Písemný záznam i videozáznam viz www.generace89.cz
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Psací stůl
„Přiznej se, že sis mě vzal jen kvůli tomu stolu?“
Tato otázka zazněla už nejednou a odpověď je vždy
stejná, nic nepřikrašlující, až bezohledně přímá:
„Samozřejmě! A divíš se mi?“
Ano, je to stůl opravdu výjimečný už svými rozměry:
deska a skleněná tabule na ní mají 170 x 90 centimet-
rů, tedy 15.300 cm2, tedy 1,530.000 mm2 (jak dlouho
asi mi trvalo napsat stejný počet notových hlaviček?).
Herec Vejražka jakožto Malhorn v Pytlákově schovance
měl arciť větší, ale to byla pouhá rekvizita a kdoví kde
je jí konec; zato tento král mezi stoly…
Byl vyroben v Litomyšli v roce 1935 spolu s ostatními
kusy vybavení tzv. pánského pokoje pro inženýra Vik-
tora Freye, donedávna pracovníka Škodových závodů
v Plzni, jenž se s rodinou vrátil do rodičovského sídla.
Zanedlouho jej přivezli do vily, vonící novotou, spolu
s malým konferenčním bratrancem. Nikdy se neviděli
se skromným příbuzným – stolem kuchyňským, zato
občas zahlédli otevřenými dveřmi pyšného kulatého
Louise XVI. v jídelně. – Pyšného sice, ale hlavou rodi-
ny spíš zanedbávaného, protože Ing. Frey jakožto
úředně autorisovaný civilní inženýr pro stavbu strojů
trávil většinu svého času právě tady, nad dokumenty
a technickými výkresy, před otevřenou velikou etují
profesionálních rýsovadel a alabastrovou soupravou
psacích potřeb. Zde také vznikala papírová část jeho
dalšího gradu Doktor technických věd a zde se poslé-
ze, až do podzimu 1938, soustředila agenda zástupce
Mosteckých oceláren.
V březnu 1939 došlo k tématické změně: technickou
dokumentaci vystřídala dokumentace litomyšlské
židovské náboženské obce a jejího předsedy
Ing. Dr. Freye, nyní už dělníka u firmy Horský, výroba
secích strojů.
Na konci roku 1941 byli „Juden – Untermenschen“
Sgallovi a Freyovi ze své vily vypovězeni, rodina pana
doktora se tedy přestěhovala k rodičům – dědečkovi
Juliusovi a babičce Hermínce a psací stůl s dalším
nábytkem do skladiště pana Horského.
Pouhých šest let mohl tedy můj tchán pozorovat
odlesk ranního slunce na čerstvé dýze pravých dvířek
a odraz slunce od skleněné desky na bílou stěnu; pou-
hých šest let – a vlastně zdaleka ne celých šest let! –
mohl pracovat přiměřeně své profesi a současně život-
ní zálibě –  – a potom transport, Terezín, TBC, krema-
torium a řeka Ohře… 
Téměř po čtyřech létech se psací stůl vrátil do vily, ten-
tokrát nikoli do poschodí, ale do přízemí; ranní paprs-
ky opět dopadaly na jeho už trochu zašlé dýhování, ale
ze známých lidí vídal pouze manželku a dcerku svého
bývalého uživatele. Ten, který jej vystřídal a (velmi
nedostatečně) nahradil, usedal k tomuto stolu jen
výjimečně.
Uběhla řada let, tentokrát v nečinnosti, než se Frey-
ova dcera začala připravovat k maturitě a posléze ke
studiu na filosofické fakultě. V té době si stůl oprav-

du nepřipadal zbytečným, Evina práce na historii
litomyšlské knihtiskárny a na monografii o Augu-
stovi mu vrátila pocit (může-li stůl mít pocit!) uži-
tečnosti.
Jednoho letního dne roku 1962 ospalý klid skončil.
Na zahradu vjel stěhovací vůz, psací stůl spolu
s ostatním zařízením pokoje byl naložen (dodnes si
pamatuji svůj strach o skleněnou desku při transpor-
tu – obavy naštěstí nevyplněné) a odjel do Prahy.
Padesát let už stojí náš velestůl na tomto místě.
Marně bych se pokoušel spočítat tisíce listů papíru,
které na něm ležely, miliony písmen a not, na něm
napsaných, jiné miliony úderů psacího stroje, které
statečně snášel. Dvojice magnetofonů při kopírování
nahrávek nebo i při opravách. A tím jsme se dostali
k technice – doméně předešlého majitele: jeho stůl
za ta léta zblízka poznal několik typů kalkulaček,
elektronické záznamníky Sharp, discman Sony, elek-
trický psací stroj Brother a posléze tento div – compu-
ter. Kdykoliv jsem přinesl něco nového tohoto druhu,
vždy mi napadlo: „To by bylo něco pro vás, Viktore!“
Na tomto stole se střídaly historické tisky
a manuskripty, ležel zde Bohumír Jan Dlabač a Josef
Seger, sborníky obrozeneckých písní, strahovské gra-
duály; při práci na spartování býval i tento stůl příliš
malý. A potom divadelní partitury: Blázinec, Silná,
Furianti, Lazebník, Limonádník, Dolly, Polská krev,
Carmen. Pro zábavu a jen na okraj zde vznikly tři romá-
ny, ale též řádka užitečnějších prací. (Tajně doufám,
že ještě po nějaký čas vznikati bude.)
Trávím u tohoto stolu naprostou většinu svého času,
zejména teď, ve věku více než zralém. A za těch pade-
sát let z mého povědomí ani na chvíli nevymizela
památka jeho původního majitele a uživatele.
Do konce života si budu připadat jako jeho pouhý
nástupce.
… Nedivte se mi tedy, že v této věci nedokážu odpově-
dět dámě, s níž bydlím, alespoň trochu zdvořileji.

Milan Dušek

z dopisů čtenářů

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 3.11. MUDr. Bromová
Ne 4.11. MUDr. Jindrová
So 10. 11. MUDr. Tišlerová
Ne 11. 11. MUDr. Fenclová
So 17. 11. MUDr. Jungová
Ne 18. 11. MUDr. Koza
So 24. 11. MUDr. Tomek
Ne 25. 11. MUDr. Paseková
So 1. 12. MUDr. Slavík
Ne 2. 12. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So  3.11. MUDr. Filová
Ne  4.11. MUDr. Filová
So 10. 11. MUDr. Beňová
Ne 11. 11. MUDr. Jung
So 17. 11. MUDr. Filová
Ne 18. 11. MUDr. Filová
So 24. 11. MUDr. Švábová
Ne 25. 11. MUDr. Jílková
So  1. 12. MUDr. Filová
Ne  2. 12. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 3.11. lékárna U Slunce, 461 612 678
Ne 4.11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 10.11. lékárna U Anděla strážce,
461 615 457 
Ne 11.11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 17.11. lékárna Na Špitálku, 461 615 034
Ne 18.11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 24.11. lékárna U Nemocnice, 461 615 617
Ne 25.11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 1.12. lékárna U Slunce, 461 612 678
Ne 2.12. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
3.- 4.11. MUDr. Krpčiar Patrik

Litomyšl, Nerudova 207, tel.: 461 619 670
10.- 11.11. MUDr. Kučerová Marta

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 724 635
17.- 18.11. MUDr. Moyseyenko Iryna

Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
24.- 25.11. MUDr. Oliva Vladimír

Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 614 614
1.- 2.12. MUDr. Pokorná Jana

Litomyšl, ul. 9. května 809, tel.: 461 615 414

Rozpis služeb

Fyziologická regulační medicína - FRM,
nový směr v léčbě

Léčebné přípravky GUNA - nový směr

v medicíně

Klasická medicína se zaměřuje
na potlačení příčin nemocí a jejich pří-
znaků nebo jen následků léky. Ty však
mají přitom často vedlejší účinky - pak
se musíme rozhodovat pro menší zlo.
Negativa tohoto způsobu léčby spočí-
vají v obrovské spotřebě antibiotik
a následné rezistenci, kterou si bakte-
rie proti antibiotikům vytvářejí. 
Také veliká spotřeba léků proti bolesti přináší mnoho
vedlejších příznaků. Skupina italských lékařů Uni-
verzity v Miláně objevila a vypracovala metodu léčby.
Ta naopak posiluje vlastní obranu organizmu pomocí

T-lymfocytů a dalších obranných mecha-
nizmů, které jsou tělu vlastní a nepoško-
zují ho. Tato léčba je zvláště vhodná
u opakovaných virových infekcí, zánětů
průdušek, astmatu, ekzémů, zánětů stře-
douší, žaludečních a střevních potíží,
klimakterických potíží, bolestech hlavy,
kloubů a dalších problémů. Kromě účin-
né léčby přinese snížení užívání antibio-
tik, antialergik, léků proti bolesti.
Informace o léčbě a léčebných příprav-

cích GUNA najdete v ordinaci MUDr. Filové, Smetano-
vo nám. 77(průchod u DM drogerie) nebo na tel. čísle
461 612 288 v dopoledních hodinách.    

MUDr. Dobromila Filová

Den s
Lékárna U Slunce v Litomyšli Vás srdečně
zve na oblíbené 
dermatokosmetické vyšetřování pleti,
které se uskuteční 
ve čtvrtek 22. 11. 2012 od 10 do 16 hodin.

Setkáte se opět s odborníkem z firmy
Avčne, který Vám kromě diagnostiky pleti
poradí také ohledně atopického ekzému,
vypadávání vlasů, doporučí používaní
vhodné dekorativní kosmetiky, či ukáže
nové metody líčení. 

Lékárna U Slunce,
Smetanovo  náměstí 20, Litomyšl

e-mail: info@lekarnacz.cz
tel. 461 612 678, 603 367 058

KOMERČNÍ PREZENTACE

MUDr. Petra Eliášová
si dovoluje oznámit 

zahájení nové praxe v oboru

ORTODONCIE
v budově bývalé 
zubní polikliniky

Kpt. Jaroše 404, Litomyšl

Tel. 461 612 733
www.elimed.cz
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky 
Josefu Coufalovi, vedoucímu školního klubu, který
s chladnou hlavou poskytl naší dceři rychlou první
pomoc. Také chceme znovu poděkovat primářce dět-
ského oddělení Litomyšlské nemocnice MUDr. Ludmi-
le Kopecké za okamžitou odbornou pomoc při
záchraně života našeho dítěte. Celý tento příběh
dopadl dobře a naše dcera už zase chodí do školy. 
Milí rodiče, vážení spoluobčané, víte, co je na této
události nejsmutnější? Záchranná služba, která byla
poslána z Vysokého Mýta, přijela rychle, ale její osád-
ka neposkytla dostatečnou profesionální pomoc. Fun-
gují naše záchranky skutečně jen jako taxíky? 

Zdena a František Ludvíčkovi
Rádi bychom touto cestou poděkovali kolektivu

gynekologicko-porodnického oddělení a novorozene-
ckého oddělení za profesionální a příkladnou péči
o maminku a novorozenou Elišku. Děkujeme též
za přátelské prostředí a vřelý lidský přístup.

manželé Vlachovi
Dne 18. října 2012 oslavili

manželé Květoslava a Ladislav
Mazurovi 60 let společného živo-
ta. K tomuto krásnému jubileu
jim vše nejlepší do dalších let
přejí dcery Ladislava, Květa a syn
Petr s rodinami.

V pondělí 22. října jsme si při-
pomněli 20 let od úmrtí pana
Jaroslava Vopařila z Litomyšle. 
Jaroslav Vopařil by se 4. listopa-
du dožil 87 let. 

S láskou vzpomínají manželka,
děti a vnuk 

Rád bych touto cestou poděkoval vedoucí expozice
soch O. Zoubka v Zámeckém sklepení paní Ivaně Baa-
rové a jejím spolupracovníkům za realizaci originální,
nezapomenutelné a bezchybné akce, při příležitosti
mého kulatého životního jubilea. Jan Kovařík, Brno.

18. října tohoto roku oslavila naše maminka, babič-
ka a prababička Božena Mlejnková krásných 80 let.
Přejeme ti, milá maminko, hlavně hodně zdravíčka a ať
si tu s námi ještě dlouho. 

Dcery Alena a Dáša, syn Jaroslav s rodinami, 
vnoučata i pravnoučata.

Marie a Emil Süsserovi oslaví 17. listopadu zlatou
svatbu. Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody přejí
děti Jana, Miroslav a Marie s rodinami.

Poděkování panu Josefu Coufalovi
V životě jsou chvíle, kdy k záchraně našeho života
potřebujeme pomoc druhého člověka. Do takovéto
situace se nedávno dostala ve škole i naše dcera, žáky-
ně ZŠ v Litomyšli, a o jejím dalším životě rozhodovaly
minuty. Chceme touto cestou veřejně poděkovat panu

K životnímu jubileu paní Aleny Randákové
soch Zefíra a Flóry na atice domu čp.
116, jež byly poté umístěny v Matičko-
vě galerii, přičemž atika uvedeného
objektu byla osazena jejich kopiemi.
Dala též podnět k zapsání domu čp. 75
(nynější Portmoneum) v městské části
Záhradí do seznamu památek a spolu se
sochařem Olbramem Zoubkem a akade-
mickými malíři Václavem Boštíkem
a Bohdanem Kopeckým osobní inter-
vencí u ředitele Národní galerie v Praze

akademika Jiřího Kotalíka zabránila transferu
nástěnných maleb Josefa Váchala z domku čp. 75
Josefa Portmana do Prahy. Zejména její zásluhou mohl
nový majitel objektu – nakladatel Ladislav Horáček –
zahájit v roce 1991 náročné restaurátorské práce
Váchalova díla. Ve výčtu zásluh paní Randákové
o záchranu sochařských a architektonických památek
v Litomyšli bychom mohli pokračovat dále. Jen obtíž-
ně lze rovněž vyčíslit její publikační aktivity, zejména
v periodiku Lilie – Zpravodaji Města Litomyšle a čin-
nost přednáškovou v Městské knihovně, Kroužku
Jihočechů či v Univerzitě třetího věku. Zcela zaslouže-
ně byla paní Alena Randáková odměněna v roce 2006
Cenou za přínos městu za rok 2005.
Do dalších let života přejeme jubilantce pevné zdraví,
stálou pohodu a mnoho sil do další tvůrčí práce.

Mgr. Oldřich Pakosta, foto Prokop Souček

Koncem uplynulého měsíce tohoto roku
se dožila významného životního výročí
litomyšlská rodačka paní Alena Randá-
ková. Jubilantka se narodila 24. října
1922 a po absolvování místních škol
pracovala po celý život jako úřednice.
Do širšího povědomí veřejnosti vešla
jako vedoucí Domovní správy, poté
Organizace bytového hospodářství
v Litomyšli a zejména jako konzervátor-
ka státní památkové péče pro oblast
Litomyšlska v letech 1969 až 1994. 
Coby předsedkyně odborných kolegií Městského
národního výboru a poté Městského úřadu v Litomyšli
se v letech 1985 až 2009 podílela na činnosti subkomi-
se pro výtvarné umění a architekturu a komise
pro památné hroby. Působila též v komisi pro regene-
raci památek. Z pozice konzervátorky státní památko-
vé péče se zasloužila o záchranu řady litomyšlských
uměleckých děl (zejména plastik) a architektonických
památek. Vzpomenout je třeba například dům U Rytí-
řů, v němž byl za jejího přispění odkryt a restaurován
renesanční kazetový strop, zabezpečena statika
objektu a opraveno jeho průčelí; zasloužila se též o to,
že do zrekonstruované budovy byla umístěna Galerie
Josefa Matičky. Zásluhou jubilantky byly zrekonstruo-
vány domy čp. 102 až 105 na Smetanově náměstí
a zabezpečena oprava krovu kostela Nalezení sv.
Kříže. Zasloužila se rovněž o restaurování barokních

Slova moudrých: Stane-li se nám nezájem, neteč-
nost a necitelnost zvykem, ztrácíme celý život.       

František Hrubín

Slavnostně byli přivítáni noví občánci naše-

ho města:

Luisa Hájková, Ludmila Vacková, Leontýna Krát-
ká, Michaela Mlejnková, Natálie Rabasová,
Pavel Krsek, Nela Queisel, Anna Lustyková,
Anežka Hurychová, Martin Vindyš, Ella Vaško-
vá, Tereza Zezulová, Kristýna Danielová
Rodičům přejeme hodně radosti nad dětskými
úsměvy.

Své významné životní jubileum oslavili naši

spoluobčané:

80 let – Vladimír Jána, Božena Mlejnková,
Bohdan Musil, Bohuslav Vrabec
90 let – Alena Randáková
91 let – Hedvika Mátlová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:

Vojtěch Jakeš, Morašice – Miluše Holomková,
Libecina, Michal Koníček, Litomyšl – Tereza Ait
Amer Meziane, Brno, Petr Dočkal, Kolín – Kate-
řina Jiskrová, Benátky, Zdeněk Vodehnal, Osík
– Lucie Krejčová, Litomyšl, Daniel Rovný, Praha
– Kateřina Baitlerová, Praha, František Leder,
Česká Třebová – Lenka Jansová, Česká Třebová
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoření
krásného a šťastného domova.

DIAMANTOVOU SVATBU oslavili manželé
Květoslava a Ladislav Mazura z Litomyšle.
Do dalších spokojených let přejeme hodně zdraví
a pohody.
Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Pavlem Waissrem (67 let), Josefem Hruškou
(70 let), Marií Hainzovou (56 let)
Vzpomínáme. Věra Kučerová, SPOZ

Ve společenské kronice uvadí SPOZ pouze jména
osob, které daly ke zveřejnění písemný souhlas.

Společenská
kronika

Blahoslavení tiší
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Pátý verš v kázání na hoře v evangeliu Matoušově
mluví o tichosti. Blahoslavení tiší. Tichý je ten, kdo
neprosazuje svá práva a ustoupí, místo, aby se rozčilo-
val. To je pravý opak člověka s mentalitou vítěze. Tichý
člověk neútočí, netváří se nasupeně, nechce panovat,
nikoho neovládá. Kdo miluje – je vždy tichý. Chudý
člověk je nucen být takový. Tato vlastnost jako by se
nehodila do současného světa, tolik hlučného a záro-
veň nepravdivého. Ze všech výroků Ježíše Krista je
toto místo nejvíc napadáno jako vzdálené životu, pře-
hnané, dokonce přímo škodlivé pro stávající řád, pro-
tože zavádí principy morálky namísto práva, zvláště
práva na obranu. Slovo tichý se nachází i na jiných
místech už ve starém zákoně, zvláště v žalmech. Často
se překládá slovem pokorný. V žalmu 37, 11 čteme:
„Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý

pokoj“. Matouš 11, 29: „...učte se ode mne, neboť jsem
tichý a pokorným srdcem.“
Tichost je tou první lekcí, které se naučíme, když zač-
neme upřímně přemýšlet nad sebou samými a nad
svým životem. Lidé na místo toho, aby se sklonili před
realitou a přijali sebe sama takové, jací jsou, začnou se
vznášet v iluzích a přetvařovat se, nebo si hrát
na něco, čím nejsou. Co je to vlastně tichost – pokora.
Lidé, a není jich málo, jsou přesvědčeni, že pokora je
slabost, že je známkou zakomplexovanosti člověka,
který si nedůvěřuje a nenašel se. Opak je pravdou.
Tichý člověk je realista. Podívá se na sebe a naplno si
uvědomí a přizná, kdo je. A toto své poznání přenáší
do života. Nepokládá se ani za menšího ani za většího.
Jde mu o pravdu. To mu umožní vyhnout se zoufalství.
Má svobodu být tím, čím skutečně je. Neznepokojují
ho věci jako pověst, vlastní zájmy nebo neúspěch.

Když vykoná nějaké dobré dílo, raduje se z něho. Nes-
naží se za každou cenu připomínat, že to byl on, kdo
dílo vykonal. Necítí se povinen bránit nějaký svůj
falešný obraz, který si o něm vytvořili lidé, kteří ho
ve skutečnosti neznají. Hlavní pro něho je, aby obraz,
který svým životem, postoji vytváří, byl pravdivý.
I druhé lidi bere takové, jací jsou. Lidé jsou pro něho
darem. Nebude upadat do smutku, že se mu nedaří
stát se tím, kým nemůže být a není schopen být.
Z tichosti se může zrodit poznání, chápání, realismus,
čestnost, síla a oddanost. 

František Beneš, vikář římskokatolické církve 

k zamyšlení...

Vážení spoluobčané,
upřímně děkuji Vám všem, kteří jste
přišli k říjnovým volbám do Senátu
a za důvěru, kterou jste mi v nich
projevili. Velmi si jí, Vašich 1251 hlasů
a vítězství v rodném městě vážím. 

Přeji Vám pevné zdraví, vše dobré
a jsem v úctě

Váš

Vojtěch Stříteský
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Po stopách let minulých - díl 11. Braunerovo náměstí
seriál

Kdysi zde stála benzinová pumpa, dnes je zde možnost
posezení.

V tomto domě sídlila Baťova prodejna obuvi, ulička nás při-
vede pohodlně k Lidické ulici.

Stará budova Vágnerova obchodu zasahovala do silnice a byla nahrazena moderní budovou.

Předlažba ulice ke konci třicátých let.

Krátká podsíň u bývalé cukrárny. Na stěně byla dlouhá léta
reklama na Pilňáčkovo mýdlo.

V dlouhém domě vedle kapličky byla pekárna, dnes jsou zde
jiné prodejní prostory.

Rohový dům, kde je dnes prodejna květin. Vedle pak byla
postranní ulička ke hřbitovu.

V zatáčce silnice k zámku byla postavena kaple sv. Trojice.
Vedle ní k hasičské zbrojnici byl příkop, který odváděl vodu
z potoka Drahoška do Loučné. Později kaple ustoupila
dopravě a voda je odvedena potrubím v zemi.

Nová budova u Vágnerů. Vedle ní je bývalá židovská synagoga,
která byla později zrušena. Nový majitel věžičku odstranil.

Braunerovo náměstí je pokračováním města z horní části Smetanova náměstí na křižovatku Zámecké, Tyršovy a
Osecké ulice. Silnice zde vytváří zatáčku. Domy jsou bez podsíní, pouze rohový dům bývalé cukrárny má podchod
kolem výlohy.                                                                                            Připravil Miroslav Škrdla (foto vlastní a repro)

Dobový snímek průvodu směřuje na místní hřbitov, který je nedaleko. V pozadí velmi oblíbená hospoda. Silnice zde byla
zúžena, protože k budově patřila přístavba domu. Snímek z doby jejího bourání.

T. G. Masaryka 1204, Litomyšl, 570 01 (za autobusovým nádražím)
e-mail: svanama@email.cz • tel. 776 131 087
www.svanama.com

• půjčovna svatebních
a společenských šatů

• prodej pánských obleků
• nehtové studio

Meditací se zvuky a vibracemi nejen 
Tibetských mís

Vás bude provázet Bára Sládková
Středa 14. listopadu 2012 v 19 h,

Cvičební sál na Veselce
Další informace a přihlášky na tel. 605 147 812 

Vstupné: 200 Kč
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Tučková - Žítkovské bohyně, Neslušný nápad a další,
Křesťan - Co mají Skotové pod sukní, Pick Alison -
Daleká cesta, Berry Steve - Kolumbova záhada, Sand-
ford John - Krvavá pomsta, Egeland Tom - Lži otců,
Mead Richelle – Sukuba, Woodman Cathy - To by se
veterinářce stát..., Knaak Richard - World of WarCraft,
Scarfo Anna – Prokletá, Srny trička nenosí, Provinilé
radosti, Connolly John - Až na popel, Wodehouse P. -
Barmy a světla ramp, Cussler Clive – Džungle, Riggs

Ransom - Sirotčinec slečny…,  Price Katie - Sladký
život, Gowda Shilpi - Tajná dcera, Brycz Pavel - Tátolo-
gie, aneb, Rady pro…, Paulíček - Nikdo se neodváží
říci…, Gray John - Ohnivá Venuše, studený…, Vondra -
Děda se taky nebál, Kübler-Ross - Světlo na konci tune-
lu, Steiner - Pozemské umírání a…, Steiner - Nutnost
a svoboda ve…, Steiner - Od Ježíše ke Kristu, Klouda
Josef - Historie školy v Osíku, Havran Miroslav - Běhá-
ní je droga, Gillernová - Sociální dovednosti ve…

listopad 2012

kalendárium Litomyšle

Tradiční průvod masek, který pořádá litomyšlská
knihovna vždy začátkem měsíce října v rámci Týdne
knihoven, byl opravdu početný. „Letošní téma bylo
„cirkus“ a jak je vidět, „vyřádili“ se nejen děti, ale
i knihovnice. Letos s námi šlo 165 dětí, 7 paní učitelek
z 1. a 3. základní školy a několik maminek z mateřské-
ho centra se svými malými ratolestmi, takže nás byl asi
dvousethlavý průvod,“ uvedla ředitelka Městské kni-
hovny Litomyšl Jana Kroulíková. 
K nonstop čtení se v pondělí 1. října připojilo 207
osob. „Byli to nejen žáci ze základních škol z Litomyš-
le, Osíka a Cerekvice, ale i studenti VOŠ a SPgŠ a gym-
názia a také členové Klubu důchodců. Celkem se tak
do akcí, pořádaných knihovnou v týdnu od 1. do 6.
října zapojilo 1079 osob a dalších 926 využilo běžných
služeb knihovny,“ potvrdila Jana Kroulíková.

-red-, foto Miroslav Škrdla

V Týdnu knihoven
navštívilo Městskou
knihovnu přes 2000 lidí

Vypravěčskou  soutěž pořádala litomyšlská knihovna
v rámci Týdne knihoven už popáté. Malí žáčci před
obecenstvem a porotou obvykle vyprávějí své příběhy
anebo volně vypravují děj knížky, jejímž autorem, pří-
padně ilustrátorem bývá obvykle některý z jubilantů
spisovatelů či ilustrátorů.
Letos nás překvapil větší počet soutěžících – např.

paní učitelka Vohralíková z I. ZŠ přivedla hned 10
vypravěčů - a také dva soutěžící ze druhého stupně
(do loňského roku se soutěže účastnili jen výjimečně).
A to se ještě na podmínky soutěže v den jejího konání
ptala dospělá osoba, kterou zaujala myšlenka návratu
k vypravěčství.
Některým malým vypravěčům to šlo opravdu dobře,
někdo trošku znejistěl a třeba zapomněl část připrave-
ného textu. V každém případě to pro všechny byla
dobrá příležitost vyzkoušet si, jaké je to, stát před
publikem a snažit se jej zaujmout svým výkonem.
A tak byli po zásluze odměněni drobnými cenami a tři
nejlepší si odnášeli domů pěknou knížku. A pochvalu
si zaslouží všichni: Nikola Kubátová, David Bui, Tomáš
Mastný, Eva Paukrtová, Jana Bláhová, Adéla Nešporo-
vá, Michal Bílý, Eva Piknová, Anička Hadašová a Žane-
ta Vytlačilová z I. základní školy, Dominika Střasáková
a Klára Kopecká ze 3. základní školy a Miroslav Harant
ze ZŠ Němčice. A také paní učitelky a rodiče, kteří je
na soutěž připravovali a někteří si je přišli poslech-
nout. To ostatně můžete příští rok i vy, milí čtenáři
těchto řádků, protože v hledišti bylo dostatek volných
míst.                                                        Jana Kroulíková

Vypravěčská soutěž 
aneb Pěkné vyprávění
lehká věc není

230 let - 27. 11. 1782 se ve Vyškově narodil FLORUS

IGNÁC STAŠEK, rektor piaristů v Litomyšli, profesor
gymnázia, fyzik a astronom. Průkopník fotografie
v Litomyšli.
150 let - 20. 11. 1862 se v Litomyšli narodil JOSEF

THEUER, fyzik, rektor Vysoké školy báňské v Příbra-
mi. Autor odborných publikací. Velký znalec a propa-
gátor díla B. Smetany.
140 let - 22. 11. 1872 se narodil v České Třebové
FRANTIŠEK LAŠEK, primář litomyšlské nemocnice
a dlouholetý purkmistr našeho města. Autor řady
odborných knih o dějinách Litomyšle.
135 let - 26. 11.1877 se v Mohelnici narodil ADOLF

KAŠPAR, malíř a ilustrátor knih Aloise Jiráska a Bože-
ny Němcové.
125 let - 11. 11. 1887 se narodil JOSEF DUREK, kato-
lický kněz a probošt v Litomyšli. Působil ve městě v 30.
- 40. letech minulého století.
100 let - 13. 11. 1912 zemřela v Praze TERÉZA

NOVÁKOVÁ, spisovatelka vesnických románů a poví-
dek z Litomyšlska a Poličska. Obyvatelka Litomyšle,
její pamětní deska je na budově spořitelny.
80 let - 18. 11. 1932 zemřel v Litomyšli JOSEF

VOLESKÝ, malíř. Jeho obrazy z Litomyšle a Vysočiny
jsou v litomyšlské obrazové galerii.
70 let - 18. 11. 1942 zemřela v koncentračním táboře
Osvětim MARIE KUŽELOVÁ, matka Josefa a Ludmily
Kuželových ze Sloupnice.
40 let - 5. 11. 1972 zemřel v Praze LUBOR BÁRTA,
hudební skladatel, profesor Univerzity Karlovy, autor
koncertních skladeb, litomyšlský rodák.

530 let - Od roku 1482 žil v Litomyšli po dobu 37 let
slavný českobratrský lékař JAN ČERNÝ. V Litomyšli
byla sepsána a vytištěna jeho kniha „O nemocech mor-
ních“. Jeho dalším spisem, vydaným v Norimberku, byl
„Český herbář“.
115 let - Při staré cestě do Němčic v místech zvané „Na
Kolušce“ (dnes zvané Kolouška), byla ze země

vyzdvižena zachovalá bronzová sekera o délce
18 cm.
75 let - Pravděpodobně v roce 1937 hostoval v Lito-

myšli na starém hřišti pod nádražím největší česko-
slovenský cirkus Kludský. Mimo jiné atrakce měl
k výstupům 28 slonů.

Litomyšlští členové
Kroužku Jihoče-
chů navštívili Par-
dubice a poklonili
se památce váleč-
ných obětí na
pardubickém zá-
mečku, bývalém
popravišti gesta-
pa.

Připravil
Miroslav Škrdla

Tantra-jóga pro ženy
Neděle 11. listopadu 2012 od 16 do 19 h, 

Mateřské centrum
Další informace a přihlášky na tel. 605 147 812

nebo na e-mailu milam28@seznam.cz
Vstupné: 200 Kč

Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní kancelář
Svitavy, pořádá dne 22.11.2012 seminář „Jste připra-
veni na penzijní reformu“ v MC Fabrika, Wolkerova alej
92/18, Svitavy, od 10 hod. pro zaměstnavatele a od 15
hod. pro veřejnost, zaměřený na změny od roku 2013
v penzijním systému v ČR. Přijďte získat přehled o při-
pravovaných změnách a včas se na změny připravte.
Informace získáte a přihlásit se můžete
na svitavy@khkpce.cz, 724 613 968, www.khkpce.cz.

Lenka Báčová

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje,
Oblastní kancelář Svitavy

Jste připraveni 
na penzijní reformu?

Prodám zahrádku s menší chatkou
v Líbánkách. Tel. 605 924 446

Pronajmu garáž na ulici 9. května.
Cena dohodou. tel.: 739 816 197
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Na prohlídce zámeckého návrší v rekonstrukci

Na prvním zámeckém nádvoří dojde k obnově mlatových
ploch a doplnění inženýrských sítí. Odvod dešťových vod
nebude možné realizovat z důvodů archeologických nálezů.

Ve stáji dojde k obnově kapacitních veřejných toalet, které
budou citlivě vestavěny do původně barokního hospodář-
ského objektu. Novinkou budou šatny pro návštěvníky Sme-
tanovy Litomyšle a dalších akcí.

Komentovaná prohlídka zámeckého návrší v rekonstrukci
byla zahájena před zámeckým pivovarem na tzv. předzámčí.
Zde dojde především ke zhodnocení povrchů hlavního
nástupního prostoru zámeckého návrší. 

V Jízdárně vzniká víceúčelový sál, který bude přístupný jak
z venkovního prostoru, tak vnitřním průchodem z pivovaru.
Sál má variabilní velikost a v případě potřeby ho lze propojit
se sály zámeckého pivovaru.

Projekt počítá také s rekultivací a obnovou zámeckého
parku. Ten bude sloužit především pobytu a odpočinku a
bude také důležitým prostorem pro řadu zastavení Dětského
programu, pro Školu na zámku a přilehlou mateřskou školu.

V Zámeckém pivovaru bude doplněn výtah pro zajištění bez-
bariérového přístupu do horních podlaží. Dojde také k rozší-
ření ploch o depozitáře, restaurátorské díly a místnosti
pro ubytování v patře a podkroví.

Dochází k obnově
a restaurování silně
poškozené barokní
stavby. Kostel Naleze-
ní sv. Kříže se
v budoucnu opět stane
duchovním těžištěm
zámeckého návrší
a bude mu navrácena
duchovní a liturgická
funkce. Samozřejmos-
tí je občasné pořádání
koncertů chrámové
hudby. Návštěvnický
okruh bude zahrnovat
také výstup na věž
a návštěvu stálé expo-
zice Andělé na návrší.

Text Michaela Severová
Foto František Renza

Při příležitosti Světového dne architektury připravilo Město Litomyšl ve spolupráci s dalšími organizacemi řadu akcí představujících moderní architekturu. Zcela výjimeč-
ně se mohla široká veřejnost podívat také přímo na staveniště, ve které se proměnila velká část zámeckého návrší. Rozestavěné objekty si prohlédlo dohromady asi 120
zájemců, kteří byli rozděleni do tří skupin. Průvodcem byl starosta města Michal Kortyš a stavbyvedoucí firmy Hochtief Milan Hlous. Dodejme, že stavební práce v rámci
projektu Revitalizace zámeckého návrší se blíží své polovině a některé objekty jsou již před dokončením.                       

Díky obnově Zámeckého pivovaru dojde k vytvoření nových
a zkvalitnění stávajících prostor pro společenské a vzděláva-
cí akce. Klenutý sál bude především sálem koncertním
a přednáškovým, vedlejší Sloupový sál se zázemím bude
sloužit především jako foyer, prostor pro občerstvení apod.

Zásadní rekonstrukcí
prochází také Piaris-
tická kolej. Objekt
bude doplněn o pří-
stavbu v místě dříve
odstraněné stavby
na nároží. V objektu
bude zřízena víceúče-
lová aula, která bude
příležitostně využívá-
na jako obřadní síň.
Piaristická kolej bude
i do budoucna sloužit
vzdělávání – bude
výukovým prostorem
Fakulty restaurování
Univerzity Pardubice.

Advokátní kancelář 
JUDr.Jany Sabové
je od 1. 11. 2012 přestěhována

na novou adresu Litomyšl, U Školek 1196
tel.: 604 958 876, 461 613 896 

Pronajmu byt v Litomyšli
na ulici 9. května, 3 + kk, 105 m2,

půdní vestavba. Kontakt: 731 615 990
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ

•16. - 17. listopadu
Cinema Open – festival nekomerční filmové

tvorby. Muzeum východních Čech, Eliščino
nábřeží Středisko amatérské kultury IMPULS
Diváci uvidí filmy, které nejsou jinde běžně k
vidění, krátké hrané, animované a dokumen-
tární snímky, které patří v ČR mezi nejlepší.
Známé filmové osobnosti a zajímavý doprovod-
ný program.

CHEB

•3. listopadu od 18.00 hodin 
Spirituál Kvintet - koncert v kostele sv. Mikuláše 

JINDŘICHŮV HRADEC

•21. listopadu od 19.00 hodin
divadelní představení Wiltona Manhoffa

„Básník a kočka“ - KD Střelnice 
V režii Antonína Procházky hrají: Lukáš Vaculík
a Kateřina Hrachovcová 

KUTNÁ HORA

•11. listopadu od 11.00 hodin
Svatomartinské hody - Jezuitská kolej (Gale-
rie Středočeského kraje - GASK)
Přehlídka Svatomartinských vín z celé republi-
ky spojená s možností ochutnat celou škálu
variací na „Svatomartinskou husu“. Lákavý
doprovodný program po celé odpoledne - Miro
Žbirka, Karel Vágner, harmonikáři, ukázky tra-
dičních řemesel.

POLIČKA

•do 31. prosince
Výstava „Jede, jede mašinka“ - Centrum
Bohuslava Martinů v Poličce
„Připravte si jízdenky, prosím“, a můžeme vyra-
zit. V průběhu cesty se dozvíte, co to byla
koněspřežka, navštívíme kancelář pana před-
nosty, uvidíme, jaké uniformy nosili železničá-
ři a jaké předměty k výkonu svého povolání
potřebovali. Vyzkoušíme si funkční model par-
ního stroje, budeme obdivovat modely lokomo-
tiv…

TELČ

•30. listopadu od 13.00 hodin
Mikuláš v Telči - Na náměstí: 
Vánoční trh, čertování, vystoupení dětí telč-
ských škol u stromečku
příchod Mikuláše s čertovskou družinou, roz-
svícení vánočního stromu a osvětlení města

TŘEBOŇ

• 27. listopadu od 19.30 hodin
Vzduchoprázdniny – koncert Karla Plíhala

- Divadlo J. K. Tyla – Karel Plíhal představí své
nové CD.

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

Inspirace
z České inspirace 

Město poskytne občanům 
dotace na kompostery

V měsíci listopadu 2012 poskytne Město Litomyšl obča-
nům, kteří trvale třídí odpad, nezapomínají ani
na komoditu bioodpadu a splní níže uvedená pravidla,
další dotace 800 Kč  na zakoupený zahradní komposter.
Město se takto snaží snižovat náklady na odpadové
hospodářství, neboť by mělo dojít ke snížením objemu
odváženého biologického odpadu v rámci směsného
odpadu (popelnice) nebo ze sběrného dvora. Dosavad-
ní provedené kontroly prokázaly přínos těchto dotací,
a proto byly k tomuto účelu v rozpočtu města na rok
2012 vyčleněny další prostředky v celkovém objemu 20
tis. Kč.
Celkem 159 žadatelům, kteří splnili níže uvedené pod-
mínky a přihlásili se včas v předešlých letech  (2009-
2011),  bylo již vyplaceno 127 200 Kč. Tyto finanční
prostředky byly získány od Pardubického kraje a spo-
lečností EKO-KOM a.s. za výborná umístění v soutěži „O
perníkovou popelnici „ a byly tím investovány v oblasti
odpadového hospodářství. V první vlně bylo uspokoje-
no 40 občanů Litomyšle a integrovaných obcí, v druhé
vlně na jaře 2010 se  přihlásilo  48 žadatelů, na podzim
2010 dalších 33 žadatelů a v roce 2011 celkem 28 žada-
telů. 
Pravidla pro poskytnutí dotace na nákup komposteru:
•ochota trvale třídit bioodpad
•dotace bude poskytnuta po zakoupení komposteru
min. objemu nádoby 390 l a následně po předložení
dokladu bude částka poslána na účet žadatele, max.
výše příspěvku 800 Kč.
•komposter bude umístěn na oploceném pozemku
ve vlastnictví žadatele na území Litomyšle a integrova-
ných obcí
Dohoda o poskytnutí dotace bude obsahovat ustanove-
ní o umístění komposteru, čísle oplocené parcely,
na které bude užíván, souhlas žadatele s umožněním
provedení kontroly po dobu min. 2 let od podepsání
dohody. V případě nedodržení těchto podmínek bude
dotace vrácena včetně zákonného penále. 

Tiskopisy žádosti o dotaci na komposter jsou k dispozi-
ci na podatelně  MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných nebo na
odboru místního a silničního hospodářství. Kontaktní
osobou je Jana Foltová, číslo dveří 34, telefon 461 653
364.  Nově žádat mohou samozřejmě pouze subjekty,
kterým dosud dotace nebyla poskytnuta. 
Na vaší zahradě kompostem povzbudíte  ovocné stro-
my, zeleninu, květiny, trávník,  okrasné stromy a keře,
balkónové rostliny v truhlících nebo závěsných nádo-
bách. Kompost bychom měli aplikovat během vegetač-
ní doby, tzn. od jara do pozdního léta. V období zimy
rostliny nepřihnojujeme, probíhá období vegetačního
klidu, rostliny téměř nepřijímají živiny a dochází
k jejich vyplavování. Kompost rozhazujeme na povrch
půdy nebo mělce zapravujeme např. hráběmi. Takto
přihnojujeme trávníky a doplňujeme živiny, které tráv-
ník neustálým sekáním trávy z půdy odčerpává. Dopo-
ručená dávka 2 l na 1 m2.
Při výsadbě ovocných stromů a keřů přimícháme něko-
lik lopat kompostu do vrchní vrstvy půdy k zahrnutí
jámy. 
Při pěstování zeleniny kompost aplikujeme na celou
plochu záhonu a mělce ho zapravíme do půdy v dávce
4-8 l na 1 m2 dle náročnosti zeleniny na živiny.
Při výsadbě květin do půdy určené k zahrnutí polovinu
zralého kompostu. Pro pravidelné hnojení ročně použi-
jeme 4 l na 1 m2 a zapravujeme hráběmi.
Pro rostliny v květináčích a truhlících smícháme
z jedné poloviny kompost s použitou zeminou nebo pís-
kem.
Do kompostu patří:
z domácnosti: zbytky ovoce a zeleniny, kávové a čajové
zbytky, skořápky z vajíček a ořechů, novinový papír,
lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, podestýlka
domácích býložravých zvířat, zvadlé květiny
ze zahrady: posekaná tráva, naštěpkované větve, listí
(mimo ořešáku, akátu), plevele, zbytky zeleniny, pili-
ny, hobliny, kůra, popel ze dřeva.              Jana Foltová

Hřiště v parku na Vodních valech
V současné době probíhá projekt „Proměna nábřeží
řeky Loučné“, jehož jedna část je zaměřena i na „pro-
měnu“ dětského hřiště. Projekt probíhá ve spolupráci
mezi neziskovou organizací Nadace Proměny a měs-
tem Litomyšl. Již dříve jsem byla oslovena, abych se
zúčastnila v přípravné části projektu pracovních schů-
zek a jednání v souvislosti s tímto tématem. Protože se
jedná o dětské hřiště, zapojila jsem do spolupráce i
naše děti z I. MŠ v Litomyšli. Při mateřské škole sice
hřiště máme, ale využíváme i městská hřiště, kterých

je z našeho pohledu velmi málo a také jsou nedosta-
tečně vybavena. V naší MŠ je zapsáno celkem 110 dětí
a není možné, aby všechny děti využívaly hřiště naráz.
Proto jsme přivítali možnost zapojit naše děti do při-
pravovaného projektu na Vodních valech tak, aby
předložily své nápady a přání prostřednictvím výkresů
a trojrozměrných prací, které budou od 1. listopadu do
31. prosince vystaveny v městské knihově. Přijďte se
podívat, po čem naše děti touží. Jste srdečně zváni.

Mgr. Vítězslava Borovičková, ředitelka I. MŠ

PROFI ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
LITOMYŠL • tel. 602 331 119 • e-mail: info@adventurapark.cz
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pozvánky

V sobotu 1. prosince v 17.00 se ve Smetanově domě
setkají sbory Rubeš ze Skutče, Slavoj z Chrudimi, Sbor
paní a dívek a Mužský pěvecký sbor z Litomyšle. Spolu
s Vlastimilem oslaví jeho významné výročí  - 150 let
od založení.
Koncert konaný na první adventní víkend bude samo-
zřejmě laděn vánočně. Na jeho závěr zazní, v provede-
ní všech sborů a s klavírním doprovodem p. Marušky
Jovbakové, v Litomyšlské premiéře Snové koledy sou-
časného autora p. Miloše Boka.
Vstupenky v ceně 70 Kč se budou prodávat hodinu
před představením.                                        Hana Černá

Sbor Vlastimil vás
opět zve na koncert

Recitál dua M. a M. Jelínkových
Dovolte, abychom pozvali všechny milovníky hudby
na koncert manželů Jelínkových, kteří přijali pozvání
našeho gymnázia a přijedou do Litomyšle koncertovat
20. listopadu 2012 (aula gymnázia v 19. 00 hodin).
Čeká nás jistě mimořádný hudební večer. Pan Miloslav
Jelínek je vynikajícím kontrabasistou, členem Státní
filharmonie Brno, pedagogem JAMU i mnohých inter-
pretačních kurzů u nás i v zahraničí (SRN, USA, Velká
Británie, Dánsko) a předsedou České společnosti kon-

trabasistů.  Paní Marcela Jelínková,  klavíristka a cem-
balistka, je vyhledávanou korepetitorkou a pedagož-
kou na HF JAMU. Spolu tvoří již řadu let duo životní
i hudební.
Koncert bude jistě zážitkem i proto, že se s kontraba-
sem jako sólovým nástrojem a navíc v brilantním pro-
vedení nesetkáváme tak často. Pro mnohé z nás to
jistě bude zážitek premiérový.

Ivana Pulgretová, Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl

Koncert tónů a barev
Srdečně vás zveme na koncert tónů a barev, který se
bude konat ve čtvrtek 29. listopadu v 19.30 hodin
ve Smetanově domě v Litomyšli v rámci Litomyšlských
hudebních večerů. 
V tomto netradičním pořadu dochází k propojení dvou
uměleckých světů: hudby a výtvarného umění. Hlavní
protagonisté – hudební skladatel a klavírista Jiří
Pazour a výtvarnice Olga Volfová – společně tvoří
v průběhu večera umělecké kreace – klavírní a obrazo-
vé imprese. Oba umělci se neustále vzájemně inspirují
a tak vznikají hudební skladby i obrazy, které spolu
vzájemně souvisí. Obrazy jsou inspirovány právě znějí-
cí hudbou a naopak. Pořad je z velké části založen
na improvizaci obou umělců. Malířka v reálném čase,

v němž zní hudba, tvoří výtvarné dílo a hudebník
následně na vzniklý obraz improvizuje. Vznikají tak
nová díla přímo ovlivněná momentálním naladěním
obou  umělců, výběrem témat pro společnou tvorbu,
atmosférou v sále. V druhé části večera dochází také
na zpracování témat, která zadá publikum. Posluchači
se seznámí se zákonitostmi hudební i výtvarné impro-
vizace, na vlastní oči mohou krok po kroku sledovat
tvorbu obrazu na malířském plátně, pozorovat, jak
hudební skladby ovlivňují vznikající obraz i naopak.
Každý večer je ojedinělý a neopakovatelný, pokaždé
vzniká nová hudba i nové výtvarné dílo. Tato díla však
mají společný podtext – inspiraci uměleckým protěj-
škem.                                                   Jiřina Macháčková

Filharmonie Litomyšlská stoletá
Letos, konkrétně 12. září 1912, tomu bylo právě 100
let, kdy byl v litomyšlské hospodě „U hroznu“ ustaven
spolek pro pěstování orchestrální hudby, „Filharmo-
nie Litomyšlská“.
Toto významné výročí si zaslouží určitě oslavu - a jak
jinak, než oslavu hudbou. 
Filharmonie Litomyšlská sice neměla dlouhého trvání,
1. světová válka přerušila její činnost, ale i potom
v období mezi dvěma světovými válkami sestavovali
různí dirigenti orchestr z ochotníků k různým příleži-
tostným účelům. Bylo to při slavnostních pěveckých
koncertech nebo jako doprovod ke koncertům
významných instrumentalistů. Asi nejvýznamnější
postavou tohoto období byl farář Církve českosloven-
ské husitské, Jaromír Metyš. Činnost Filharmonie
Litomyšlské byla v plné šíři obnovena až po 2. světové
válce, kdy byli zvoleni dirigenty O. Doležal, L. Kasal
a J. Metyš, který byl navíc sbormistrem Vlastimilu.
V padesátých letech podléhala činnost orchestru jistě

politickým tlakům, ale podíváme-li se na skladbu
repertoáru, převažující jméno Smetanovo, Dvořákovo
a Mozartovo dokumentuje úžasnou motivaci amatér-
ského muzikantského snažení. Po různých dalších
peripetiích se nakonec orchestr stal jedním ze soubo-
rů Smetanova domu osvěty. Od roku 1958 se už obje-
vuje s dnešním názvem – Litomyšlský symfonický
orchestr.
Stoleté výročí Filharmonie litomyšlské oslavíme slav-
nostním koncertem, který se bude konat ve středu 14.
listopadu v 19.30 hodin ve Smetanově domě v Lito-
myšli. Litomyšlský symfonický orchestr si pozval
na oplátku ke společnému vystoupení Chrudimskou
komorní filharmonii. Nejprve každý orchestr vystoupí
zvlášť se svým programem a potom obě tělesa společně
zahrají Suitu č.1, Op.46 E. Griega  - Peer Gynt. Zveme
všechny litomyšlské i ostatní hudbymilovné příznivce
na tento slavnostní koncert a přejeme nevšední
hudební zážitek.                                        Václav Knettig

Prago Union + Livě
band zahrají v Kotelně
V pátek 9. listopadu vystoupí v Music Clubu Kotelna
jedna z nejpopulárnějších českých hip-hopových
kapel Prago Union. V Litomyšli vystoupí společně
s živou kapelou pod názvem Prago Union + Livě band.
Během večera dále vystoupí i jako DJs Maro a Kato. 
Skupina byla založena okolo roku 2002 dvěma členy -
rapper Kato (aka Deph) a DJ Skupla, oba dříve členové
Chaozzu. Na koncertech v počátcích vypomáhal MC
Děděk (ex-6 polnic) a DJ Bufe. V současnosti působí
kapela ve složení Kato a DJ Maro z kapely Gambrz Reprs.
Prago Union vydali tři dlouhohrající studiová alba -
v roce 2005 HDP (Hrubej domácí produkt), v roce 2010
Dezorient Express a aktuální desku V barvách (2011).
Dále pak kompilaci dříve nevydaných nahrávek Metro-
nom (2010) a instrumentální verzi alba V barvách
(2011). Prago Union získali v roce 2010 a 2011 Anděla
v žánrové kategorii hip-hop. 
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Music Clubu
Kotelna a v Knihkupectví Paseka Litomyšl. Více infor-
mací naleznete na www.mckotelna.cz -red- 

foto archiv skupiny

Pozvánka na 
Advent ZŠ U Školek
Pro velký úspěch loňského Adventu ve škole jsme se
rozhodli zařadit jej mezi tradiční akce.
I letos vás tedy srdečně zveme do budovy Základní
školy U Školek Litomyšl. První adventní neděli, tedy 2.
prosince, bude ve škole od 10 do 16 hodin probíhat
pestrý kulturní program. Budete moci zhlédnout před-
stavení Pojďme spolu do Betléma školního divadla
Šmrnc, podívat se, jak se děti „Hýbou s hudbou“,
poslechnout si koledy v podání mladých muzikantů,
zaposlouchat se do vánočních básniček. K vidění a ke
koupi zde budou drobnosti, jež pro vás děti vyrobily,
například věnečky, andílci, přáníčka a další. Budete si
je moci zamluvit a od 14 hodin také odnést. Samozřej-
mě je postaráno i o lahodné občerstvení. Chtěli
bychom vás také trošku překvapit, proto už více nepro-
zradíme. Věříme, že kdo přijde, nebude litovat. Těšíme
se na vás, tak neváhejte a přijďte se s námi naladit
na Vánoce!             Za učitelský sbor Jaroslava Kršková

3. Litomyšlský den medu 
V neděli 25. listopadu pořádají Farní charita Litomyšl
a Základní organizace Českého svazu včelařů v Lito-
myšli třetí Litomyšlský den medu. 
Po celý den od 9.00 do 17.00 hodin si můžete v Lido-
vém domě zakoupit med a výrobky z včelích produktů
od místních včelařů a také ochutnávat vzorky různých
druhů medu a vybrat ty, které vám chutnají nejlépe.
V lednové Lilii se dočtete, kteří včelaři získali za svůj
med nejlepší hodnocení. Bude také zajímavé poslech-

nout si poutavé vyprávění místních včelařů o včelách
a včelařství s ukázkou života v úlu a prohlédnout si
fotografie z činnosti základní organizace. 
Děti i dospělí si mohou vytvořit vlastní výrobky v tvo-
řivé dílně, kterou připravuje Dům dětí a mládeže.
Ukázku řezbářské práce si pro vás připravují betlémáři
pan Schmíd a pan Hurych, kteří budou vyrábět figurky
do betlémů a také loutky.
Tak jako vloni budou k dostání různé výrobky tradič-
ních řemesel, např. košíky, dřevěné hračky, řezbářské
výrobky, šperky, ponožky a koberce z ovčí vlny, svíčky,
medové perníčky a mnohé další.  
Občerstvit se můžete u stánků, které nabízejí různé
dobroty od medoviny, medového vína a piva přes zabi-
jačkové pochoutky a domácí sýry až k všelijakým slad-
kým pochoutkám.  
V doprovodném kulturním programu vystoupí dopo-
ledne od 10.00 hodin dětské sbory ze ZUŠ Litomyšl,
ve 13.00 hodin saxofonové kvarteto pana Kazdy,
ve 14.00 hodin děti z hudebního a tanečního oboru
ze ZUŠ Dolní Újezd a v 15.00 hodin Sbor paní a dívek.
Těšíme se na setkání s vámi.

Hana Šauerová, Farní charita Litomyšl
Ing. Jindřich Petr, ZO ČSV Litomyšl
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pozvánky

Den pro charitu na gymnáziu
Rádi bychom pozvali všechny studenty a učitele,
bývalé studenty a učitele a rodiče a příznivce naší
školy na Den pro charitu, který se bude konat v budo-
vě gymnázia v sobotu 1. prosince od 10.00 do 15.00
hodin.
Možná se ptáte, proč vážit v nevlídnou prosincovou
sobotu cestu do školy. Odpověď je jednoduchá. Proto-
že si zde budete moci koupit vlastnoruční výrobky
našich, nejen intelektem nadaných studentů, a projít
si předvánoční bazar. Pro tuto jedinečnou příležitost
bude také otevřen Dětský koutek, kde budete moci
za dobrovolný poplatek odložit své mladší ratolesti,
o které se postará náš téměř profesionální tým ze 6.
P. A vy si zatím budete moci vypít kávu a ochutnat
francouzský dortík v Café Paris nebo si posedět u pra-
vého anglického čaje v English Tearoom.
Dále vás čeká nejedno překvapení, které nezažijete,

pokud 1. prosince nepřemluvíte celou rodinu
a do školy nepřijdete.
Celá akce bude završena koncertem v 15.00 hodin,
na kterém vystoupí studenti našeho gymnázia se svým
vlastním programem.
Smyslem této akce je nejen aktivně zapojit studenty
do dobročinné aktivity, ale také ukázat, kolik talento-
vaných a všestranně nadaných mladých lidí mezi
sebou máme. Snažíme se, aby většinu aktivit i jejich
organizaci měli na starost sami studenti, učitelé by
měli být pouze koordinátory a garanty tohoto projek-
tu. 
Veškerý výtěžek této charitativní akce bude věnován
Léčebně dlouhodobě nemocných v Litomyšli a bude
předán na tradičním Adventním koncertě 12. prosince
ve Smetanově domě.                             Helena Žďárová 

Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl

Jak chutná Francie
Srdečně vás zveme na hudebně–gastronomický výlet
do Francie, který se bude konat ve čtvrtek 15. listopa-
du v 19.30 hodin ve Smetanově domě v Litomyšli
v rámci Litomyšlských hudebních večerů. V pořadu
Jak chutná Francie se představí: Eva Kriz-Lifková –
zpěv, Milan Dvořák – klavír, Mathieu Gautron – akor-
deon.
Eva Kriz- Lifková – sólovou dráhu zahájila v Praze jako
interpretka černošských spirituálů a gospelů v soubo-
rech Erastus a Spirituál kvintet. Mnohaleté studium
zpěvu v Paříži ji umožnilo sólově účinkovat ve Francii
a vstřebávat francouzskou hudební kulturu. Od svého
návratu do Prahy působí jako sólistka a autorka kom-
ponovaných hudebních pořadů věnovaných francouz-
skému šansonu.
Milan Dvořák – patří mezi naše významné hudebníky
širokého zaměření. Jako profesionální pianista hrál
v mnoha orchestrech, byl uměleckým vedoucím
doprovodné skupiny Hany Hegerové, dlouhodobě
spolupracuje s Evou Pilarovou a dalšími interprety.
Jako hudební skladatel se uplatňuje v mnoha obo-

rech: šansony a písně, jazzové klavírní etudy, muziká-
ly a filmová hudba.
Mathieu Gautron – hudbě se věnuje od svých 4 let
(tahací harmonika, liturgické varhany) a pokračuje
v jejím studiu na konzervatoři a francouzských uni-
verzitách. Sólově vystupoval v Paříži a své zkušenosti
v oboru francouzského šansonu, jazzu a cikánské
hudby uplatňuje od roku 2000 i v Praze, kde studuje
tanec a bandoneon. Je rovněž členem pražské skupi-
ny Sin Rumbo orientované na styl tanga.
Součástí koncertu bude občerstvení ve francouzském
stylu, pořádané litomyšlskou kavárnou – cukrárnou
CAFE 59. Návštěvníci se mohou těšit na lehce alkoho-
lický francouzský jablečný mošt Cidre, bílé víno ochu-
cené likérem vyrobeným z černého rybízu,
francouzský slaný koláč…a jako sladkou tečku podá-
vanou k espressu značky Illy budou moci návštěvníci
ochutnat vyhlášené francouzské makronky. Tyto spe-
ciality bude možné ochutnat již půl hodiny před kon-
certem, o přestávce a také po skončení koncertu cca
do 22 hodin.                                      Jiřina Macháčková

Zveme vás k pravidelným setkáním v kapli Litomyšlské
nemocnice, kde bychom s vámi rádi poodkryli a pro-
zkoumali potřeby našeho těla, duše i ducha. 
Pojďte s námi  každé úterý od půl sedmé večer oteví-

rat otázky a společně hledat odpovědi na základní
pravdy o naší existenci, důležitosti rodiny, společnos-
ti, o potřebách a mezích našeho těla. Pokud si neumí-
me odpovědět na tyto a další otázky, často směřujeme
k nemorálnosti, nemocem, chaosu a bankrotu života. 
Musíme umírat na nemoci srdce, rakovinu a cukrovku?
Jak obnovit narušené vztahy, úctu a lásku? Známe
smysl života?
Setkání budou doprovázena prezentacemi a k dispozi-
ci budou knihy zdarma. Témata jsou k nahlédnutí
v kalendáři akcí na listopad. Vstup volný.
Pořádá Církev adventistů sedmého dne.

Pavel Krapka

Chvilky povzbuzení
pro zdravé i nemocné

Občanské sdružení Ruka pro život
zve na listopadové akce

V měsíci listopadu se v prostorách Ruky pro život bude
konat několik zajímavých akcí, na které srdečně
zveme spoluobčany našeho města.
Společně s městem Litomyšl, Městskou knihovnou
a Rodinným centrem jsme se zapojili do akcí v rámci
Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerač-
ní solidarity. Hlavním cílem tohoto projektu je pod-

pořit aktivitu seniorů a umožnit jim společná setká-
vání a zážitky. Ve středu 7. listopadu v 15.30 hodin
se bude konat přednáška Evy Ježkové z Oblastní
charity Ústí nad Orlicí na téma finanční gramotnos-
ti „Jak se vyznat ve financích aneb, na co si dát
pozor“. Přednáška bude zaměřena na předváděcí
akce a různé druhy prodeje (pouliční, podomní,
objednávky na dálku, bankovní a nebankovní půjč-
ky) a rizika s nimi spojená. V úterý 20. listopadu
v 15.30 hod. bude přednáška MUDr. Elišky Leichte-
rové na zdravotní téma „Zdraví, výživa, vitalita
ve vyšším věku“.
V rámci Sociálně aktivizačních služeb k nám ve stře-
du 14. listopadu v 15.30 hodin zavítá pan Miroslav
Havran, který bude vypravovat o své nové knížce
„Běhání je droga“. Zároveň proběhne autogramiáda
a promítání fotografií. Ve středu 28. listopadu
v 15.30 hodin se bude konat další přednáška
Mgr. Jany Kroulíkové z cyklu „Manželky prezidentů“
tentokrát o Ireně Svobodové. 
Od čtvrtka 22. listopadu do neděle 24. listopadu
proběhne v našem stacionáři výstava obrázků Rena-
ty Šplíchalové spojená s prodejní výstavou výrobků
uživatelů našeho stacionáře a uživatelů Sociálně
aktivizačních služeb. Vernisáž proběhne ve čtvrtek
od 14. hodin.  Pro ty, kteří si budou chtít něco pěk-
ného sami vyrobit, budou mít, v rámci této výstavy,
v sobotu 23. listopadu od 14 hodin asistentky Den-
ního stacionáře připraveno „Kreativní odpoledne“.

Ria Slušná, Ruka pro život - občanské sdružení

Restaurace Pod Klášterem
slaví a chystá změny interiéru
Vážení hosté Restaurace Pod Klášterem, 
protože je naše restaurace letos otevřena již 10 let,
nastal čas na změny. Proto pro Vás v období od 29. 10.

do začátku prosince, kdy bude res-
taurace uzavřena, připravíme nové
interiéry, do kterých si Vás dovoluje-
me srdečně pozvat. Těšíme se
na společně prožitý advent a krásné
vánoční svátky. Naše desetileté výro-

čí a zakončení roku 2012, bychom chtěli s Vámi, kteří
nás rádi navštěvujete, oslavit při silvestrovském pose-
zení, na které jste srdečně zváni. O podrobnostech
a programu, tykajícího se tohoto silvestrovského pose-
zeni, Vás budeme informovat v příštím čísle Lilie, pří-
padně vyvěšením plakátu, či osobně v naší restauraci. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou. 

Jindřich a Libuše Částkovi

KOMERČNÍ PREZENTACE

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

Litomyšl – prodej nového bytu 4+kk, se 2 terasami
v V. NP a prodej nových bytů 2+kk v bytovém domě
s výtahem. Parkování před domem nebo garážové
stání v suterénu. Č.774, 779 Cena: info v RK
Borová – prodej prostorného domu 5+1 se zahradou
a garáží v domě. Dům je po částečné rekonstrukci, lze
využít jako 2 byt. jednotky. Plyn. přípojka před
domem. Č.772. Cena: 2 000 000,- Kč
Budislav – prodej roubené novostavby 5+1 s kachl.
kamny v kuchyni, kamennými doplňky v domě, velká
zahrada (9 028 m2). U domu přístavba - dílna, garáž.
Č.768. Razantní sleva! Cena: 4 000 000,- Kč
Opatov – prodej pěkného podsklepeného domu 4+1
se zahradou, altánem a garáží. Nové rozvody topení,
plyn. kotel, el. bojler. Dům se nabízí i s vybavením.
Č.764. Cena: 2 300 000,- Kč
Litomyšl – prodej RD se 2 byty (1+1, 3+1), odhluč-
něná plast. okna, koupelna a kuchyně po rekonstruk-
ci. Zahrada, dvojgaráž – možno využít k podnikání.
Dvougenerační! Č.761. Cena: 2 700 000,- Kč
Pustá Rybná – prodej původní chalupy na polosamo-
tě s klidným okolím a krásným výhledem do krajiny.
V domě elektro, voda z vlastní studny, u domu ovocná
zahrada. Č.750. Výrazná sleva! Cena: 1 249 000,- Kč
Strakov – prodej dřev. chaty 3+kk po větší rekon-
strukci. Část nově vyzděna, obložena dřevem, dřevě-
ná okna, nový komín. Nové rozvody elektro, odpady
- potřeba ještě dokončit.
Č.701. Výrazná sleva! Cena: 395 000,- Kč
Němčice – prodej podsklep.domu 4+1 s garáží,
zahradou a podsklep.stavbou na zahradě. Dům je pat-
rový, napojen na vodu, elektro, kanalizaci. Vhodný
k menší modernizaci.
Č.744. Výrazná sleva! Cena: 1 800 000,- Kč
Osík – prodej prov. areálu s příjezdem po asfalt. cestě
z hlavní silnice. Objekt se skládá z několika výrobních
objektů, nové vytápěné haly, admin. budovy, lakovny
s vytvrz.pecí a vilky s 2 byty.
Č. 740. Výrazná sleva! Cena: 9 700 000,- Kč
Litomyšl – prodej slunného bytu 4+1 ve zděném
bytovém domě, ve III. NP, se dvěma lodžiemi,
podl.plocha 88 m2. Klidné prostředí, pěkný výhled,
u domu parkoviště, hřiště. 
Č.697. SLEVA! Cena: 2 350 000,- Kč
Čistá – prodej pozemkové parcely nacházející se na
klidném místě mezi domy - nyní větší zahrada. Pří-
stup k parcele je po obecním pozemku s možným
napojením na plyn, vodu i elektro. Parcela je o rozlo-
ze cca 1500 m2 na slunném místě na rovině v nezáto-
pové oblasti v centru obce. Č.785. Cena 325 000,- Kč
Svitavy – prodej poloviny podsklepeného domu
s bytem 2+1 v klidné části města s příslušným podí-
lem na půdě a zahradě u domu. Nová plastová okna
a odpady. Č.695. Výrazná sleva! Cena: 870 000,- Kč
Litomyšl – chcete bydlet ve svém RD za cenu bytu?
Nabízíme Vám malý domek s garáží v okrajové části
města. Obsahuje byt 2+1, další pokoj v podkroví,
nový plynový kotel. 
Č.669. Výrazná sleva! Cena: 1 640 000,- Kč
Lažany u Litomyšle – prodej staršího domu se zahra-
dou a stodolou vhodného k větší rekonstrukci či pře-
stavbě. Č.594. SLEVA! Cena: 250 000,- Kč
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Knižní čtvrtky ve středu
Ve středu 10. října se v hospodě Na sklípku uskutečnil
historicky první Knižní čtvrtek ve středu. Ten se konal
u příležitosti Velkého knižního čtvrtka, kdy významná
česká nakladatelství vydávala své nejočekávanější
tituly podzimní sezóny. Z knih se Na sklípku předčíta-
lo, byli představeni autoři a jejich dílo. Tímto bychom
vás chtěli pozvat k dalším sedánkům nad knihami
s neopakovatelným účinkováním manželů Švehelko-
vých z knihkupectví a antikvariátu Paseka. Termíny
Knižních čtvrtků ve středu jsou do konce roku násle-
dující: středa 21. listopadu a 12. prosince, vždy
od 19.00 hodin Na sklípku. Těšíme se na vás! 

Marie Venclová, hospoda Na sklípku

Rády bychom pozvaly všechny příznivce patchworku
na naši vánoční výstavu, kterou tentokráte pořádáme
ve spolupráci s několika poličskými švadlenkami
v prostorech Městského muzea a galerie v Poličce.
Vystavovat budeme vánoční i nevánoční práce všech
členek od 24. listopadu 2012 do 12. ledna 2013. Verni-
sáž proběhne v neděli 24. listopadu ve 14.00 hodin
a vystoupí na ní žáci místní umělecké školy. Těšíme se
na vaši návštěvu.             za SPL Monika Rambousková

Vánoční výstava
patchworku 

Srdečně vás zveme na výstavu kočárků z let minulých
a všeho kolem. Přijďte si pohoupat kočárek

Kde: Nová Ves u Litomyšle, dům Sboru dobrovolných
hasičů. Kdy: Slavnostní otevření 3. listopadu, ke
zhlédnutí do 18.listopadu. 
Otevřeno: Sobota a neděle od 13.00 do 17.00 hodin. 
Pondělí až pátek otevřeno kdykoliv po telefonické
domluvě na tel. 604672854. 
Vstupné dobrovolné, případný dar pro další renovaci
kočárků neurazí. A nakonec si každý odnese sladký
dárek.                              Budu se těšit na vaši návštěvu.

Renáta Glänznerová

Výstava kočárků
z let minulých

Toto je motto rehabilitačního cvičení s prvky jógy,
které probíhá v Rodinném centru Litomyšl každý čtvr-
tek od 16 do 17 hodin. Cvičení je určeno pro každého
bez ohledu na věk kdo chce podpořit pohyblivost těla.
V průběhu cvičení se naučíte správně dýchat, udržíte
či zvýšíte pohyblivost kloubů, spolu s ostatními získá-
te motivaci pro pravidelný pohyb. Cvičení působí pre-
ventivně na problémy se zády a klouby a probíhá pod
vedením fyzioterapeutky Ludmily Rolečkové. Srdečně
Vás zveme do Rodinného centra, Toulovcovo náměstí
1163, Litomyšl.

Petra Benešová, Rodinné centrum Litomyšl

„Co se nehne, zrezne“ 

ARS REGIO CIVITAS - občanské vzdělávání
pro kulturu, region a demokracii

Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování, Centrum
pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. a Genera-
ce 89, o.s. vás srdečně zvou na
1. vzdělávací kurz

KULTURA A PROSTOR PRO ŽIVOT

Co všechno rozumíme pod pojmem „kultura“? Mohli
bychom se bez ní obejít? Je financování kulturních
aktivit sypáním peněz do bezedné jámy, nebo má svůj
význam? První ze série zájmových vzdělávacích kurzů
představí formou přednášky doprovázené řadou
názorných ukázek základní vhled do široké oblasti
lidské kultury.
Fakulta restaurování Jiráskova 3, Litomyšl 
Sobota 24. listopadu 2012 od 9.00 do 14.00 
Vstup ZDARMA
2. workshop

JAK PEČOVAT O STARÉ KAMENNÉ SOCHY

V rámci workshopu se seznámíte s problematikou res-
taurování sochařských děl a dozvíte se, jak restaurá-
torský zásah prakticky probíhá. Zároveň budete moci
nahlédnout do laboratoří, kde probíhají průzkumy
památek. Také vám představíme moderní technologie
používané při péči o kamenné památky.
Fakulta restaurování Jiráskova 3, Litomyšl 
Sobota 17. listopadu 2012 od 9.00 do 14.00 
Vstup ZDARMA
UPOZORŇUJEME! Využijte poslední volná místa
na workshop JAK PEČOVAT O HISTORICKOU

BUDOVU – KOMPROMIS Z HLEDISKA PRAXE.

Sobota 10. listopadu 2012 od 9.00 do 14.00  Fakulta
restaurování 
Svoji účast vždy potvrzujte: crpp.ops@gmail.com
602 339 406                                                  Eva Novotná

pozvánky

Než začne točit s basákem Led Zeppelin,
zahraje v Litomyšli

Na svém kontě má tři sólová alba a v portfoliu mnoho
umělců zvučných jmen od Meredith Brooks přes Melis-
su Etheridge až k legendárním Heart nebo Fleetwood
Mac. Řeč je o virtuózní americké kytaristce a zpěvačce
Janet Robin, která se může pochlubit i tím, že byla
jedinou ženskou žákyní dnes již zemřelého Randyho
Rhoadse od Ozzyho Osbourna.
Živelná kytaristka, jež dokáže hrát na svůj nástroj
i zuby, se letos chystá nahrávat nové album pod produ-
centským dohledem legendárního basáka Led Zeppelin,
Johna Paula Jonese. Ještě před tím však vyráží
na evropské turné, během kterého se stihne čtyřikrát
zastavit v Čechách a na Moravě. První ze série koncertů
se uskuteční v úterý 13. listopadu od 20.00 v Lidovém
domě v Litomyšli, v prostorách Nekuřácké restaurace. 
Na zdejších koncertech ji doprovodí muzikanti pohy-
bující se okolo české kapely November 2nd – kytarista
Roman Helcl (Anna K.), legendární baskytarista Vladi-
mír Guma Kulhánek a bubeník Martin Vajgl (Wanasto-
vi Vjecy, Čechomor...).
„Stejní muzikanti mě už doprovázeli na posledním
českém turné před dvěma lety a bylo to vážně skvělé.
Ostatně jsme vyrůstali na stejné muzice, takže jsme si
nemuseli na zkouškách nic vysvětlovat. Mám pocit,
jako kdybych s nimi hrála odjakživa, takže se naživo
dokážeme hodně odvázat. Posluchači se mají na co
těšit,“ říká Janet Robin.
Svůj koncertní program postaví na skladbách ze své
poslední desky Everything Has Changed (Hypertensi-

on Music), která je zajímavá už jen tím, jak vznikala.
V proslulém osobním studiu Johnnyho Cashe – Cash
Cabin (známé například z filmu Walk the Line) jej pro-
dukoval Cashův syn John Carter Cash s přispěním Cas-
hova zvukaře Chucka Turnera a spoluhráčů „muže
v černém“. Výsledkem však není, jak by se dalo před-
pokládat, nahrávka s prvky country, ale živelné album
písničkářky, která vychází z rockových kořenů.
„Posluchači na koncertech uslyší i novinky, které hod-
lám letos natočit s producentem Johnem P. Jonesem,
někdejším baskytaristou Led Zeppelin. Spolupráce
s ním bude splněním mého snu. Na této kapele jsem
totiž vyrůstala,“ dodává Robin, která po Čechách
ve svém evropském turné pokračuje ve Francii, Němec-
ku a Velké Británii.                                         Roman Helcl

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.

Podzimní koncert Dechového orchestru Smetanova 
domu a Dechového orchestru ZUŠ B. Smetany Litomyšl
Dechový orchestr Smetanova domu v Litomyšli srdeč-
ně zve příznivce hudby na podzimní koncert, který se
koná v úterý 20. listopadu od 19.30 hodin ve Smetano-
vě domě.
Dechový orchestr pod vedením pana Jiřího Tomáška
představí skladby především v lidovém tónu. Poslu-
chači uslyší mimo jiné směs písní Karla Hašlera, polky
a valčíky Josefa Maršíka, Václava Maňase a dalších
autorů.
V průběhu večera vystoupí se svým programem
i Dechový orchestr ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli
vedený Janem Kratochvílem. Orchestr má na svém

podzimním repertoáru jak několik skladeb klasických,
tak i skladby lidové či populární a to s doprovodem
sólistů i zpěváků. V programu zazní například Uherský
tanec č. 5 Johannese Brahmse, polka Ladislava Kube-
še pro baryton sólo „Starý známý“, chybět nebudou
ani melodie s vánoční tématikou. 
Celý večer bude svým slovem provázet pan Vladimír
Šauer.
Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že dvě hudební
generace na jednom pódiu vás opět potěší a navodí
příjemnou náladu.

Za vedení orchestru Šárka Hrubešová
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pozvánky

Zámecké sklepení, vůně jehličí
a svařeného vína

V sychravém podzimu přijměte pozvání do Zámeckého
sklepení. Sochy Olbrama Zoubka schováme do lesa
vánočních stromků s pestrými skleněnými ozdobami,
které Vás zahřejí na duši. Na těle zahřeje svařené víno,
děti nechť se alespoň teple obléknou.
Oslavte s námi předvánoční čas výstavou, která nám
připomene, že nejkouzelnější svátky v roce se blíží.
V Zámeckém sklepení uvidíte pestrou nabídku skleně-
ných vánočních ozdob naaranžovaných na vánočních
stromcích. Dýchne na nás kouzlo Vánoc a zapomeneme

na předvánoční shon. Výstava skleněných ozdob je
prodejní, otevřeno o víkendech 9. 11. - 16. 12. (od
13.00 do 16.00), nebo dle telefonické objednávky
na tel.: 461 612 575 i ve všední dny (od 9.00 do 15.00).
Více informací také na sklepeni.smetanovalitomysl.cz.
Vstupné: 30,- (dospělí) 15,- (děti, studenti, senioři)
www.ozdobacz.cz 
Po dobu konání Zámeckého sklepení v moci pekelné
vstup na výstavu uzavřen.  

Iva Voříšková

Zámecké sklepení znovu 
propadne moci pekelné

Nestihli jste navštívit Peklo v loňském roce? Anebo
stihli, ale určitě si ho chcete užít znovu? Anebo jste
o slávě zámeckého pekla slyšeli? Pak pro vás máme
skvělou zprávu! Zámecké sklepení se opět zaplní

pekelnou pakáží! Prvních pět prosincových dní budou
mít hříšníci z blízka i daleka možnost navštívit pekel-
né království. A budou-li mít velké štěstí, poznají také
království nebeské, nepropadne-li jejich duše lucifero-
vi a jeho strašným služebníkům.
Návštěvníky čeká patnáctiminutová prohlídka pekel-
ných slují plných čertů a zatracených duší. V pekle
však čas utíká velmi pomalu. Pocítíte hrůzu a bezna-
děj. Pokud ale budete upřímně litovat svých hříchů,
dojdete ke spáse a prožijete radost a štěstí, když
dostanete druhou šanci, abyste na povrchu zemském
své chyby napravili.
Program je vhodný pro statečné děti od sedmi let či
pro trapiče jakéhokoli věku. Návštěvu pekelného krá-
lovství doporučujeme rezervovat předem.
Rezervace a všechny důležité informace naleznete
na www.pekelnekralovstvi.cz, resp. na tel. 461 612 575.   

Barbora Krejčí, foto Jan Horák 

Tradiční DUKE Vánoce, tedy dny otevřených dveří ate-
liéru DUKE Bohemia s představením vánočních návrhů
sochaře, keramika Jiřího Dudychy, proběhnou
od pátku 16. do neděle 18. listopadu.
Po všechny tři dny bude v budově naproti vlakovému
nádraží otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin. V pátek
budou na exkurze do ateliéru zvány litomyšlské školy.
V sobotu uvidí veřejnost, jak vypadá vyřezávání lupén-
kovou pilkou v podání Josefa Pešky z Lezníku. „Pan
Peška je opravdu velký modelář, který tvoří z překliž-
ky. Doma má více než sto modelů. Mimo jiné vyřezává
z překližky vánoční ozdoby,“ prozrazuje Jiří K. Dudy-
cha z ateliéru DUKE Bohemia.  
Vánoční nebe na štědrovečerním stole

Představeny budou návrhy Jiřího Dudychy, které rea-
lizuje ateliér DUKE Bohemia. „Právě dokončuji posled-
ní část cyklu Architektura Litomyšle. Poslední

U Dudychů chystají tradiční DUKE Vánoce 
z devítidílného cyklu litomyšlských reliéfů nese název
Litomyšlské střípky,“ prozrazuje keramik Jiří Dudycha
a doplňuje: „Velmi se mi líbí vánoční nebe – vymyslel
jsem tedy kolekci malých vánočních misek ve tvaru
hvězdy, určených na cukroví, ořechy… Misky do sebe
pasují a dají se z nich skládat souhvězdí a další tvary.
Budou jednoduché, bílé s detaily z platiny či stříbra.
Mezi další zbrusu nové návrhy patří tzv. Fata morgana,
tedy keramický květináč stojící na „neviditelném“
sloupu nebo dílo s názvem Večerní květ. To je novou
variantou oblíbeného adventního svícnu. Vystaveny
budou také barevné originály. 
Akce se opět koná ve spolupráci se zahradnickou ško-
lou, jejíž studenti připraví květinové aranže s vánoční
tématikou. Po celý víkend máte možnost osobního set-
kání s autorem Jiřím Dudychou.

-ps-

Info a rezervace:
info@portretni-fotografie.com

tel. 608 200 467 
www.portretni-fotografie.com

VÁNOČNÍ

FOTOGRAFIE PEČEME

V LISTOPADU

Dny otevřených dveří se uskuteční
v pátek 30. listopadu od 8.00 do 16.00
a v sobotu 1. prosince od 9.00
do 15.00. Technické obory najdete
v hlavní budově školy (bývala ZTŠ)
a zahradnické v budově zahradnických
oborů T.G. Masaryka 527, Litomyšl.
Sobota 1. prosince je tradičně spojena
s prodejem adventních věnců.
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
v tomto školním roce opět připravuje floristické kurzy
pro veřejnost. Tyto kurzy jsou určeny pro všechny

zájemce, kteří se chtějí naučit vázat
a aranžovat květiny. Na sobotu 8. pro-
since jsme připravili pracovní vánoční
f loristický kurz, na kterém získáte
inspiraci jak si vyzdobit štědrovečerní
tabuli, vytvoříte si netradiční aranžmá
do interiéru a přizdobíte si hrnkovou
vánoční pokojovou rostlinu. Více infor-
mací najdete na stránkách školy

(www.szat.cz –akce školy - vzdělávací kurzy pro veřej-
nost) nebo u Evy Klabanové na adrese
eva.k@tiscali.cz.                   Text a foto Eva Klabanová

Střední škola zahradnická a technická
zve na Dny otevřených dveří

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

Vás srdečně zve na

ZABIJAČKOVÉ HODY
15. – 18. listopadu 2012  
(od čtvrtka do neděle)

Přijďte ochutnat zabijačkové 
speciality domácí výroby a jiné 
pochoutky z vepřového masa.

Pohodu u talíře vám
v pátek 16. listopadu od 19 hodin navodí

ZPĚVY DAREBÁCKÉ
v podání Mužského pěveckého sboru

z Litomyšle, kdy zazní netradiční 
(s)prostonárodní chodské písně. 

Vstup volný.

SOMMELIÉRSKÝ KURZ
ve dnech 1. – 2. prosince

pro začátečníky i mírně pokročilé
harmonii vína s jídlem skloubí a kurz 

povede zkušený sommeliér Oldřich Bujnoch
více informací a závazné přihlášky 

na www.zlatahvezda.com

PRVNÍ ROČNÍK VÁNOČNÍHO
TURNAJE V MARIÁŠI
V sobotu 8. 12. 2012 od 13.00 hod 

(registrace od 12.00hod)
Hraje se litomyšlský mariáš – čtyřka.

V ceně startovného 200,- Kč je večeře.

Prezentace nové knihy
Richarda Pachmana
Richard Pachman opět navštíví naše město, aby nás
seznámil se svou novou, v pořadí již čtvrtou knihou
Notre Dame. Tato kniha je volným pokračováním před-
chozí knihy Útes a představuje příběhy členů fran-
couzské šlechtické rodiny de Navarre ve 2. polovině
16. století. Knihu vydává nakladatelství
Knihovnice.cz a vychází k ní i CD s názvem Notre
Dame, které koresponduje s dějem i atmosférou knihy.
Z vyprávění sympatického, charismatického mladého
muže, zpěváka, hudebního skladatele, spisovatele
a malíře i z jeho hudební produkce se můžete těšit,
pokud přijdete v úterý 6. listopadu v 17.00 do Městské
knihovny.                                                Jana Kroulíková
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Nově otevřená kavárna
na Vodních Valech 

Vás zve na

ADVENTNÍ POSEZENÍ 
U KÁVY S HOUSLEMI,

KLAVÍREM A KYTAROU.
Každou prosincovou 

neděli od 14.00 do 19.00 hod. 

Pozvání pro děti:
Ve středu 05. 12. odpoledne

se na děti těší 

MIKULÁŠ S KOŠEM 
DÁREČKŮ.

rezervace na tel. 774 603 007

Den stromů v Litomyšli
Již tradičně připadá v ČR na 20. října Den stromů.
Tento svátek jsme oslavili v pátek 19. října, kdy se
v prostoru Šantova náměstí v Litomyšli, s podporou
Města Litomyšl, uskutečnilo slavnostní zasazení
stromu Dne Země. Lípa byla zakoupena z výtěžku
jarního Jarmarku DDM a přispěly na ni děti ze všech
litomyšlských základních a mateřských škol a stu-
denti střední školy zahradnické a technické. V
rámci této akce byla vyhlášena fotografická soutěž
Strom s příběhem. Každý soutěžící nebo skupina
měla za úkol fotografovat pouze jeden strom v růz-
ných obdobích, z různých úhlů, jako celek nebo
detaily. Zajímavostí této soutěže bylo, že fotky
musely být doplněny textem o fotografovaném stro-
mu. Na prvním místě se v kategorii jednotlivců
umístil Jan Brýdl, který si vybral platan a napsal
pohádku O Ježíkovi. Mezi třídami byly nejúspěšněj-
ší děti ze 3. A, pod vedením paní učitelky Neprašové
ze III.ZŠ Litomyšl, které fotografovaly rozkvetlé
sakury a vymyslely příběhy na téma Strom přátel-
ství, kouzel a splněných přání. Na závěr DDM vyhlá-
silo novou fotografickou soutěž „VODNÍ VALY
POHLEDEM FOTOGRAFICKÉ ČOČKY“, která je součástí
projektu Proměny nábřeží řeky Loučné. Projekt při-
pravuje Město Litomyšl společně s Nadací Proměny.
Všichni zájemci mohou přispět svými fotografiemi

Nový stolní kalendář na rok 2013 je již v prodeji.
V týdenním kalendáři jsou fotografie s motivy města
od pana Marka Bartoníčka a rovněž zde najdete
mnoho fotografií z kulturních akcí v Litomyšli, tak jak
je zachytila paní Iveta Nádvorníková. Cena kalendáře
je 75 Kč. Kalendář si můžete zakoupit v informačním
centru na náměstí a také v litomyšlských knihkupec-
tvích.                           Aleš Bárta, Infocentrum Litomyšl

Stolní kalendář
Litomyšl 2013

Stále přijímáme nové žáky od 3 let až po dospělé.
Zaměření je podobné jako v ZUŠ na různé druhy tanců,
ale především na scénický a výrazový. Připravujeme
také na přijímací zkoušky na konzervatoře. Přihlásit
se můžete prostřednictvím webových stránek
www.scarlett.kvalitne.cz, mail:
stsscarlett@seznam.cz nebo telefonicky: 732 608 654. 

Vyučující: Šárka Hnátová, DiS.

Taneční škola Scarlett

PLACENÁ INZERCE

Systém Walkodile, který zvyšuje bezpečnost dětí v
silničním provozu, získala 11. října III. Mateřská
škola Litomyšl. Dar předal vedení školy generální
ředitel společnosti Saint-Gobain Adfors CZ, bývalé-
ho Vertexu, Ing. Miloš Pavliš. 
Bezpečnostní systém Walkodile (čti „Volkodajl“)
dětem zabraňuje, aby při vycházkách nečekaně
vběhly na silnici. Přitom je ale neomezuje a je pro
ně zdrojem zábavy. Učitelům Walkodile usnadňuje
práci. Díky bezpečnostnímu systému nemusejí
celou dobu děti jen napomínat. Mohou s nimi více
komunikovat a společně poznávat okolní svět.
„Děti byly z Walkodilu nadšené a učitelé si ho
pochvalovali,“ potvrdil ředitel společnosti Saint-
Gobain Adfors CZ Ing. Miloš Pavliš. 
Více informací o bezpečnostním systému Walkodile
a celém projektu najdete na stránkách www.walko-
dile.cz.                                                                      -red-

III. MŠ Litomyšl
získala bezpečnostní
systém Walkodile

Vodních valů a zachytit nábřeží ještě před promě-
nou. Soutěž bude ukončena vernisáží a výstavou ve
Smetanově domě v červnu příštího roku.Na pondě-
lí 19. listopadu jsme pro vás připravili výtvarnou
dílnu Pletení nádob z papírových ruliček. Od 16.00
do 20.00 v budově DDM můžou plést děti i dospělí
z předem namotaných ruliček pod vedením lektorky
Michaely Králové. Cena dílny je 70 Kč.
Pro školy nabízíme aktualizované výukové programy,
více informací na www.litomysl.cz/ddm.

Josef Štefl, ředitel DDM, foto Prokop Souček

Město Litomyšl vydalo nástěnný kalendář
věnovaný litomyšlské moderní architektuře.
Kalendář si můžete zakoupit za 120 Kč 
v infocentru na Smetanově náměstí.

Autoři fotografií: Pavel Vopálka, Petr Polák, 
Jaroslav Horák, František Renza
Grafická úprava a tisk H.R.G. Litomyšl

LITOMYŠL
MODERNÍ
2013
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY

•21. listopadu od 19.00 hod / Fabrika
Václav Hybš s orchestrem & Pavla Břínková –

Vánoční koncert 2012

Hlavní host koncertu operetní a muzikálová
zpěvačka P. Břínková
•27. listopadu od 19.00 hod. / Ottendorferův
dům 
Komorní šansonový koncert Jany Musilové

a Petra Maláska

Více informací na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

•14. listopadu od 19.00 hod. / Tylův dům
Španělský večer aneb Edita Adlerová zpívá

Carmen

Večer plný krásné hudby, ohnivého tance
a krásných kostýmů
•24. listopadu od 19.00 hod. / Tylův dům
Čechomor - koncert

•27. listopadu od 19.00 hod. / Tylův dům
Divoký Madagaskar - Nejnovější fotograficko-
filmová diashow Kateřiny a Miloše Montani 

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

•15. listopadu od 19.00 hod. / dvorana muzea
Módní přehlídka Yvonne König

• 27. listopadu od 19.00 hod. / kinosál muzea
Doma u Hitlerů aneb Historky z Hitlerovic

kuchyně - Šest malých příběhů, které spojuje
postava největšího zločince planety.
Kultovní inscenace HaDivadla
Více informací na www.moravskatrebova.cz nebo
www.kctmt.webnode.cz

VYSOKÉ MÝTO

•17. listopadu od 20.00 hod. / M-klub, Klubo-
vá scéna
Kamil Střihavka & Leaders - koncert
•23. listopadu od 20.00 hod. / M-klub
Fast Food Orchestra, Skyline - koncert
Benefiční koncert k projektu Hudba pomáhá
•24. listopadu od 18.00 / M-klub, Klubová
scéna a Společenský sál
Ples Královských věnných měst

Vystoupí : F. Slováček, O. Ruml …
•30. listopadu od 20.00 hod. / M-klub, Klubo-
vá scéna
Kurtizány z 25. Avenue

Koncert legendární skupiny s T. Varteckým

Českomoravské
pomezí zve

• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré
bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky
ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sbě-
rateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.Info:
tiskarna@komurka.cz nebo tel.: 724 229 292• Pro-
dám mobilní telefon Nokia 3310, málo používaný,
s nabíječkou, ve 100 % stavu, jednoduché ovládání,
velká písmena – vhodný pro seniory, jen 500 Kč.
I na dobírku. Dále prodám 2 nepromok. plachty 3x4m,
odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast. hmoty,
univerz. použití na stavbě, zahradě apod., úplně nové
v orig. balení, 290 Kč/ks. I na dob. tel. : 731 342 476• 
Prodám zánovní rozkládací gauč (pěkný). Cena doho-
dou. Dále prodám vysavač „Neptun“ vysokovýkonný
(málo používaný) Cena 1000 Kč. tel.: 732 688 037.•
28. září se v okolí Modré cukrárny na náměstí v Lito-

myšli ztratil modrý britský kocour mohutného vzrůs-
tu, slyšící na jméno Vendelín. Stáří 5 let, kastrovaný,
bez PP. Jakékoliv informace volejte na tel.: 731 522
685. Naděžda Eliášová. Nálezci ODMĚNA 2500 Kč.•
Prodám levně zimní odrůdy jablek (ke konzumaci
kolem Vánoc a později) bez chemického ošetření – tel.:
607 744 568• Prodám Fiat Punto, malé nenáročné
auto, spotřeba okolo 5 l., 3 -dveř., r.v. 2000, najeto 71
000 km., litá kola + sada zimních pneu, celkově pěkný
stav, k vidění v autobazaru nedaleko Vysokého Mýta,
cena 49000,- Kč, při rychlém jednání sleva, tel.: 736
790 421.• Nabízím staré pošt. známky, cena dohodou.
Dále nabízím secesní hrníček s andělíčkem za 500 Kč.
tel.: 739 307 646. • Nabídněte starý šicí stroj s litino-
vou konstrukcí, aby se dal využít jako stoleček. tel.:
739 307 646. • Pomozte rozšířit budoucí muzeum hra-
ček a nevyhazujte staré panenky, medvídky a další
hračky z dob našeho mládí i z dob našich babiček. tel.:
739 307 646.

Inzerce

Den otevřených dveří na modré škole
Zaměstnanci školy zvou všechny zájemce na prohlídku
školy po 15 letech jejího provozu. „Den“ otevřených
dveří vlastně bude trvat tři dny. Ve čtvrtek a v pátek
29. – 30. listopadu 2012  bude možno navštívit řadu
vytipovaných vyučovacích hodin na 1. i 2.stupni, kde
budete moci sledovat naše žáky i učitele v plné činnos-
ti. Konkrétní seznam hodin bude vyvěšen na www
stránkách školy, ve skříňce na náměstí u drogerie Teta
i ve školní budově.
V pátek odpoledne a během celé soboty si budou moci
návštěvníci, tedy malé děti s rodiči, dospělí, bývalí
naši žáci i senioři sami vyzkoušet řadu činností, při
kterých se budou moci setkat s našimi absolventy,
kteří ve svém oboru dosáhli něčeho významného.
Konkrétní aktivity, jichž se každý může zúčastnit:
• pokusy v chemii

• šachová simultánka s ligovou hráčkou
• pingpongový zápas nebo trénink s (extra)ligovou
hráčkou
• lezení na malé horolezecké stěně
• stavění ze stavebnic Lego
• dílna patchworku a jiných ručních prací
•vytvoření výrobku z přírodnin (advent, Vánoce)
Dále si bude moci každý prohlédnout dokumentaci
ze sportovních úspěchů školy, z dalších školních akcí,
z činnosti školní družiny a školního klubu, z návštěvy
prezidenta republiky i z dalších zajímavostí ze života
školy.
Ve školní kuchyňce bude k dispozici i malé občerstve-
ní. Určitě se nebudete nudit a prožijete u nás smyslu-
plný čas.                 Pavel Jirsa, ředitel ZŠ T. G. Masaryka

Střední zahradnická a technická škola
otevírá nové obory a chystá malou ZOO

Střední zahradnická a technická škola Litomyšl vznik-
la v roce 2011 spojením dvou samostatných středních
škol, zahradnické a technické. Ředitel Ivo Jiránek na
říjnové tiskové konferenci města naznačil, že se zaří-
zení se sloučením dokázala dobře vyrovnat. „Stabilizo-
vali jsme technické obory, u zahradníků otevíráme pět
nových oborů,“ uvedl Jiránek.
Škola navíc usiluje o grant na zajímavý projekt, pro
který si již zajistila pozemky a budovy v místech mezi
mlékárnou a aukční halou. „Nechci říct, že by tu
vznikla zoologická zahrada, ta musí splňovat jisté
parametry, ale chtěli bychom tu udělat centrum chovu
obojživelníků a plazů. Myslím si, že by to mohlo při-
táhnout spoustu lidí, v republice nic takové není,“
vysvětlil Ivo Jiránek.
Areál by měl být z části přístupný veřejnosti, zčásti
sloužit pro odchov plazů a výuku.

Litomyšl tak bude po Praze teprve druhým místem,
kde lze studovat maturitní obor chovatelství cizokraj-
ných zvířat. Ten se v Litomyšli dříve vyučoval pouze
jako učební obor na zahradnické škole.
Po absolventech oboru chovatel cizokrajných zvířat je
podle ředitele Jiránka velká poptávka. Své uplatnění
nacházejí jako ošetřovatelé v zoologických zahradách
či specializovaných prodejnách se zvířaty. V součas-
nosti mohou studenti zahradnických oborů získávat
zkušenosti v rámci studia v ZOO ve Dvoře Králové, v
Brně a Wroclavi. 
Od září příštího roku otevře tedy škola dva nové matu-
ritní obory: Chovatel cizokrajných zvířat a Lesnictví.
Vedle toho jsou připraveny tři nové učební obory:
Opravář strojů, Lesní mechanizátor, pro hednikepova-
né žáky obor Lesnické práce.                                     -ps-
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Dvojka 2 TV reprezentovala Litomyšl na setkání s profesionály
Ve dnech 19. a 20. října se
v budově Gymnázia v Příbrami
pod záštitou České televize
uskutečnil pracovní seminář
„Jak se dělá televize“. Setkalo
se zde devět školních televiz-
ních štábů z celé ČR, z Pardu-
bického kraje to byly děti
z litomyšlské ZŠ U Školek, kte-
rou reprezentovalo šest žáků
(Barbora Horáčková, Kateřina
Sádovská, Marek Šulc, Jan
Bárta, Daniel Ondráček a Domi-
nik Kalivoda), pan učitel Vladi-
mír Šauer a ředitelka školy paní
Miroslava Jirečková.  Všichni
společně jsme zažili mnoho
zajímavého.  Po celou dobu
konání akce probíhaly besedy s mnoha známými
a populárními osobnostmi, jež můžeme denně vidět
na obrazovkách ČT. Všem účastníkům byl dán k dispo-
zici i nejmodernější přenosový vůz se třemi kamerami,
se kterým jsme se mohli nejen seznámit, ale sami
všechny funkce vyzkoušet „v akci“ během simulova-
ných přenosů.
Vyjeli jsme v pátek v 5 hodin ráno a krátce po deváté
jsme už byli na místě. Hned následovala beseda se zná-
mým komentátorem Robertem Zárubou. Dále jsme
absolvovali velmi zajímavé debaty s generálním ředite-
lem ČT Petrem Dvořákem, s moderátorkou počasí Taťá-
nou Míkovou, Danielem Takáčem, jehož můžete vidět
většinou v pořadu Hyde Park, zprávařkou Barborou
Černoškovou, Miroslavem Vaňurou a mnoha dalšími.
Velmi nás překvapilo, jak skromní a vstřícní lidé to
jsou. Ochotně se s námi fotili, podepisovali se, poskyto-

vali rozhovory do školních tele-
vizí. Je obdivuhodné, že si při
svém nabitém pracovním progra-
mu našli čas na mladé „začínající
tvůrce“.
„Dělat rozhovor se samotným
ředitelem České televize bylo
něco tak neuvěřitelně zajímavé-
ho, co jsem ještě dosud nezaži-
la,“ říká Barbora Horáčková.
„Jak složité je orientovat se
ve studiu při natáčení počasí,
aby moderátor nepřekážel před
kamerami a zároveň ukazoval
na části republiky, mi v rozhovo-
ru svěřila paní Míková,“ popisuje
Káťa Sádovská. „Vyzkoušet si
funkci komentátora fotbalového

utkání se vším všudy, to je teprve ta pravá zábava,
a když vám radí sám Robert Záruba, nestačíte se ani
divit,“ popisují komentování Marek Šulc a Daniel Ond-
ráček. „Dělat režiséra simulovaného živého přenosu se
jen tak někomu nepoštěstí, a přitom radit do sluchátek
moderátorovi, kam se má podívat, to je něco nepopsa-
telného,“ tvrdí zakladatel školní televize Dvojka 2 TV
Dominik Kalivoda. „ Točit slavnostní zahájení pod
vedením České televize je doopravdy vzrušující čin-
nost, a když vás navíc pochválí osoba, jakou je hlavní
technik, kameraman a režisér Antonín Dekoj, vaše
pocity se ani nedají popsat,“ líčí náš kameraman Jan
Bárta.  
Prázdný přednáškový sál, co s tím uděláme? Pan učitel
Vladimír Šauer zasedá k pianu a začíná hrát skladby
od známých muzikantů. Paní ředitelka Jirečková
k tomu zpívá, postupně se přidávají i další, pro nás cizí

PEČENÍ KOLÁČŮ
CUKROVÍ ✽ DORTY
ZÁKUSKY ✽ ŘEZY ✽ ROLÁDY

Mičíková Lenka
Dolní Újezd 500, 569 61

Mob.: 736 645556
kolace.lenka@seznam.cz

Přijímám objednávky
na vánoční cukroví.

lidé z jiných televizí, které přivábily tóny hudby. Štáb
České televize neváhá a spouští přenos. Během 5- ti
minut, kdy školou zní píseň „Život je jen náhoda“ je
přenosový vůz plný lidí a přednáškový sál taktéž. Celé
to ukončil potlesk a chvála znějící ze sluchátek režisé-
ra i z hlediště.
Kromě mnoha nezapomenutelných zážitků jsme si při-
vezli i obrovské nadšení, spoustu energie a chuti
do práce.  Věříme, že to brzy poznáte i vy, naši diváci.
Film o naší školní televizi naleznete na školních webo-
vých stránkách Základní školy U Školek (www.litomy-
sl.cz/2zs). Sestřih rozhovorů a dokument o setkání
školních televizí v Příbrami je také ke zhlédnutí
na školních stránkách. A co říci závěrem? Snad jen: „Ať
žije Dvojka 2 TV!“                                 Dominik Kalivoda

foto archiv ZŠ U Školek
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Zážitky z patchworkového výletu do Sainte Marie-Aux-Mines
Sainte Marie-Aux –Mines není pro nás místo neznámé,
mnohé z nás na výstavě patchworku v Alsasku byly
v září 2010. Byl to tak vydařený zájezd, že očekávání
byla velká.
Výstava probíhala na 22 místech ve čtyřech obcích
ležících v údolí obklopeném lesy a pastvinami. Hned
první den po příjezdu jsme se daly (řidiči mají ještě
v zájmu o patchwork rezervy, takže příčestí minulé se
řídí dle jejich účasti či neúčasti na té které činnosti)
do krásné práce – vše do neděle ponavštívit, potěšit se
pohledem na patchworková díla, inspirovat se, něco si
nafotit, nakoupit látky, všeliké pomůcky a ozdůbky,
vybrat knížky… Česká republika byla zastoupena
i quilty našeho spolku, a protože jsme v českém pavi-
lonu měly střídavě službu, mohl si každý užít obdivu
a chvály, rozdávat letáčky o Litomyšli a vysvětlovat,

kde v té naší malé zemi, leží to krásné město, co se
pyšní ještě krásnějším zámkem, který je navíc památ-
kou UNESCA.
Nezůstalo jen u výstavy, pátek byl výletní den s cílem
navštívit alsaský skanzen, město Colmar a některé
z vinařských městeček. Ve skanzenu jsme si to vylože-
ně užily, náš zájem o expozici byl přímo nadstandard-
ní, neopomněly jsme snad vůbec nic, nahlédly jsme
do všech stavení, stodol, dílen, chlívků i kotců. 
Colmar je kouzelné město, fotogenické, plné květin,
nechybí mu krásné stavby a náměstí, kostely, roman-
tická zákoutí, kanály s pramicemi, všude na vás dýchá
pohoda. Navíc bylo nádherné počasí, kávička se
zákuskem v předzahrádce chutnala výborně.
Vinařských městeček je v Alsasku více, jsou nachysta-
ná pro oči i chuťové zážitky a neochutnat skleničku

vína by byla velká chyba. Návštěva jednoho z nich byla
krásnou tečkou za pátečním výletem. 
Poslední zastávkou už na cestě domů bylo menší
město Soufflenheim, známé keramikou, kterou nabí-
zejí v mnoha krámcích. Výběr zboží byl opravdu velký,
od pekáčů a forem na pečení až po dekorativní kerami-
ku. Hospodyňky nakupovaly, Magdalena Dobromila
Rettigová by z nás měla radost.
Kdo byl na výletě, může se těšit vzpomínkami na krás-
nou výstavu, vydařený výlet, víc než dobře zvládnutou
organizaci celého zájezdu a pohodovou atmosféru
nejen přes den, ale i večery při společném posezení.
Zprávy o vyhlášení prohibice v naší vlasti nám sice
dělaly starosti, ale v kraji vína a navíc daleko od domo-
va, neovlivnily nijak zásadně průběh celé akce. 

Vaše Alča Bromová

Seminář sebeobrany - naučte se bránit
mezi světové špičky v oboru
sebeobrany a je zárukou kvalit-
ní výuky. Stano se zúčastnil 11
bojových misí Cizinecké legie
a v legii působil také jako šéf
instruktor elitní zásahové jed-
notky. Má nejenom vynikající
znalosti teorie, ale především bohaté zkušenosti
s aplikací sebeobranných technik a taktiky v bojové
praxi. Bližší informace o semináři naleznete na
www.karate-litomysl.cz.

Václav Andrle, oddíl Karatedo

Oddíl Karate-do Litomyšl pořá-
dá v sobotu 8. 12. 2012 seminář
sebeobrany beze zbraně
a s teleskopickým obuškem
pro širokou veřejnost. Seminář
povede zkušený instruktor
civilní a profesní sebeobrany

Stano Gazdík. Seminář se bude konat v hale TJ Jiskra
vedle zimního stadionu a je vhodný jak pro naprosté
začátečníky, kteří se chtějí naučit bránit, tak
i pro zkušenější zájemce, kteří se chtějí zdokonalit
a naučit nové techniky. Instruktor Stano Gazdík patří

PLACENÁ INZERCE

Pochod rytíře Toulovce 
s rekordní účastí

Přesně 814 – to byl za posledních 11 let rekordní počet zaregistrovaných účastní-
ků tradičního Pochodu rytíře Toulovce. Ten se jako vždy konal poslední zářijovou
sobotu v nádherném prostředí budislavských skal a v areálu turistické chaty TJ
Jiskra Litomyšl ve Vranicích.
Nádherné slunečné podzimní počasí sem přilákalo milovníky turistiky z Litomyšle,
okolí i ze vzdálenějších míst. Na registračních lístcích se v kolonce místo pobytu
objevilo – Brno, Praha, Liberec, Budějovice, Hlinsko, Pardubice - tito účastníci
pravděpodobně na start do Vranic přijeli po doporučení svých příbuzných nebo
známých s očekáváním příjemné procházky kouzelnou přírodou. A určitě nikdo
nelitoval. Osmikilometrová procházka vhodná hlavně pro rodiny s malými dětmi
a starší účastníky, šestnáctikilometrová trasa pro větší děti a zdatnější turisty
nebo třicetikilometrová trasa pochodu pro opravdové turisty.
V kočárku nebo v krosničkách na zádech svých rodičů svůj první pochod absolvo-
vala Luisa Hájková, Viktorka Šustrová a Mireček Zerzán (rok narozeni 2012). Nao-
pak k nejstarším účastníkům patřila paní Vlachová, pani Zoubková a pan Kučera,
kteří vyrazili s turistickými holemi a s velkým elánem a s ještě větším nadšením
dorazili do cíle, kde na všechny čekal rytíř Toulovec a odměňoval – medailí, pamět-
ním listem a dětem navíc věnoval část svého budislavského pokladu – zlatou čoko-
ládovou minci.
Zpestřením letošního ročníku byla zajímavá výstava hub nasbíraných v okolí
konání pochodu a houbový guláš. Při velké nabídce dalšího občerstvení se mno-
hým účastníkům ze sluncem ozářeného prostoru před ubytovnou domů ani
nechtělo.
Jestli vás lákají Toulovcovy maštale, Městské maštale, Dudychova jeskyně, Pivnic-
ká rokle, Voletínská studánka, Polanka, Panský rybník, Panský stůl, Cikánka nebo
Kostelíček, lesy, potůčky a romantická zákoutí – jste znovu zváni: další ročník
Pochodu rytíře Toulovce se uskuteční poslední zářijovou sobotu roku 2013 tzn.
28.září.                                                           Za Klub turistů Litomyšl Dana Kmošková

Inzerujte v Lilii!
ceník na www.litomysl.cz

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete:
• Kontejnerů na tříděný odpad v Litomyšli přibývá
• Bramboriáda 
• Technické vzdělávání v Litomyšli trvá v nezměněné

podobě 
• Rating MSP využívají i nepodnikající fyzické osoby
• Používáme plynové spotřebiče 
• Šikana? To není náš problém!
• Zámecká opět sbírá
• Pět desítek prvňáčků navštívilo bazén
• Používáme plynové spotřebiče
• Centrum pro zdravotně postižené Pardubického

kraje nabízí kurzy plavání a práce s počítačem

co se do Lilie nevešlo



22



23

Dne 22. 9. 2012 v České Třebové na Pařezáku skončil
šestým kolem druhý ročník Regionálního turnaje
v rybolovu. V tomto závěrečném  kole jsme vybojovali
II. místo. První kolo pořádala naše organizace
na Mendryce  12. května.  Letošní  klání bylo mnohem
náročnější než to loňské. Počet soutěžících se také
zvýšil z původních 3 na 7 organizací, které pochopitel-
ně vyslaly ty svoje nejlepší závodníky.  V tomto roční-
ku RT se tedy zúčastnila družstva z těchto okolních
rybářských organizací. Uvedené pořadí je dle celkově
dosažených vítězných bodů. 
1. Polička, 2. Jimramov, 3. Lanškroun, 4. Litomyšl, 5.
Svitavy, 6. Česká Třebová a 7. Vysoké Mýto. Trochu
mne mrzelo, když MO Vysoké Mýto po třetím kole
z časových důvodů svoji účast vzdala. Nicméně smysl
tohoto turnaje byl, jako loni beze zbytku naplněn.
Došlo k poznání nových přátel, nových rybářských
revírů a v neposlední řadě k rozvoji a upevnění vztahů
mezi jednotlivými rybářskými organizacemi. Každý
ze soutěžících si odvážel kromě hezkých zážitků

Regionální turnaj v rybolovu – druhý ročník
i pohár nebo medaili a plno hezkých cen od sponzorů. 
Touto cestou chci upřímně poděkovat za finanční pod-
poru Městu Litomyšl, panu Lorencovi, majiteli H.R.G.
Litomyšl. Za věcné dary také děkuji Saint Gobain
Adfors CZ Litomyšl a Rybářství Litomyšl.

Moje velké poděkování patří také všem příznivcům
a podporovatelům tohoto turnaje. Za obětavost,
za jejich čas a dobrou reprezentaci děkuji všem zúčast-
něným soutěžícím z naší místní organizace.  Petrům
Jandíkovi a Rosypalovi, Mirkům Říhákovi a Novákovi,
Jirkům Jakubcovi a Daňsovi, Lukáši Vajrauchovi
a Vašku Vavřínovi ml.
Za pomoc při organizaci a přípravu pohoštění
pro zúčastněné děkuji  Zdeňkovi Kmoškovi, Zdeňkovi
Laštovicovi a Josefu Pěčkovi.
Od našeho posledního setkání neuběhl ještě ani měsíc
a už se ozvali noví i Ti starší přátelé, že se už nemohou
dočkat příštího ročníku a z toho mám velkou radost.
Moc mne těší, když mi volají další organizace s tím, že
by se do Regionálního turnaje rády přihlásily.
Podrobnosti a fotogalerie je na našem webu:
www.crsmo-litomysl.wbs.cz

Text a foto Jaroslav Bryška

hlavní organizátor a autor projektu

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

a reprezentantka ČR na Olympijských hrách v Londýně
Eliška Klučinová. Patroni se osobně účastní vybraných
regionálních kol a červnového finále v Praze.
Kinderiáda je nejdéle trvající atletickou soutěží
pro žáky prvního stupně ZŠ, za čtrnáctiletou existenci
se jí zúčastnilo téměř 40 000 dětí a v letošním ročníku
se do ní zapojí dalších čtyři tisíce mladých sportovců.
Soutěž letos opět navštíví všech 14 krajů České repub-
liky a vyvrcholí pražským celorepublikovým finále
v červnu příštího roku.
Více informací o Kinderiádě najdete na www.kinderia-
da.cz. Monika Dvorská, foto František Renza

V pořadí čtvrté regionální kolo 15. ročníku atletic-
ké Kinderiády proběhlo ve středu 17. října na měst-
ském stadionu Černá hora v Litomyšli. O postup
do pražského finále soupeřilo na tři sta žáků
a žákyň z 32 základních škol Pardubického kraje.
S velkým náskokem zvítězila ZŠ Benešovo náměstí
z Pardubic, které se v Kinderiádě tradičně velmi
daří. Druhá příčka patří rovněž pardubickému týmu
ZŠ Npor. Eliáše. Na bronzový stupínek si po celko-
vém součtu bodů stoupli atleti ZŠ Zámecké z Lito-
myšle. Do pražského finále, které se bude konat
v červnu příštího roku, postupuje také ZŠ Habrma-
nova z České Třebové. Z postupu se družstvo může
radovat díky tomu, že vítězná ZŠ Benešova se finá-
le účastnila v minulém ročníku a podle pravidel
Kinderiády do něj letos postoupit nemůže. Postu-
pující školy budou ve finále bojovat nejen o celko-
vé vítězství v soutěži, ale i o finanční příspěvek
v celkové hodnotě 300 000 Kč, který do soutěže
věnuje společnost Ferrero. 
Žáci a žákyně druhých až pátých tříd se na Kinderiádě
utkávají v běhu na 60 m, hodu plným a kriketovým
míčem, skoku dalekém, skoku z místa a v závěrečné
štafetě družstev. Líheň talentovaných sportovců peč-
livě sledují patroni Kinderiády. Spolu s Tomášem Dvo-
řákem se patronátu letos poprvé ujala také
dvojnásobná držitelka českého rekordu v sedmiboji

Úspěch na Kinderiádě v Litomyšli
slavili žáci z Pardubic

Skončily volby, začalo 10. kolo 
Litomyšlského poháru ve Stiga hokeji

Ve stejnou minutu, kdy skončily volby, začalo 10. kolo
Litomyšlského poháru ve stolním táhlovém hokeji
Stiga. Nejdříve společné foto v nových dresech a pak
už bylo 13 účastníků rozděleno do 2 základních sku-
pin. Na tuto tradiční loterii, kdy se chyby neodpouště-
jí, tentokrát tvrdě doplatil Tomáš Halama –
ze žebříčkové 3. příčky spadl až na 5. místo a čekala ho
skupina útěchy. Své 3. čtvrtfinále při 3. účasti naopak
zaslouženě získal Ladislav Cafourek. Z této části tur-
naje opět postoupili favorité, jen Zdeněk Lopaur ztra-
til 1 zápas s Jiřím Junkem. V semifinále Patrik Petr
porazil Lopyho 3:0, ale Robert Jež potřeboval k vyřaze-
ní Michala Boštíka všech 5 zápasů. Ve finále Patrik
nezaváhal, 3. příčku vybojoval Michal vítězstvím 3:1,
skupinu o 5. místo šťastně vyhrál Jindřich Petr, skupi-
nu o 9. místo s přehledem Tomáš. Průběžné pořadí:
1. Patrik Petr (THC Stiga Elites) 360b., 2. Robert Jež
(THC Stiga Svitavy 93) 300, 3. Michal Boštík 277, 4.
Zdeněk Lopaur 255, 5. Jindřich Petr 176, 6. Tomáš
Halama 138, 7. Jiří Junek 118, 8. Barbora Petrová 84,
9. Dominik Kubík 79, 10. Josef Malý 66 (všichni Stiga
HC Benátky) a dalších 11 účastníků. 11. kolo se usku-

teční v sobotu 17. 11. od 14 hod. opět v DDM Litomyšl
– všichni jste srdečně zváni. V sobotu 23. 10. hrajeme
o další body v Českém poháru 2012/2013 – tentokrát
v Letovicích, kde turnaj pořádá klub THC Stiga Svitavy
93. Protože to je po Litomyšli nejbližší turnaj seriálu,
předpokládáme vysokou účast hráčů našeho klubu
a našeho regionu vůbec. Nenechte si to ujít!

Text a foto Jindřich Petr
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Patnáctiletá litomyšlská dálková plavkyně Lucka Kur-
ková v Českém poháru absolvovala 14 závodů, na kte-
rých celkem uplavala 148 km. Vrcholem dálkoplavecké
sezóny bylo Mistrovství České republiky na 20 km,
které se konalo v Lipně nad Vltavou. Lucka plavala
od začátku v 8-členné skupince, od které se spolu se
svou o rok starší soupeřkou Pavlínou Kubátovou
v polovině závodu odtrhla. Před nimi plavaly jen české
reprezentantky Silva Rybářová, Lenka Štěrbová
a Magda Okurková. V posledním dvoukilometrovém
kole ještě Lucka plavala s Pavlínou. Asi 400 metrů před
cílem se však ukázalo, že starší kolegyně má více síly
na cílový sprint a tak Lucka obsadila krásné 2. místo
v kategorii mladších dorostenek na mistrovské 20 km
trati v úžasném čase 5 hod. 11 min. 
Pro Lucku byla letošní plavecká sezóna skvělá. Obsadi-
la totiž v Českém poháru 1. místo v mladších dorosten-
kách a v ženách nádherné 4. místo. 
Lucka si v září zaplavala i 24 hodinovou štafetu
ve venkovním 50-timetrovém bazénu v Jaroměři. Byla
členkou 6-tičlenné smíšené štafety, která se celou
dobu (od 10.00 hod. v sobotu do 10.00 v neděli) závo-

Dálková plavkyně Lucka Kurková skončila
4. v celkovém pořadí Českém poháru 

du střídala po 20 minutách přes den a po 40 minutách
v noci. Zpočátku to vypadalo, že se jim podaří překo-
nat rekord (106,5 km), ale jelikož byla v noci zima
(teploměr ukazoval 4°C), tak se tempo malinko zpo-
malilo a jejich počet uplavaných kilometrů se zastavil
na 105,2 km. I tak se ale stali vítězi a druhou štafetu
z Plzně za sebou nechali o 7,3 km.

-red-, foto Jiří Kuřina

teamu poděkoval všem, kdo nás především materiálně
podpořili v našem (zatím) amatérském závodění
v uplynulé sezóně a doufám, že nám zůstanou naklo-
něni svoji přízní i v příštím roce, kdy nás čeká obhajo-
ba letošního titulu. A to bude možná mnohem
složitější jak jeho letošní získání a bez kvalitního tea-
mového zázemí v jakémkoli směru, takřka nemožné.
Také bych rád poděkoval našim rodinám, partnerkám
a partnerům, kamarádům, kamarádkám a mnoha
našim fanouškům. Bez vás by to taky nešlo a nepůjde
ani v budoucnu. 
Pro naše případné fanoušky a sponzory jsme vytvořili
teamovou webovou prezentaci na adrese www.wozem-
bouch.cz, kde si s námi můžete i popovídat. Budeme
se na vás těšit.         Za W.O.T. – Vašek Pechy Pechanec

foto www.shockcup.cz

Poslední závod letošního ročníku mistrovství České
republiky v offroad tech trialu SHOCK CUP 2012 hostil
severomoravský Javorník. Litomyšlský Wozembouch
offroad team letos nasadil 5 posádek ve dvou extra tří-
dách a 2 posádky ve volných třídách. Naše posádka
v extra třídě O2 Jan Linek – Václav Pechanec přijela
na závodiště jako lídr celkového pořadí po 4 závodech.
Kluci samozřejmě chtěli svoje dosavadní pořadí udržet
a potvrdit letošní formu svoji i vozu Suzuki Samurai
Long EVO RACE a dotáhnout vše do vítězného konce.
Závodiště v Horních Hošticích se nevyznačuje extrém-
ním terénem s prudkými stoupáními. Přesto se pořada-
telům podařilo připravit pro extra třídy technicky
náročné sekce, ve kterých nechybělo ani pověstné hoš-
tické bláto. Že to nebudou mít posádky v extra třídách
lehké, se posádky přesvědčily hned v prvních sekcích.
Závodní sekce se postupem času a průjezdem vozidel
měnily v bahnité tůně, a tak nebyla v průběhu závodu
nouze o vyprošťování vozidel z bahnitých pastí.
V extra třídě O2 byla situace na prvních třech místech
velice vyrovnaná. Každá z prvních třech posádek prů-
běžného pořadí před posledním závodem mohla
dosáhnout na celkově první místo. Po velmi dramatic-
kém průběhu závodu v této třídě nakonec vyhráli Jan
Linek s Václavem Pechancem z W.O.T. a získali tak
i titul Mistrů České republiky v této třídě. Tento
pověstný „double“ si kluci na stupních vítězů pořádně
užili a své soupeře zahnali sprškou bublinek daleko
od stupňů vítězů.
Rád bych na tomto místě jménem našeho 35 členného

Wozembouch Mistry ČR 2012

• ZAHAJUJEME NOVÝ ROČNÍK BOWLINGOVÉ LIGY
(přihlášky na baru nebo na tel. 777 65 65 84).

• POLEDNÍ MENU
• VÝTEČNÁ KUCHYNĚ (minutky, pizza,...)
• PRAVIDELNÉ VÍKENDOVÉ AKCE

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

Stiga-hokej - sál DDM

So 17. 11. 2012 od 14.00 11. kolo Litomyšlského
poháru 2012 v DDM Litomyšl
každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga
v DDM Litomyšl
Herna stolního tenisu v hale TJ Jiskra vedle

zimního stadionu

Ne 11. 11. Krajská soutěž muži Litomyšl B –
Řetová od 9 hodin a Litomyšl B – Ústí n. O. D
od 13.30 hodin
So 17. 11. Regionální soutěž dospělí Litomyšl D
– Borová D od 9 hodin a Litomyšl D – Borová C
od 12 hodin
So 24.11. Divize muži Litomyšl A – Skol Chru-
dim B od 9 hodin a Litomyšl A – Linea Chrudim
C od 13.30 hodin
So 1.12. Divize muži Litomyšl A – Ústí n. O. B
od 9 hodin a Litomyšl A – Choceň C od 13.30
hodin
So 1.12. Regionální přebor dospělí Litomyšl C –
Polička A od 9 hodin a Litomyšl C – Polička B
od 12 hodin 
Městský bazén

Út 27.11. O pohár městského bazénu v Litomyš-
li - soutěž pro litomyšlské školy.
Od 1.12. do 17.12. Nejrychlejší plavec Litomyšl-
ska II. - soutěž v plavání na 50 m
Ne 2.12. od 16.00 do 18.00 Čertovská neděle -
nedělní pekelné odpoledne v bazénu
Více na www.mslit.cz
www.litomysl.cz/bazen
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.
Jízdárna-Hřebčín Suchá

So 10.11. od 13.00 Veřejný jezdecký trénink
a hobby soutěže - pony, 70 - 110 cm (jezdecká
hala)
So 17.11. od 13.00  Drezurní veřejný trénink -
Z - L + pony
So 24.11. od 13.00  Veřejný jezdecký trénink
a hobby soutěže - pony, 70 - 110 cm (jezdecká
hala)
So 1.12. od 11.00 Mikulášský rej v maskách - JZ,
40 - 80 cm (jezdecká hala)
www.stajmanon.cz
Městský stadion Černá hora

So 10.11. od 14.00  Jiskra Litomyšl vs. FK Pře-
louč - mistrovské utkání Krajského přeboru
dospělých ve fotbale

Kam za sportem

Pronajmu moderně
vybavený byt 2+kk

na ulici Z. Kopala, vestavěné spotřebiče, vana, včetně zařízení
(skříně, sedací souprava, manželská postel, atd.). Byt má 

vlastní vytápění (plynový kotel) a sklep. Součástí bytu je lodžie. 
K pronájmu ihned.  Nájemné 7.000,- Kč. Tel. 602 565 885

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
sobota 1. 12. 2012 8 - 12 a 13 -16 hod.

případně do vyprodání 

Cena:  35,– Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 39 Kč/kg
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.

Informace na tel. čísle:
461 615 173,  608 111 741, 777 006 433
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Stolní tenisté
nikde nechybí!
V říjnu začala nová sezóna stolního tenisu, proto také
litomyšlská družstva poprvé vstoupila ve svých soutě-
žích za zelené stoly. Nikde v kraji a v regionu Svitavy
litomyšlští hráči a hráčky nechybí. Mnohým ale může
chybět účast mužského družstva v třetiligové soutěži.
Ta je již od června letošního roku minulostí, vedení
oddílu se dohodlo s hráči na výměně ligové soutěže
za divizní. Hlavním důvodem byla hráčská ztráta, kdy
Jarda Špinar oznámil z pracovních důvodů roční
pauzu a Jirka Táborský odešel na rok zkusit 2. ligu
do Holic. Zbytek hráčů v Litomyšli zůstal (Křepelka,
Šesták, Dostál) a po doplnění startuje v sezóně
2012/2013 v divizní soutěži. Tým vstoupil prvním
utkáním s Moravskou Třebovou do soutěže úspěšně.
Zaznamenal vítězství 10 – 5 a zahájil tak cestu
za cílem, kterým je účast v play off o vítězství v diviz-
ní soutěži. V krajské soutěži startuje 
B družstvo mužů a jako tradiční účastník této skupiny
začínalo v Sedleci. Utkání skončilo remízou 9 – 9, ale
do příštích utkání je vše samozřejmě otevřené. Očeká-
vá se totiž, že sestava se bude tzv. točit, vystřídá se
více hráčů. Kolektiv béčka se bude snažit o udržení
v soutěži, ve velmi silné a zkušené konkurenci soupe-
řů se bude snažit o zisk pozice blízko středu tabulky.
Pokud to půjde, chce se družstvo vyhnout play out
o sestup ze soutěže. V regionálních soutěžích Svitav-
ska bude v sezóně startovat dvojice týmů, céčko
v regionálním přeboru a déčko v regionální soutěži.
Vítězně do přeboru vstoupilo C družstvo, a to vítěz-
stvím 10 – 6 nad 
Morašicemi A. Déčko se muselo sklonit v soutěži před
Morašicemi B. Prohrálo 8 – 10, ale k zisku remízy mělo
hodně blízko.
Soutěže pokračují v listopadu a věřme, že po zhodno-
cení tohoto období budou litomyšlská družstva stol-
ních tenistů spokojená alespoň jako po úvodních
duelech svých soutěží nebo ještě více.

Karel Štarman, předseda oddílu

Volejbalový klub 
vychovává reprezentanty
Eva Beránková, Marek Šulc, Eliška Kopecká. Odcho-
vanci Volejbalového klubu Litomyšl.
Co je spojuje? Od útlého věku se věnují v našem městě
volejbalu a v současné době jsou v kádru mládežnic-
kých reprezentací České republiky.
Eva Beránková působí dnes již v prestižním VK KP Brno
a svým talentem i tréninkovou pílí se řadí k velkým
nadějím české odbíjené. Marek Šulc měl letos úspěšný
rok, díky zisku zlaté, stříbrné a bronzové medaile
z republikových šampionátů a Českého poháru žáků.
Pokud nesleví ze své pracovitosti, mohl by se, dle slov
reprezentačních trenérů, stát oporou kadetské repre-
zentace ČR v evropských soutěžích. Eliška Kopecká
sice, kvůli zranění nohy, z užšího výběru vypadla, ale
díky výborným fyzickým parametrům a předpokladům
ke zlepšování, zůstává v širším kádru „lvíčat“.
Pro naše mládežnické trenéry je to jednak ocenění
jejich práce, ale také potvrzení správnosti nastoupené
cesty.                   Břetislav Fiala, předseda VK Litomyšl

Městský bazén, tel.461 315 011
U Plovárny, Litomyšl, 570 01

Info o otevírací době na www.mslit.cz/bazen.php
nebo na tel. 461 315 011.
Plavecká škola Ráček Litomyšl, tel. 461 315 011
a 606 051 995:
Út 16.00-17.00 Plavání pro dospělé (plavci
i neplavci) - 18 let a více
Út 17.00-18.00  Ráčci - kurz pro nejmenší děti
od 3-6 let
Út 18.15-19.15:
Zdokonalovací přípravka I. - pro děti 6-8 let
Zdokonalovací přípravka II. - pro děti 8-10 let
Zdokonalovací přípravka a kondiční plavání -
pro děti 10-15 let
Pravidelná cvičení a kurzy plavání:
•Po 8.00 - 10.00 Kurzy plavání pro kojence a bato-
lata - objednávky na tel.: 461 315 011, ve spoluprá-
ci s Kajmánkem
•Út 16.00-17.00  Kurzy plavání pro těhotné,
pro rodiče s dětmi od 3-6 let - více info na tel. 737
389 797, www.kajmanek.cz, ve spolupráci plavec-
ké školy Ráček
•Út 19.30  Aquarobic s Jarmilou Souškovou - více
info na tel. 606 415 698, www.bazenlitomysl.cz
•Pá 8.00-10.00  Kurzy plavání pro kojence a bato-
lata - objednávky na tel. 737 389 797, www.kajma-
nek.cz, ve spolupráci plavecké školy Ráček
•Pá 10.00-11.00 Cvičení ve vodě pro seniory - více
info na tel. 606 051 995, ve spolupráci plavecké
školy Ráček a Kajmánek
•Pá 8.00 - 10.00 Kurzy plavání pro kojence a bato-
lata - objednávky na tel.: 737 389 797, www.kaj-
manek.cz
•více na: www.mslit.cz, www.litomysl.cz/bazen

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/

Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
HODINOVÉ LEKCE, 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 
Ne 10.00, 18.00 
•www.stratilek.cz

FIT-LINE Lucie Jandíková

ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
Rozvrh lekcí platný od 1. 9. 2012
FITCENTRUM FILA U PLOVÁRNY 1130 („na zimáku“)
Rezervace a rozpis všech lekcí v rezervačním
systému na www.jandikova.cz
•K2 HIKING
Po 16.30, 18.00, 19.30
Út 16.30 (dříve narození), 18.00, 19.30
St 18.00 (SOFT – lekce v mírnějším tempu), 19.30
Čt 18.00, 19.30, Pá 18.00, Ne 18.30

•JUMPING
Po 18.00 (SOFT – lekce v mírnějším tempu)
St 19.30, Pá 18.00
•JUMPING PRO DĚTI – formou kurzu
Út 16.30 (10 -15let), Čt 15.15 (5 – 9let)
•ZUMBA
Čt 16.30 (lichý týden), 19.30 (sudý týden)
•ZUMBATOMIC – formou kurzu
Po 15.15 (4 – 8let), St 15.15 (9 -14let)
•MIX PRO ŽENY - St 16.30 
•FLOWIN - Út 19.30, St 18.00
•AEROBIK „OBRÁCENĚ“ - Po 19.30
•JÓGA – bez rezervací - Po 8.30, Čt 18.00
Informace: 608 834 129 (Petra Bálská)

Tělocvična II. ZŠ v Litomyšli U Školek

Rozvrh lekcí platný od 19. 9. 2012
•BODYLATES - St 19.00
Informace: 608 229 159
•PILATES - Čt 17.45 - 18.45
ke cvičení je třeba pouze podložka a ručník, cvičí
se bez obuvi
Kontakt: Jana Voleská, tel. 777 118 220

Sauna Litomyšl, tel. 777 947718
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
Po, Út, So, Ne  individuální rezervace
více info na tel. 777 947 718

Cvičební sál Veselka

Samurai klub bojových umění a sportů 
tel. 776 88 77 19
•Karate Po 17.00-18.00, Pá 17.00-18.30  
•Fitbox Po, Čt 18.00-19.00 - tel. 776 887 719
•Zumba Po 19.00-20.00  
•Jóga Út 18.00-19.00 - tel. 608 834 129
•Sportovní příprava pro malé děti - zaměřeno
na bojová umění Po, St 16.00-17.00  
•Aikido St 17.00-18.30  
•Kickbox St 19.00-20.00, Pá 18.30 - 19.30 
Ostatní info na tel. 775 998 869
•Vasrmánek od 11.9. každé úterý - pohyb s dětmi
pro jejich zdraví a pro zábavu Vás, rodičů:
9.00- 9.50  Koumáci (1-2 roky)

10.00-10.50 Likvidátoři (2-3 roky)
16.00-16.50 Puberťáci (3-4 roky) a rozumbradové
(4-5 let)
více na www.vasrmanek.cz, tel. 777 113 173

Krytý zimní stadion,tel. 461 612 179
Veřejné bruslení:
každou sobotu a neděli od 13.30-15.30.
více na www.hclitomysl.cz

Sokolovna, tel. 608 615 747 a 732 962 686
Pravidelná cvičení 2012/2013:
Po 16.00-17.00 Rodiče a děti
Po 17.30-18.30 Mladší žactvo
Út 18.00-19.00 Zumba
St 17.00-18.00 Predškoláci
St 18.00-19.00 Gymnastika
Čt 18.00-19.00 Zdravotní cvičení
Čt 19.00-20.00 Aerobik

Sport, cvičení

Truhlářská společnost Ravenala a. s.

PŘIJME TRUHLÁŘE.
Požadujeme: • praxi v oboru truhlář 
(nábytkář) • časová flexibilita • znalost CNC
strojů výhodou
Nabízíme: • provozovna vybavena CNC 
technologií • mladý kolektiv • zázemí stabilní 
a prosperující firmy • profesní růst 

Suchá Lhota 10, Litomyšl • info@ravenala.cz 
Tel. 461 616 656, 604 272 274
www.ravenala.cz
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Městský bazén Litomyšl informuje
Litomyšlský krytý bazén začátkem listopadu slaví již
2. narozeniny. Zdá se, že už „odložil plenky“ a stal se
místem, kam návštěvníci chodí rádi. Snažíme se,
abyste se u nás cítili dobře a rádi se sem navraceli.
Úctyhodný počet návštěvníků (přes 127 tisíc) za tuto
dobu vypovídá o tom, že k nám přicházejí nejen lidé
z Litomyšle, pro které byl bazén postaven především,
ale též hosté z blízkého i vzdálenějšího okolí. A to nás
velmi těší. Rádi bychom si udrželi dobré jméno i nadá-
le.
Nezastíráme, že se občas potýkáme i s různými problé-
my. Na počátku to byla především kluzká podlaha.
Tento problém se zčásti vyřešil rohožemi, ale stále
platí dbát na opatrnost a nebezpečí uklouznutí hlavně
u malých neposedných dětí. Vhodné je i použití čisté
gumové obuvi určené jen k těmto účelům (tzv. žabky
apod.). Též bychom rádi zmínili problém povinného
sprchování bez plavek. Bazénová voda musí být neu-

stále dezinfikována volným chlórem, který ve vodě
nezapáchá, nedráždí, nemá ani další nepříjemné účin-
ky. Teprve po reakci s organickými nečistotami obsa-
hující dusík (pot, močovina...), které do vody vnášejí
koupající se návštěvníci, vzniká vázaný chór. Ten je
přísně kontrolován pravidelnými odběry vzorků.
S vázaným chlórem lze úspěšně bojovat pouze důsled-
ným dodržováním hygieny návštěvníků. Před vstupem
do bazénu a po každém použití WC je tedy návštěvník
povinen se důkladně osprchovat bez plavek a použít
při tom mýdlo.
Abyste se v našem bazénu cítili stále příjemně, je
dodržování základních hygienických návyků nejen
samozřejmostí, ale i nezbytnou nutností. Bereme
v úvahu i stížnosti, že je do dámských sprch vidět. Je
zde k dispozici celkem 8 sprch, 7 z nich je „bezpeč-
ných“, pouze do jedné je při zapomenutých otevře-
ných dveřích vidět. Všichni jsme si vědomi toho, že

Hubertovská jízda 2012
V sobotu 20. října se za krásného slunečného a teplé-
ho počasí uskutečnil další ročník Hubertovské jízdy –
tradičního symbolického zakončení cyklistické sezó-
ny. Tuto akci pořádá již mnoho let Cyklo Stratílek Sport
klub pro všechny zájemce o pohodovou nenáročnou
vyjížďku s přáteli, zakončenou odpoledním společným
posezením s bohatým občerstvením. Letos trasa vedla

krásným prostředím na východ od Litomyšle – převáž-
ně lesními úseky za obcí Strakov směrem na Semanín.
Odtud byl také odstartován tzv. hon na lišku – příleži-
tost pro ambicióznější cyklisty poměřit své síly
v malém závodě, při kterém smečka cyklistů pronásle-
duje 2 minutovým náskokem obdařenou „lišku“, kte-
rou již několik let představuje úspěšný závodník
a mistr republiky Jiří Boštík. Letos se nikomu nepoda-
řilo „lišku“ až do cíle dostihnout, přestože se její
náskok ztenčoval. Nikomu to však nevadilo a do cíle
v litomyšlské restauraci Veselka přijeli všichni účast-
níci ve výborné náladě, kterou ještě podpořilo skvělé
pohoštění v mysliveckém stylu. Zábava pak pokračo-
vala plynule až do večerních hodin. Kdo jel, určitě
nelitoval, kdo letos vynechal či o akci nevěděl, je
srdečně zván na příští ročník. 
Jiří Boštík dorazil do cíle s časem 39:03, nejvíce se mu
přiblížili cyklisté z oddílu Cyklo Stratílek sport klub,
jen o pár setin jim unikl. Antonín Hurych 39:42, Lukáš
Kopecký 39:43 a Jan Lněnička 46:58.

Lukáš Kopecký a Veronika Stratílková

foto Matěj Samek

provoz krytého bazénu je nákladný a bez dotací města
nemožný. Snažíme se šetřit energiemi, je proto nutné
v podzimních a zimních měsících zakrývat a omezovat
přístup do výplavového bazénu. Zároveň je to však
služba, která je oblíbená a vyhledávaná i v zimě. Sna-
žíme se tedy dojít ke kompromisu a za přijatelného
počasí ho zpřístupňovat i v chladnějších dnech, nelze
to však po celou otevírací dobu. Prožili jsme nádherný
slunečný podzim, věříme, že studené nevlídné zimní
dny přijdete příjemně prožít do krytého bazénu v Lito-
myšli. Vaší přízně si vážíme a těšíme se na vaši návště-
vu.            Za Městský bazén Litomyšl Dagmar Marková
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Decimuž 2012 - Memoriál Huberta
Stratílka ml. – 30. ročník

Jako již tradičně byl poslední srpnový pátek v Litomyš-
li ve znamení sportu, patřil jubilejnímu 30. ročníku
triatlonu s názvem „Decimuž“. Letos bohužel prováze-
lo celý závod velice chladné počasí s deštěm, což ale
překvapivě neodradilo sportovce, kterých se zúčastnil
rekordní počet. Celkem se v deštivém pátečním odpo-
ledni postavilo na start úctyhodných 120 závodníků
a závodnic, kteří se nenechali odradit špatnými pově-
trnostními podmínkami a toužili změřit své síly mezi
sebou i překonat nepřízeň počasí. Mezi převahou
mužů v různých věkových kategoriích bylo i několik
žen a také dětí. Spektrum účastníků bylo velice široké,
od nejmenších borců po veterány nad 60 let. Je to
i díky příjemným parametrům, které jsou zvládnutelné
téměř pro každého –  400m plavání, 18km kolo, 4,3km
běh. Z toho vyplývá i název Decimuž, jako desetina
dlouhého triatlonu. Díky mnohaleté tradici, krásnému
prostředí litomyšlské plovárny, běžeckému areálu
Černá hora a zajímavé cyklistické části v blízkém okolí
Litomyšle se stává tento závod rok od roku populárněj-
ším. K tomu přispívá v neposlední řadě i slavnostní
odměňování vítězů diplomy a hodnotnými cenami
a následné přátelské posezení s občerstvením ve spor-
tovnímu areálu za sokolovnou. Svůj nemalý podíl
na úspěchu celé akce mají také pořadatelé z Domu
sportu Stratílek, členové Cyklo Stratílek Sport Klubu
a další litomyšlští přátelé sportu, kteří pomáhají
s organizací celé akce. Toto vše přitahuje čím dále více
startujících, což dělá všem organizátorům velkou
radost a je motivací pro udržení tradice a přípravu dal-
ších ročníků. 
První dvě místa v celkovém pořadí se stala kořistí
závodníků z LABE TRI CLUBu Hradec Králové- vítězem
se stal Tomáš Kořínek s časem 00:56:21.3, druhý skon-
čil Pavel Münster s časem 00:56:30.3 Třetí místo vybo-
joval Josef Doleček z oddílu Fort SMC Ústí nad Orlicí

časem 00:59:25.6. Kompletní výsledky, fotografie
a video ze závodu naleznete na www.stratilek.cz
K jubilejnímu ročníku patřila i dekorace těch závodní-
ků, kteří měli historicky nejvíce účastí. Ladislav Dvo-
řák a Josef Kvapil dosáhli na úctyhodných 29 startů,
Jiří Kopecký 19 startů, Jiří Holec 18 startů, Josef
Kulich 17 startů, Jaroslav Seidl a Přemysl Seidl 16 star-
tů a Marcel Dvořák 14 startů. 
Pro přehled uvádíme i nejúspěšnější závodníky v celé
historii závodu. Tři zlaté medaile během třiceti roční-
ků vybojovali Leoš Čižinský, Miroslav Hájek a Josef
Doleček. Dvě zlaté získali Hubert Stratílek ml., Pavel
Münster a Rudolf Logan.  
Všem velice gratulujeme a přejeme hodně dalších
úspěchů a účastí na dalších ročnících. Kdo jste si letos
nechal tento zajímavý podnik ujít, určitě si příští rok
udělejte čas, přijďte si zazávodit nebo se alespoň
zúčastnit jako divák či dobrovolný pořadatel a určitě
nebudete litovat. Již teď se na vás těšíme na startu
dalšího ročníku. 

Veronika Stratílková a Lukáš Kopecký

foto Jan Němec

Motokrosař Michek 
vybojoval v Německu
titul vicemistra světa
V seriálu Mistrovství světa kubatury MX3 se uskutečnil
poslední podnik v německém Teutshethalu. Na zdejší
trati si počínal skvěle i náš borec v barvách Orionu
Litomyšl týmu Martin Michek. Po velice taktické jízdě
bral nakonec třetí místo, ale co bylo rozhodující, tak
Martin se v celkové klasifikaci světového šampionátu
posunul na druhé místo, když titul získal Rakušan
Mathias Walkner. Po loňském bronzu se tedy Michek
o jednu příčku polepšil a mrzet nás může jen první
závod v Holandsku, kde jsme vyšli bodově naprázdno
a pak jsme tuto ztrátu museli velice tvrdě dohánět.
Péťa Bartoš se v MS také neztratil a odměnou mu patří
osmá celková pozice.

Plavecké soutěže měst se 
v Litomyšli zúčastnilo 252 plavců

Ve středu 3. října 2012 se Městský bazén Litomyšl
poprvé zapojil do Plavecké soutěže měst. V České
republice letos proběhl již 21. ročník této soutěže,
zaštítěné Českým olympijským výborem. Cílem je pře-
devším přivést k plavání a ke sportu a pohybu školní
mládež i širokou veřejnost.
Doplňkem soutěže byl plavecký vědomostní test, který
dobrovolníci mohli odeslat do 9. října 2012.
Litomyšl obsadila krásné 5. místo z 9 přihlášených
měst v kategorii do 20 tisíc obyvatel. Porazila tak
Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Roudnici nad
Labem a Skuteč. Prvního ročníku v Litomyšli se
zúčastnilo 252 plavců a město tak získalo celkem
3557 bodů. Plavalo se 100m volným způsobem.
O počtu bodů jednotlivců rozhodoval zaplavaný čas
a věk. Děti do 7 let a senioři nad 60 let byli bodováni
plným počtem bodů (28 b.) bez ohledu na změřený
čas. Soutěžilo se od 6.00 do 21.00 hodin v celé ČR.
Nejmladším účastníkem v Litomyšli se stal teprve 2,5
letý Maxim Jůza, nejstarší plavkyní p. B. Janecká (74
let) a plavcem p. Z. Marek (76 let). Nejlepšího výkonu
dosáhla 15 letá Lucie Kurková z II. ZŠ U Školek
s časem 1min 8s.Z 11 litomyšlských škol a školek se
zúčastnilo pouze 6. První školáky ráno přivítal osob-
ně p. starosta Michal Kortyš. Za I. ZŠ Zámecká závo-
dilo úctyhodných 50 plavců, za II.ZŠ U Školek 42
a za III.ZŠ T. G. Masaryka 16 závodníků. Z místních
středních škol měla největší zastoupení SPGŠ a VOŠP
(47 plavců) a Gymnázium A. Jiráska (25 studentů).

Velmi pěknou sportovní atmosféru vytvořili zástupci
Speciální ZŠ, kde plavalo 16 účastníků, včetně učitel-
ského doprovodu a p. ředitele. Soutěž proběhla
za podpory sponzorů.
Poděkování patří především Městským službám Lito-
myšl s.r.o., firmě Karex a.s., Kapitolu a.s. Za propaga-
ci soutěže v litomyšlském rozhlasu děkujeme
p. V. Šauerovi. Všem zúčastněným děkujeme za přízeň
a dosažený výsledek. Společně se nám podařilo touto
cestou zviditelnit naše město a zároveň učinit něco
pro zdraví. Věříme, že příští rok, opět první říjnovou
středu, dokážeme společně s vámi, příznivci plavání,
postoupit ještě o kousek výš.

Text a foto Lukáš Kmošek, ved. plavecké školy Ráček

Také České mistrovství vyvrcholilo v říjnu na trati
v moravské Dlouhé Loučce. Michek nakonec obhájil
v pohodě titul šampiona a v Dlouhé Loučce mu k tomu
stačilo třetí místo. Bartoš zde na blátivé dráze dvakrát
upadl a podnik nedokončil. Celkově měl ale v mistráku
dostatečný náskok, a proto se i on mohl při závěreč-
ném dekorování  radovat z titulu vicemistra republiky
v této hlavní objemové třídě. Motokrosové individuál-
ní tituly byly tak již letos rozdány, o posledním se roz-
hodlo ve Stříbře při soutěži družstev. Nakonec
po dramatickém průběhu jsme obsadili druhé místo,
tak jako loni, tentokrát ale v sestavě- Smola, Michek
a Bartoš. Z titulu se radují závodníci Osička týmu
ve složení- Neugebauer, Smitka, Čepelák.
Letošní sezóna je již tedy za námi, byla pro náš tým
Orion Litomyšl zase velice úspěšná, máme titul vice-
mistra světa, doma jsme ovládli prestižní třídu MX3
a jako tým jsme skončili druzí. Za dosažené výsledky
musím poděkovat našim jezdcům, majitelům týmu
a také partnerům, kteří nás při tomto snažení podpo-
rují.                              Za Orion Racing Team Petr Kovář, 
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Minikopaná
V pondělí 22. října se konalo poslední kolo minikopa-
né v tomto roce. Týmy SK Litomyšl a Fla Fla si udžely
i v tomto kole svoji neporazitelnost a jsou po právu
na čelních místech tabulky. Tokyjo pouze remizovalo
s T&T Trade a tak loňský mistr končí s deficitem 2 bodů
na třetím místě. Celou tabulku uzavírá bez jediného
vítězství či remízy mužstvo AMI. 
Občanské sdružení Minikopaná Litomyšl děkuje věr-
ným fanouškům a svým sponzorům za přízeň a opět se
ozve s výsledky litomyšlské ligy až na jaře. 
http://www.minikopana-litomysl.cz/
1. SK Litomyšl 27b, 2. FLA - FLA 27b, 3. Sokol Tokyjo
25b, 4. T&Trade 17b, 5. Taurus Trans 17b, 6. Slavoj
Ahoj 16b, 7. Sedliště 15b, 8. FC Smeták 14b, 9. POHODA
12b, 10. Rest. U Kolji 10b, 11. AC Dárečci 9b, 12. 1. FC
VP 8b, 13. VH Tržek 7b, 14. Combo 3b, 15. Gambrinus
2b, 16. SK AMI 0b.                                                Jiří Gult


