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Litomyšl si připomněla 70 let
od deportace Židů

Advent začal 
rozsvícením
vánočního stromu

V pondělí 3. prosince byla na Bernardce, v místě, kde
stávala šedesát let litomyšlská synagoga, osazena
pamětní stéla. Památník litomyšlských obětí holocau-
stu slavnostně odhalil velvyslanec státu Izrael Jeho
excelence Jaakov Levy. Vedle představitelů města sta-
rosty Michala Kortyše, místostarostů Radomila Kašpa-
ra a Vojtěcha Stříteského, emeritních starostů
Miroslava Brýdla a Jana Janečka se shromáždění
zúčastnili také předseda Pražské židovské obce Franti-
šek Bányai, rabín pražské Jeruzalémské synagogy
David Peter, ředitel Památníku Terezín Jan Munk
a vedoucí historického oddělení památníku v Terezíně
Vojtěch Blodig. Pietnímu aktu byli přítomni také man-
želé Eva a Milan Duškovi. Právě Eva Dušková, rozená

Freyová, je poslední přeživší z Litomyšlanů, které
nacisté odvlekli do koncentračních táborů. Vedle
města Litomyšl na vytvoření stély přispěla významně
také Židovská obec v Praze.
„Dnes je to právě 70 let, kdy o půl páté ráno vyjel z vla-
kového nádraží velký transport s našimi spoluobčany
a odvezl je do Pardubic, odkud byli deportováni
do koncentračního tábora Terezín. V dalších dnech
a měsících následovaly další transporty, až byla z Lito-
myšle odvezena více než stovka občanů, kteří se hlási-
li k Náboženské obci izraelitské v Litomyšli. Holocaust
a nacistické vyhlazovací lágry přežila pouhá desetina
z nich. Scházíme se v těchto dnech v Litomyšli na řadě
pietních akcí uctít jejich památku a připomenout
našemu městu i nám všem, že vzpomínka na ně je stále
živá a nikdy nebude zapomenuta,“ uvedl ve své řeči
místostarosta Vojtěch Stříteský.
„V těchto dnech si připomínáme jednu z nejsmutněj-
ších kapitol historie našeho města. V Litomyšli vedle
sebe, respektive spolu, žili po staletí a bez konfliktu
příslušníci několika národností, především Češi,
Němci a Židé. Druhá světová válka a nacisté učinili
tomuto společenství násilnou přítrž. Vše vyvrcholilo
v prvních prosincových dnech roku 1942 a následují-
cím období, kdy z Litomyšle bylo násilně deportováno
více než sto našich židovských spoluobčanů do Terezí-
na a následně do dalších vyhlazovacích táborů smrti,
především do Osvětimi. Z Litomyšle byla tak deporto-
vána celá komunita – mysleme na ni a její příslušníky,
hlavně jako na lidi, kteří měli docela běžné starosti,

milovali život a chtěli žít. Z našeho města zmizeli tak-
řka naráz nejen sousedé, spoluobčané, ale zejména
lidské bytosti. S Každým zemřelým a umučeným Židem
zmizelo i něco z nás samotných. Také proto říkám
s klasikem: Smrtí každého člověka je mne méně, neboť
jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej, komu zvoní
hrana. Zvoní tobě. V roce 70. výročí těchto událostí
odhalujeme v místě, kde dříve stávala synagoga,
pamětní stélu. Přejeme si, aby byla trvalou připomín-
kou litomyšlských obětí holocaustu, aby nejen naše
město, ale nikdo nemohl zapomenout na hrůzy nacis-
mu, války a každý byl připraven vždy hájit demokracii
a svobodu všech lidí bez rozdílu,“ uvedl starosta Lito-
myšle Michal Kortyš.                         > strana 6

Rozsvícením vánočního stromu před kostelem
Povýšení sv. Kříže na Šantově náměstí začal
v neděli 2. prosince litomyšlský advent. Slav-
nost provázel slovem místostarosta Litomyšle
Vojtěch Stříteský. Adventní a vánoční písně pod
vedením sbormistryně Lucie Kratochvílové
a za doprovodu ředitelky školy Markéty Hegero-
vé zpívaly dětské sbory Kvítek a Lilium ZUŠ Bed-
řicha Smetany.
„Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očeká-
ván a kdo již zároveň přichází jako vítěz, jako
král a osvoboditel, neboť advent z latinského
slova adventus znamená právě příchod a čtyři
svíce, které se na svícnu zapalují, symbolizují
čtyři neděle scházející do Štědrého dne, kdy se
o půlnoci v dalekém Betlémě narodil Ježíš,
o němž evangelista Jan napsal, že je tím, který
rozptyluje temnotu a strach, neboť on je světlo
světa. Advent je a může být pro každého z nás,
bez rozdílu vyznání časem radosti, ale přede-
vším také vhodnou příležitostí k pokornému
zamyšlení a naději. Myslím, že bychom si všich-
ni přáli, aby advent a Vánoce nespočívaly jen
v horečném pobíhání po supermarketech a shá-
nění dárku, ale aby se navrátily a oslovovaly nás
především jako velký duchovní svátek,“ uvedl
ve své řeči Vojtěch Stříteský. Za představitele
církví promluvil farář Českobratrské církve
evangelické Václav Hurt.
Své přání přednesl i starosta Litomyšle: „Chtěl
bych vám popřát hodně radosti a příjemné pro-
žití svátků a kupu volných dní, které nám letoš-
ní kalendář tak pěkně uspořádal a štědře
nadělil. Přeji vám, abyste strávili svátky se
svými nejbližšími ve zdraví, bez stresu a pokud
to půjde společně s dětmi, které Vánoce doká-
žou okořenit svým smíchem, radostí a upřím-
ností,“ řekl Michal Kortyš.
Poté již několik stovek lidí na zcela zaplněném
Šantově náměstí sledovalo, jak anděl předsta-
vovaný Vendulkou Brokešovou symbolicky roz-
svítil vánoční strom.
I v letošním roce jsou v Litomyšli tři vánoční
stromy, a to na autobusovém nádraží, na Smeta-
nově náměstí a právě pod proboštským koste-
lem.                                  -ps- foto František Renza

Litomyšl si sedmdesát let od deportace místní židovské
komunity do nacistických koncentračních táborů připomíná
již od konce listopadu. Ve čtvrtek 29. listopadu byl v kině
Sokol promítán film Expedice Židi, který s pamětníky nato-
čili žáci Základní školy Zámecká v Litomyšli. V sobotu 1. pro-
since byla odhalena výstava, na které se podíleli ředitel
Regionálního muzea v Litomyšli René Klimeš a ředitelka
Portmonea Marie Venclová. Vernisáž výstavy doprovodil
svými písněmi Vladimír Merta (na fotografii). Jeden z šesti
panelů výstavy však nepřežil ani první noc. Poté, co jej
neznámí vandalové poničili a polepili rasistickými nálepka-
mi s nacistickými hesly, musel být panel demontován.

Paní Eva Dušková, rozená Freyová u nově odhaleného památ-
níku. Památník, který tvoří kovová deska s průhlednými
texty, vznikl dle návrhu Antonína Dokoupila, architektky
Zdeňky Vydrové a grafika Jiřího Mělnického.
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otevřená radnice

Z rady města
RaM vyslovuje předběžný souhlas s bezplatným

umístěním výstavy „Proměny Litomyšle“ na pozemcích
města. Výstava je připravována Regionálním muzeem
v Litomyšli.

RaM doporučuje ve školním roce 2013/2014 otevřít
na každé základní škole v Litomyšli maximálně dvě
první třídy.

RaM pověřuje organizací voleb na prezidenta České
republiky ve dnech 11. 1. a 12. 1. 2013 v případě koná-
ní druhého kola voleb ve dnech 25. 1. a 26. 1. 2013,
tajemníka MěÚ Ing. Pulgreta, vedoucí správního
odboru M. Holasovou a vedoucího odboru vnitřní
správy a obrany Ing. Dvořáka.

RaM souhlasí s tím, aby část plakátovací plochy
v Osické ulici, která je blíže Smetanovu náměstí, byla
bezplatně k dispozici kandidátům volby prezidenta
republiky pro výlep volebních materiálů. Plocha bude
rozdělena od 26. 12. 2012 na 11 stejně velkých částí
(pokud dojde k menšímu počtu kandidátů, bude to včas
MSL oznámeno). Plochy budou označeny čísly 1-11,
která si kandidáti vylosují. Na jiné plakátovací plochy
nebudou smět být volební materiály vylepovány.

RaM schvaluje změny podmínek k povolení uzavír-
ky místní komunikace v ulici Jiráskova dle předchozí-
ho usnesení RaM č. 703/12 od 1. 11. 2012 do 30. 4.
2013 takto: zprovoznění stávajícího chodníku mini-
málně v období od 1. 12. 2012 do 31. 3. 2013 včetně

Kostel Rozeslání sv. Apoštolů na Toulovcově náměstí
má od konce léta novou pálenou střešní krytinu.
Rekonstrukce památky byla financována z Programu
regenerace městských památkových rezervací Minis-
terstva kultury ČR. 
Střecha kostela byla opravena již v 90. letech, avšak
za použití naprosto nevhodného materiálu. „Za
minulého režimu to památkové objekty, a sakrální
stavby zvláště, neměly snadné. V raných porevoluč-
ních devadesátých letech bylo proto třeba sanovat

velké množství kulturních památek. Z těchto důvodů
byla také na kostele Rozeslání svatých Apoštolů pou-
žita provizorní bitumenová krytina. Ta byla z památ-
kového hlediska naprosto neobhajitelná a její
životnost byla odhadována na pouhých 15 - 20 let.
Svůj účel však splnila - ve své době zabránila vážné
destrukci kostela. Letos byla nahrazena materiálem
adekvátním této významné památce, kvalitní pále-
nou bobrovkou doplněnou měděnými klempířskými
prvky,“ vysvětlil Antonín Dokoupil z odboru rozvoje
a investic Městského úřadu Litomyšl.
Kostel Rozeslání sv. Apoštolů z 15. století je nejstarší
dochovanou církevní památkou na území Litomyšle. 

-ps-, foto Prokop Souček

Kostel Rozeslání sv. Apoštolů
na Špitálku má novou střechu

V konečném návrhu železničního jízdního řádu
2012/2013 na trati Choceň – Litomyšl byly přijaty
některé změny, které by měly veřejnosti usnadnit
cestování  mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. Ranní
„dělnický“ vlak přijede do Litomyšle již v 5.55 hod.
místo dosavadních 6.02 hod. Odpolední „dělnický“
vlak pojede z Vysokého Mýta - města až ve 14.41
a bude tak navazovat na vlak od Chocně, což současný
jízdní řád neumožňuje. Tyto změny se podařilo vyjed-
nat na základě připomínek cestujících.         Pavel Jiráň

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

realizace zpevněného průchodu staveništěm a dokon-
čení rekonstrukce příjezdu do objektu mateřské školy
v termínu do 1. 12. 2012.

RaM souhlasí s poskytnutím Smetanova domu
na předvolební setkání kandidátů na prezidenta
republiky s občany a to za 1.000 Kč/akce u velkého
sálu a 500 Kč/akce u malého sálu. 

RaM schvaluje příjem dotace od MŽP ČR z Programu
obnovy přirozených funkcí krajiny ve výši 37.140 Kč
na vytvoření aleje u rybníku Hluboký. Dotace je ve výši
100% uznatelných nákladů. 

RaM pověřuje finanční odbor přípravou smlouvy
s Komerční bankou, a.s. ve věci instalace a provozová-
ní platebních terminálů.

RaM souhlasí s poskytnutím odměn trenérům,
kteří se věnují sportující mládeži. Odměna bude vypla-
cena v hotovosti na odboru školství a sociální péče
na základě darovací smlouvy dle jmenného seznamu.

RaM souhlasí s poskytnutím odměn pracovníkům
s mládeží. Odměna bude vyplacena v hotovosti
na odboru školství a sociální péče na základě darova-
cí smlouvy dle jmenného seznamu. 

RaM souhlasí s podáním žádosti do grantového
řízení Pardubického kraje C1 -na podporu výstavby,
rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení. Žádost
bude podána na vybavení hřiště „Wembley“ a Lány.

RaM schvaluje příjem dotace od MŽP ČR z Programu
obnovy přirozených funkcí krajiny ve výši 30.360 Kč
na vytvoření aleje u bývalého heliportu. Dotace je
ve výši 100 % uznatelných nákladů. 

Rada města Litomyšle vydala svým usnesením
č. 845/12 ze dne 9.10. 2012 nový ceník pro stání vozi-
del ve zpoplatněných zónách města Litomyšle v roce
2013 dle platného nařízení města č. 5/10.
Ceny krátkodobého parkování jsou zachovány
na úrovni roku 2012, to je 10 Kč/první hodina a 30
Kč/každá další hodina. Doba zpoplatněného parková-
ní je vymezena také v rozsahu loňského roku v pracov-
ní dny od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00.
Cena základní parkovací permanentky je nově stano-
vena na 1.100 Kč a bude mít i nadále nalepovací formu.
Tato parkovací známka bude v prodeji v informačním
centru na Smetanově náměstí a kupující nebude povi-
nen předkládat žádné doklady.
Zlevněná parkovací permanentka bude stát 550 Kč
a bude určena osobám s trvalým bydlištěm a majitelům

nemovitostí ve zpoplatněných zónách. K prokázání
nároku na nákup této permanentky bude tedy třeba
předkládat technický průkaz vozidla a občanský prů-
kaz nebo výpis z listu vlastnictví uvedené nemovitosti.
Nově bude nutno na známku před jejím nalepením
napsat registrační značku vozidla, na kterém bude
umístěna. Zlevněnou parkovací známku bude možno
zakoupit pouze na služebně Městské policie Litomyšl.
Výše uvedené nařízení osvobozuje od placení vozidla,
která používají označení O1 a O2. Pro tato vozidla tedy
již nebude vydávána bezplatně parkovací permanent-
ka. Stání tak nebude zpoplatněno pouze v případě, že
vozidlo přepravuje osobu, která je držitelem oprávně-
ní, je řádně podle zákona označeno, a to bez rozdílu
vzhledem k bydlišti držitele.                        Pavel Jiráň

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

Ceny parkovného v roce 2013

Změny v železniční
dopravě

S účinností od 13. ledna 2013 bude referát zaměstna-
nosti Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR ze své
původní adresy Havlíčkova 1118 (nad bankou ČSOB)
přestěhováno na novou adresu do budovy  Městského
úřadu na ul. J.E.Purkyně 918, 1. patro (u nemocnice).
Od tohoto data již bude celý úřad práce sídlit pouze
na této nové adrese. 

Mgr. Jiří Brusenbauch, ředitel KoP Litomyšl

Úřad práce od ledna
na nové adrese

Změny v jízdních
řádech autobusů
Od 9. prosince 2012 jsou plánovány v jízdních řádech
autobusů následující změny:
Linka 700820 Česká Třebová - Litomyšl - Proseč -

Skuteč, Žďárec u Skutče - spoj 54, linkový autobus,
který odjíždí v 11.53 v pracovní den z Litomyšle přes
Němčice do České Třebové, bude zrušen z důvodu níz-
kého využití. Bude možno využít spoj 30 linky 700820
nebo spoj 32 linky 700820.
- spoj 53, linkový autobus jede v pracovní dny v 10.38
z České Třebové do Litomyšle, bude zrušen z důvodu
nízkého využití, bude možno využít spoj 21 linky
700820 nebo spoj 23 linky 700820.
Linka 680811 Svitavy - Vendolí - Trstěnice - Lito-

myšl

- posilový spoj 45 jezdící z Čisté do Litomyšle v pracov-
ní den v 16.45 bude zrušen z důvodu nízkého využití,
bude možno využít spoj 27 linky 680811 nebo spoj 29
linky 680811
- posilový spoj 46 jezdící v 16.30 z Litomyšle do Čisté
v pracovní dny bude zrušen z důvodu nízkého využití,
bude možno využít spoj 32 linky 680811                -red-

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

Vedení Městského úřadu Litomyšl

Městský úřad bude 
31. prosince uzavřen

Na městském úřadě
zaplatíte poplatky kartou
Dvěma terminály pro platbu kartou bude disponovat
od nového roku Městský úřad Litomyšl. „Pořízení pla-
tebních terminálů vnímáme jako rozšíření služby
občanům. Pokud půjdete na odbor dopravy pro nový
řidičský průkaz, můžete poplatek, který není malý,
hned na místě zaplatit kartou, aniž byste u sebe muse-
li mít hotovost,“ předesílá místostarosta Litomyšle
Radomil Kašpar. Na odboru dopravy, v budově měst-
ského úřadu naproti nemocnici, kde bude umístěn
první terminál, tak budou moci občané uhradit i plat-
by za komunální odpad a další poplatky. 
Druhým, mobilním terminálem bude vybavena hlídka
Městské policie Litomyšl. Ta bude jeho prostřednic-
tvím vybírat pokuty. 
Investice do jednoho platebního terminálu přijde
město zhruba na 15 000 ročně. Podle místostarosty
Kašpara by mohlo přes terminály projít asi dvacet pro-
cent plateb, které občané nyní hradí úřadu v hotovos-
ti.                                                                                   -red-
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Od začátku listopadu stojí v čele Státního zámku Lito-
myšl nová kastelánka. Mgr. Zdeňka Kalová, DiS praco-
vala v minulosti jako tisková mluvčí pražského
pracoviště Národního památkového ústavu. V řadách
památkářů působí nepřetržitě již od svých šestnácti
let. Pracovala zde jako průvodkyně, výstavářka i gale-
ristka. 
„Co se týká památek, jsem naprostý šílenec,“ říká s tro-
chou nadsázky Zdeňka Kalová, která chce vrátit lito-
myšlskému zámku glanc památky UNESCO.
Zdeňka Kalová vystřídala ve funkci kastelánky Janu
Sehnalovou. Ta předala pardubickému vedení NPÚ
svou výpověď 10. července.     -ps-, foto Prokop Souček

Litomyšlský zámek
má novou kastelánku 

První zámecké nádvoří
Prostor mezi zámkem a zámeckým pivovarem je
pro zámecký areál velmi důležitý. Jde o jakési shro-
mažďovací místo, které může být využíváno i pro pří-
padné exteriérové expozice. V rámci projektu
Revitalizace zámeckého návrší byla naplánována
obnova mlatových a dalších povrchů centrálního shro-
mažďovacího prostoru návrší. Zároveň byl v plánu
odvod dešťových vod, doplnění inženýrských sítí
a instalace slavnostního osvětlení. 
Projektanti při své práci postupovali podle výsledků
archeologického průzkumu z roku 1960. Až v průběhu
záchranného archeologického výzkumu bylo zjištěno,
že v geodetickém zaměření z šedesátých let jsou hrubé
chyby. Velmi vysoko byly nalezeny zbytky štětové
dlažby, historické zdi a pozůstatky kostela Panny
Marie. Město Litomyšl nedostalo od Národního památ-
kového ústavu a Archeologického ústavu akademie

věd povolení k zásahu do žádných historicky cenných
konstrukcí – nebylo je možné ani provrtat. „V tu chví-
li bylo jasné, že od odvodnění a provedení slavnostní-
ho osvětlení musíme ustoupit,“ říká vedoucí odboru
investic František Zachař a pokračuje: „Trasu pro plyn,
silnoproudé i sdělovací kabely jsme však najít museli –
dá se říct, že jsme kopali tak dlouho, až jsme trasu
našli,“ říká Zachař. „Výsledná trasa kličkuje jak výško-
vě tak směrově, ale jsme rádi, že jsme ji nakonec
dohledali. Velkou zásluhu na nalezeném technickém
řešení má Ing. Jiří Tmej z KIPu, za to mu patří velký
dík,“ uzavírá František Zachař. 
V tuto chvíli je tedy na plyn napojen zámecký pivovar
a pokračuje se v kopání trasy směrem k jízdárně, kočá-
rově a stáji. Finální povrch prvního nádvoří bude vyře-
šen na jaře. 

Michaela Severová, tisková mluvčí města Litomyšle 

Adventní trh
Při druhé adventní sobotě, 8. prosince, bude opět
město v dolní části Smetanova náměstí u pomníku B.
Smetany pořádat v době od 8.00 do 16.00 hodin
Adventní trh. 
Do Litomyšle se sjedou řemeslníci z měst, obcí a vísek
z celých Čech i Moravy. Autoři přivezou dárkové zboží,
např. keramiku, malované vánoční ozdoby, kožešiny,
slaměné ozdoby, cukrovinky, kabelky, košíky, sklo,
perníky, šperky a bižuterii, stuhy, ubrusy, patchwor-
kové výrobky, betlémy, medy, svíčky, drobnosti
pro radost i hračky a další výrobky ze dřeva, cínu,
drátu, ovčí vlny, krajky i hedvábí. Stánkový prodej
také samozřejmě nabídne široký sortiment občerstve-
ní, nebude chybět medovina, svařené víno a punč.
Zavoní jehličí, trdelník, hořické trubičky a další dob-
roty. 
U pomníku na připraveném pódiu se budou střídat se
svým programem tyto skupiny a pěvecké sbory: 

9.00 – Kvítek a Lilium – dětské pěvecké sbory ZUŠ
Litomyšl

10.00 – pěvecký sbor Vlastimil Litomyšl
11.00 – folk a country litomyšlsko-třebovská skupina

VOLNOST
13.00 – spojené litomyšlské pěvecké sbory (Mužský

pěvecký sbor a Sbor paní a dívek) 
14.00 – skupina Parkoviště pro velbloudy Morašice 
15.00 – folková skupin XILT Litomyšl

Jaroslav Dvořák

Obnova zeleně na návrší pokračuje 

Litomyšl místem jednoho z největších
archeologických průzkumů v republice

Na přelomu roku 2012 a 2013 dojde pravděpodobně
k pokácení jednoho kusu jírovce maďalu, který se
v tuto chvíli nachází nejblíže hlavnímu vchodu
do zámku. Povolení ke kácení tohoto stromu přísluš-
ným orgánem ochrany přírody zatím nebylo vydáno.
Podkladem k vydání rozhodnutí je závazné stanovisko
státní památkové péče, které říká, že pokácení stromu
je z hlediska státní památkové péče přípustné. Národ-
ní památkový ústav doporučuje dokonce vykácení
všech zbývajících jírovců maďalů najednou. V píse-
mném vyjádření se dočteme: „Alej je architektonický
prvek, který musí být založen najednou pro zajištění
vyrovnaného tvaru této řady.“ Město Litomyšl však
žádá o pokácení pouze jednoho jírovce. „Dřeviny v této
aleji mají vytvořeny sekundární koruny. Bohužel,

k řezům koruny došlo až v pokročilém věku dřevin,
a proto zesílené sekundární větve vyrůstající z poško-
zeného kmene výrazně narušují stabilitu. Rozložité
koruny přesouvají její těžiště a tím dochází k vylamo-
vání z kmene dřevin a celkovému rozpadu dřevní
hmoty,“ říká Vratislav Laška z odboru životního pro-
středí Městského úřadu Litomyšl. Podle výsledků
akustického tomografu vykazuje tento strom výskyt
hniloby, bez výrazných redukcí koruny znamenají
stromy v aleji také poměrně vysoké riziko (jejich bez-
pečnostní faktor je výrazně pod doporučenými mini-
málními hodnotami). V rámci projektu Revitalizace
zámeckého návrší je počítáno samozřejmě s náhradní
výsadbou. Má zde být vysazen jírovec červený.  

Michaela Severová, tisková mluvčí města Litomyšle

Archeologové společnosti Labrys, o.p.s. představili
30. října na tiskové konferenci další dokončenou část
záchranného archeologického průzkumu na zámec-
kém návrší v Litomyšli. Jízdárnu, konírnu a stáj, které
mají průzkum již za sebou, doplnilo I. zámecké nádvo-
ří. Zbývá tak prozkoumat ještě sedm objektů, které
projdou revitalizací. Opravovaná plocha na litomyšl-
ském zámeckém návrší dnes čítá přibližně 4,2 ha.
„Na prvním nádvoří jsme očekávali nález původně
románské baziliky, později přestavěné na gotický
chrám, která byla zasvěcena Panně Marii. Podařilo
se nám zpřesnit informace, které jsme o ní měli už
z minula, a zároveň jsme objevili jednu z nejstarších
keramických dlažeb v České republice,” říká Milan
Kuchařík, vedoucí archeologického výzkumu a záro-
veň ředitel společnosti Labrys, o.p.s. Odkryté vrstvy
archeologům také prozradily, že stavba prošla třemi
stavebními fázemi a minimálně dvěma požáry. 
Zajímavé poklady vydalo zatím i horní nádvoří, arche-

ologové tam objevili původní obranný systém z 2.
poloviny 15. století, doby Kostků z Postupic. „Při
zabezpečování Horního města vycházeli stavitelé
z historických zkušeností předchozího husitství,
a vybudovali dělostřelby odolný fortifikační systém,“
vysvětluje Milan Kuchařík. Protože objevené staré
architektonické konstrukce nesmí být stavbou dotče-
ny, vyžádaly si v několika případech změny v již hoto-
vých projektech, což s sebou nese i zvýšené náklady.
„Některé věci se daří dělat s předstihem, jiné věci jsou
komplikovány tím, že se mění projekt nebo návaznost
jednotlivých věcí na sebe nemůže být taková, jaká se
původně předpokládalo," potvrdil Kuchařík.
Kostel sv. Klimenta nenalezen

Záhadou zůstává středověký kostel sv. Klimenta, který
se nepodařilo lokalizovat. Zkoumání byl podroben
středověký hřbitov, co kostel obklopoval. Antropolo-
gové do současnosti odkryli na devadesát hrobů. „Jde
o hřbitov ze 13. - 15. století. Objevené kostry patří
všem věkovým skupinám. Zajímavý je fakt, že 50 %
dosud objevených koster patří dětem. Snad nejzajíma-
vějším nálezem je hromadný hrob 6 - 8letých dětí,
které pravděpodobně zemřely v důsledku nějaké epi-
demie,“ vysvětluje antropoložka Mgr. Marcela Víšková
ze společnosti Labrys, o.p.s.
Archeologové našli v zásadě to, co předpokládali. Něk-
teré kostry podrobili analýzám, jejichž výsledky pou-
kazují na zdravotní stav nebo například složení
potravy.
„Většina koster skončí v depozitářích - podle toho, kde
se kope - tady to bude buď Vysoké Mýto nebo Litomyšl,
co mám informace. Vzhledem k tomu, že to jsou lidské
ostatky, mělo by se s tím i tak nakládat - ne jako s běž-

nými archeologickými nálezy. Ideální by bylo je před-
pohřbít, najít na hřbitově prázdný hrob a opatřit jej
cedulkou, že kosti pocházejí ze hřbitova, vykopaného
při výzkumu a předpohřbeného atd... ," vysvětlila Víš-
ková. O tom, zda budou konkrétní kosterní pozůstat-
ky podrobeny složitým analýzám, rozhoduje sám
antropolog.
Práce budou probíhat až do zimy

Archeologové budou pracovat tak dlouho, dokud to
počasí dovolí. V některých místech bude možno
ve zkoumání pokračovat i v zimě v zateplených výko-
pech - třeba v případě přístavby piaristické koleje.
Provedení archeologického výzkumu před jakoukoli
stavbou je požadavkem zákona o státní památkové
péči a mezinárodních smluvních závazků České repub-
liky v oblasti ochrany kulturního dědictví. Z povinné-
ho záchranného archeologického výzkumu v Litomyšli
se stal jeden z největších a nejnákladnějších průzku-
mů, které v České republice probíhají.                    -ps-
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Vážení spoluobčané, omlouvám se, že v tomto prosin-
covém čísle nenajdete ode mne článek, ve kterém bych
Vás přesvědčoval, jak všichni pracujeme pro obecní
blaho, či jak jsme dobří či užiteční. Rád bych Vám
místo toho nabídnul krátký příběh z knížky  „Vánoční
příběhy pro potěchu duše“ od Bruno Ferrera. 

„Mám ještě něco udělat?“ zeptala se sekretářka. Velmi
zaneprázdněný ředitel mrkl na hodinky a prohlédl diář.
„Už bychom měli být pryč. Teď už moc práce nenadělá-
me.“ Sekretářka se usmála: „Ale ještě tu máte seznam
dárků pro syna. Nezapomeňte, že za tři dny jsou Vánoce. 

Proč ne? Copak si osmileté dítě může přát věc, kterou
mu nemůžu koupit? Ukažte mi ten seznam!“ Sekretář-
ka mu mlčky podala synův dopis. Ředitel si ho přečetl:
„Milý tatínku, k Vánocům bych si přál, aby sis celý příš-
tí rok pro mne každý den (nebo skoro každý den) našel
půlhodinku času. Nic jiného nechci. Tvůj František.“

Přál bych nám všem, abychom si nejenom v tomto
adventním čase, ale i po celý rok udělali čas jak pro své
děti, tak i na sebe navzájem. Šťastné a veselé.                 

Radomil Kašpar

„Ještě, že jste mi to připomněla!“ Ředitel si
povzdechl. „Bojím se, že se na mě bude trochu zlo-
bit. Nejspíš právem, protože mám na rodinu tak
málo času. Když večer přijdu domů, syn už spí. Skoro
nikdy nemáme čas si popovídat. Ale aspoň o Váno-
cích chci, aby ode mne dostal pořádný dárek.
Jenomže … kde na to vzít čas? Víte co? Kupte ho vy.
Na penězích nezáleží. Přečtěte si ten seznam a kupte
všechno, co si syn přeje.“
Sekretářka otevřela dopis od syna, potřásla hlavou a
usmála se: „Víte, že vaše příkazy vždycky plním, ale
tentokráte to vážně nejde.“ 

Prostor pro názory volebních subjektů v  

Komunistická strana Čech a Moravy
Po obdržení Zpravodaje města Litomyšle Lilie vždy
s velkým zájmem čtu veškeré jeho články, informace
i názory občanů. V posledním, 11. čísle mne zaujala
informace „Veřejnost ocenila radnici v Litomyšli…,“
k níž je připojena i fotografie starosty a druhého mís-
tostarosty s cenou soutěže. Předesílám, že si tohoto
ocenění velice vážím. Přimělo mě to však k zamyšlení,
co vše pomohlo k tomuto úspěchu města. Od zahájení
práce opozičních zastupitelů po volbách r. 2010 bylo
a je jejich snahou zprůhlednit tok vynakládaných
finančních prostředků i objektivní informovanost
o dění ve městě co nejširšímu okruhu veřejnosti.
Nejedna připomínka zastupitele ing. Odstrčila, aby
byla operativně zajištěna informovanost o veřejných
zakázkách, o výběrových řízeních a investování jedno-
tlivých akcí napomohla k umístění těchto informací
na nových internetových stránkách města. K jejich
vytvoření přispěly i požadavky opozičních zastupitelů.

Obdobně tomu bylo i v oblasti informovanosti občanů.
Zde sehrál nemalou úlohu zastupitel Radek Pulkrábek,
s podporou opozičních zastupitelů, který tvrdošíjně
trval a dosud trvá na tom, aby se v Lilii mohli svobod-
ně vyjadřovat všichni občané. Zjednodušeně se dá říci,
že těmto mnohokráte vysloveným požadavkům, nejen
z jeho úst, ale i zástupců ČSSD, GENERACE 89, mnou,
ale i občanů města, bylo nakonec vyhověno a částečně
umožněno vyjadřovat názory volebních subjektů
na dvojstraně Lilie. Další oblastí, v níž jsem se osobně
angažoval, byla bezpečnost návštěvníků našeho nové-
ho velmi pěkného krytého bazénu. Ze zpracovaného
znaleckého posudku vyplynulo, že za závady, které
jsou v něm popsány, nesou odpovědnost prakticky
všichni zúčastnění na jeho realizaci; počínaje projek-
tantem, přes investora, dodavatele, stavební dozor
i provozovatele, a to v různém podílu zavinění. Do pro-
vozu byla uvedena na dlouhou dobu stavba, u níž jsou

následky výše zmíněných chyb odstraňovány napří-
klad protiskluzovými rohožemi v nejexponovanějších
místech. Ty zamezují pádům a úrazům, k nimž po uve-
dení bazénu do provozu docházelo. Věřím tomu, že
do konce budou dovedena i jednání s dodavatelem
stavby, jejíž náklady dosáhly částky 120 milionů
korun. Kompenzace nekvalitně provedené práce, spo-
čívající v nedodržení spádu položené dlažby, by nemě-
la být pouze symbolická. Jsem si vědom toho, že kdo
nic nedělá, nic nezkazí. To jsem za svého dlouhodobé-
ho působení v samosprávě pochopil. Poučení z toho si
však musíme vzít do dalšího období. Není přece
možné, aby mnoho z uskutečněných investic muselo
být ve velmi krátkém časovém období, mnohdy ještě
v plynoucí záruce či ihned po jejím uplynutí, sanováno
desetitisícovými, statisícovými, dokonce milionovými
částkami, jak tomu bylo například u zastřešení tribun
městského stadionu, městské sportovní haly u III. ZŠ,
nyní bazénu, atd.

Ing. Vítězslav Hanzl

zastupitel za KSČM

Patriot SNK
Radnice otevřená informacím a názorům občanů???

V minulých vydáních Lilie nebyl opakovaně otištěn
článek občana. Nejdříve byl jeho příspěvek odmítnut,
protože přišel po uzávěrce a bylo mu sděleno, že bude
otištěn v následujícím čísle. Bohužel se na něj v dalším
vydání Lilie zapomnělo. Otištění urgoval a byl redakcí
vyzván k oznámení osobních údajů. Čekáte, že byl
po té otištěn? Ne, kdepak! Bylo mu oznámeno, že již
článek není aktuální a o jeho neotištění rozhodla
redakční rada zpravodaje. Bohužel politická redakční
rada takovou pravomoc podle statutu zpravodaje
nemá. Možná vás zajímá, o čem článek byl? No chvála
RaM to zrovna nebyla a náš druhý místostarosta, v té
době kandidát na senátora, byl v článku také zmíněn.
V minulém čísle Lilie jsme se dočetli o ocenění radnice
„za zveřejňování informací a názorů“. Ihned jsem si
vše ověřil od představitelky pořadatele ankety, Otevře-

né společnosti o.p.s. Dozvěděl jsem se od ní, jak to
vlastně bylo? Vyhráli jsme v kategorii, kde nerozhodo-
vala odborná porota, ale pouze veřejnost. Do soutěže
radnici nominoval občan, jehož jméno je tajné, a Lito-
myšl obdržela celých 139 hlasů. Zajímavé je porovnat
tato fakta s informacemi z článku redakce zpravodaje.
Dočetli jsme se v něm, jak odborná porota vyzdvihla
funkci portálu www.litomysl.cz a počet hlasujících
5217. Autor v něm zamíchal informace z několika kate-
gorií ankety s celkovým počtem hlasujících a ejhle
„pozitivní“ článek byl na světě. Celou absurditu článku
umocňuje fotografie dvou politiků, kteří pro otevření
radnice udělali nejméně a spíše jim vyhovoval starý
stav. Pan starosta předvedl svojí prací v zastupitelstvu
manipulaci s informacemi v rozsahu od těch překrou-
cených až k těm nepravdivým. Druhý místostarosta
dokázal svoji „otevřenost“ ihned po volbách. Nechal se

RaM ustavit do funkce nejvyššího supervizora Lilie,
přestože měl ve svém volebním programu otevření
zpravodaje politickým uskupením. Otevření přišlo až
po dvou letech, kdy bylo na můj návrh zastupitelstvem
odhlasováno. No uvidíme, jak dlouho zůstane zastupi-
telům zachována možnost psát do zpravodaje, neboť
jak bylo v článku uvedeno „Na otevření Lilie existuje
dvojí názor“. Tvrdit, že radnice je otevřená není prav-
divé, spíše je pootevřená. Stalo se tak díky práci o.s.
Patriot, které začalo jako první před 4-mi lety žádat
o zápisy z jednání ZaM a RaM. Dále se tak stalo díky
opozičním zastupitelům, kteří se skutečně zajímají
o dokumenty města a pravidelně o ně žádají a v nepo-
slední řadě díky právním názorům dvou poraden
pro zastupitele a odboru kontroly ministerstva vnitra,
které mně pomáhají s vymáháním práv občanů i zastu-
pitelů. Máme-li v naší samosprávě zlepšující se stav
v oblasti informovanosti a otevřenosti, je to díky práci
opozice.                  Krásné prožití vánočních svátků přeje 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Přichází opět čas adventu a naostro už začínají přípravy na Štědrý den, na který
se nejvíce těší naše děti. Chtěl bych vám popřát hodně radosti a příjemné proži-
tí svátků a kupu volných dní, které nám letošní kalendář tak pěkně seřadil
a nadělil.
Přeji vám, abyste strávili svátky se svými nejbližšími ve zdraví, bez stresu
a pokud to jenom trochu půjde, tak společně s dětmi, které tyto svátky dokážou
příjemně okořenit svým smíchem, radostí a upřímností.
Nezapomeňte na své rodiče a podělte se s nimi o svoji radost ze života. Přeji
všem, aby měli silnou oporu ve svých rodinách, aby drželi pohromadě, byli si
nablízku, měli pro sebe vždy pochopení a láskyplné objetí.
Veselé a šťastné Vánoce přeje za ODS Litomyšl

Michal Kortyš, starosta Litomyšle

Občanská demokratická strana
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Zastupitelstvu města Litomyšl 2010 – 2014

Česká strana sociálně demokratická
Litomyšl, město pro byznys?

V průběhu listopadu byly průběžně zveřejňovány
výsledky krajských kol pátého ročníku srovnávacího
výzkumu Město pro byznys, který na základě padesáti
kritérií hodnotí podmínky pro podnikání u 205 obcí
s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy.
Litomyšl se bohužel ani letos zdaleka nepřiblížila
úspěchu z volebního roku 2010, kdy po devátém resp.
čtrnáctém místě v roce 2008 a 2009 skončila z patnác-
ti hodnocených měst Pardubického kraje k překvapení
nás všech na místě prvním jako nejlepší lokalita
pro podnikání v kraji. Po náhlém propadu zpět
na deváté místo v loňském roce je tak letošní posun
na sedmou příčku jen slabou útěchou. Jakkoli výše
uvedené samo o sobě může vyvolávat pochybnosti
o vypovídací hodnotě takového výzkumu, stojí za to
alespoň krátce zmínit oblasti, které rozvoj podnikání
v Litomyšli omezují. V porovnání s ostatními čtrnácti

hodnocenými městy brání podnikání v Litomyšli podle
výzkumu především vysoké ceny stavebních pozemků,
bytů a relativně vyšší ceny různých poplatků jako je
např. poplatek za svoz komunálního odpadu, poplatek
za pobyt apod. Podle průzkumu si podnikatelé více
než v ostatních městech stěžují také na vysoké nájmy
prostor pro podnikání a na výši daně z nemovitosti.
S prací radnice jsou podnikatelé oproti ostatním měs-
tům převážně spokojeni, současně jsme však až dva-
náctým z patnácti hodnocených měst v oblasti týkající
se rozšířenosti korupce. Určité rezervy vidí podnikate-
lé také ve vstřícnosti pracovníků městského úřadu
a v rychlosti vyřizování agendy. Výzkum odhalil pro-
blémy i na trhu práce. Ačkoli míra nezaměstnanosti
v Litomyšli výrazněji nepřevyšuje celostátní průměr,
mezi hodnocenými městy jsme se umístili na posled-
ním místě, pokud jde o podíl dlouhodobě nezaměstna-
ných a podíl nezaměstnaných do 24 let na celkovém

počtu lidí bez práce. K lepšímu celkovému umístění
nám bohužel nepomáhají ani kritéria týkající se hod-
nocení finanční stability města. Výzkum ukazuje
i některé naše silné stránky. Litomyšl je podle prezen-
tovaných výsledků jedním z nejúspěšnějších hodnoce-
ných měst Pardubického kraje, pokud jde o objem
získaných prostředků z evropských fondů na obyvate-
le. V porovnání s ostatními městy u nás podnikatelé
pozitivně hodnotí také např. koupěschopnost spotře-
bitelů a dostupnost pracovní síly. Výsledky výzkumu
a umístění Litomyšle v rámci patnácti hodnocených
měst Pardubického kraje však jasně naznačují, že pro-
stor pro zlepšování podmínek pro podnikání je u nás
stále velký. Kompletní výsledky výzkumu lze nalézt
na internetové adrese www.mestoprobyznys.cz.

Ing. Marek Novohradský

Místní organizace ČSSD Litomyšl přeje všem spoluob-
čanům klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový
rok 2013.                                             MO ČSSD Litomyšl

www.cssd-litomysl.cz

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

TOP 09 – Fórum občanů Litomyšle
Vážení a milí spoluobčané,

blíží se konec roku a s ním je vždy spojeno i období
bilancování. Také my, Vaši zastupitelé, se ohlížíme
zpátky a zvažujeme, co se nám daří a v čem bychom
mohli resp. měli přidat. Nyní o to více, neboť je za námi
právě polovina našeho volebního období.
Především konstatujeme, že se v podstatě daří napl-
ňovat nejen náš volební program, s nímž jsme v roce
2010 kandidovali, ale též Programové prohlášení
zastupitelstva.  
Slíbili jsme Vám otevřenost a máme za to, že zveřejňo-
vání hlasování zastupitelů, zápisů z jednání zastupi-
telstva i z komisí rady města, nové webové stránky
i otevření Lilie volebním stranám, pro což vše jsme hla-
sovali, jsou konkrétními výsledky této snahy. Chová-
me se ekonomicky zodpovědně, přijímáme vyrovnané
rozpočty a snažíme se o co nejhospodárnější vynaklá-

dání městských prostředků. V průmyslové zóně se rea-
lizuje podnikatelský projekt společnosti Cimbria,
který po dokončení přinese tolik potřebné nové pra-
covní příležitosti. 
Za nemocnicí vyrůstá městský bytový dům, podpořili
jsme výstavbu inženýrských sítí v několika lokalitách,
kde se buď již dokončuje nebo naopak rozbíhá výstav-
ba rodinných domů. Ve spolupráci s církví jsme
dokončili opravy hřbitovního kostela Sv. Anny,
v plném proudu je největší investiční akce Revitaliza-
ce zámeckého návrší, která s sebou samozřejmě při-
náší i komplikace, např. ve ztížené dostupnosti
Jiráskovy ulice. Věříme však, že projekt bude úspěšně
dokončen a že též památkáři zajistí v dohledné době
prostředky pro zahájení nutných oprav zámku samot-
ného. V oblasti dotací do sportu se nám podařilo více
a adresně podporovat sportující mládež a děti, dotuje-

me spolkový život i četné kulturní aktivity našeho
města. Více než v minulosti spolupracujeme s inte-
grovanými obcemi a máme za to, že tuto skutečnost
pozitivně vnímají i jejich osadní výbory a především
obyvatelé.
Za to vše patří kolegyním a kolegům zastupitelům,
s nimiž tyto kroky prosazujeme, díky. V dalším období
naší činnosti se, snad i s ostatními volebními subjek-
ty, zaměříme na rychlejší přípravu – a zejména realiza-
ci - slibovaných cyklostezek, dále na potřebné opravy
bytového fondu i řady městských nemovitostí. Rádi
bychom zvýšili bezpečnost na průtahu městem i pořá-
dek a bezpečnost ve městě. 
Především Vám však nyní přejeme klidné prožití
Adventu, času Vánoc a pevné zdraví a dobré vykročení
do nového roku 2013!                         Vojtěch Stříteský

MUDr. Renata Rothscheinová

Mgr. Jaromír Kroužil

Zastupitelé za volební stranu 
TOP09 – Fórum občanů Litomyšle

SNK Generace 89
Přejeme Vám poklidný adventní čas, láskyplné Vánoce
a vydařený zbytek roku 2012.

za SNK Generace 89
Petra Benešová a Miroslav Hájek

V úterý 2. listopadu začal standardní záchranný arche-
ologický výzkum v místech budoucího vstupního
objektu Regionálního muzea v Litomyšli (směrem
k Jiráskově ulici). „Průzkumu předcházelo za dozoru
archeologů prováděné navrtání pilotů opěrné stěny
výkopu a skrývka mechanizací do hloubky určené
předchozím zjišťovacím výzkumem. Archeologové pra-
cují také v interiéru budovy, v jejím prvním suterénu.

Výzkum provádí Východočeské muzeum v Pardubi-
cích. Před muzeem bylo odkryto větší množství zdiva,
které pochází z tzv. nového města z 16. století, dále
různě staré dlažby a podobně,“ upřesnil René Klimeš.
Od počátku měsíce listopadu probíhají také první  pří-
pravné práce v historické budově muzea. Dle informa-
cí ředitele muzea René Klimeše dochází v současnosti
zejména k bourání novodobých příček.                   -red-

Revitalizace budovy muzea pokračujeZasedání
zastupitelstva
Poslední zasedání Zastupitelstva města Litomyšle
v tomto roce se uskuteční v úterý 11. prosince od 16.00
v malém sále Smetanova domu. Na programu jednání
jsou majetkoprávní záležitosti, změny rozpočtu města
na rok 2012, vyhláška města o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Do konce listopadu probíhal v sídle Městské galerie
Litomyšl, v domě U Rytířů restaurátorský průzkum.
V samém závěru prací, kdy již nikdo nepředpokládal
žádný významný objev, odkryli restaurátoři na stro-
pě chodby v přízemí malovanou rozetu. „Malba je
pravděpodobně stejně stará jako samotný dům, tedy
z období renesance. Podpěrné polychromované pilí-
ře a valená klenba chodby - to jsou typické znaky
renesanční konstrukce. Výzdoba pochází s nejvyšší
pravděpodobností z poloviny 16. století,“ usuzuje
restaurátor David Zeman, který předpokládá, že
malby zdobí téměř celý strop chodby až po patku
klenby. „Jedná se o poměrně významný a ojedinělý
nález. Není mi známo, že by na náměstí byla zacho-
vána nějaká renesanční malba. Pozůstatky bohaté
výzdoby, polychromovaná fasáda a renesanční strop
dokládají zvláštní postavení objektu U Rytířů, velmi
reprezentativního domu. Vstupní části, kde jsme
malbu objevili, byl tedy pravděpodobně přikládán
nějaký zvláštní význam.  Po stranách chodby mezi
pilíři byla zřejmě místa k sezení – celý prostor byl
dotvořen nástěnnou malbou. Zadní, klasicistní trakt
domu pochází z mladší doby," vysvětluje David
Zeman.

Restaurátorský průzkum, který provedl David Zeman
společně se studenty 5. ročníku Fakulty restaurová-
ní Univerzity Pardubice, bude sloužit jako jeden
z podkladů pro uvažovanou rekonstrukci celého
domu U Rytířů. Ta by se měla dotknout jak předního
traktu, tak zadní části domu, která je již řadu let
v dezolátním stavu. V průběhu listopadu udělali res-
taurátoři sondy ve vytipovaných prostorách a kon-
strukcích, které budou podle projektu architekta
Ladislava Kuby rekonstrukcí dotčeny. Svou pozor-
nost zaměřili na zkoumání interiérů, omítkových
a barevných vrstev, kamenných prvků a renesanční-
ho stropu. „Dalo by se předpokládat, že v místě vel-
kého sálu pod renesančním stropem bude vedle
kamenných prvků také nějaká malířská výzdoba. To
se však neprokázalo. Jak dokládají fotografie, poří-
zené při rekonstrukci objektu v 70. letech, kdy se
odhalil renesanční strop, který byl podbitý mladším
stropem. V této době byly odhaleny polychromované
kamenné pilíře  - na fotografiích je vidět, že omítko-
vé vrstvy v tomto sále byly odstraněny až na zdivo.
Stávající omítky jsou tedy  novodobé, tudíž se nedá
předpokládat, že bychom našli původní výzdobu,"
usuzuje David Zeman.
Kromě zmiňované renesanční rozety byla U Rytířů
částečně odkryta ještě část malířské výzdoby z druhé
poloviny 19. století. Ve vstupních prostorech zdobila
klenbu postava letícího Merkura – ta však byla už
v 70. letech klasifikována jako nekvalitní malba.
Zkoumání byl podroben i vzácný renesanční strop
sálu, ze kterého byl pomocí speciálního vrtáku ode-
brán vzorek. Výsledky dendrochronologie ale nepři-
nesly žádné překvapení. Smrky, ze kterých je strop
zhotoven, byly poraženy v letech 1536 a 1537. V čem
výzkumná metoda spočívá, vysvětluje David Zeman:
„Dendrochronologie je exaktní metoda datování dře-
věných prvků, založená na měření šířek letokruhů.
Zaměřený vzorek se ve formě křivky porovnává se
zvolenou standardní křivkou pro danou dřevinu.
Pro samotné datování je relevantní poslední, tzv.
podkorní letokruh, vytvořený před skácením stromu.
Pokud je dochován, lze přesně určit, ve kterém roce
byl strom skácen. V případě jeho absence je možno
určit pouze rok, po kterém ke skácení stromu mohlo
dojít. Doba, kdy byly smrky poraženy, odpovídá stáří
domu, jehož stavba je datována do 40. let 16. stole-
tí.“                                                  -ps- foto David Zeman

Restaurátoři objevili v domě U Rytířů
část původní renesanční výmalby

Město Litomyšl připravuje k prodeji několik historicky
cenných náhrobků na městském hřbitově. Noví vlast-
níci, kteří za výhodných podmínek hroby získají, však
budou muset na vlastní náklady náhrobky zrestauro-
vat.
Městu se dostávají do vlastnictví staré hroby, na
jejichž údržbu a restaurování nemá dostatek finanč-
ních prostředků. Náklady na restaurování jednotli-
vých náhrobků se totiž pohybují v řádech deseti až
statisíců. „Odhadujeme, že by se prodejní ceny hrobů
mohly pohybovat v rozmezí symbolických 5 – 10 tisíc
korun. Není důvod, aby město drželo desítky prázd-
ných hrobových míst. Ideální by bylo, kdyby každé
hrobové místo mělo svého vlastníka. Kupující se ale
bude muset zavázat, že do náhrobku bude investovat
a zachová jeho autentické prvky,“ vysvětluje Antonín
Dokoupil z odboru rozvoje a investic městského
úřadu. 
Rozměrné náhrobky, jejichž vysoká historická hodno-
ta spočívá jak v architektonickém řešení, tak dokona-
lém řemeslném zpracování, tedy mají naději, že budou
znovu ozdobou litomyšlského hřbitova.
„Informace o zamýšleném prodeji náhrobků byla přija-
ta radou města. Touto formou se obracíme na veřej-
nost, abychom zmapovali, jaký je o historické

náhrobky v Litomyšli zájem. Pokud někdo skutečně
zájem projeví, bude se ke každému náhrobku přistu-
povat individuálně. Součástí každé smlouvy o prodeji
bude restaurátorský záměr, kde bude předepsána
požadovaná technologie obnovy,“ podotýká Antonín
Dokoupil.
K prodeji jsou vybrány náhrobky, u kterých je možná
úprava či výměna náhrobní desky. Historický náhro-
bek tak může získat v souvislosti s novým vlastníkem
zcela novou identitu.       -ps-, foto Marcela Quaiserová

Litomyšl plánuje prodej historických
náhrobků na městském hřbitově
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Po projevech představitelů města a židovské obce pře-
četli Vojtěch Stříteský a Dagmar Burdová jména všech
osmdesáti čtyř obětí nacistického teroru. Za jménem
vždy uvedli jméno koncentračního tábora, kde stopy
těchto lidí navždy zmizely. „Litomyšlské oběti holo-
caustu nebyly anonymní. Zemřeli konkrétní lidé. Byly
vyvražděny celé rodiny. Deportace se netýkaly jen
vybraných skupin osob. Vždyť v transportech se ocitli
všichni bez výjimky. Vedle tehdy sedmiletého Honzíka
Neustadtla i sedmaosmdesátiletý stařec Salomon Eis-
ner,“ upozornil Vojtěch Stříteský.
V závěru pietního aktu pronesl David Peter, rabín praž-
ské jeruzalémské synagogy, modlitbu za oběti holo-
caustu.
„Záleží na nás a našich dětech, aby byli dostatečně
opatrní, protože víme, že Hitler a nacismus se dostal
k moci zcela legitimní, demokratickou cestou…. Zále-
ží na lidech, kteří jsou ochotni demokracii bránit
a nedopustit, aby se něco takového mohlo opakovat,“
řekl při odhalení stély ředitel Památníku Terezín Jan
Munk. Nezbývá, než se k tomuto přání připojit.

Prokop Souček, foto František Renza

Litomyšl si 
připomněla 70 let
od deportace Židů

Upozornění přispěvatelům
a inzerentům
Uzávěrka všech podkladů pro lednové vydání Lilie je
18. prosince. Příspěvky a inzeráty, které budou doru-
čeny redakci po tomto datu, nebudou zveřejněny.
Děkujeme za pochopení.                            Redakce Lilie

Izraelský velvyslanec
diskutoval se studenty
na gymnáziu
Velvyslanec státu Izrael J. E. Jaakov Levy diskutoval
3. prosince celou hodinu se studenty litomyšlského
gymnázia. Přestože celá beseda proběhla v angličtině,
byli studenti velice aktivní a položili ambasadorovi
v rychlém tempu snad sto otázek. Zajímali se o historii
státu Izrael, problémy každodenního života Izraelců,
konflikty se sousedními státy i o soukromý život
diplomata. V závěru diskuze J. E. Jaakov Levy pochvá-
lil studentům angličtinu a vyzdvihl to, jak dobře byli
na setkání připraveni.
Po besedě vystoupil producent Andrej Čírtek, který
vyzval studenty k účasti na soutěži v rámci projektu
Cemach, zaměřeného na poznávání Izraele a jeho kul-
tury. Pokud se studenti do soutěže zapojí, mohou
vyhrát poznávací zájezd do Izraele. „Mít odvahu
vystoupit, ptát se, diskutovat, získat na škole všeo-
becný přehled - to vy máte. Všechna čest vám, paní
ředitelce, vašim učitelům. Tady jsem skutečně na gym-
náziu,“ ohodnotil výkon litomyšlských studentů
ve srovnání s ostatními gymnázii Andrej Čírtek.
Soutěže Cemach se mohou účastnit žáci základních
škol pro mentálně a tělesně postižené, žáci základních
škol (poslední ročníky), studenti všech typů středních
škol a studenti vyšších odborných škol. Smyslem pro-
jektu je přimět mladé lidi, aby sami vyhledávali infor-
mace o státě Izrael a začali jej vnímat jako zemi
zajímavou pro cestování, obchod, vzdělávání i kultur-
ní obohacení.
„Pan velvyslanec nám vysvětlil mnoho věcí, o kterých
jsem třeba nevěděl, jak doopravdy jsou. Přišel mi velmi
ochotný a sympatický. Odpovídal i na otázky ze svého
soukromého života,“ poznamenal student prvního
ročníku gymnázia Dominik Kalivoda.                       -ps-



7

Držitelem Plakety Rady města Litomyšle 
se stal Ondrej Lenárd

tečně jedno z nejlépe inscenovaných a hudebně
odvedených děl na festivalu. A určitě letošní Travia-
ta! Čekali byste, že recenze opery se budou věnovat
zejména výkonům pěvců. Ale tato, která na festiva-
lovou inscenaci vyšla, se věnovala přednostně vyni-
kajícímu výkonu pana Lenárda. Celkově mám za to,
že Plaketa Rady města Litomyšle je skromným, ale
záslužným oceněním přínosu pana dirigenta,“ uvádí
Vojtěch Stříteský. 
Ondreje Lenárda nominovala na Plaketu Rady města
Litomyšle Smetanova Litomyšl, o.p.s. 
První cena tohoto jména byla udělena před rokem
herci a režiséru Janu Kačerovi, který ji, stejně jako
Ondrej Lenárd, obdržel při příležitosti významného
životního jubilea - 70. narozenin.
Místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský a ředitel
společnosti Smetanova Litomyšl Jan Pikna předali
v Bratislavě na konci října Ondreji Lenárdovi část
ocenění – umělecké dílo z ateliéru DUKE. Na největ-
ší slovenský hudební festival Bratislavské hudobné

slávnosti, které se každoročně konají v Redutě,
sídle Slovenské filharmonie, přišel sedmdesátníkovi
Ondreji Lenárdovi pogratulovat také prezident Slo-
venské republiky Ivan Gašparovič.
Vlastní plaketu obdrží Ondrej Lenárd v Litomyšli
v roce 2013. O termínu předání budou Litomyšlané
informováni prostřednictvím Lilie.           -ps-

Držitelem Plakety Rady města Litomyšle se pro rok
2012 stal Ondrej Lenárd. Slovenský dirigent, který
v září tohoto roku oslavil 70. narozeniny, spojil část
svého uměleckého života před dvěma desítkami let
s festivalem Smetanova Litomyšl. „V novodobé his-
torii Smetanovy Litomyšle neměl žádný z dirigentů
na její současnou podobu tak velký vliv jako pan
dirigent Lenárd. Zejména v 90. letech stál velmi blíz-
ko vedení festivalu a vykonával čestné funkce stálé-
ho hostujícího dirigenta a konzultanta,“ říká
místostarosta Litomyšle a dlouholetý dramaturg fes-
tivalu Vojtěch Stříteský. 
Ondrej Lenárd má za sebou mj. působení na pozicích
hudebního ředitele Slovenské filharmonie a ředitele
opery Slovenského národního divadla. V současnos-
ti je šéfdirigentem Symfonického orchestru Českého
rozhlasu v Praze. 
V Litomyšli poprvé dirigoval v roce 1993. „Pan diri-
gent má velmi široký záběr. Především ovšem skvěle
doprovází pěvce, například v operách či galakoncer-
tech, ale též v oratoriích a kantátách. A když se
podíváte na seznam titulů, které v Litomyšli Ondrej
Lenárd dirigoval, zjistíte, že to byly umělecky snad
nejnáročnější projekty posledních dvaceti let.
Za všechny bych jmenoval třeba Requiem Hectora
Berlioze s takřka třemi sty účinkujícími, provedené
v roce 2003 k dvoustému výročí skladatele. To bylo
zcela výjimečné - nejsem si vědom toho, že by tuto
skladbu někdo jiný v republice v posledních třech
dekádách realizoval. 
Za druhou mimořádnou záležitost považuji uvedení
Jany z Arku na hranici Arthura Honnegera v roce
1999. A pak tu jsou samozřejmě kreace operní,
na něž se bude dlouho vzpomínat. Jednak loňská
Janáčkova Její pastorkyňa s Evou Urbanovou, sku-

V takové společnosti máme tu čest být
Celý rok 2012 je ve znamení UNESCO oslav. V České
republice si připomínáme 20 let od zápisu prvních tří
českých památek UNESCO na prestižní Seznam světo-
vého kulturního a přírodního dědictví. Přesně před
dvaceti lety touto dobou byla zapsána historická jádra
Prahy, Českého Krumlova a Telče. 
Dalším důvodem k oslavám je 40. výročí od podpisu
Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního
dědictví. Na tuto událost zavzpomínal
celý svět. Dnes je na Seznamu UNESCO
zapsáno celkem 936 lokalit ze 153
zemí světa. Z celkového počtu 936
zápisů je 725 kulturních, 183 přírod-
ních a 28 smíšených zápisů. Zajímavé
je, že členských zemí je 189, to zna-
mená, že přesně 36 zemí nemá žádnou
zapsanou památku UNESCO. Povin-
nosti smluvních států jsou podrobně
definovány v Úmluvě. V krátkosti lze
říci, že hlavním cílem je udělat vše
pro zachování památek budoucím
generacím.
Česká republika je v pozici UNESCO
velmoci. Za 20 let se podařilo na tento
Seznam zapsat celkem 12 českých a moravských pamá-
tek. Což je v porovnání s mnohem většími a lidnatější-
mi zeměmi opravdu velký úspěch. Ale i v absolutních
číslech na tom nejsme nejhůře – uzavíráme dvacítku
zemí s nejvyšším absolutním počtem zápisů. Před námi
jsou takoví obři jako například Čína, Indie, Austrálie,
Kanada, Japonsko, Řecko, Mexiko, Itálie, Španělsko,
Německo nebo Ruská federace.       
Svazek obcí České dědictví UNESCO se v souvislosti
s celosvětovými oslavami podpisu Úmluvy o ochraně
světového kulturního a přírodního dědictví rozhodl
vydat nástěnný kalendář s podtitulem „V takové spo-
lečnosti máme tu čest být“. Ke každé památce UNESCO
z České republiky jsme našli tři „spřátelené“ památky
ze světa – snažili jsme se vybírat vždy opravdovou
pecku, tip na výlet po Evropě a představit i nějakou

exotickou záležitost. Například u Lednicko-valtického
areálu ukazujeme kulturní krajinu Sintry v Portugal-
sku, zveme do paláců a parků Postupimi a Berlína
v Německu a představujeme rýžové terasy filipínských
Kordiller. Sloup Nejsvětější trojice v Olomouci „navázal
přátelství“ se sochou Svobody v USA, s Šikmou věží
v Pise či s Herkulovou věží ve Španělsku. Zámek Lito-
myšl, každoroční dějiště operního festivalu Smetano-

va Litomyšl ukazuje jako světovou
pecku Operu v australském Sydney,
má blízko k zámku Kronborg v Dánsku
a jako exotickou perlu si vybral tibet-
ský palác Potála ve Lhase. Kutná Hora
se přátelí s katedrálou Notre Dame
v Remeši, láká do historického centra
Štýrského Hradce v Rakousku a před-
stavuje město Potosi v Bolívii. Takto
bychom mohli pokračovat. Nástěnný
kalendář vydává náš svazek obcí již
podesáté, již desátým rokem bude
českých a moravských památek
UNESCO přesně tolik, kolik je měsíců
v roce. Z těchto čísel lze vyčíst důvod
k oslavám v příštím roce. V roce 2013

uplyne přesně deset let od zápisu „nejmladší“ české
památky UNESCO, kterou je Židovská čtvrť a Bazilika
sv. Prokopa v Třebíči. Od roku 2003 se České republice
nepodařilo proměnit v zápis žádnou další nominaci.       
Realizaci nástěnného kalendáře podpořilo i tentokrát
Ministerstvo kultury ČR. Kalendář na rok 2013 vznikal
ve spolupráci s agenturou CzechTourism, která si téma
památek UNESCO vzala jako jedno ze tří nosných témat
pro rok 2012.     
Kalendář si můžete prohlédnout a objednat v e-shopu
na stránkách www.unesco-czech.cz nebo zakoupit
v informačních centrech měst UNESCO. Firmám nabízí-
me množstevní slevu a přítisk na spodní kartón kalen-
dáře.                                               

Michaela Severová

výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO 

Rada města přijímá nominace
na nejvyšší městská ocenění
Rada města Litomyšle opět začíná přijímat návrhy
na udělení Ceny purkmistra Laška a Plaketu Rady
města Litomyšle pro příští období. „Ocenění se udě-
lují žijícím osobám, které se významnou měrou
zasloužily o rozvoj Litomyšle a rozvoj společnosti
všeobecně v oblasti kulturní, umělecké, sportovní,
vzdělávání, veřejné správy, charitativní, vědecké
a ekonomické. Již jsme udělili dvě plakety a jednu
Cenu purkmistra Laška. Přáli bychom si, aby byla
veřejnost iniciativní a vhodné kandidáty lidé navr-
hovali ze svého středu,“ uvedl místostarosta Lito-
myšle Vojtěch Stříteský.                                           -red-

Přehled vánočních
bohoslužeb
Církev československá husitská v Litomyšli

• 18.12. Adventní setkání se svátostí pokání  
- kolem stolu v malé modlitebně 16 hod.  

• 23. 12. Bohoslužba Litomyšl 8.30 hod.
• 24. 12. Štědrovečerní pobožnost 22 hod. 
• 25. 12. Bohoslužba Litomyšl 8.30 hod. 

Trstěnice 11.00 hod. 
• 31. 12. Pobožnost se svátostí pokání 16.30 hod.  
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA 1. 1. 2013 9.30 hod.
Církev bratrská 

Adventní pozvání do Nového kostela v Litomyšli
• 9. 12. - druhá adventní neděle 
Boží adventní nabídka – Bůh nabízí život na svůj účet
Žalm 50, 1-7: Lukášovo evangelium 16,1-8
• 16. 12. – třetí adventní neděle
Boží spravedlnost a právo nás podpírají.
Izaiáš 9, 1-6
17.00 Vánoční koncert nejen pro děti
• 23. 12. – čtvrtá adventní neděle
Bůh proměňuje naši ustaranost v pokojný klid
Michaeáš 5, 1-5n
• 25.12. Boží hod vánoční
V úzkostech života zůstává Bůh s námi.
Matouš 1, 15-25
Pokud není uvedeno jinak, bohoslužby začínají v 9.30

Uvedeny jsou pouze církve, které dodaly redakci Lilie
termíny bohoslužeb včas.

Restauraci Hotelu Zlatá Hvězda
pro vás otevíráme již na 

2. svátek vánoční 26. prosince.
Přijďte si vychutnat

ŠTĚPÁNSKÝ OBĚD
a užít si poklidnou atmosféru Vánoc
Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme

vše dobré do roku 2013
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„To by Božena Němcová koukala, kam to ženy dotáhly!”
říká v rozhovoru nejstarší občanka Litomyšle Marie Straková

V Litomyšli jste zažila celou řadu starostů. Vašima

rukama v mateřské škole Zámecká prošlo několik

generací. Od roku 1944 žijete na Vodních valech.

Na které věci ze staré Litomyšle, které již zmizely,

nejraději vzpomínáte a jaké věci byste naopak zpát-

ky nikdy nevrátila?

S úřady jsem za všech režimů vycházela úplně klid-
ně. Nikdy jsem neměla žádné konflikty - s každým
jsem vycházela slušně. Nikdy jsem se nemusela rozči-
lovat – žádné hlouposti jsem po nich nepožadovala. 
Vodní vale ani tehdy nevypadaly nijak strašně. Co by se
na nich teď mělo měnit?
Má zde vzniknout nový park, celá lokalita by se

měla zklidnit, ubývat by mělo projíždějících aut…

Vodní valy by se měly stát klidovou zónou blízko

historického centra.

Tak to bude jedině dobře. Dříve tolik aut nebylo,
ulicí projelo tak jedno, dvě auta za den. Jinak se mi ale
nezdá, že by Valy byly nějak zvláštně jiné, není to
takový rozdíl. Bylo tady ale více klidu. 
Celkově se ale Litomyšl hodně změnila. Je to opravdu
veliký rozdíl, nedá se to přirovnat. Litomyšl byla ten-
krát chudičké město. Magdalena Rettigová, spisova-
telka Božena Němcová a Teréza Nováková. To byly tři
ženské, které přišly z Prahy. A ty tři ženy si usmyslily,
že Litomyšl nějak pozvednou. Pochopitelně, přišly
nabité takovým pražským elánem, protože v Praze exi-
stoval kdysi dámský spolek, který sem měla přivést
paní Charlotta Masaryková z Ameriky – tam ten dám-
ský spolek existoval taky (řeč je o Americkém klubu
dam, pozn. red.). Mladé dámy a paničky byly věčně
v zástěrách a s vařečkou v ruce – to by bylo třeba, aby
se s tím něco udělalo. Chtěly pomoct hlavně těmto
dvěma skupinám, aby se dostaly do světa, do života
a především, aby se vzdělávaly. Třeba Spolek paní
a dívek měl ve své náplni péči sociální. 
Litomyšl byla ševcovské město. Neexistovalo tu nic
než několik malých firem - ševcovských. Pracovaly
i ženy na takových ručních ševcovských pracích. Bylo
to opravdu velice chudé město. Lidé byli ale neskona-
le skromní, moc toho nepotřebovali. Byli upřímní
a nezáviděli si. Mladé dívky se ale neměly o co opřít.
Tyto tři ženy, které jsem jmenovala, začaly s literární
čili přednáškovou činností. Nejdříve v té místnosti
spolkové. Přednášky se velice líbily – pak pořádaly
ještě různé kurzy šití, vaření, úsporného a rychlého
vaření, kde se učily, čeho mají používat, aby měly oběd
rychle hotový a mohly se vzdělávat, studovat a dostat
se tak aspoň trošku na úroveň těch mužů. To by Bože-
na Němcová koukala, kam to dotáhly! Tyto tři ženy
šířily svou činnost do okolí a dojížděly i na vesnice. 
Jste rodilá Litomyšlanka?

Nejsem, narodila jsem se vedle ve vesnici, v Říkovi-
cích. To je taková zapadlá vesnice jako u Zapadlých vla-
stenců (směje se). Můj tatínek měl najatý zájezdní
hostinec v Pohodlí, to je ještě ta stará hospoda, která je
vlevo ve směru na Poličku. Byli jsme tam asi deset roků.
Vychodila jsem tam národní školu u pana řídícího Réli-
cha. Když tatínek hostinskou činnost dobře zavedl, pře-
vzal si hostinec majitel zpět, že bude pokračovat, a tak
tu hospodu zabil. Byla to jeho věc. Stěhovali jsme se
do Končin – to je takové poutní místo. Jenomže k domu
patřilo padesát měřic polností, což bylo strašně mnoho.
Tehdy vypukla v Litomyšli epidemie tyfu. Paní učitelce
Hromádkové, za svobodna Kaizrlíkové - co vám byl ten
Václav Hromádka ředitelem ve spořitelně, zemřel bratr
a další spousta lidí. Mimo to umřel i můj tatínek. Šly
jsme s maminkou do nemocnice. Tam jsme byly ještě
za starého pána doktora Laška. 
To byla velká osobnost! Byl to velice laskavý člověk –
přitom byl velice bohatý. On za to nemohl, že byl boha-
tý. Jeho tchán měl prodejnu lihovin. Jednak je sám
vyráběl, prodával na drobno – i hostinští z venkova
i města k němu chodili odebírat do svých podniků! Byli
to strašní boháči. Když sem pan doktor Lašek přišel,

Tchán pana Laška, co vyráběl lihoviny, se jmenoval
Němec. Rohový dům, kde se nyní vyrábí čokoládové
bonbóny, stále patří té samé rodině. Je to veliký dům
až ke Špitálku. Byl velmi bohatý – vím to proto, že
moje kmotra se spolu s dalšími pěti děvčaty o obchod
starala. Starý pan Němec již brzo ráno, když chodily
paničky nakupovat na máselnou podsíň máslo, tvaroh,
vajíčka a tak dále, stál ve dveřích. Měl takovou pěknou
kulatou čepičku a zdravil: „Ruku líbám“ – to bylo sly-
šet na celé náměstí! Zvyšoval hlas podle toho, která
z paní měla tátu s vyšším titulem. Jinak to byl velice
laskavý pán. Moje kmotra říkala, že se tam nedávaly
peníze do šuplíku, ale házely se do takové ošatky. Byl
to ohromný kšeft! Lidi tam chodili na stojačku, chodili
z vesnice… Vedle toho byla taková krásná dlouhá
kavárna - tam zase chodili úředníci od soudu a z národ-
ního výboru v deset hodin na gábl. Němcovi byli straš-
ně laskaví. Ať jeli, kam jeli, ty holky se tam měly
vždycky dobře a byly tam zaměstnány velice dlouho. 
Zajímavé bylo, že primář Lašek byl velice laskavý člo-
věk. Plat purkmistra, který dostával od města, nechával
na nějakého studenta, aby vystudoval. Lašek plat nepo-
třeboval, pochopitelně. Byl neskonale laskavý. Každý
den chodil na vizitu a s každým pacientem promluvil. 
Jak vypadala školka, když jste začala pracovat

v Litomyšli?

Původně ta školka byla tam, jak je dnes hudebka.
Měli jsme tu velkou třídu, kam dovezli dlouhé zelené
lavice. Přišla jsem z ústavu, kde jsme měli dvacet pět
dětí. Když jsem přišla do Litomyšle, byla tady stará
paní Říhová – pomocná síla, školnice, vše dohromady.
Říkám: „Paní Říhová, kolikpak je tu dětí?“ A ona poví-
dá: „No, letos jich máme zapsaných sedmdesát.“ Pro-
točily se mi panenky. 
Sedmdesát dětí na jednu učitelku?

Jo! Ono to bylo takhle: Školka fungovala od 8.00
do 12.00. Pak šly děti na oběd domů k rodičům, kteří
dělali doma ruční práce – třeba dírky k botám… Oprav-
du se pracovalo doma.
Ve dvě hodiny přišly děti zpátky do školky. Odpoledne
jsme měli půjčenou louku od města, kam jsme si cho-
dívali hrát. Pak se šlo domů. Kolikrát, když držím večer
nějakou černou hodinku, říkám si, jak je to možné, že
jsem to zvládla? Ani jsem nepociťovala, že by to
na mne bylo moc… Děti byly jiné. Byly vděčné za kaž-
dou maličkost, za každý obrázek, za všechno děkova-
ly…. Když jsem před lety ze školky odcházela a měla
jenom pětadvacet dětí, daly mi více zabrat než tenkrát
těch sedmdesát dětí.

neměl vlastně nic. Vzpomínám si, na jeden takový vtip,
který se tenkrát vyprávěl. Pan primář Lašek pocházel
z České Třebové. Měl kamaráda, se kterým se jednou
radil: „Poslouchej, sami takhle nemůžeme žít. Měli
bychom se oženit. Copak bys mně radil, vzít si hezkou
a chudou nebo spíš nehezkou a bohatou? Vem si tu
nehezkou a tu hezkou si nech bokem,“ poradil mu pří-
tel. A nakonec to tak dopadlo. Když jsme s maminkou
byly v nemocnici, měl tam sestřičku, která byla asi
Maďarka, jmenovala se Ester. Krásná ženská! To jsem
se mu nedivila… (směje se)

Dnes už děti tak vděčné nejsou. Žijeme zbytečně
v nadbytku. Rodiče si za to však mohou sami. Holka
přijde domů s tím, že někdo má támhleto a já ještě ne.
Rodiče jdou a věc koupí…
Na vesnici děti měly také hodně povinností...

Když tatínek zemřel, maminka hospodářství v Kon-
činách prodala a odstěhovaly jsme se zpátky do Říko-
vic k tetičce, která ji vychovávala. Každý den jsem
hodinu pěšky chodila do měšťanky v Litomyšli – auto-
busy nejezdily. Potom jsem chodila tři roky do Tržku
k vlaku, denně, v dešti, blátě, v zimě – polní cestou.
Tři roky jsem jezdila do rodinné školy. Pak jsem jezdila
do Hradce, kde byl učitelský ústav pro mateřské školy.
Byly jenom tři v republice - v Praze, v Hradci a ve Valaš-
ském nebo Velkém Meziříčí. 
Pak se školka přestěhovala do panského domu…

Na Zámecké mateřské školce má zásluhu paní Drbo-
hlavová. Ministr školství Zdeněk Nejedlý často paní
Drbohlavovou navštěvoval. Ona myslela, že má jenom
ji, ale byla na omylu (směje se). V každém městě měl
prý nějakou ženskou. Nevím, jestli je to pravda, ale já
mu to jenom přeju! 
Ta budova, co v ní školka je, patřila k zámku. Byla to
budova, kde sídlil ředitel panství. To byl nějaký pan
Zeller. Jeho rodina má stále vilu za sokolovnou. V hor-
ním poschodí měl pan Zeller kanceláře a byt. Pod ním
byl vrchní pokladník David. Když bylo zrušeno pan-
ství, přebralo dům město. Budova byla prázdná.
Paní Drbohlavová byla sice komunistka, ale spíš bych
řekla milostpaní komunistka. Její muž byl školním
inspektorem. On byl národní socialista, ona komunist-
ka. A šlo jim to dohromady! Bylo to na obě dvě strany
dobré, jak to dopadne. Paní Drbohlavová se u Nejedlé-
ho přimluvila, že by budovu mohly děti dostat. Původ-
ně měl dům připadnout mládežníkům. Nakonec si ale
řekli, že mládežníci každou budovu zničili a opustili.
Je to tedy velká zásluha paní Drbohlavové. S komuniz-
mem ale neměla moc společného – jen toho Nejedlého. 
Bály jste se, když chodily inspekce?

Měla jsem nepřítelkyni. Byla to krajská školní
inspektorka. Neměla mě ráda. Když jsme se přestěhova-
li do nové budovy, byla prázdná. Ve školách tehdy vise-
ly na stěnách kříže. Říkám: „Paní Říhová, co s tím
křížem uděláme? Nechci jej znesvětit nebo někde poho-
dit…“ „Pověsíme ho,“ povídá paní Říhová, která byla
komunistka, taková ševcovka, ale neskonale hodná
ženská. Věděla jsem, že to bude ožehavé. „Sveďte to
na mě, povězte, že jsem řekla, že tady kříž chci.“
„Dobře, tak já to na vás teda svedu,“ řekla jsem. Legiti-
maci měla, i když podle mne nevěděla, co to komuniz-
mus je. Výsledek toho byl, že jsme kříž pověsily v jídelně
– pěkně do čela mezi dvě okna. Plánovalo se, že se
v jídelně začne vařit – bývala by to byla první mateřská
škola, kde se začalo vyvářet pro děti. 
Krajská inspektorka Burianová… Dozvěděla jsem se to
od pánů na okrese, jak se stalo, že byla najednou
inspektorkou. Bylo to takové choulostivé... Když
inspektorka přišla do školky, přivedla si s sebou zástup-
kyni ministra, nějakou soudružku Fotovou a ještě dvě
inspektorky z Prahy. Na inspekci jsme byly dobře nachy-
stané. Všechno jsme měly v „azure“ a inspekci se líbilo,
jak máme vše hezky zařízeno. Když otevřely dveře do té
jídelny, myslela jsem, že Burianovou raní mrtvice. Uvi-
děla kříž a rozkřikla se na mě, jak jsem si mohla v téhle
době dovolit pověsit ten kříž. Když jsem se z toho tro-
chu vzpamatovala, snad duch svatý do mne vstoupil
(směje se), řekla jsem: „Soudružko, já jsem ještě tu
výzdobu dělala postaru. Budu ještě rodiče strašně
potřebovat na dodělání spousty věcí ve škole. Litomyšl
s celým okolím je velice lidovecky založená. Já tu výzdo-
bu změním, až bude dodělaná školka, ale ne ještě teď,
kdy budu od rodičů potřebovat pomoc.“
Burianová mně vynadala, co se do mne vešlo. Statečně
jsem to přetrpěla a sama Fotova, která byla velká
komunistka, pravila: „Soudružko inspektorko, ona to
soudružka Straková myslela dobře. Víte, tak jí to tak
necháme, jak to udělala.“ Ty dvě inspektorky z Prahy
se k ní přidaly a já jsem zvítězila! 

Ptal se Prokop Souček, foto P. Souček

Nejstarší občanka Litomyšle Marie Straková oslavila v listopadu devadesáté osmé narozeniny. K životnímu

jubileu jí pogratuloval místostarosta Radomil Kašpar spolu s Danou Kmoškovou, předsedkyní komise pro

občanské záležitosti.
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky 
jsme v létě s manželem využili nabídky příměstského
tábora se zaměřením na keramiku pod vedením paní
Plíhalové. Spíše šlo o tzv. „z nouze ctnost“. Ohromně
nás překvapil přístup a nápady pracovníků. Syn byl
nadšený a dokonce s novými kamarády jednu noc
v DDM přespal. A tak jsme neváhali, když nám kama-
rádka řekla v září o nových aktivitách. Koukli jsme
a jasnou jedničkou se stala fotománie. Každý čtvrtek
se tak náš syn v partě učí pracovat s fotoaparátem. Už
umí upravit fotky na počítači. Bude naším rodinným
fotografem, který to bude umět. Ještě jednou děkuje-
me, fandíme vám a těšíme se na další novinky.             

Fiedlerovi, Litomyšl
Ráda bych touto cestou vyjádřila srdečné poděko-

vání kolektivu rehabilitačního odd. interny nemocni-
ce v Litomyšli, a to především primářce MUDr. Markétě
Tušlové, ošetřující lékařce MUDr. Monice Martinů,
vedoucí fyzioterapie Marcele Králové, fyzioterapeutce
Janě Valdhansové a jejim kolegům, dále vrchní sestře
Lence Švábové a všem sestrám a sanitářům za velice
příkladnou, odbornou a lidskou péči, která mi byla
poskytnuta v rámci mojí rehabilitace po operaci páte-
ře.                                             Děkuji moc. Jitka Marková

Rok s rokem se sešel a my jsme opět navštívily diva-
delní představení 4. listopadu ochotnického spolku
Benátky „Vostřebal,“ který uvedl pohádku „O bílé
lani“. Všichni účinkující byli bezvadní a předvedli
krásné vystoupení. Mimo předvedené pohádky nás
velmi zaujala výprava kulis, zvláště pak sedmihlavý
drak a laň. Kulisa byla nádherná a její zhotovení
musely provést velmi šikovné ruce, což obdivujeme.
Divadelní spolek Benátky „Vostřebal“ letos oslavuje
145. výročí založení spolku. K tomuto výročí přejeme
hodně úspěchů, moc a moc krásných pohádek, dále
pak hodně divadelních ochotníků. Ať se ochotnické-
mu spolku daří. Měly jsme velmi pěkný zážitek. Škoda
jen, že návštěvnost byla malá.
Děkují Bernátová, Burešová, Pečinková, Sochůrková

Děkuji všem, kteří projevili soustrast nad ztrátou
mého manžela.                                         Jindra Peňázová

Na konci letošního roku oslaví manželé Anna
a Jaroslav Jiráčkovi z Litomyšle zlatou svatbu. Do dal-
ších společných let jim  přejeme hodně zdraví, životní
pohody a spokojenosti.          

rodina Jiráčkova, Honzíkova a Prokůpkova
Blahopřání ke zlaté svatbě. 30. prosince 2012 oslaví

50. výročí společného života - zlatou svatbu - manželé
Žofie a Vladimír Janovi z Litomyšle. Do dalších společ-
ných let hodně zdraví přeje dcera Lenka s rodinou

Poděkování sestře
Daně Kmoškové. Po XV.
Všesokolském sletu,
vystoupeních v Nasavr-
kách, Hradci Králové,
Městečku Trnávka, soko-
lovně Litomyšl a Pardubi-
cích se oblíbená
cvičitelka, která nacvičila jednu spartakiádní skladbu
a čtyři skladby sletové, rozhodla po 28 letech svou
dlouholetou činnost v Sokole ukončit. S malými cvi-
čenkami skladby „Člověče nezlob se“ se rozloučila
výletem do Prahy, kde jsme si s Tebou, Dano, užily
krásný, i když deštivý a sněhový den. Za celé ty roky Ti
za všechny mnohokrát děkujeme a k poděkování se
připojují i naši spokojení rodiče.

Za holčiny a rodiče Věra Pakostová
Upřímné poděkování kolektivu oddělení chirurgie

a hlavně JIP pod vedením doktora Lopuchovského
a všem lékařům a sestřičkám za jejich obětavou péči,
které se mi dostalo.  Do společné práce jim přeji hodně
úspěchů.                               S pozdravem Vlasta Drimlová 

Dne 25. listopadu to bylo 11 let, co mě opustil můj
manžel pan Jaroslav Driml. 

S láskou vzpomíná manželka Vlasta Drimlová
Fandíme kreativitě v DDM. Blíží se závěr roku

a k tomu patří bilancování. Děkuji pracovníkům lito-
myšlského DDM. Aktivity, které letos připravili našim
dětem, jsou různorodé, reagují na potřeby dětí, řekla
bych, že překvapí. Školní prázdniny jsou přece jen
delší, než na kolik má nárok většina pracujících. Proto

Slova moudrých: Život je řada po sobě následujících
lekcí, které člověk musí prožít, aby je pochopil.    

R. W. Emerson

Své významné životní jubileum oslavili naši

spoluobčané:

80 let – Anna Beránková, Marie Šplíchalová,
Miloslav Pelinka, Irena Myšková
90 let – Jaroslav Kučera, Antonín Mikyska
91 let – Stanislav Chadima
98 let - Marie Straková
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:

Petr Coufal, Osík – Markéta Klusoňová, Dolní
Újezd, Jan Wiesner, Bohuňovice – Monika Hýb-
lová, Bohuňovice, Michal Vágner, Česká Třebo-
vá – Milada Bartoníčková, Česká Třebová,
Zdeněk Salcman, Lubná – Světlana Richterová,
Polička, Martin Pichl, Neratovice – Lenka Peš-
ková, Neratovice, Miloš Patočka, Osík – Iva Sla-
víčková, Svitavy, Milan Mekiska, Chotovice –
Ludmila Šmídová, Janov
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoření
krásného a šťastného domova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU – 50 let společného
života oslavili manželé Emil a Marie Süsserovi.
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a
pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Margitou Sirotkovou (59 let), Josefem Večeřem
(72 let), Marií Radovou (75 let), Janem Betla-
chem (91 let), Mgr. Milanem Novotným (39 let).
Vzpomínáme.

V minulé Společenské kronice chybělo mezi nový-
mi občánky našeho města jméno Radovan Vindyš.
Za nedopatření se omlouváme.

Věra Kučerová, SPOZ

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

Společenská
kronika

Jak mít Vánoce celý rok

Advent je doba očekávání. Je to očekávání narození
Bohem předpověděného Vykupitele. Máme snad toto
očekávání strávit běháním po přeplněných obcho-
dech, leštěním nepoužívaných sklenic a vršením kra-
bic cukroví? Pán Bůh nám nezjevil, kdy přesně se Ježíš
narodil, ale víme, že se nenarodil v atlasových peřin-
kách, ale v chlévě. Nebyl obdarován pomíjivým pozlát-
kem, ale láskou. Neměli bychom tedy i my rozdávat

lásku a radost? Nebyly by někdy větším darem úsměv
a vlídné slovo? 
Ne každý má to štěstí strávit krásné vánoční dny upro-
střed milující rodiny. Pokud budeme vnímaví, určitě
poznáme, že někdo kolem nás potřebuje povzbudit nebo
se vypovídat ze svých problémů. Neměli bychom si
pro takového člověka najít chvilku a pokusit se podat
mu pomocnou ruku? Někdy úsměv, gesto a stisk ruky
opravdu nahradí dar, který jsme koupili za peníze.
A pamatujme na to, že každá taková chvíle naplní i nás.
Vánoce jsou časem lásky. Zapomeňme proto na mali-

chernosti, jimiž si zbytečně kazíme náladu a které nás
zbavují dobrého spánku. Jsou dvě nesnadné věci, se
kterými se v životě potýkáme: přiznat svou chybu
a odpustit chybu toho druhého. Právě slavnostní doba
svátků nám otevírá možnost zamyslet se nad sebou,
zamyslet se nad druhými a pochopit, proč se některé
věci přihodily. Musíme však v sobě najít pokoru, aby-
chom dokázali být k sobě i k druhým upřímní. Pak
budeme rozdávat ty opravdové dárky, protože jsme
přijali dar nejdůležitější.
A co myslíte: nestálo by za úvahu, zamyslet se nad tím,
proč by takové „Vánoce“ nemohly být celý rok? Možná
by pak lidé okolo nás byli o něco radostnější.

Čestmír Šťovíček

kazatel Církve adventistů s.d. v Litomyšli, Luži a Poličce

k zamyšlení...

My Tři králové jdeme k vám
Rok utekl jako voda a s blížícími se vánočními svátky
přicházejí i přípravy na Tříkrálovou sbírku 2013.
Tentokrát se na Litomyšlsku uskuteční v sobotu
5. ledna 2013. Koledníci při návštěvě domácností
zazpívají koledu a napíší na veřeje dveří křídou

K+M+B+2013. Dárce obdarují několika dutinkami
baleného tříkrálového cukru a kalendářem. Na závěr
vám popřejí vše dobré do nového roku.
Při sbírce z ledna 2012 bylo vykoledováno 322 035 Kč.
Z této částky se 65% vrátilo zpět do Farní charity Lito-
myšl. Peníze byly použity na opravu vstupních prostor
do střediska Charitní ošetřovatelské služby. Přibližně
desetina výnosu sbírky již tradičně směřovala
na humanitární pomoc do zahraničí.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 použijeme na provoz
střediska Respitní péče Jindra a na rozvoj Dobrovol-
nického centra. Z části peněz vytvoříme sociální fond
na podporu sociálně slabých rodin s dětmi. 7% z výtěž-
ku odešleme na výstavbu vodárny v Mirmal Nagar
v Indii do oblasti stižené katastrofálním suchem. 
Těšíme se na všechny malé i velké koledníky, že spo-
lečně s nimi zažijeme v den sbírky plno pěkných zážit-
ků. Za odměnu pro ně připravujeme na sobotu 9.
února v Lidovém domě dopoledne plné her, koncertů
a pro nejmenší minikino s pohádkami. 

I přesto, že každý rok v našem regionu koleduje více
jak 70 skupinek, je nás stále málo. Prosíme ty, co by
měli chuť zapojit se do sbírky a pomoci nám při této
každoroční akci, kontaktujte nás buď na mailu chari-
ta-kancelar@lit.cz nebo na tel. čísle 732 803 709. 
Těšíme se na setkání s vámi se všemi.

Lucie Šteflová, koordinátorka TKS 
foto Martina Soukupová

Nabízím hudební doprovod
při svatbách, večírcích, srazech. mob. 604 481 052
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Po stopách let minulých - díl 12. kinoreklamy
seriál V Litomyšli byla do padesátých let minulého století dvě kina. Bylo zvykem před zahájením hlavního programu

promítat obrázky, které upozorňovaly na místní podnikatele a kulturní události ve městě. Takové reklamy se pro-
mítaly na přístroji, do kterého se vkládaly skleněné destičky o rozměru 12 x 12 cm. Okresní archiv se sídlem
v Litomyšli má takových sklíček více jak 400 kusů. K vánočnímu posezení nabízí Lilie několik zajímavých prezen-
tací tehdejších firem.                                                                      Snímky vybral a textem doprovodil Miroslav Škrdla
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prosinec 2012

kalendárium Litomyšle

Městská knihovna Litomyšl ve spolupráci s Krajem
Vysočina a pod záštitou senátora JUDr. Miroslava
Antla pořádá sbírku českých knih pro univerzitní kni-
hovnu v Užhorodu, kde vzniká nové centrum bohemis-
tiky. Knihy jsou určeny jak pro studenty, kteří studují
český jazyk, tak pro naše krajany žijící v této oblasti.
Obracíme se proto na veřejnost s žádostí o pomoc.

Pokud máte doma zachovalé a kompletní české knihy,
které už nepotřebujete, přineste je, prosím, do kni-
hovny. Čechům, kteří žijí v ukrajinské Zakarpatské
oblasti (dříve součást Československé republiky –
Podkarpatská Rus) udělají dobrou službu a především
radost.                   Koordinátorka sbírky Iva Pekníková

Sbírka knih pro naše krajany v Užhorodu

Stojíte v obchodě mezi regály se zbožím a marně vzpo-
mínáte, o čem jste doma uvažovali, že máte koupit?
Vracíte se zpět  ke dveřím, protože nemáte jistotu, že
jsou správně zavřené? Připravujete se na schůzku,
která má být 14. 12. – je to středa, nebo čtvrtek? Pot-
řebujete si zapamatovat řadu po sobě jdoucích čísel?
Ach ta paměť.
V každém věku je ale možné s pamětí pracovat, udržo-
vat ji či zlepšovat, naučit se různé techniky, které
povedou k zapamatování potřebných informací. Že to
jde, o tom se můžete sami na sobě přesvědčit v kur-
zech trénování paměti, pořádaných několikrát do roka
Městkou knihovnou v Litomyšli. Nezáleží na vašem
vzdělání, na věku, ale jen na vlastním zájmu něco
pro sebe udělat. Kurzy trénování paměti probíhají for-
mou, která je přijatelná pro každého, jsou i zábavou,
protože po troše teorie navazují nejrůznější aktivity,
kde si sami vyzkoušíte, co a jak si nejlépe zapamatuje-
te. A nejen to – v jednotlivých lekcích kurzu se nejed-
ná jen o paměť, ale také o rozvíjení kreativity. Dojde
i na zlepšování představivosti, malování, psaní
povídek a veršů a pokud je chuť  i na společný zpěv.
V jednotlivých aktivitách mezi sebou nesoutěžíte, kdo

má lepší paměť či úlohu splnil lépe – ale  potěší vás,
když úspěšně dojdete k řešení. Navíc si ověříte, jak
na tom s pamětí či kreativitou jste, a jak si ji můžete
zlepšit.
MKL pořádá pravidelně tyto kurzy především pro seni-
ory. Jejich použití však se dá  aplikovat  v každém
věku – studenty učící se na zkoušky, osoby, které
ve své práci potřebují bez „papíru“ přednést své myš-
lenky či pracovat podle obtížně zapamatovatelných
postupů.
Poděkování patří MKL, zejména lektorce ing. Ivě Pek-
nikové za vedení  těchto kurzů. Takže, kdo si myslí, že
mu paměť nefunguje tak jak by měla a chce sám
na sobě pracovat – neváhejte a přihlaste se do kurzu
trénování paměti. Můžeme jenom doporučit.

Za účastníky kurzu trénování paměti Pavel Kusý

A co vaše paměť?

225 let - 17. 12. 1887se narodil v Libochovicích JAN

EVANGELISTA PURKYNĚ, národní buditel a přírodo-
vědec. Studoval v Litomyšli na piaristickém gymnáziu.
Pamětní desku má v rajské zahradě kláštera. Působil
vědecky v Polsku a v Praze.
195 let - 16. 12. 1817 se v Němčicích narodil ANTONÍN

DVOŘÁK. Malíř Litomyšle a okolí. Jeho dílo popisuje
život vesnického lidu a jeho zvyky. Zabýval se také
fotografováním po roce 1850. Obrazy jsou v majetku
litomyšlské galerie.
135 let - 3 . 12. 1877 se v Budislavi narodil FRANTIŠEK

MOTYČKA, umělecký malíř v Litomyšli. Ve svých obra-
zech zaznamenal litomyšlská zákoutí, kostely včetně
interiérů, svoje díla vystavoval ve vstupním prostoru
svého domu.
115 let - 23. 12. 1897 se narodil v Třebíči hudební skla-
datel JIŘÍ SVOBODA, profesor učitelského ústavu
v Litomyšli, dirigent a autor hudebních knih. Hudebně
zpracoval básně Vítězslava Nezvala, jehož byl přítelem.
100 let - 9. 12. 1912 se narodil v Dolním Újezdu
FRANTIŠEK STŘÍTESKÝ, poslední rektor piaristické-
ho řádu v Litomyšli. Vězeň v padesátých letech minu-
lého století, přítel studentů- vybudoval první
studentský domov v Litomyšli.
80 let - 7. 12. 1932 se narodil v České Třebové JAN

KAPUSTA, historik a muzikolog. Autor knih o Lito-
myšli a okolí. Ředitel muzea v Litomyšli a v Poličce,
kulturní pracovník v Litomyšli a v okolí.
70 let - 8. 12. 1942 zemřel ve Sloupnici JAN

ŠPLÍCHAL, malíř Litomyšlska a Vysočiny. Jeho obrazy
jsou v místních galeriích i v soukromých sbírkách.
70 let - 11.12. 1942 zemřel v Litomyšli ANTONÍN

JONÁŠ, poštovní úředník, předseda správní komise
města, člen mnoha spolků v Litomyšli.
70 let - 14. 12. 1942 zemřel v koncentračním táboře
Osvětim RUDOLF FAUL, podnikatel a majitel továrny
v Partyzánské ulici.
50 let - 23. 12. 1962 zemřel v Litomyšli JOSEF

DUCHAN, učitel v litomyšlských školách, nadšený
zpěvák, člen Vlastimilu a Českých učitelů.

125 let - Na Braunerově náměstí se v roce 1887 konala
slavnost a odhalení desky rodákovi a politikovi
Františku Augustinu Braunerovi. Byl představitelem
povstání z roku 1848.
105 let - Břetislav Šťastný byl od roku 1904 sbor-

mistrem pěveckého sboru Vlastimil. Se souborem
nastudoval a provedl ve Smetanově domu v roce 1907
výpravnou operu Čarostřelec od Webera.
75 let - Slavista Josef Páta, litomyšlský rodák a patri-
ot města v roce 1937 pracoval vědecky na rozborech

bulharského jazyka a jejich jazykozpytců a také psal

o kulturních stycích s Bulharskem.

65 let - Novinář Pavel Tigrid přednášel v roce 1947
v Litomyšli na květnové manifestaci národních socia-
listů a o měsíc později měl ve městě přednášku
na téma Svět, Německo a my.

Připravil Miroslav Škrdla

Nové knižní tituly v městské knihovně
Město Litomyšl - Současnost a perspektiva sociální
péče, Laurence - Společenský agent Jiří, Eben Marek -
Na plovárně s Markem Ebenem, Albright - Pražská
zima, Cílek Václav - Prohlédni si tu zemi, Halík Tomáš -
Chci, abys byl…, David Petr - 50 výletů do historie,
Suchý Jiří - Odposlechy, aneb, Já na…, Plch Milan -
Kam za technickými…, Pasečný Petr - Připravujeme
zahradu na…, Foer Joshua - Šetři se, Einsteine!, Penn
Rob - Záleží jen na kole, Kepler Lars - Svědkyně ohně,
Hůlová Petra - Čechy, země zaslíbená, Mawer Simon -
Dívka, která spadla z…, Preston - Chladnokrevná
msta, Viewegh - Mráz přichází z Hradu, Žák David Jan,
Návrat Krále Šumavy, Hedström - Noc ve Villette,
Luk'janenko - Nová hlídka, Nejedlý Jan - Nová pražská
strašidla, Urban Miloš - Praga Piccola, Formanová -
Snědla dětem sladkosti, Nesbo Jo – Sněhulák, Grisham

John – Amatéři, Váňová Magda - Ať myši nepláčou,
Tejkalová - Běda ženám, kterým muži…, Szczygiel -
Láska nebeská, Reichs Kathy – Poklad, Watson Mark –
Jedenáct, Šabach Petr - Království za story, Kratochvil
- Dobrou noc, sladké sny, Horowitz - Dům hedvábí,
Campion Emma - Králova milenka, Tremayne Rubáš
pro arcibiskupa, Prange Peter - Uloupený ráj, Barnes
Julian - Vědomí konce, Šulc Jiří – Zrádci, Kirino Nat-
suo – Zrůda, Klevisová - Čekání na kocoura, Julliand -
Dva krůčky po mokrém…, Shan Darren - Město hadů,
Dán Dominik – Moucha, Beráková Zora - Nekorunova-
ná královna, Urbaníková - Suši v duši, Mazetti - Šťast-
ně až do smrti, Vrábková - Živote, díky, aneb, Každý…,
Ludva Roman – Falzum, Pachman - Notre Dame, Gree-
ne John - Mámin seznam, Becker Emma - Pan S., Doče-
kalová - Rychle a bezbolestně, Dasgupta Rana – Sólo.

Přijmeme kuchaře,
vyučeného, samostatného.

Kontakt: ewes@volny.cz

STAROŽITNOSTI
LITOMYŠL

na Partyzánské ulici vedle bývalého KOVOPOLU

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

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

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

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

hudební nástroje a jiné věci starožitného charakteru. 

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

kdykoliv na telefon: 604 243 579.
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Setkání infocenter Pardubického kraje
Každý rok probíhá setkání informačních center Pardu-
bického kraje, jehož cílem je především vzdělávání a zvy-
šování odbornosti pracovníků infocenter. Setkání
pořádá Asociace turistických informačních center A. T.
I. C. ČR, jež zastřešuje a zároveň kontroluje činnost infor-
mačních center po celé České republice.  Pro letošní rok
bylo vybráno místo konání odborného semináře město

Litomyšl. Semináře se zúčastnilo více než 35 zaměstnan-
ců z 20 informačních center z Pardubického kraje. 
Asociaci A. T. I. C. se ve spolupráci s Informačním
centrem Litomyšl podařilo připravit pro účastníky
bohatý celodenní program. Dopolední odborný semi-
nář obsahoval přednášku a workshop na téma asertivi-
ta, komunikace se zákazníky, jednání s rizikovými
klienty vedený lektorkou PhDr. Helenou Chroboko-
vou, která vyučuje komunikaci a psychologii na pardu-
bické univerzitě. Poté proběhla komentovaná
prohlídka pod vedením pana starosty Michala Kortyše,
kdy si účastníci setkání mohli prohlédnout staveniště
zámeckého návrší, piaristický kostel a jízdárnu. Násle-
dovala prohlídka Smetanova domu s novým ředitelem
Leošem Krejčím. Na přání některých infocenter pro-
běhlo rovněž zážitkové průvodcovství městem s rytí-
řem Toulovcem. Závěrem litomyšlského setkání
účastníci vyplnili hodnotící dotazník, z jehož výsledků
vyplynulo, že celodenní program pracovníky zúčastě-
ných infocenter zaujal a odborný seminář, který bude
dále rozvíjet téma komunikace a asertivity, žádají
i v příštím roce. 

Martina Moučková, Blanka Brýdlová

Informační centrum Litomyšl 
Rytíř Toulovec provází pracovníky infocenter

foto M. Moučková

2. celostátní Fórum cestovního ruchu  
Ve stejném termínu, kdy se v Litomyšli konalo setká-
ní zástupců informačních center Pardubického kraje,
konal se v Pardubicích druhý ročník celostátního
Fóra cestovního ruchu. Hned v úvodu prvního dne
dostala Litomyšl příležitost představit své marketin-
gové aktivity a vysvětlit přínosy sdružování se v nej-
různější svazky obcí či zájmové organizace.
Odpolední program byl rozdělen do tří sekcí – u prv-
ního kulatého stolu zasedli zástupci informačních
center z celé republiky, druhý kulatý stůl patřil pod-
nikatelům a třetí zástupcům veřejné správy. Poslední
jmenovaný workshop obohatily svými zkušenostmi
ředitelky dvou významných destinačních společností
– Zuzana Vojtová z Centrály cestovního ruchu Jižní
Morava a Dana Daňová z Centrály cestovního ruchu
Východní a Jižní Morava. Po představovacím kolečku
bylo jasné, že se diskuse bude ubírat směrem k orga-
nizacím cestovního ruchu. „Ideální model
v našich podmínkách pravděpodobně neexistuje,
v různých krajích jsou modely různé“ říká Zuzana
Vojtová a povzdechne si: “Co já bych dala za funkční

síť malých destinačních společností v turistických
oblastech.“ Nejdůležitějším výstupem z tohoto kula-
tého stolu bylo jedno jediné slovo – spolupráce.
Zúčastnění se také shodli na tom, že na začátku čin-
nosti každé organizace cestovního ruchu musí být
koncepce. Nutné je také vytvoření jasné struktury
organizací cestovního ruchu v regionu. Jako ideální
se všem zúčastněným jeví trojstupňový model – kraj-
ská destinační společnost, oblastní destinační spo-
lečnosti a turistická informační centra, tedy
struktura, která v posledních letech existuje v Par-
dubickém kraji. Nutné je také jasné rozdělení čin-
nosti a trhů mezi destinační společnosti. V zásadě
platí, že o domácí cestovní ruch by se měly prioritně
postarat oblastní neboli malé destinační společnos-
ti, zahraničí by se měla věnovat krajská destinační
společnost a vzdálené zahraniční trhy by měly být
v hledáčku agentury CzechTourism. „Cestovní ruch
je krásný obor - učí nás totiž trpělivosti,“ uzavřela
Dana Daňová.   Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 8. 12. MUDr. Sláma
Ne 9. 12. MUDr. Sláma
So 15. 12. MUDr. Slavík
Ne 16. 12. MUDr. Jindrová
So 22. 12. MUDr. Večeřa
Ne 23. 12. MUDr. Dvořáková
Po 24. 12. MUDr. Hrouzek
Út 25. 12. MUDr. Hrouzek
St 26. 12. MUDr. Dvořáková
So 29. 12. MUDr. Dvořáková
Ne 30. 12. MUDr. Slavík
Út 1. 1. MUDr. Slavík

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 8. 12. MUDr. Reifová
Ne 9. 12. MUDr. Hájková
So 15. 12. MUDr. Pilařová
Ne 16. 12. MUDr. Jílková
So 22. 12. MUDr. Švábová
Ne 23. 12. MUDr. Filová
Po 24. 12. MUDr. Filová
Út 25. 12. MUDr. Laštůvková
St 26. 12. MUDr. Mareš
So 29. 12. MUDr. Beňová
Ne 30. 12. MUDr. Jung
Út  1. 1.  MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 8. 12. lékárna U Anděla strážce

tel.: 461 615 457
Ne 9. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 15. 12. lékárna Na Špitálku, 461 615 034
Ne 16. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 22. 12. lékárna U Nemocnice, 461 615 617
Ne 23. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
Po 24. 12. lékárna Na Špitálku, 461 615 034
Út 25. 12. lékárna U Anděla strážce

tel.: 461 615 457
St 26. 12. lékárna U Slunce, 461 612 678
So 29. 12. lékárna U Slunce, 461 612 678
Ne 30. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
Út  1. 1. lékárna Sanatio, 461 311 909

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
8.-9. 12. MUDr. Sejkorová Jitka 

Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501 
15.-16. 12. MUDr. Ševčík Stanislav

Polička, 1. máje 607, tel.: 461 724 423
22.-23. 12. MUDr. Ševčíková Pavla

Polička, 1. máje 607, tel.: 461 724 423
24. 12. MUDr. Švecová Dagmar

Litomyšl, Šmilovského 1122, tel.: 461 613 663
25. 12. MUDr. Veselíková Ivana

Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel.: 461 614 569
26. 12. MUDr. Zeman František

Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel.: 461 613 827
27. 12. MUDr. Zeman Oldřich

Polička, 1. Máje 606, tel.: 733 152 435
28. 12. MUDr. Adamcová Markéta

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
29.12. MUDr. Adamcová Silva

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
30.12. MUDr. Adamec Stanislav

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987 
31.12. MUDr. Cacek Tomáš

Trstěnice 184, tel.: 461 634 157
1. 1. MUDr. Drdová Anna

Sloupnice 188, tel.: 465 549 236

Rozpis služeb
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Tiskárna H.R.G. vydala svou první knihu
V listopadu tohoto roku vydala tiskárna H.R.G. svou
první knihu. Tím by mohla navázat na tradici malých
vydavatelství, která vždy u tiskáren v Litomyšli byla.
„Chtěli jsme vytvořit něco, co po nás zůstane. Přeci
jen tiskneme, z větší časti, produkci, která nakonec
končí v kontejnerech, a to nás trošku frustruje. Navíc
v dřívějších dobách každá tiskárna měla i své malé
nakladatelství. Je docela hezký počin vydat v lito-
myšlské tiskárně znovu pěknou a zajímavou knihu,
tak jak to dělala kdysi tiskárna Augusta, když vydá-
vala Nerudu, Němcovou, Tyla a další,“ říká Jan Gloser
z tiskárny H.R.G.
Prvním titulem  se stala pohádková kniha Kurážné
srdce Paula Langa s ilustracemi Václava Kabáta.
„Když jsme se začali bavit s ředitelem H.R.G. Leošem
Tupcem o vzniku nakladatelství, přišlo nám do cesty
setkání s ilustrátorem Václavem Kabátem a spisova-
telem Paulem Langem. Neměli jsme tehdy vůbec
představu, jakou knížku chceme vydat, jen jsme
věděli, že se nám musí líbit a že z ní chceme mít
radost. Po další schůzce slovo dalo slovo, sešel se
realizační tým a kniha se začala rodit. Křest, před-
stavení a čtení z knihy proběhne 12. prosince v res-
tauraci Na sklípku v rámci večera Knižní čtvrtek
ve středu,“ vysvětluje Jan Gloser. 
Druhou knihou, kterou  H.R.G. již připravuje, bude
výpravná publikace o historii tisku v Litomyšli.
„Myslíme, že si to tento obor zaslouží. Litomyšl je

v rámci republiky ojedinělá tím, že se zde tiskne
nepřetržitě od roku 1503. Doufám, že v příštím roce
před Vánoci budeme moci křtít,“ uvádí Jan Gloser. 
Knihy nového nakladatelství budou distribuovány
do široké sítě českých knihkupectví. V Litomyšli pak
budou prodávány za zvýhodněné ceny v knihkupec-
tví Paseka, ve Faltysově knihkupectví, v informač-
ním centru a v Tiskárně H.R.G..

-red- foto archiv tiskárny H.R.G.

Redakční rada kníhy Kurážné srdce: zleva Leoš Tupec -
jednatel, Bořivoj Žižka - odborný redaktor, Martina Kupsová
- grafik a typograf, Jan Gloser - produkce, Václav Kabát -
ilustrátor

Milí spoluobčané, ve spolupráci s Pardubickým krajem
a společností ASEKOL jsme pro vás připravili soutěž
ve sběru drobného elektra (videopřehrávače, DVD pře-
hrávače, gramofony, radiopřijímače, kazetové magne-
tofony, domácí kina, reproduktory, dálkové ovladače,
sluchátka, fotoaparáty, elektronické hudební nástro-
je, zařízení výpočetní techniky-notebooky, počítače,
myši, klávesnice, telefonické přístroje, faxy, záznam-
níky, tiskárny, kalkulačky, herní konzole, autodráhy,
vláčky).
Zapojit se můžete ihned. V okamžiku, kdy naleznete
a vytisknete si leták na www.asekol.cz, sekce Sbírej
a vyhraj! Pak už jen najít doma, v garáži, na půdě,
chatě staré a vysloužilé elektro a odnést je spolu
s tímto letákem na Sběrný dvůr, ul. Mařákova. Obsluha
sběrného dvora leták orazítkuje (1 spotřebič = 1 razít-
ko). Nasbíráte-li celkem pět razítek a máte vyplněné
kontaktní údaje, odešlete leták na adresu: PO BOX 75,
460 03 Liberec 3. Počet letáků na osobu není omezen,
čím více donesete letáků, tím máte větší šanci
na výhru nového tabletu Samsung nebo jiné elektroni-
ky. Hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. - 5.
místě. Více informací o soutěži najdete na www.ase-
kol.cz.
Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny
a zároveň přispějete recyklací elektra k ochraně život-
ního prostředí. Každý spotřebič obsahuje až 80%
materiálů, které lze znovu využít. Odvozem spotřebičů
zabráníme úniku škodlivých látek např. rtuti nebo
olova. 
Na úklid v šuplíku je ten správný čas tak sbírejte
a vyhrávejte! Soutěž trvá do 28.2.2013.
...A nesoutěží jen veřejnost. Odměnu v podobě mrazí-
cího boxu získal Sběrný dvůr v Litomyšli, ul. Mařáko-
va. Za vzornou spolupráci obsluhy sběrného dvora
s kolektivním systémem a příkladné množství sebra-
ných elektrospotřebičů od občanů města Litomyšl. 
Děkujeme, že třídíte.                                   Jana Foltová

Nová soutěž 
sbírej a vyhraj!

Litomyšlská prsť uložena do hrobu skladatele na Vyšehradě
Slavnostním aktem byl 18. listopadu odhalen renovo-
vaný náhrobek Bedřicha Smetany na pražském Vyše-
hradě. Zúčastnili se jej i zástupci Litomyšle, ředitel
festivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna a emeritní
starosta Miroslav Brýdl.
Hrob slavného hudebního skladatele je sice umístěný
v bezprostřední blízkosti Slavína, společné hrobky vel-

kých Čechů minulosti, paradoxně ale zůstává v jeho
stínu a je tak snadno přehlédnutelný. Dílo významné-
ho architekta Josefa Fanty podléhalo zubu času a tak
oprava, o jejíž financování se postaralo občanské
sdružení Veřejnost vlasti, byla spojena s jeho rozšíře-
ním a dotvořením, aby náhrobek více zdůrazňoval
význam Bedřicha Smetany. Autor Petr Císařovský při-
pojil dva nové postranní obelisky, mísy na květiny,
na prostřední obelisk přibyl bronzový portrét sklada-
tele. Změnilo se i označení hrobu, místo původního
nápisu B. Smetana s pěticípou hvězdou je nyní známý
autorův podpis, doplněný hudebním zápisem prvního
taktu Vltavy, výčtem vět cyklu symfonických básní Má
vlast a všech dokončených oper. Do nitra náhrobku
byla umístěna měděná schránka ve tvaru srdce se čtyř-
mi komorami, v nichž je uložena prsť z míst, které byly
pro Smetanu zásadní. Autoři této myšlenky místa
dlouho vybírali a dokonce došlo i ke změnám původně
zamýšlených. Nakonec je ve schránce zem z Litomyšle,
z Obříství, Plzně a Jabkenic. Z úprav náhrobku i odbě-
ru prsti v jednotlivých místech byl natočen časosběrný

dokument. Ten by měl být společně s novým filmem
o životě Bedřicha Smetany režiséra Pavla Riese vbrzku
uveden i v litomyšlském kině Sokol. 

Jan Pikna, foto Jaroslav Růžička

Pronajmu byt 2+1 v Litomyšli, 
Fučíkova ulice, byt plně zařízen, tel. 603 734 258
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Je bazén skutečně
tak prima?
V minulé Lilii se objevil článek „Městský bazén infor-
muje“. Těžko říci, proč ho autorka takto nazvala,
informaci totiž obsahoval pouze jedinou, a sice že za
dva roky do bazénu přišlo 127 tisíc lidí, což považuje
za úctyhodné. Bazén mají všichni rádi a tento má dle
autorky dobré jméno. Ano, klouže tam podlaha, ale to
lze přece vyřešit vhodnou obuví, vy jedni citlivkové.
Tak si ty žabky příště vezměte! Dále autorka zmiňuje
problém (proč každá prkotina musí být problém?), že
je ve vodě vázaný chlór. A hned se proti němu bojuje.
No, holt je to tak, že do bazénu lezou lidi. „Problé-
mem“ je, že se před vstupem do vody údajně málo dez-
infikují. Čuňata. Za problém naopak není považováno
omezení provozu v podobě uzavírání výplavového
bazénu. Ale to přece každý pochopí, protože „jsme si
všichni vědomi toho, že provoz je nákladný a bez dota-
cí nemožný“. A jsme u toho skutečného problému, a to
jsou peníze, které tato zábava město stojí. S vidinou
zisku hlasů si všechny kandidující subjekty napsaly
stavbu bazénu do volebních programů před volbami
2006. Protože přece „všichni to tam mají napsané, tak
my musíme taky“ – a po volbách z toho nešlo vycouvat.
Dnes je zcela jasné, že bazén je černá díra, do které
peníze města nenávratně padají a padat budou. Bylo by
fér, aby město zveřejnilo v Lilii úplný a srozumitelný
přehled hospodaření bazénu se započtením splátek
úvěru. Z rozpočtu města to vyčíst nelze. Rád bych se
mýlil, ale i bez znalosti přesných čísel jde o každoroční
ztrátu v řádu několika milionů korun. To ať si každý
občan města uvědomí dříve, než začne kafrat nad
nesvítícími pouličními lampami, neopraveným chodní-
kem nebo neprohrnutou ulicí v zimě. Robert Pikna

z dopisů čtenářů

Studenti technického oboru SŠZaT
na praxi v Holandsku

V neděli 16. září 2012 jsme se my, čtyři studenti z tech-
nické sekce SŠZaT, vydali na třítýdenní praxi do holand-
ského Apeldoornu . Jedná se o partnerský projekt
Leonardo da Vinci, který financuje Evropská unie.
V místě našeho pobytu nás naši partneři provedli svou
školou ROC Aventus. Je to velice moderní škola. Vyu-
čují několik zcela odlišných oborů. Vedle automecha-
niků zde najdete i obor kadeřnictví. 
V den příjezdu nás čekala večeře na uvítanou a po ní
jsme se rozešli do „nových domovů,“ kde jsme strávi-
li následující tři týdny. Bydleli jsme po dvou v každé
rodině. Obě rodiny byly velice přátelské, i přes ne pří-
liš dokonalou angličtinu jsme se bez větších problé-
mů domluvili. Do práce jsme jezdili na kolech, kromě
jednoho z nás, který jezdil autem se svým šéfem,

neboť jeho firma byla vzdálená asi 20 kilometrů.
Vojta Lorenc většinou svařoval ve firmě Slootsmid
Geesteren BV. Vláďa Křivka opravoval zemědělskou
techniku a traktory ve firmě Slootsmid Laren BV. Jirka
Vomáčka jako jediný pracoval s auty ve firmě Garage
Sloot Lochem. Já jsem opravoval zemědělskou techni-
ku a traktory ve firmě Mechanisatie Lochem BV.
O víkendech nás naši hostitelé seznamovali s krásami
Holandska. Navštívili jsme starý větrný mlýn, firmu
zabývající se tuningem závodních aut, prošli jsme si
Amsterodam a zavítali jsme i na místní párty. Celé tři
týdny byly nezapomenutelné. Navštívili jsme novou
zemi, zlepšili si angličtinu, poznali jiné lidi, zvyky
a kulturu a v neposlední řadě jsme si vyzkoušeli i nové
pracovní podmínky.                             Martin Kuta, 4. B

Žáci devátých tříd Základní školy Zámecká v Litomyš-
li natočili vlastní dokumentární film. Snímek spolu
s pedagogy a vedením školy představili ve středu 21.
listopadu na setkání s aktéry filmu, litomyšlskými
pamětníky období konce šedesátých let a následné
normalizace. V dokumentu, který vznikl v rámci pro-
jektu „Příběhy bezpráví“ společnosti Člověk v tísni, se
s dětmi o své příběhy se podělili například Miroslav
Škrdla, Karel Metyš, Miroslav Brýdl, Jan Edlman, Oto-
kar Karlík a další.
„Měl jsem dnes dva velmi silné pocity. Z jednotlivých
příběhů pamětníků mě mrazilo v zádech a zároveň
jsem byl pyšný na to, že na našich školách jsou takoví

šikovní učitelé a především takoví šikovní žáci,“ uvedl
po projekci místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.
„Film ve zkratce ukázal vše, co se v této oblasti dalo
k tématu nově získat - protože se jedná už o druhý
pokus. Ukazuje již druhou generaci pamětníků, se
kterými děti ve škole mluvily. Oceňuji to, že u téma-
tu zůstaly, pravděpodobně díky panu Švejcarovi, tak
paní Burdové i řediteli školy. Práce na projektu je
obrovská zátěž pro školu jako takovou – musí totiž
zaručit určitou kvalitu, a to není tak jednoduché.
Děti se na rozhovory musí připravovat, všechno musí
sepsat. Hoch, co se mnou natáčel, měl na starosti
dva příběhy z těch, které jsme viděli. Jsem velmi spo-

kojený s tím, že trvali na tom, aby většinu prací udě-
laly děti,“ uvedl Miroslav Škrdla.
„Práce děti zajímala. Je důležité, aby se neztrácela
paměť, aby lidé věděli, že zde takové věci byly. Když
to vykládáte svým dětem, neposlouchají vás tak
dobře, jako když to vykládáte cizím dětem. To si mys-
lím, že je daleko účinnější, většinou,“ doplnil emerit-
ní litomyšlský starosta Miroslav Brýdl.
Projekt Příběhy bezpráví trvá sedm let a za tu dobu
jím prošlo na devatenáct set škol. Podle zástupkyně
Člověka v tísni, koordinátorky projektu Kateřiny
Saparové, je jednou z nejtěsněji spolupracujících
škol právě ZŠ Zámecká. Ta se do dokumentování Pří-
běhů bezpráví zapojila před třemi lety. "Tehdy jsem
se společně se svými žáky snažil tím pootevřeným
okénkem do naší nedávné historie, které se bohužel
postupně uzavírá, nahlédnout do doby 50. let,
do doby největších komunistických zločinů. Ve dru-
hém ročníku jsme se zabývali dobou sametové revo-
luce a snažili se pochopit a alespoň trochu vcítit do té
obrovské euforie, která během sametové revoluce
byla nejen zde v Litomyšli, ale po celém Českosloven-
sku. V tom posledním ročníku, loňském ročníku jsme
se zase vrátili o něco zpátky do doby pražského jara
a následné normalizace. Ze dvou ročníků jsme sestří-
hali krátký film, který jsme potom promítali v Praze
na setkání škol, které se zapojily do projektu, Příbě-
hy bezpráví, z místa, kde žijeme'," uvedl učitel děje-
pisu Stanislav Švejcar.
Odpoledne pokračovalo ve druhém patře školy pro-
hlídkou výstavy projektu společnosti Člověk v tísni
Příběhy bezpráví, která představila osudy lidí z celé
republiky na deseti rozměrných panelech. Na tom
litomyšlském se lidé mohli seznámit s příběhem
skauta Karla Metyše, studenta litomyšlského gym-
názia, který byl v roce 1950 odsouzen v litomyšlském
procesu s rektorem Stříteským.                              -ps-

Základní škola Zámecká představila
dokument Příběhy bezpráví

PROFI-SERVIS LITOMYŠL
Profesionální
čištění a úklid
• Čistírna koberců a čalounění
• Mytí oken, podlah a stěn FVP
• Parní čištění interierů a exterierů
• Generální úklidy po malířích a stavbě
• Čištění autosedadel a dětských sedaček

Truhlárenská
činnost a montáže
• Zakázková truhlárenská výroba
• Truhlářské montážní práce a úpravy
• Výroba nábytku dle požadavku klienta

tel. 732 801 344

tel. 602 331 119 www.profi-servis.c
z

info@profi-servis.czvíce na
Pronájem kanceláře

a prodejní plochy
Litomyšl - Bělidla více informací na 602 462 460

Střední soukromá škola Trading Centre
nabízí nový obor a chystá změny

SSOŠ Trading Centre je především soukromá jazyková
škola, která vznikla v roce 1992, letos tedy oslavila
20.výročí svého založení. Z počátečních jazykových
a ekonomických kurzů se stala školou poskytující
středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Najdete
zde nejenom velký počet hodin cizích jazyků (Aj, Nj,
konverzace s rodilým mluvčím), ale nakouknete
i do práva, účetnictví a především do ekonomie
a managementu.Trading Centre je podle mě jedna
z mála škol, po jejichž absolvování máte na výběr, jest-
li jít na vysokou školu nebo do pracovního procesu,
na který jste připraveni díky praxi ve 3. a 4.ročníku.
Zajímavá je úspěšnost absolventů školy v přijímání
na vysoké školy i zájem firem o studenty, kteří vystu-
dovali tuto školu. Většina středních škol dává důraz
na vzdělání v určitém oboru. Ovšem jen pár škol, mezi
které se TRADING CENTRE řadí, klade důraz na detailní

vzdělání ve více oborech. Mít všeobecný, ale podrobný
rozhled ve více oblastech je podle mě v současné době
asi nejdůležitější. U nás se vám nabízí studium Ekono-
mického lycea a Managmentu obchodu (tento obor
můřete studovat dálkově), nově od roku 2013/2014
Management sportu. Maturity se bát nemusíte, pro-
cento úspěšnosti je u nás vysoké. Během studia se
podíváte také do zahraničí při poznávacích zájezdech
(např. Anglie, Francie, Německo apod.).Škola také žije
bohatým kulturním a společenským životem.Jezdíme
na exkurze, divadelní představení, každoročně se
koná maturitní ples 4.ročníků.Další změny v životě
školy můžeme čekat pod vedením nové paní ředitelky.
Připravuje se např. projekt zaměřený na spolupráci
s partnerskými zahraničními školami.Pokud máte
zájem, přijďte se k nám kdykoliv do školy podívat.

Petra Růžičková, studentka 4.ročníku TC

PLACENÁ INZERCE
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Technické vzdělávání v Litomyšli
trvá v nezměněné podobě

1. dubna 2011 Pardubický kraj sloučil dvě litomyšlské
školy, Střední odbornou školu technickou a Střední
školu zahradnickou. Na vzdělávacím obsahu obou
částí (technické a zahradnické) se v podstatě nic
nezměnilo, ale lidé se nás na osud technické sekce
často ptají. Pro nás je to jasný signál, že veřejnost je
zmatena novým názvem školy a tápe v tom, co od školy
očekávat, co škola nabízí. Tak tedy:
Studenti se u nás stále vzdělávají v tradičním oboru
této školy (bývalé zetešky) s názvem Mechanizace
a služby. Obor má několik zaměření, která jsou
na webových stránkách naší školy podrobně popsána.
Všechna tato zaměření jsou žáky obsazena a fungují.
Žáci získají zdarma řidičská oprávnění skupiny T, B, C
a popř. výhodně i svářečský průkaz.
V náš prospěch svědčí, že v době populačního pokle-
su, kdy se jiné technické školy potýkají s úbytkem
studentů, jsme větší pokles zájemců nezaznamena-
li. O kvalitě vzdělávání vypovídá i počet našich
absolventů, kteří dokončili vysokou školu, a v nepo-
slední řadě i letošní výsledky státních maturit.
Ve státních maturitách studenti výše zmíněného
oboru prospěli nadprůměrně, abychom byli kon-
krétní, maturitní písemné slohové práce, které
vzbudily v české veřejnosti tolik nevole, nezvládli
ze tří tříd v jarním termínu pouze dva studenti,

v podzimním i tito dva uspěli. V anglickém jazyce
uspěli všichni. Škola tradičně úzce propojuje teorii
s praxí. Výhodou našich absolventů je jejich všestran-
nost a široká uplatnitelnost. Snadno hledají zaměst-
nání, v kraji a okolí působí mnoho starších absolventů
„zetešky“. Ti na renomé své „almy mater“ stále slyší
a naše absolventy rádi zaměstnávají. Mnozí zakládají
své vlastí firmy a podnikají. Mají pro to nejen technic-
ké vzdělání, ale i solidní ekonomické a právní znalos-
ti.
Technická sekce školy pracuje intenzivně na udržení
tradice, ale zároveň i na svém rozvoji a budoucnosti.
V současné době jsou technické obory, a v nich získa-
né technické vědomosti a dovednosti, velkou prioritou
a hodnotou pro rozvoj hospodářství naší republiky
i celé Evropy. Snažíme se pružně reagovat na poptávku
trhu práce, který již delší dobu trpí nedostatkem
řemeslných pracovníků. V příštím školním roce nabízí-
me nový strojírenský učební obor Opravář lesnických
strojů. Záleží nám na tom, aby tradice litomyšlské
techniky nebyla přetržena. Během školního roku nás
můžete kdykoliv navštívit, a to nejen ve Dnech otevře-
ných dveří, kterých se uskuteční v tomto školním roce
několik. Podrobné informace najdete na našich webo-
vých stránkách www.szat.cz pod záložkou Technické
obory.                                                 Mgr. Ivana Stuchlá

Rozhovor s místopředsedou Evropského
parlamentu Oldřichem Vlasákem 

do legislativy české. Proč na to tedy lidi nepřipravit
dopředu?
Do Litomyšle jste přijel na pozvání paní Ivany Hyn-

kové, ředitelky Gymnázia Aloise Jiráska a předsta-

vitelů Evropského parlamentu mládeže. Jak

vnímáte roli této organizace?

Musím říct, že o EPM nemám mnoho informací.
Tuto organizaci jsem zařadil do skupiny institucí,
které mají zájem se o fungování evropských institucí
něco dozvědět. Velmi mile mne to překvapilo a jsem
rád, že existuje nějaká takováto skupina. Je dobře, že
můžeme studentům tyto informace zprostředkovat
a ukázat jim, jak Evropský parlament funguje. Musíme
je také motivovat, aby se o tyto posty ucházeli – potře-
bujeme kvalitní lidi, kteří nás budou reprezentovat.

Jak dobře jsou o evropském dění informovaní stu-

denti, se kterými jste dnes hovořil?

Z první přednášky bylo vidět, že studenti gymnázia
mají dobrý všeobecný přehled. Myslím, že gymnázium
v Litomyšli má velmi slušnou úroveň. Tím myslím jak
regionálně, tak republikově. Těší mne to, a proto
s gymnáziem v Litomyšli rád spolupracuji. Dotazy stu-
dentů mne zajímají – potřebuji ten kontakt. 
Ve druhé skupině, tvořené zástupci Evropského parla-
mentu, byl rozsah zájmu a informovanost o evropském
dění trochu vyšší. Na druhou stranu mne zase překva-
pilo, že třeba nevěděli, kdo je naším českým komisa-
řem – což si myslím, že je právě chyba médií, která
nejsou schopna naše čelní představitele lidem před-
stavit.          Ptal se Prokop Souček,  foto Prokop Souček

Místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák
navštívil 23. listopadu Litomyšl. V budově gymnázia
Aloise Jiráska přednášel studentům o historii EU, práci
Evropského parlamentu a fungování dalších evrop-
ských institucí. Před polednem se Oldřich Vlasák set-
kal s mladými účastníky konference Evropského
parlamentu mládeže.
Na dnešním setkání se studenty gymnázia a před-

staviteli Evropského parlamentu mládeže měla

řada lidí problémy s vyjmenováním našich velvy-

slanců při EU či se jménem komisaře. O situaci EP

ani nemluvě. Věnují podle vás média dostatečný

prostor dění v Evropském parlamentu a ostatních

institucích EU?

Jsem stoprocentně přesvědčen, že evropská média
o evropské politice informují velmi málo a mnohdy
velmi zkresleně. Je to možná dáno tím, že si novináři
vybírají jednoduchá témata nebo naopak témata kon-
troverzní a chtějí odpovědi od kontroverzních politi-
ků. Málo reportérů si dá tu práci, aby zjistilo, kdo má
o dané problematice dostatek informací. To je velká
chyba. Na druhé straně je mi jasné, že tato problema-
tika je natolik vzdálená i pro reportéry samotné, že se
do toho nikomu moc nechce. Proto tomu nikdo nepře-
je a ty články se prostě neotiskují. 
Co by podle vás mohlo situaci změnit?

Uspořádali jsme schůzku s řediteli všech hlavních
médií, včetně ČTK. Snažili jsme se přesvědčit je o tom,
že se nás evropská politika silně dotýká. Myslím, že je
to v konkrétních osobách, které musí dostat nějaké
zadání. Pokud se jedná o veřejnoprávní instituce, musí
toto zadání formulovat stát jako hlavní akcionář. Pop-
távka po těchto informacích musí být také vyvolána
zájmem podnikatelů, municipalit. Média by nám měla
dát větší prostor. Mohu vzpomenout Slovensko, kde
mají v televizi svůj pořad věnovaný evropskému dění.
Pokud chci jako místopředseda Evropského parlamen-
tu napsat článek do nějakých regionálních médií,
dostanu většinou odpověď, že to není věc, která se
týká regionu. To leckdy bývá pravda – i tak si ale mys-
lím, že náš občan chce tyto informace mít. Přece nebu-
deme informovat veřejnost o něčem, co se jí netýká.
Chceme připravovat veřejnost na to, co v České repub-
lice bude fungovat za dva nebo za tři roky. Evropská
legislativa se nás dotýká velmi silně. Jsme členy EU
a 80% evropské legislativy se bude implementovat

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 – nový byt 3+kk (70 m2) v bytovém domě
s výtahem. Klidná lokalita, zeleň, výhled do přírody.
K bytu náleží garážové stání v suterénu. 
Č.796. Cena: 2 296 000,- Kč
Litomyšl – prodej novostavby rod.domu 4+kk s gará-
žovým stáním. Moderní interiér, mezonetové uspořá-
dání, mírně svažitá zahrada 653 m2. Okrajová klidná
část města. Č.794. Cena: 3 300 000,- Kč
Polička – prodej staršího řad. domu se zahradou
v centru města. Dům je v původním stavu na výhod-
ném místě vhodný k větší rekonstrukci. 
Č.792. Cena: 890 000,-Kč
Osík – prodej pozemkové parcely (2097 m2) vhodné
ke stavbě RD. Pozemek bude mít nachystány přípoj-
ky na vodu, plyn, elektro, kanalizaci nejpozději
v dubnu 2013. Č.789. Cena: 600,- Kč/m2

Čistá – prodej pozemkové parcely mezi domy
na slunném místě, vhodné k výstavbě domu. Přístup
z obecní cesty, plyn, voda a elektro v dosahu 50 m
od hranice pozemku. Č.785. Cena: 325 000,- Kč
Litomyšl – prodej pozemku o výměře 779 m2 vhod-
ného pro stavbu rod. domu. Pozemek má obdélníko-
vý tvar, inž. sítě jsou přivedeny na hranici pozemku.
Okrajová část města. Č.784. Cena: 857 000,- Kč
Litomyšl – prodej stavebního pozemku s rod.domem
ve výstavbě v lokalitě Záhra�. Kolaudace RD 11/2013,
možnost změn dle požadavků klienta, výměra parce-
ly 802 m2. Č.769. Cena: 1 250,- Kč/m2

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
Němčice u ČT – prodej staršího domu se 2 byty 2+1
se soc. zařízením a zahradou mírně ve svahu u domu.
Každý byt má samostatný vchod. 
Č.733. Cena: 990 000,- Kč
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. SLEVA! Cena: 1 750 000,- Kč
Litomyšl – prodej býv. zájezdního hostince vhodného
pro přestavbu na byty, rod.sídlo, příp. sídlo firmy.
V přízemí lokál, v patře sál, velký byt, velká zahrada,
stáje, garáže.
Č.728. Výrazná sleva! Cena: 6 990 000,- Kč
Borová-Svatá Kateřina – prodej domu s 2 byt. jed-
notkami na slunném místě. Vzhledem ke svému
umístění do okolní krajiny je vhodný k trvalému byd-
lení i k rekreaci. 
Č.632. Výrazná sleva! Cena: 1 810 000,- Kč

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

Přejeme Vám radostné prožití
svátků vánočních a úspěšné vykročení 

do nového roku 2013. Těšíme se
na další spolupráci s Vámi v oblasti

oceňování a realit. 
kolektiv Realitní a znalecké kanceláře 

Consult VK Litomyšl, s.r.o.
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pozvánky

Štědrovečerní 
koledování
24. prosince v 13.30 hodin před domem U Rytířů

Srdečně vás zveme na tradiční Štědrovečerní koledo-
vání – zpívání se skupinou Věneband. Vzhledem k pro-
bíhající opravě muzea a Jiráskovy ulice se tentokrát
setkáme před domem U Rytířů na Smetanově náměstí.
Koledování se koná s laskavou podporou Městské
galerie Litomyšl, jejíž prostory můžete navštívit
i na Štědrý den.

René Klimeš, ředitel Regionálního muzea Litomyšl

Dejvické divadlo ve Smetanově domě
Pražské Dejvické divadlo bude hostovat 10. prosince
ve Smetanově domě. Od 19.30 zde uvede hru Patricka
Marbera Dealer´s Choice aneb Kdo rozdává rozhodne.
Vedle známých tváří Davida Novotného a Ivana Troja-
na se v dalších rolích představí Hynek Čermák, Martin
Myšička, Jaroslav Plesl a Václav Neužil. Právě Václav
Neužil získal za svůj herecký výkon v této inscenaci
Cenu Thálie za rok 2011. 
Divadelní hra o napínavé partii, v níž nejde zdaleka
jen o karty, byla oceněna prestižní britskou divadelní
cenou Komedie roku. Představení ve Smetanově domě
je součástí abonentního cyklu. Zbývající vstupenky
jsou v prodeji v informačním centru na Smetanově
náměstí.                                            -red- foto Hynek Glos

Advent v DDM
Srdečně zveme na předvánoční tvořivé dílny, které
začínají vždy v 16.00 hodin v budově DDM. V pondělí
10. prosince proběhne již tradičně aktivita Dárek
na poslední chvíli, kdy si děti budou vyrábět drobné
dárečky. Pomůžeme jim také krásně zabalit všechna
překvapení pod vánoční stromeček, nejen ty, které si
vyrobí, ale i ty, které si přinesou. Pro studenty
a dospěláky je ve stejný den připraven Tisk na textil
přes profi šablony. V pondělí 17. prosince zveme děti
i dospělé na dílnu Leptání na sklo. 
V letošním školním roce nabízíme aktivity v 35 krouž-
cích, které vede 5 interních pedagogů a 21 externistů,
kteří se pravidelně věnují celkem 443 dětem, studen-
tům i dospělým. Z nabídky nových aktivit se podařilo
otevřít zájmové útvary Streetdance, Zahradní archi-
tektura a Floristika, Sportovní přípravka a Astrono-
mický kroužek. Pro dospělé klienty nově fungují kurzy
řezbářství a kresby.
Děkujeme všem, kteří nás v tomto roce navštívili, pod-
pořili nebo s námi spolupracovali a přejeme klidné
prožití vánočních svátků. 

Za pedagogy DDM Josef Štefl

Více na www.dejvickedivadlo.cz/repertoar?dealers-choice

Advent s vůní patchworku
Advent s vůní patchworku… zdá se vám toto spojení
zvláštní? Nemusí. Ti, kdo jednou k patchworku při-
čichli a nejen v době adventní, už ví, jak „voní“.

Advent s vůní patchworku je zároveň také název naší
výstavy, kterou jsme připravily s několika stejně smýš-
lejícími dámami z Poličky. Výstava potrvá od 24. listo-
padu 2012 do 13. ledna 2013.
Výstavu můžete navštívit v úterý až neděli v 9.00 –
12.00, 12.30-16.00 hod. Otevřeno bude také o vánoč-
ních svátcích. Dveře Centra Bohuslava Martinů v Polič-
ce budou pro vás otevřeny 24. prosince od 9.00
do 14.00 hod., 25. - 30. prosince od 10.00 do 16.00
hod. 31. prosince 2012 - 1. ledna 2013 bude zavřeno.
Součástí každé naší výstavy je již tradičně šicí dílna
pro veřejnost a nebude tomu jinak ani tentokrát.
Přijďte si s námi ušít drobnost pro zkrášlení svého
domova. Budeme se na vás těšit v prostorech naší
výstavy v neděli 13. ledna 2013 od 10.00 do 16.00
hodin.                        Text a foto Monika Rambousková

SPL Litomyšl

Dům U Rytířů přivítá výstavu českého
komiksu 1. poloviny 20. století

Zábavnou výstavu pro malé
i velké návštěvníky, která před-
staví to nejlepší z české komikso-
vé klasiky, připravila Městská
galerie Litomyšl ve spolupráci
s Galerií umění Karlovy Vary.
Výstava, která představí nejvý-
raznější autory 1. poloviny 20.
století, je rozdělena na několik
tematických okruhů. Dobrodruž-
nou tvorbu reprezentují Rychlé
šípy Jaroslava Foglara a kreslíře
Jana Fischera. Další okruhy tvoří
díla Josefa Lady – např. cyklus
kreseb Osudy dobrého vojáka
Švejka; Ondřeje Sekory – Kapitán
Ani Muk, Ferda Mravenec, Bedří-
šek a Voříšek. Uvidíte také díla
Hermíny Týrlové či Káji Saudka.
V domě U Rytířů budou prezento-
vány originální předlohy komik-
sových příběhů zapůjčené z Památníku národního

písemnictví v Praze a pozůstalostí
Josefa Lady, Ondřeje Sekory a dal-
ších autorů.
„Zájem veřejnosti o komiks stále
stoupá. Historie komiksu však
paradoxně, zejména období před
nástupem socializmu, nebyla
důkladněji zmapována. Prvním
výrazným počinem se stalo vydání
knihy Heleny Diesing s názvem
Český komiks první poloviny 20.
století. Stejnojmenná výstava
vychází z koncepce knihy, která
přinesla informace o pěti desít-
kách autorů věnujících se komiksu
před rokem 1950,“ přibližuje ředi-
telka Městské galerie Litomyšl
Dana Schlaichertová. .
Výstava je otevřena od 7. prosince
do 13. ledna od úterý do neděle
vždy od 10.00 – 12.00 a od 13.00 -

17.00. Vstupné 40 Kč / 20 Kč.                                  -red-

V úterý 18. prosince se ve Smetanově domě v Litomyš-
li uskuteční vánoční koncert smíšeného pěveckého
sboru KOS s podtitulem „Lidové Vánoce“ V jeho rámci
vystoupí také dětský folklorní soubor Červánek
z Hradce Králové a orchestr Primavera. „Bude se jednat
vlastně o jakýsi hudebně-dramatický pořad, kde
pěvecká vystoupení bude střídat folklorní soubor Čer-
vánek, který připomene tradiční vánoční zvyky,“ kon-
statuje k dramaturgii koncertu sbormistr KOSu Milan
Motl. Na své si přijdou milovníci především koled čes-
kých, a to i těch méně známých. Ty totiž budou
na vánočním koncertu převažovat. Třešničkou
na pomyslném hudebním vánočním dortu bude
vystoupení francouzské sopranistky Stelly Maris, která
bude hostem programu.                      Zuzana Fruniová

Vánoční koncert
sboru KOS

Oblíbený mikulášský parní vlak vyjede z Litomyšle
na svou cestu v sobotu 8. prosince v časech 10.40
a 16.07. Odjezdy z Chocně směrem Litomyšl: 8.10
a 14.00 Mikulášskou jízdu parním vlakem pořádají
České dráhy a.s. - Krajské centrum osobní dopravy
Pardubice.                                                                    -red-

Mikulášská jízda
parním vlakem

Když Vánoce klepou na dveře
„Zdá se mi, že letos přišly Vánoce dřív než jindy“...
možná, že i vy máte tento dojem. Se vší pravděpodob-
ností jsou tu ale Vánoce stejně jako v letech  předchá-
zejících ve stejnou dobu, jen na ně ještě nejsme
připraveni.  Co můžeme udělat, je – zastavit se, setkat
se s přáteli, s dětmi si vyrobit drobnosti, které nám
celé období zpříjemní, pochutnat si na vánočních spe-
cialitách. Prostě se naladit.  
To vše můžete prožít 8. prosince od 10.00 do 17.00
hodin ve Smetanově domě. Bude-li se vám chtít,

můžete si bez ohledu na věk vyrobit vánoční přání,
jmenovky na dárky, andílky, svícínky, dárkové taštič-
ky a rybičky z oříšků, ozdobit jablíčko, upéct a nazdo-
bit staročeské medové perníčky, ušít výrobek
z patchworku a nebo se jen inspirovat. Věříme, že
i punč, vánoční speciality a pivní speciály přispějí
k předvánoční atmosféře.  Těšíme se na vás.
Za Smetanův dům, restauraci Karlov, Spolek patchwor-

ku Litomyšl a Rodinné centrum Litomyšl 
Petra Benešová

Za kulturou Na sklípek
V prosinci bychom vás chtěli pozvat na již třetí Knižní
čtvrtek ve středu, který se bude konat ve středu 12.
prosince. Kromě představení nových knih v podání
manželů Švehelkových proběhne také křest první
knihy z nakladatelství HRG - Kurážné srdce. 
Od 12. prosince bude zároveň Na sklípku k vidění
výstava prací žáku 3. A 3. ZŠ v Litomyšli nazvaná Port-
moneum očima dětí. Těšíme se na vaši návštěvu.

Marie Venclová
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Výstava betlémů
Tradiční výstava betlémů - pořádaná Českým sdruže-
ním přátel betlémů - betlemáři Litomyšlska se v letoš-
ním roce uskuteční v kostele Rozeslání svatých
Apoštolů na Toulovcově náměstí. Výstava bude otev-
řena od 9.00 do 17.00 hodin do soboty 8. prosince
2012.                                                                Jiří Podařil

pozvánky

Sbor evangelické církve v Litomyšli srdečně zve všech-
ny přátele dobré hudby na koncert, který se uskuteč-
ní čtvrtou neděli adventní 23. prosince v 16.00 hodin
v evangelickém kostele Na Lánech. 
Na programu zazní skladby autorů: J. Stanley, C.
Caccini, P. Baldassare, G. P. Telemann, J. Pachelbel,
B. M. Černohorský, J. S. Bach, C. Franck, P. Eben, J.
Krček, vánoční improvizace. Účinkují: Iveta Benešová -
varhany, zpěv, Jaroslav Dvořák – trubka, Evans - pěvec-
ký sbor církve evangelické z Litomyšle a Sloupnice.
Přijďte si zpříjemnit nedělní odpoledne a navodit
správnou sváteční náladu v předvečer vánočních svát-
ků.                                                                      Emil Vávra

Ve čtvrtek 20. prosince v 18.00 hodin se v chrámu
Povýšení sv. Kříže koná tradiční vánoční koncert. Úvo-
dem zaplní podium mladí zpěváčci z Pardubic, Vysoké-
ho Mýta a Litomyšle. Sbory Zpěváčci,Rubínek a Lilium
provedou s Litomyšlským symfonickým orchestrem
skladbu Václava Neumanna Vánoce malých zpěváčků.
Tolik oblíbená Rybova vánoční mše „Hej,mistře“ zazní
v provedení sborů Paní a dívek,Vlastimila, Mužského
pěveckého sboru a Litomyšlského symfonického
orchestru, diriguje David Lukáš. Sólové party zazpíva-
jí Milan Motl, Leoš Krejčí, Veronika Kladivová a Radka
Hudečková.
Vstupenky za 70 Kč je možno zakoupit v předprodeji
v informačním centru na Smetanově náměstí a před
koncertem. Co si přát více k vytvoření krásné předvá-
noční nálady?           Josef Veverka, kresba Vladimír Vích

Vánoční koncert 
„Hej, mistře“ v Litomyšli

Vánoční koncert 
v evangelickém kostele

Skauti přivezou 
Betlémské světlo
Betlémské světlo dorazí před Vánoci do Litomyšle.
„K dispozici bude v neděli 23. prosince během boho-
služeb v kostele Povýšení sv. Kříže. Dále pak 24. pro-
since od 13.00 do 14.00 před bočním vstupem
do kostela Povýšení sv. Kříže,“ prozrazuje Ondřej Kar-
lík ze Skautského střediska Liliový kruh Litomyšl.          

-red-

Z Kroužku Jihočechů
Prosincová schůzka Kroužku Jihočechů se koná výji-
mečně ve středu 12. prosince od 17. 00 v salónku res-
taurace U Slunce. Společně si zazpíváme, zalistujeme
kronikou a připomeneme si naše nejmilejší místa již-
ních Čech.                  Jana Kroulíková, předsedkyně KJ

Výstavu reportážních a vlastních fotografií litomyšl-
ského fotografa Miroslava Škrdly z období 1960 – 2012
můžete navštívit do 15. ledna v kulturním centru Fab-
rika ve Svitavách. Expozice s názvem Fotografické
okamžiky je umístěna ve 4. podlaží budovy. 
Miroslav Škrdla je členem fotoklubu Litomyšl. Fotogra-
fuje od svých čtrnácti let. Po příchodu do Litomyšle
začíná zaznamenávat události, osoby a město přes hle-
dáček fotoaparátu. Fotografování se věnuje přes 50

let, během této doby vznikaly mnohé zajímavé snímky,
z části kterých výstava vznikla.     -red-, foto P. Souček

Miroslav Škrdla vystavuje ve Svitavách

Zámek Litomyšl se k zimnímu spánku
nechystá, kastelánka zpřístupní krovy

Mimořádné prohlídky „Za příběhem zámku“ připravila
na sobotu 8. prosince nová kastelánka Zdeňka Kalová
se svým týmem. Navštivte tajuplná místa litomyšlské-
ho zámku, prohlídky začínají od 10.00 a 14.00 hodin.
„Spousta návštěvníků i obyvatel Litomyšle řekne, že
na zámku už byli mockrát, ale právě pro ně jsme při-
pravili speciální prohlídky, které jdou běžně nepří-
stupnými částmi zámku,“ popisuje kastelánka.
Prohlídkové trasy tentokrát povedou těmi nejvíce
autentickými a hodnotnými prostorami. „Návštěvníci
se podívají do šenku, kde jsou zbytky gotického palá-
ce, který původně stál na místě severního křídla
zámku. Navštíví část původních barokních krovů, pro-
story, kde bylo původně budované zámecké divadlo,
tedy to úplně první, které ale nikdy nevzniklo. To sou-
časné divadélko je až třetí v pořadí, které bylo

na zámku postaveno. Prohlídka bude trochu dobro-
družná, protože návštěvníci dostanou helmy a čelovky
a bude to trochu zatěžkávací zkouška pro krovy...,“
zve k prohlídce Zdeňka Kalová. 
Adventní prohlídky

Tím však zimní nabídka litomyšlského zámku nekon-
čí: „Volalo nám mnoho návštěvníků, že mají v zimě
čas, proto jsme nachystali adventní prohlídky,
na které se nemusí lidé předem objednávat. Mohou si
tak v klidu bez davů turistů prohlédnout  zámek,“
upozorňuje kastelánka Zdeňka Kalová. 
Adventní prohlídky zámeckého divadla a barokních
reprezentačních sálů s předvánočním nádechem se
uskuteční o víkendu 15. - 16. prosince v časech
od 13.00, 14.00 a 15.00 hodin. Více informací
na www.zamek-litomysl.cz -ps-

Vánoční výstava na Střední škole
zahradnické a technické Litomyšl

Tak jako každý rok, tak i letos se ve Střední škole
zahradnické a technické Litomyšl uskuteční tradiční
vánoční výstava vazačských a aranžérských prací stu-
dentů školy. Součástí výstavy bude prodej vánočních
dekorací, ukázky aranžování, prohlídka školy, infor-
mace o studiu pro zájemce a jejich rodiče. Novinkou
výstavy bude přehlídka historických vozidel, kterou
zajišťují technické obory.
Výstava se uskuteční v prostorách školy v neděli 16.
prosince od 9.00 do 17.00 a v pondělí 
17. prosince od 8.00 do 14.00. Těšíme se na vaši
návštěvu!                                 Střední škola zahradnická 

a technická Litomyšl, www.szat.cz
Text a foto Eva Klabanová

Čtyři krásní básníci
Čtyři krásní básníci zamíří 15. prosince po 18.00 hodi-
ně do kavárny Mandala, aby vám nabídli poctivý sběr
výběrových plodů své poezie. Můžete se těšit na básně
plné vůní i chutí. Některé doušky budou krátké, jiné
delší.
Jeden z krásných básníků se jmenuje Jan Odstrčil.
Každý jej potkáváme s jeho fotoaparátem, kdy bloumá
po Litomyšli a chytá obrázky do snímků, okamžiky
do věčnosti. Další básník nám deset let nosil konve
i konvičky s čajem veledobrým a úsměvem velevřelým.
Kamil Novotný jest tento autor poezie i čajů. Tomáše
Jirečka jste mohli vidět na podiu, když kdysi hrával
s kapelou Zvrchudrát nebo když pardubická improvi-
zační skupina Pa.Le.Ťác.I navštíví Litomyšl. Z Pardu-
bic dojede expresem na espresso Lukáš Vavrečka. Muž
mnoha povolání je mimo jiné šéfredaktorem literární-
ho časopisu Partonyma. Tento vždy čerstvý čtvrtletník
bude od 15. prosince k zapůjčení ke kávě či dortu, ale
hlavně ke čtení.
Kytara, didgeridoo a kontrabas budou zpívat pod prsty
Petra Hendrycha a Jakuba Klejcha - skvělých to muzi-
kantů.
Srdečně zve Tomáš SiR Jireček a Kavárna MANDALA
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Komise pro školství, výchovu a vzdělávání
vypsala okruhy pro přidělování dotací

Litomyšl hostila ve dnech 22. až 25. listopadu konferenci Evropského parlamentu
mládeže. Více než sedm desítek studentů z českých středních škol se tak seznámilo s fun-
gováním evropského zákonodárství, učilo se pracovat v týmu při řešení složitých politic-
kých problémů a promlouvat k desítkám posluchačů v angličtině. 

První eurozámek v Litomyšli bude osazen na bezbariérovou toaletu autobusového nád-
raží. Držitelům tzv. euroklíče, kterými se mohou stát držitelé průkazu ZTP, ZTPP a rodiče
dětí do tří let, tak bude k dispozici stále čisté sociální zařízení a pult na přebalování malých
dětí. Více informací na tel.: 461 653 430 nebo na alena.cervinkova@litomysl.cz.

Dosud nezveřejněný soubor akvarelů Josefa Váchala o životě sv. Františka z Assisi vyda-
ly společně Galerie Kodl a nakladatelství Academia. Váchal vytvořil tento cyklus v roce
1920, tedy v době, kdy začal práci na nástěnných malbách litomyšlského Portmonea.

Společnost Story Design z Litomyšle obdržela dvě ocenění v prestižní soutěži marke-
tingových a reklamních produktů Popai Europe Awards 2012. Stošedesátičlennou porotu
zaujaly stojany na kuchyňské spotřebiče Bosh a na sportovní boty Reebok.

Rytíř Toulovec alias Tomáš Langr získal cenu za 2. místo v soutěži T- Mobile Rozjezdy
2012. Porota ocenila projekt zážitkové provázení po Litomyšli s rytířem Toulovcem.

Krátce

Americký jazzman českého původu Rudy Linka, který bývá
označován za jednoho z deseti nejlepších kytaristů na světě,
koncertoval se svou kapelou Rudy linka Trio 22. listopadu ve
Smetanově domě. Přestože návštěvnost koncertu nebyla
velká, přítomní posluchači často přerušovali jednotlivé
skladby bouřlivým potleskem.                  foto Prokop Souček

Zdena Olivová aneb Žena jako Víno. Výstava litomyšlské
malířky Zdeny Olivové v Galerii Antik Hotelu Sofia byla zahá-
jena vernisáží v neděli 11. listopadu. O hudební doprovod se
postarala litomyšlská skupina Xilt, která zahrála zcela zapl-
něnému sálu galerie. Poté vystoupila nadějná litomyšlská
baletka A. Mařáková. Výstavu můžete navštívit až do 31.
prosince 2012.                                  foto Milan Dvořák

Módní přehlídka Trendy 2012, kterou uspořádala 9. listopa-
du Alena Nonnová, zcela vyprodala velký sál Smetanova
domu. Kromě modelů několika českých návrhářů byl připra-
ven bohatý doprovodný program. Zpívala Bára Basiková,
Václava Krejčí-Housková a Leoš Krejčí. Diváky přišel pozdra-
vit také paralympijský vítěz Jiří Ježek.    foto Dana Votavová

Ředitelem Smetanova domu se stal na konci října Leoš Krej-
čí (vlevo). Jaromíru Metyšovi (vpravo), který zastával funk-
ci ředitele posledních dvacet let, přišli k odchodu do penze
popřát vše dobré místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar
a kolektiv zaměstnanců Smetanova domu.

Slavnostní koncert ke 100. výročí ustavení spolku pro
orchestrální hudbu „Filharmonie Litomyšlské“ se konal 14.
listopadu ve Smetanově domě. Kromě Litomyšlského symfo-
nického orchestru hrála na tomto slavnostním večeru také
Chrudimská komorní filharmonie.            foto Milan Dvořák

Nadšení i šťastné slzy dojetí přinesla klientům Respitní péče
Jindra návštěva kobylky jménem Shagy. Canisterapeutka
Jana Vokálová z Němčic tentokrát nechala psy doma
a pěšky vyrazila s dvacetiletou huculkou Shagy potěšit se-
niory.                                                foto archiv Jany Vokálové

Události ve fotografiích

Komise pro školství, výchovu a vzdělávání přiděluje každým rokem dotace z městského
rozpočtu. „Oproti minulým letům, kdy nebyly oblasti pro přidělení dotace pevně stano-
veny, jsme změnili přístup,“ oznamuje předseda komise Jaromír Kroužil. 
Své priority pro školní rok 2013 - 2014 zúžila komise na tyto oblasti: 
1. Zapojení rodičů a širší komunity do života školy, (může to být škola mateřská základ-
ní, případně výjimečně i škola střední - důraz na školy zřizované městem). 2. Podpora
mezigeneračního soužití. 3. Ekologie a příroda v našem městě. 4. Objevování historie
Litomyšle. 5. Podpora dětí ze sociálně znevýhodněných rodin při účasti na aktivitách
školy, které jsou spojené s úplatou.
„Jedná se třeba o plavecký kurz nebo lyžařský výcvik. Tato oblast se týká případů, kdy rodina
sice nepobírá sociální dávky, ale může mít problém zaplatit kurz " vysvětluje Jaromír Kroužil.
Žádosti mohou žadatelé podávat prostřednictvím standardizovaného formuláře. Termíny
pro podání žádostí jsou do 31. ledna 2013 a do 31. května 2013.
„Rádi bychom, aby žadatelé podávali své žádosti do konce ledna. V únoru máme jednání
komise, kde budeme rozdělovat první dotace," uvedl Jaromír Kroužil.                        -red-
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Rettigovka - Šance pro tebe
integrace mládeže ohrožené sociálně patologickými

jevy a osob s duševním onemocněním

Komuniké, o. p. s. vznikla 8.6.2010, aby podpořila
sociální služby kvalitním a finančně dostupným vzdě-
láváním zejména pro pracovníky v pomáhajících profe-
sích. Obecně prospěšný cíl společnosti byl později
rozšířen na podporu osob se zdravotním či sociálním
znevýhodněním.  
Hned od počátku naší existence jsme přemýšleli,
jakým způsobem, který bude hmatatelný, je možné
podpořit osoby s handicapem. Nejschůdnější se nám
jevilo podpořit sociální služby finančním darem.
Každý rok tak podpoříme 20% ze zisku vybrané sociál-
ní služby. 
Díky podpoře z ESF a státního rozpočtu ČR jsme založili
sociální podnik, který bude mít svou provozovnu v Lito-
myšli – restauraci, cukrářství a pekařství RETTIGOVKA
a návaznou donáškovou službu POD NOS. 
Kromě restaurace chceme vytvořit prostor, kde se budou
potkávat lidé z cílové skupiny s lidmi zdravými a bez
handicapu a tím posílit sociální integraci osob s různým
postižením. Prostor pro výměnu zkušeností, odpočinek. 
Provozování Rettigovky bude založeno na tradici, his-
torii, využití místních zdrojů a surovin. Suroviny
pro výrobu pokrmů budeme nakupovat od drobných

zemědělců v okolí našeho města a tím podpoříme eko-
nomickou činnost oblasti. 
Projekt je zaměřen na podporu 6 osob s handicapem.
Budou pracovat na různých pozicích v restauraci. Zpo-
čátku půjde o pomocné práce - dle schopností budeme
flexibilně reagovat a zvyšovat odpovědnost a kompe-
tence.  V Rettigovce budou pracovat i další zaměst-
nanci a společně jim tak půjde o dobré fungování
a vlastní rozvoj, ekonomický zisk určený k reinvestici
a prezentaci principů sociální ekonomiky veřejnosti.
Všichni bez rozdílu chceme svým talentem a nadšením
maximálně přispět ke spokojenosti našich zákazníků.
Velice děkujeme všem, kteří náš záměr podpořili již
v jeho zárodku a podporu vyjádřili přísliby různorodé
spolupráce. Podpořily nás sociální služby z okolí Lito-
myšle, se kterými budeme dále spolupracovat nejen
při výběru zaměstnanců. Podpořili nás podnikatelé
z Litomyšle a moc se těšíme až si společně, v Rettigov-
ce, u kávy posedíme, jak se daří. Velký dík patří Městu
Litomyšl a jeho zástupcům. 
Doufáme, že vše zvládneme, zapojíme se tak svým
způsobem do dění v Litomyšli, přineseme užitek a vy
se budete v RETTIGOVCE cítit dobře. 

Mgr. et Bc. Alena Fiedlerová

vedoucí Rettigovky – manažer sociální ekonomiky

Každý rok se děti seznamují s vánočními zvyky,
a proto ani letošní rok nebude výjimkou. Budou
pomáhat s výzdobou tříd a šaten, pokusí se vytvořit
ozdoby na vánoční stromeček a tím si přiblíží atmo-
sféru přicházejících Vánoc. Pro děti bude připravena
i kuchařská chvilka, kdy budou péct cukroví a per-
níčky, jež si později ozdobí. K jedné z tradic na naší
mateřské škole patří návštěva Mikuláše a čertů.
Pro ně se děti naučí básničky a písničky, ty nakonec
zazní i na vánoční besídce. Paní učitelky s dětmi
doufají, že se každé z vánočních vystoupení povede
stejně dobře jako loňský rok. Všichni zaměstnanci
mateřské školy přejí všem rodinám radostné svátky,
hodně štěstí a zdraví v novém roce 2013.   

Za kolektiv II. MŠ Helena Adamská

foto Marcela Šauerová

Jak voní Vánoce

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

Aktivní občanství a participace
na veřejném dění

Zajímáte se o dění kolem sebe? Máte chuť věci měnit?
Chcete se zapojit do rozhodování, které se týká života
ve vašem okolí a nevíte jak? Právě pro vás je připraven
druhý kulatý stůl v rámci projektu ARS REGIO CIVITAS -
občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii.
Jak už napovídá jeho název – Aktivní občanství a par-
ticipace na veřejném dění – budeme diskutovat o tom,
jak můžeme zlepšit život ve své komunitě, kde a jak se
domoci svých práv a proč vůbec „vystrkovat nos“
ze svého soukromí. Aktivní občanství je totiž také
o statečnosti – o osobní statečnosti nezavírat oči před
problémy, nebýt lhostejný a umět přijmout zodpověd-
nost.
Konkrétně se společně pokusíme nalézt odpovědi
na to, proč dnes lidé mají často pocit, že jejich aktivi-
ta je zbytečná, jakými způsoby se mohou občané zapo-

jit do veřejného života, zda se lze aktivnímu přístupu
naučit, jak k tomu mohou přispět různé státní (např.
školy) i nestátní instituce, proč je třeba zapojit veřej-
nost do rozhodování…a jistě na mnohé další.
S tím nám pomohou pozvaní hosté – Jiřina Šiklová,
socioložka a publicistka, Jiří Štyrský, pedagog, antro-
polog a cestovatel, Petr Čáp, ředitel Centra občanské-
ho vzdělávání, Matěj Hollan, předseda občanského
sdružení Brnění, spoluautor Žít Brno a www.mapyha-
zardu.cz, David Zandler, koordinátor projektu LILIE,
Jana Votavová, projektová manažerka Kecejme
do toho a Radomil Kašpar, místostarosta Litomyšle.
Kdy a kde se setkáme? 10. prosince 2012 v 18.00 hodin
v hotelu Zlatá Hvězda na Smetanově náměstí v Lito-
myšli. Těším se na vás!                         Olga Radimecká

Koordinátor projektu ARC, Generace 89, o.s.
Přijměte pozvání na veřejnou prezentaci dosud zná-
mých a pro turismus důležitých litomyšlských projek-
tů. Setkání nejen pro profesionály v cestovním ruchu
a organizátory akcí se uskuteční ve čtvrtek 13. prosin-
ce od 17.00 v Evropském školicím centru. 
Této prezentaci bude předcházet v 16.00 hodin setká-
ní s poskytovateli služeb cestovního ruchu v turistické
oblasti Českomoravské pomezí. Zde budou prezento-
vány výstupy projektu Českomoravské pomezí – pět
barevných světů i další aktivity destinační společnosti
Českomoravské pomezí.                Michaela Severová

Pozvánka na 
veřejnou prezentaci

Tradiční prodej
vánočních stromků

před Lidovým domem
v Litomyšli se uskuteční 

od 12. do 14. prosince
a od 17. do 19. prosince

vždy od 10.00 do 16.00 hodin.

• 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
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Do celostátního finále soutěžního festivalu BRÁNA
pořádaného Českou tábornickou unií, které proběhlo
24. listopadu v brněnském kulturním centru Sýpka, se
stejně jako v předchozích letech podařilo postoupit
sesterskému duu Janě a Ivě Věnečkovým pod soutěž-
ním názvem Věndy. Vystoupily se třemi novými vlast-
ními skladbami a sklidily bouřlivý potlesk početného
publika. V hodnocení odborné poroty získaly první
místo ve své kategorii skupin do 18-ti let, toto
pro Věndy znamená zisk prvenství počtvrté v řadě
za sebou (2009-2012), což se v historii soutěže ještě
žádné skupině nepodařilo (jedno prvenství získaly
Věndy navíc již v roce 2007 coby soutěžící mladší kate-
gorie). Věndy si i letos z Brna přivezly cenu diváků,
která jim udělala velikou radost. Jelikož se starší
z obou sester Jana v příštím roce již nemůže Brány
z důvodu věku zúčastnit, rozloučila se s festivalem
coby soutěžící tím nejlepším způsobem. Sestry Věneč-
kovy si můžete i nadále poslechnout na některém
z koncertů skupiny Věneband. 

Text a foto Josef Věneček

VĚNDY popáté vítězem
festivalu Brána 

Věndy při finálovém vystoupení v Brně

Proč je dobré mít podlitinu?
Litomyšlské skautské středisko uspořádalo ve třech
podzimních víkendech zážitkový kurz pro zdravotníky
dětských akcí nazvaný PODLITINA. Hlavním cílem bylo
poskytnout vedoucím a táborovým zdravotníkům záko-
nem předepsanou kvalifikaci. Zároveň se organizátoři
chtěli vyhnout zdlouhavým teoretickým přednáškám
a nesmyslnému biflování hygienické vyhlášky. Vždyť
většina opravdových průšvihů se stává za stresových
podmínek, když se unavení vedoucí vrací z organizace
noční hry, strhne se bouřka a kolem pobíhají panikařící
děti. A jak se to povedlo? Slovy účastníků: „Kurz byl
skvělý, poučný, zábavný, nadupaný, užitečný, odborný
i zajímavý!“ 
Budoucí zdravotníci táborů, lyžařských kurzů nebo
třeba škol v přírodě si mimo jiné oprášili znalosti o lid-
ském těle, probrali s dětskou lékařkou úskalí podávání
léků i dospívání dětí, vyzkoušeli si záchranu tonoucího
v Městském bazénu nebo vytahování lidí z nabourané-
ho auta pod dohledem profesionálního hasiče. „Netuši-
la jsem, jaká věda je sundat cyklistovi v bezvědomí
helmu. Je dobré, že už vím, kam mám dát ruce, abych
neublížila.“ pochvalovala si jedna z účastnic. Povídání
o bouřkách a nebezpečí hor zase přimělo jiné, k tomu,
že si uvědomili, co sami podceňují na svých výpravách
na kopce. Povinný obsah kurzu je předepsán vyhláškou
ministerstva zdravotnictví, takže došlo i na přehrávání
scének na témata hygienické vyhlášky, probírání před-
pisů a papírování. Největší zážitek ovšem přinesly prů-

běžné hry simulující různé zátěžové situace. Falešná
krev, pot, a křik „raněných“ dobrovolníků i vyděšených
zdravotníků z paměti jen tak nevymizí. Do závěrečného
dotazníku napsali: „Bylo bezvadné, že jsme si mohli
vyzkoušet ošetřování i agresivních a zmatených lidí.“
„Nářez, nestíhal jsem se zorientovat. Je důležité zkusit
si, jak reagujeme, když jsme nevyspalí a unavení.“ „Je
zajímavé, jak se během kurzu vyvíjí klid při ošetřování,
začínám mít pocit, že konečně vím, co dělám.“ „Resus-
citovat celých 20 minut do příjezdu záchranky je nesku-
tečně vyčerpávající!“ „Super herecké výkony raněných,
chvílemi jsem nevěděla, jestli je to nahrané nebo sku-
tečné.“  
A jak se po kurzu cítí šéfka pořadatelského týmu Eva
Bartošová? „ I když zážitkové pojetí kurzu vyžaduje
obrovské nasazení od organizátorského týmu
i od účastníků, myslíme si, že naše cesta má smysl. Už
teď máme dost zájemců na to, abychom mohli uspořá-
dat další běh. Je vidět, že skauti i další vedoucí mají
opravdovou snahu být připraveni na práci s dětmi co
nejlépe. Děkujeme všem, co nám s organizací pomoh-
li,mimo jiné také městskému bazénu, Základní škole
Zámecká a firmě Adfors Saint-Gobain.“   

Jana Dvořáková, skautské středisko Litomyšl
foto Marie Sejkorová

Prodej vánočních stromků
Městské lesy Litomyšl prodávají vánoční

stromky v následujících termínech: 

12. 12. 2012 od 9.00 do 16.00
na Smetanově nám. u České spořitelny

13. a 14. 12. 2012 od 8.00 do 15.00
ve Správě městských lesů, Strakov 15

CHCETE JIŽ

OPRAVDU ZHUBNOUT,
TRÁPÍ VÁS ŽALUDEČNÍ POTÍŽE?

Přivezeme vám zdarma celodenní stravu,
se kterou budete hubnout správně a zdravě.

Více na www.dietarozvoz.cz.

Mobil: 775 493 090 od 9 do 19 hod.
Možnost zakoupení Dárkového poukazu!

PŘIJME
ASISTENTKU/ASISTENTA

na plný nebo poloviční pracovní úvazek
Požadavky: komunikativní znalost AJ,
znalost práce na PC, čas. flexibilita,
diskrétnost, svědomitost, ochota učit 

se novým věcem, seriozní vystupování,
zájem o výtvarné umění.

více info na tel. 606 751 160

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 • Podzim na ZŠ Zámecká • Bílé
Vánoce v Morašicích • Neuvěřitelné - Sokol Osík popr-
vé na stupních vítězů na GPA • LITEX Aerobic Show - v
Litomyšli se představil Balazs Fuzessy - prezentér 30
zemí světa • Hasiči občanům

co se do Lilie nevešlo

Inzerujte v Lilii!
ceník na www.litomysl.cz
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY

•14. prosince od 17.00 hod. / Fabrika
Kouzelná školka – Majda s Františkem na
cestách
•29. prosince od 19.30 hod. / kino Vesmír
Led Zeppelin – Live in London 2007

Poprvé od rozpadu kapely po smrti J. Bonhama
zahráli Led Zeppelin v Londýně kompletní set. 
•Více informací na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

•do 13. ledna / Centrum B. Martinů
Výstava: Advent s vůní patchworku

Út - Ne 9–12, 12.30-16, 31. 12. - 1. 1. zavřeno
Výstava je pořádána ve spolupráci se Spolkem
patchworku Litomyšl.
•do 13. ledna / Centrum B. Martinů
Výstava: Já bych rád k Betlému

Betlémy z muzejních i soukromých sbírek.
•15. prosince od 19.00 hod. / Tylův dům
Koncert: Jakub Smolík

•28. prosince od 21.00 hod. / Divadelní klub
Psí vojáci – legenda žije

Koncert kapely Filipa Topola

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

•5. prosince od 15.00 / zimní stadion
Karneval na ledě

•14. prosince od 16.00 /dvorana muzea
Ježíšek dětem a pro děti

Odpoledne plné koled a vánoční atmosféry.
Více na www.moravskatrebova.cz nebo
www.kctmt.webnode.cz

VYSOKÉ MÝTO

•8. prosince od 20 hod. / M-klub, Klubová scéna
Dan Bárta & en.dru

Koncert D. Bárty s jedním z nejlepších beat
boxerů ČR.
•15. prosince od 20 hod. / M-klub, Klubová scéna
Koncert: Vilém Čok & Bypass

Českomoravské
pomezí zve

Lilium stříbrné na Porta Musicae Nový Jičín 2012
úrovně, které sbor nasbíral v jarním období školního
roku 2011/2012. Zpěváci se na tuto prestižní soutěž
připravovali s dostatečným předstihem. Přípravy
dovršilo „natěšené“ víkendové soustředění v Mlado-
čově.
Každé soutěžní vystoupení je spojeno s nervozitou

a očekáváním. Ani letos Liliáci nezklamali a podali
nacvičený repertoár přesvědčivě a se zaujetím.
Na jejich vystoupení byl patrný obrovský umělecký
růst, kterým sbor prošel během dvou let, a maximál-
ní kolektivní souhra. A jak to dopadlo? Oficiálně se
Lilium z devíti sborů zařadilo na třetí místo a získalo
tak stříbrné pásmo (stínová porota dokonce sbor
zařadila do pásma zlatého!), ze kterého máme všich-
ni obrovskou radost. Soutěž takovéhoto formátu je
vždy velice náročná, ale je také velikou motivací
do další práce jak pro sbormistry, tak pro zpěváčky,
a hlavně přináší nová kamarádství a společné zážitky,
které jsou nenahraditelné.

Poděkování patří všem rodičům, kteří nám fandí a pod-
porují činnost sboru, a především paní sbormistryni
Lucii Kratochvílové, která se sborům maximálně věnuje.
V prosinci naše dětské pěvecké sbory připravují dva
vánoční koncerty. Tradiční sborový koncert se usku-
teční 17. 12. 2012 v kostele Povýšení svatého Kříže
a vystoupí zde vedle Lilia i obě přípravná oddělení
Poupátka a Kvítek. Druhý vánoční koncert DPS, který
připravujeme na 20. 12. 2012 také do kostela Povýše-
ní sv. Kříže, vznikl ve spolupráci s Litomyšlským sym-
fonickým orchestrem a za spoluúčasti dětských
pěveckých sborů Rubínek (V. Mýto) a Zpěváčci (Par-
dubice). Uslyšíte pásmo koled v úpravě pro orchestr
a sbor Vánoce malých zpěváčků Věroslava Neumanna.
Srdečně zveme!!!                               Za ZUŠ M. Hegrová

foto Kristýna Cupasová

Celostátní kolo soutěže dětských pěveckých sborů
Porta Musicae v Novém Jičíně je pořádáno 1x za dva
roky a zúčastnit se jej mohou pouze sbory, které
dosahují požadované umělecké úrovně. Soutěž pro-
bíhá zároveň i jako kurz pro začínající (ale i zkušené)
sbormistry, kteří tvoří jakousi „stínovou porotu“
a hodnotí komplexně svýma očima vystoupení jedno-
tlivých dětských pěveckých sborů (DPS).  Oficiální
porotu pak tvoří opravdu zkušení sbormistři z nej-
různějších koutů České i Slovenské republiky.
Liliáci se této soutěže zúčastnili poprvé již před
dvěma lety (2010). Tehdy jako litomyšlský dětský
pěvecký sbor ještě neměli své jméno a jejich vystou-
pení bylo velikým překvapením. Porota už tehdy oce-
nila velikou muzikalitu sboru, potvrdila kvalitní
hlasové vedení a upozornila na celkový hudební
potenciál sboru. 
Lilium bylo do soutěže v letošním školním roce nomi-
nováno na základě vynikajících výsledků krajské

Vlněním okouzlili porotu a získali zvláštní cenu
V polovině uplynulého měsíce se smíšený pěvecký sbor
KOS litomyšlské pedagogické školy pod vedením sbor-
mistra Milana Motla zúčastnil 4. celostátní přehlídky
středoškolských pěveckých sborů Opava cantat. Akce
se uskutečnila pod záštitou primátora Statutárního
města Opava z pověření a za finančního přispění Minis-
terstva kultury České republiky. Pořadatelem přehlídky
byl NIPOS-ARTAMA, útvar zabezpečující z pověření MK
ČR státní reprezentaci v oblasti neprofesionálního
umění a Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková
organizace. Opava Cantat si po začlenění do celostátní-
ho systému vybudovala mezi středoškolskými sbory
stabilní pozici. Svědčí o tom mimo jiné i počet hudeb-
ních těles, které zpívaly a soutěžily na osmi jarních
postupových přehlídkách. Z celkového počtu čtyřiceti
sborů vystoupilo v Opavě 17 nejlepších. Soutěžilo se ve
dvou kategoriích, a to soutěžní s povinnou skladbou a
nesoutěžní. KOS se tentokrát rozhodl pro nesoutěžní
kategorii, ze které si odnesl zvláštní cenu poroty za
kompaktní zvuk sboru. V hodnotitelském listu porota
ocenila zejména vyváženou hlasovou kulturu, jistou

intonaci a rytmus, výbornou dramaturgii, muzikálnost
i živost vystoupení litomyšlských zpěváků. „Mimo jiné
se také pochvalně vyjádřila o velkém hlasovém rozsahu
členů sboru. Osobně si asi nejvíce cením to, že porotci
ve svém hodnocení našeho vystoupení vyzdvihli kvalit-
ní hlasovou kulturu, která je dle jejich odborného
náhledu na vysoké úrovni,“ konstatoval sbormistr
KOSu Milan Motl. Přestože se litomyšlský sbor svojí
neúčastí v soutěžní kategorii s povinnou skladbou při-
pravil o možnost zabojovat o titul absolutního vítěze
přehlídky, porota ke KOSákům jako k nejlepším přistu-
povala, byť se tentokrát jednalo o stanovisko neoficiál-
ní. „Jsem fyzik a vím, že hudba je vlnění. Ovšem velmi
zajímavé. Dochází při něm k množství neobvyklých
akustických jevů, kterým lidé v dějinách připisovali
zvláštní, mnohdy až mystický význam,“ uvedl ředitel
opavského Mendelova gymnázia Petr Pavlíček na adre-
su hudby a ke zpěvákům dodal: „Jsem rád, že aktivně
provozujete hudbu. Je to přínosné pro vás, vaše tělo,
emoce, neboť věřím v léčivé účinky hudby. Je to také
dobré pro ty, kteří vás vnímají.“    Zuzana Fruniová

Česká varhanice v Mexiku

V říjnu letošního roku byla litomyšlská rodačka Lucie
Žáková pozvána k účasti na jednom z největších a nej-
starších mezinárodních varhanních festivalů v Mexiku.
Koná se každoročně v Morelii, jež je hlavním městem
státu Michoacán, jednoho z jedenatřiceti států Mexi-
ka. Letos se konal již 46. ročník. Vystoupili na něm var-
haníci z Uruguaye, Mexika, Německa a České
republiky. 
Česká varhanice a cembalistka Lucie Žáková, která
v současné době žije a koncertuje ve Španělsku, propa-
guje hudbu českých autorů, zvláště při svých turné
po Francii a Španělsku. Mnohdy uvádí premiéry jejich
skladeb, zvláště pak Ebenův „Labyrint světa a ráj srdce,“
jehož text je překládán do příslušného jazyka.
Na koncertě v Catedral de Morelia zazněla díla autorů
ze tří zemí, která Lucii Žákovou v její kariéře nejvíce
ovlivnila: barokní hudba Španělska, francouzský
romantismus a česká hudba 20. století. Festival má
v Morelii obrovskou tradici, varhany jsou v Mexiku

u všech věkových kategorií velmi oblíbeným nástrojem.
Festival se těší neuvěřitelné návštěvnosti, závěrečný
koncert navštívilo 5 000 posluchačů. Varhanní produkce
se přenáší mnoha kamerami na plátno před oltář
i na velké plátno před Katedrálu, kde sedí publikum.
V den koncertu 10. října 2012 proběhly s Lucií Žákovou
rozhovory v přímém přenosu ve španělštině, v ranním
vysílání živě v televizi Morelia, hodinu před koncertem
v přímém přenosu s dvěma mladými redaktory v Rádiu
Morelia.
Největší úspěch sklidila u posluchačů koncertu česká
hudba 20. století, kterou umělkyně představila díly
skladatelů Zdeňka Pololáníka a Petra Ebena.
Mexičtí posluchači vyjádřili svoje nadšení dlouhotrva-
jícím potleskem, po koncertě čekali na varhanici s gra-
tulacemi, s prosbou o podpis a společné foto, ovace
trvaly více než hodinu. V Mexiku je i umělec koncertu
vážné hudby přijímán jako Pop star. Mexičané jsou
velmi spontánní a přátelští, váží si evropské kultury.
Přijímají cizince s otevřenou náručí, Lucie se tak stala
přirozeně členem rodiny zakladatele festivalu, slavné-
ho varhaníka Alfonsa Vega Nuńez.
Vláda státu Michoacán, Městská radnice a Organizace
festivalu udělily po koncertě s gratulací před publikem
Lucii Žákové diplom za mimořádnou účast na 46. roční-
ku Mezinárodního festivalu v Morelii. Druhý neméně
úspěšný koncert se konal 12. 10. 2012 v mexickém
městě Zamora v chrámu El Santuario de Guadalupe.
Lucie Žáková navázala kontakty s Českou ambasádou
v Mexiku a plánuje další podobné cesty. Zájemci
mohou navštívit její internetové stránky, kde jsou
uvedeny některé hudební záznamy. 
www.youtube.com/user/pumlenka
http://luciezakova.com/                          Francis Torres
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bodů ztratil s týmovými kolegy – u nás totiž týmová
režie nemá místo. Závěr skupiny obsadil 40. J. Malý,
41. T. Halama a 42. J. Petr. P. Petr tentokrát do vyřazo-
vacích bojů Áčka postoupil s přehledem z 5. místa,
otočil sérii s Tomášem Waclawkem (THC Třinec), aby
pak po vyrovnaných zápasech podlehl Zdeňku Matouš-
kovi ml. (HCS Žabka Praha). Zvítězil domácí Lukáš
Turoň, který ve finále oplatil porážku z Letovic Micha-
lu Hvižďovi (THC Stiga Elites), 3. místo získal Yevhen
Levdansky (UKR - THC Stiga Elites). V celkovém pořadí
vede L. Turoň před M. Hvižděm a Z. Matouškem ml.,
z našich je 23. Lopaur, 32. Boštík (5. junior), 38. J.
Petr (10. veterán), 40. B. Petrová (1. žena + 1. nová-
ček), 42. M. Zeman atd. Klub obsadil výbornou 6. příč-
ku a upevnil si celkové 7. místo. Další turnaj nás čeká
8. 12. v Praze.                                                 Jindřich Petr

V sobotu 3. listopadu stála před klubem hráčů stolního
táhlového hokeje Stiga HC Benátky cesta na východní
konec republiky, protože 3. kolo Českého poháru
2012/2013 pořádal klub THC Třinec v jídelně základní
školy v Českém Těšíně, pár desítek metrů od česko-
polské hranice. Naše sedmička tvořila v počtu 54
účastníků (třinecký rekord) významný počet a ihned
po příjezdu jsme se dali do hry ve 3 základních skupi-
nách: v 1. skupině, kde se na 2. příčce umístil Patrik
Petr (THC Stiga Elites), zůstal 9. Michal Boštík o místo
a bod za postupem do elitního Áčka a nejvíc ho určitě
může mrzet zbytečná porážka s domácím Davidem
Cibulkou, který opravdu neměl svůj den, 13. Tomáš
Halama si zajistil účast v Béčku; stejně pořídil ve 2.
skupině 12. Josef Malý, naopak 16. Milan Zeman se
musel spokojit s Céčkem; ve 3. skupině utvořili naši
zástupci trojblok – 13. Zdeněk Lopaur a 14. Jindřich
Petr postoupili do Béčka a 15. Barboře Petrové nezbý-
valo než se snažit o vítězství v Céčku. To se jí nakonec
odpoledne podařilo dotáhnout do úspěšného konce -
i přes ztrátu 3 bodů vyšla z minitabulky nejlepší trojice
vítězně (43.) a s radostí převzala od pořadatelů milé
ocenění, M. Zeman obsadil 49. místo. V Béčku se pak
rozhodovalo o tom, kteří 3 hráči z 5 dají dohromady
výsledek týmu. Z. Lopaur nejprve ve 2. kole prohrál s J.
Petrem, aby pak zdravě nabuzen došel až do play-off,
kde z 6. příčky narazil na 3. Martina Maděru (THC
Stiga-Game Příbram), prohrál 1:3 na zápasy, a protože
ho přeskočil budoucí vítěz skupiny Kryštof Herold
(HCS Žabka Praha), skončil 31. Do vyřazovacích bojů
se naopak nedostal 35. M. Boštík, který chybějících 5

Hráči Stiga HC Benátky vyrazili do TřinceMASÁŽE AŽ DO DOMU
Užijte si příjemnou masáž

v klidu svého domova
Provádím: klasické relaxační a sportovní masáže 

a masáže horkými lávovými kameny
Do 15 km od Litomyšle příjezd zdarma.

Možnost zakoupit i jako dárek formou poukazu

Informace a objednání na tel. 604 756 224
Roman Prosecký, Litomyšl

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

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

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

• roční prohlídky
• diagnostika motorových vozidel

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský
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Smetanovo náměstí 91, tel., fax: 461 612 767

Všem našim věrným zákazníkům
a především panu Hubertu Stratílkovi a celé jeho rodině

přejeme krásné Vánoce a hlavně pevné zdraví 
a spokojenost nejen do celého roku 2013.

Připomínáme VÝHODNÉ POLEDNÍ MENU,
kde nabízíme polévku Minestrone

a pizzy s 30% slevou.

AKCE MĚSÍCE – CAPUCCINO XXL
za cenu běžného cappuccina (Lavazza)

Těšíme se na Vás nejen o vánočních svátcích,
kdy bude otevřeno téměř denně po celý den.

Na Silvestra 31.12.2012 i na Nový rok 1.1. 2013
bude otevřeno po celý den až do večera.

Již nyní se těšíme na Vaši milou návštěvu, 
za kterou Vám předem děkujeme!

PIZZERIA BELLA NAPOLI

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ

•18. prosince od 19.30 hod.
Vánoční koncert • Na programu: Antonio
Vivaldi - Magnificat g moll RV 61, Jakub Jan
Ryba - Česká mše vánoční. Filharmonie Hradec
Králové, Smíšený pěvecký sbor Smetana a Smí-
šený sbor Jitro.

CHEB

•do 26. prosince 
Chebské vánoční trhy • Prožijte kouzlo čes-
kých vánoc..., ledové kluziště, betlém, Ježíš-
kova dílna, ponocný a mnohem víc.

KUTNÁ HORA

•19. prosince od 18 hod., kostel sv. Jana Nepo-
muckého 
Adventní koncert Richarda Pachmana

V rámci adventního turné „Notre Dame“ vystou-
pí také Dita Hořínková a Vladimír Kirikov.

POLIČKA

•do 13. ledna
Já bych rád k betlému… tradiční vánoční
výstava betlémů v Centru Bohuslava Martinů
v Poličce. Velké a početné betlémy - keramický,
dřevěný, skleněný, paličkovaný, slaměný.
Scéna z venkovského prostředí přiblíží předvá-
noční přípravy paní domu a umožní nahlédnout
pod ruce řezbáře, který právě vyřezává betlém.

TELČ

•15. a 16. prosince, zámecké nádvoří
Živý betlém

Nalaďme se svátečně s folklorním souborem
Podjavořičan a Kvítek na komponovaném pořa-
du telčských folklorních souborů.

TŘEBOŇ

•21. prosince od 17.00 hod., Masarykovo nám.
Živý betlém

Předvánoční setkání a vánoční naladění.

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

Inspirace
z České inspirace 

Kurz plavání batolat
a dětí do dvou let
Plavecká škola Ráček pro vás připravila kurz Plavání
batolat a dětí do 2 let. Konají se v bazénu se speciálně
upravenou teplotou na 32-34 stupňů a s přísně sledova-
ným obsahem chloru. Miminko začneme seznamovat
s vodou a s prvními pokusy „plavání“.  Pomocí písniček
a říkánek si děti zvykají na zábavu a aktivity v kolekti-
vu, jde o nenásilnou formu společného sbližování
a relaxace. Informujte se o podrobné metodice výuky
a kvalifikaci instruktorů a o možnostech zkušebních
lekcí. email: batolata@mslit.cz, mobil 777139646,
www.mslit.cz Lukáš Kmošek, plavecká škola Ráček

V měsíci červnu proběhla v městském bazénu plavecká
soutěž o nejrychlejšího plavce Litomyšlska. Nyní si
můžete znovu vyzkoušet své plavecké dovednosti
a změřit své síly se soutěžícími z řad široké veřejnosti
na trati dlouhé 50 metrů. V sobotu 1. 12. odstartoval
druhý ročník této úspěšné soutěže, která potrvá až
do 20. 12. Více informací najdete na stránkách
www.mslit.cz Lukáš Kmošek

Nejrychlejší plavec
Litomyšlska

14. České šachové Vánoce 2012
Na přelomu roku přivítá vánoční Litomyšl, stejně jako
každým rokem, obdivovatele královské hry ze všech
koutů světa. Letos již počtrnácté se bude v prostorách
Domova mládeže VOŠP a SPgŠ konat největší a nejkva-
litnější vánoční turnaj v České republice, České šachové
Vánoce. Již název této tradiční šachové akce vystihuje
skutečnost, že toto vánoční klání je opravdu českou
šachovou jedničkou, kterou jistě i v letošním roce ozdo-
bí nejen naši přední hráči, nýbrž i hráči bojující úspěš-
ně i na světových kolbištích. Očekáváme účast stovky
účastníků ze všech koutů světa, jak hráčů, kteří hrají
šachy pro radost, tak šachových profesionálů. 
Přihlášky do turnaje teprve začínají přicházet, přesto se
již pořadatelům podařilo zajistit účast stříbrného
z letošního Mistrovství ČR Alexeje Kislinského, který
hraje za naši federaci, a řekl si tímto umístěním o repre-
zentační tričko. To je taková třešnička na dortu, ale
věříme, že přijedou i tradiční účastníci, kteří již řadu
let tráví vánoční období v tomto překrásném městě. 
V rámci Českých šachových Vánoc se odehraje i Krajský
přebor Pardubického kraje v kategoriích dospělých,
juniorů, dorostu.

Nad celým festivalem převzala záštitu členka Rady
a náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jana
Pernicová a starosta města Litomyšle p. Michal Kortyš. 
Pardubický kraj i město Litomyšl podporují České šacho-
vé Vánoce i finančně, za což jim pořadatelé velice děkují. 
Jako každoročně je o start v Litomyšli velký zájem,
celý turnaj bude odstartován 26. 12. 2012 v 17.00 hod.
Ukončení festivalu bude 2.1. 2013 po ukončení 9.
kola, tedy kolem 16.00 hod. 
Poněvadž turnaj probíhá přes Silvestra, tak pořadate-

lé připravili tradiční bleskový silvestrovský turnaj,
kterým šachisté přivítají nový rok. 
Českých šachových Vánoc se mohou zúčastnit všichni
příznivci královské hry, aniž by museli být registrová-
ni v klubech. Ti, kteří hrát nebudou, si jistě najdou
v těchto svátečních dnech chvilku na to, aby se ales-
poň přišli podívat na velké šachové vánoční bitvy.
Informace o českých šachových Vánocích a o historii
tohoto turnaje můžete získat na webových stránkách
pořadatelů z Agentury 64 – www.a64.cz

Jaroslav Fuksík 
mail:jaroslavfuksik@cetrum.cz, tel.: 608 364 664

Studenti technických oborů Střední školy zahradnické
a technické v Litomyšli se premiérově zúčastnili Mist-
rovství republiky v orbě, konané v sobotu 29. září
v Klatovech.
Závodící Patrik Chromý ze Stašova, student oboru Pro-
voz mechanizace a služby, obsadil při své první účasti
velice pěkné čtvrté místo v kategorii juniorů. Celkově
mezi jednostrannými pluhy skončil Patrik mezi zkuše-
nými harcovníky na pěkném osmém místě.
„Vezmeme-li v úvahu, že se jedná o první účast, je jeho
umístění mezi ostřílenými studenty ostatních země-
dělských škol, kteří mají za sebou několik ročníků
soutěže, velmi solidní,“ podotýká učitel školy a trenér
oráče Ing. Lukáš Staněk a dodává: „Mistrovství v orbě
se škola zúčastnila poprvé. I přes náročnost přepravy
vlastního traktoru doufám, že vznikla nová tradice
technické sekce školy.“
Orbě se Patrik věnuje i doma ve Stašově v místním
zemědělském podniku a rád se bude soutěže v orbě

Student SZTŠ bodoval při mistrovství v orbě

zúčastňovat i v dalších letech. Potěšující byl i zájem
ostatních studentů maturitního ročníku při nácviku
orby a při samotném mistrovství. 

Lukáš Staněk, foto Vendula Staňková
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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:
Po 8.30  Plavání batolat a dětí do 2 let
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
Út 18.15-19.15 Zdokonalovací přípravka II. -
pro děti 8-10 let
Út 18.15-19.15  Zdokonalovací přípravka a kondič-
ní plavání - pro děti 10-15 let
Pravidelná cvičení a kurzy plavání:
•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, ve spolupráci plavecké školy Ráček
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
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 – 9 let)

•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 16.00-19.00 ženy / 19.00-22.00 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
• každé úterý Vasrmánek - 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

Rodinném centrum Litomyšl, tel. 721 344 217
Rehabilitační cvičení s prvký jógy
každý čtvrtek 16.00-17.00 

Sport, cvičení

•Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající
astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku,
kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800
Kč. Mohu zaslat i na dobírku. tel: 604961269• Ultra-
zvuková čistička, úplně nová, dokonale a šetrně vyčis-
tí šperky, brýle, zubní protézy, hodinky aj. drobné
předměty, velmi jednoduchá obsluha, český návod,
cena 490 Kč. I na dobírku. tel.: 604961269• Kdo daru-
je nebo levně prodá knihu F. Hečko: Červené víno
(česky nebo slovensky)? tel.:608 821 605• Prodám
štípačku za traktor na metrová polena. tel.: 604 507
612• Prodám vybouraný lomový kámen – opracovaná
žula, kopáky. tel.: 604 48 10 52• Prodám zánovní roz-
kládací gauč (málo používaný). Cena dohodou. tel.:
732 688 037• MUDr. Filová prosí poctivého nálezce,
který omylem odnesl z odpadkového koše před vcho-
dem do průjezdu u DM drogerie pokojíček pro panen-
ky, aby byl tak laskavý a odevzdal ho buď v ordinaci
(Smetanovo nám. nad DM drogerií) nebo na městském
úřadě nebo na policii. Pokojíček nebyl vyhozený, ale
připravený na převoz do budoucího muzea hraček.
Bedýnka byla asi 80 cm dlouhá, otapetovaná, s krbem,
lampou a krabicí s nábytečkem a panenkami. 

Inzerce

Topíme tuhými
palivy
I krátký pohled do statistiky nám prozradí, jak velký
podíl na požárech v domácnosti mají topidla. Přestože
jsme se naučili využívat moderních zdrojů tepla, ať už
plynových nebo elektrických, jsou klasická kamna na
uhlí stále ještě rozšířena. A i když snad každý z nás je
umí obsluhovat, položíme si otázku, zda s nimi zachá-
zíme tak, aby se nestala nebezpečím pro majetek a lid-
ské životy. Vždyť je používají zejména naši starší
spoluobčané, kteří jsou v případě požáru proti ohni
téměř bezmocní. Navíc jednoduchost a technická
náročnost kamen na tuhá paliva přímo svádí k podce-
nění kontroly jejich stavu. A tak věnujeme čas třeba
svému vozu či složitým hračkám svých dětí, zatímco
návodu k obsluze a informační tabulce na topidle
málokdy. Je pravda, že od začátku roku 2011 si může-
me čistit spalinovou cestu sami. Podmínkou ale je, že
nám alespoň jednou za rok zkontroluje odborně způ-
sobilá osoba spalinovou cestu. Touto osobou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Kromě dobrého stavu topidel a spalinové cesty si
vyjmenujeme i některé další zásady pro jejich provoz.
Častou příčinou požáru bývá nesprávné umístění
nábytku u kamen. Přivoláme červeného kohouta
všude tam, kde kamna obklopíme nábytkem, textilie-
mi, snadno hořlavými předměty či topivem. Respek-
tujme již při zařizování bytu zdravý rozum. Přečíst si
nezbytné údaje proti případným následkům je malič-
kost. Požár mohou způsobit i oděvy, které se nad
kamny suší a spadnou na rozžhavený kov nebo se vzní-
tí od sálavého tepla. K velké škodě pak stačí, aby v kri-
tické době nebyl nikdo nablízku.
Uvedené zásady platí v určité míře i pro ostatní typy
topidel. Výsadou kamen na tuhá paliva jsou žhavé
uhlíky a popel, které mohou být příčinou požáru
tehdy, není-li pod topidlem nehořlavá podložka, pře-
sahující dostatečně jeho rozměr.
Nakonec několik slov o uskladnění uhlí. Je-li nasklad-
něno ve vysoké vrstvě nebo s velkým množstvím pra-
chu, dochází k jeho samovznícení. Uhlí vždy
skladujeme odděleně od ostatních paliv. Uhlí neuklá-
dáme na podlahy, které jsou vysypány cihelnou drtí.
Připomeňme si ještě, že popel, zvláště žhavý, patří do
kovových nádob a také, že ve sklepě s uhlím nám elek-
trická svítilna prokáže lepší službu než svíčka.
Nepodceňujme nebezpečí spojená s topením v kam-
nech na tuhá paliva.                                     Karel Zeman

Hodinová manželka středních let
nabízí pomoc s vařením a domácími pracemi.

tel. 607 287 258



27

Dne 1. 12. 2012 jsme otevřeli
novou vzorkovou prodejnu naší
firmy ve městě Litomyšl na Sme-
tanově náměstí 26 (spodní část
u sochy Bedřicha Smetany vedle
modré cukrárny). Jedná se
o kamenný obchod, kde kromě
našeho bazénového a wellness
sortimentu nabízíme zahradní
a kuchyňské náčiní značky
FISKARS za skvělé ceny. Tento
obchod stejně jako v Poličce slou-
ží také jako výdejní místo zboží
objednaného na našem e-shopu.
Firma TVpool poskytuje své služ-
by na českém trhu již přes 11 let. Svým zbožím a služ-
bami v oblasti výroby plastové, kovové a dřevěné
uspokojuje potřeby zákazníků nejen u nás, ale
i v zahraničí. Vybrat si můžete z široké nabídky bazé-

nů nadzemních, zabudovaných do země i masážních

vířivých bazénů, ale také zastřešení, solární kolek-

tory, zimní zahrady, pergoly, jezírka a veškeré příslu-

šenství k nabízeným produktům.
Odborné poradenství je samozřej-
mostí před každou provedenou
realizací a nabídnout Vám může-
me i KOMPLETNÍ ZAKÁZKY

NA KLÍČ.
Kromě široké škály bazénů, bazé-
nového příslušenství a zastřeše-
ní, Vám také nabízíme sauny,
infrasauny a parní komory,
zkrátka VŠE PRO WELLNESS.
Seznámíme Vás s novými trendy
podporujícími Vaše zdraví, rela-
xaci a duševní pohodu. Stačí si
jen vybrat z našich produktů,

které nabízejí moře možností, jak relaxovat a nabrat
nové síly.  Více informací o naší nové pobočce a nabí-
zených službách naleznete na www.tvpool.cz či na tel.
+420 604 337 844.
Nyní jsou pro Vás nachystány výrazné slevy, zaváděcí
ceny a VÁNOČNÍ SOUTĚŽ o hodnotné ceny.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

PLACENÁ INZERCE

Firma TVpool s.r.o. otevřela novou
pobočku v Litomyšli

Do našeho moderního a přátelského kolektivu 

HLEDÁME
TELEFONNÍ
OPERÁTORY!
Nabízíme:
• pracovní doba po-pá 8:30 – 17:00
• zkrácený úvazek 8:30 – 15:00
• 1. měsíc nástupní fixní mzda 10 000,-
• po zapracování fixní mzda 12 000,- 

+ bonusová složka + benefity
• vstupní školení – ZDARMA
• možnost kariérního růstu
• příjemné a moderní pracovní prostředí

Náplň práce:
• telefonický kontakt s klienty
• poskytování informací ohledně produktů a služeb
• zjišťování potřeb a přání zákazníků 

a hledání nejvhodnějšího řešení pro zákazníky
• zadávání dat do PC

Očekáváme:
• příjemný hlasový projev
• komunikativní a pozitivně naladěnou osobnost
• aktivní přístup k práci, orientaci 

na výkon a týmového ducha
• základní znalost PC

Své životopisy zasílejte na
prace@induco.cz
Do předmětu uveďte: 
telefonní operátor Ústí nad Orlicí
Budeme Vás kontaktovat.
Více informací na: 773 800 012

Smetanovo náměstí 95 • Litomyšl • tel. 461 615 678

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
pro své blízké, známé
či obchodní partnery… 
PRAVÝ ČESKÝ KŘIŠŤÁL
ZA PŘÍZNIVÉ CENY Prodám rekonstr. samostatně

stojící dům v Litomyšli
Klidná lokalita, 5 min. od centra, nádherný výhled

na město. Cena 3,5 mil. Kč. Tel. 733 476 703
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Stolní tenis: Litomyšl na výsluní tabulek!
Litomyšlští stolní tenisté se činí. Mají za sebou druhý
měsíc soutěží v kraji i ve svitavském regionu, a v žádné
soutěži nechybí v popředí tabulky. Pravda je, že sezó-
na bude ještě dlouhá, ale daná situace již může mnohé
naznačovat. Největší úspěchy se samozřejmě očekáva-
jí v divizi mužů, kde cílem družstva nemůže být nic
jiného než postup do play off a následný boj o celkové
vítězství.
Áčko mužů si zatím vede na výbornou, divizní soupeři
nevzali litomyšlskému týmu ani jeden bod. S 5 výhrami
a tedy 15 body je družstvo na 1. místě tabulky, kde mu
na záda dýchá regionální rival z Borové (2. místo se 13
body). Nejlepším hráčem áčka je zatím Křepelka, který
ze 14 svých duelů prohrál pouze jeden a patří mu 2.
místo v individuálních tabulkách – vede Marek z Boro-
vé, který má úspěšnost v 19 zápasech stoprocentní.
Mezi první sedmičkou nejlepších hráčů je v divizi ještě
Dostál (11 výher – 3 prohry) a Šesták (12 – 4). 
V krajské soutěži mužů si velmi dobře vede litomyšlské
béčko, stanulo na prozatímním 4. místě tabulky s 11
body. Náš tým na postup ze soutěže nehraje, ale play
off by rád vyzkoušel i v této sezóně. O tuto nadstavbo-
vou část však bude usilovat minimálně 6 družstev, mezi
nimi hlavně Česká Třebová a Sedlec, favorité soutěže.
Z hráčů Litomyšle je v individuálních statistikách nej-
výše Valdhans (10. místo, 13 – 4), hned za ním je Michal
Novák (11. místo, 8 – 3) a na 14. místě je Štarman (13 –
5). Čtveřici pak doplňuje z 27. místa Balský (8 – 11).     
Skvělým způsobem si zatím stojí C družstvo v regionál-
ním přeboru. Neztratilo ani bod a může pomýšlet

na posty nejvyšší i v dalším průběhu soutěže. Na 2.
místě průběžné tabulky je pouze díky horšímu skóre
za Borovou B. Sedm výher znamená plných 21 bodů,
ale nejtěžší soupeři teprve čekají. Především Borová,
ale také Polička A. Hráčsky je z týmu nejlepší Flodr,
který je v tabulce jednotlivců na 3. místě (12 – 1),
na 9. místě je Václav Beneš ml. (10 – 4), 10. místo zau-
jímá Burešová (10 – 4) a hned na 11. místě je Jiří Beneš
(11 – 5). Ze základní sestavy je ještě Lucie Syrová
na 15. místě (15 – 9) - družstvo má velmi vyrovnaný
a kvalitní kádr! 
To se prozatím nedá říci o déčku Litomyšle, které star-
tuje v regionální soutěži. Jeho výsledky jsou jako
na houpačce, ale toto kolísání je výrazně zapříčiněno
složením týmu. Průběžné 5. místo tabulky soutěže je
ale odpovídající, 14 bodů ze 7 utkání je adekvátní
výsledek. Individuálně je na tom nejlépe Vlasta Syro-
vá, patří jí 4. příčka tabulky hráčů (17 – 3), za ní je
však hluboká propast. Na 23. místě je Šváb (16 – 9),
další hráči (Holomková, Lopaur) pak patří až do druhé
poloviny hodnocených stolních tenistů. Vašek
Beneš ml. a Pulkrábková mají odehraných málo sou-
těžních zápasů, proto nejsou v oficiálním hodnocení.
V prosinci mnoho stolního tenisu v herně nebude
k vidění (hraje se pouze jedno kolo regionu), ale v roce
novém si příznivci nejmenšího míčku opět přijdou
na své. Za hráče i funkcionáře oddílu přejeme všem
příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví
i štěstí v roce 2013.

Karel Štarman, předseda oddílu ST TJ Jiskra

O putovní Pohár Městského bazénu
Litomyšl soutěžilo 78 závodníků

V úterý 27. listopadu proběhl 0. ročník plavecké soutě-
že „ O putovní pohár Městského bazénu Litomyšl“. Sou-
těž byla určena žákům litomyšlských 6. – 9. tříd ZŠ,
Speciální ZŠ a osmiletého Gymnázia A. Jiráska. K účas-
ti se přihlásily čtyři školy (Gymnázium A. J., Speciální
ZŠ, I. ZŠ Zámecká a II. ZŠ U Školek). Plavalo celkem 78
závodníků. Po slavnostním zahájení soutěže panem
místostarostou R. Kašparem se chlapci a děvčata krát-
ce rozplavali a nastoupili v šestičlenných smíšených
družstvech k 3 disciplínám. Začínalo se štafetou 6 x
50m, dále se plavalo pod vodou a poslední disciplínou
bylo lovení puků na čas. Obodované výkony se sečetly
a celkovým vítězem se stala I. ZŠ Zámecká (102 b.), 2.
místo obsadilo Gymnázium A. Jiráska (96 b.) a 3. pozi-
ci II. ZŠ U Školek (90 b.). Jelikož Speciální ZŠ soutěži-
la pouze v kategorii 9. tříd, obdržela 12 bodů. Přesto si

jejich účasti velmi vážíme a k dosaženým výkonům bla-
hopřejeme. Obdivuhodným výkonem opět zazářila
sl. Lucie Kurková z II. ZŠ U Školek, neboť na jedno
nadechnutí uplavala 42m pod vodou! Úterní odpoled-
ne bazén opět zažil krásnou sportovní atmosféru
a velmi pěkné plavecké výkony naší mládeže. Zahájení
i vyhlášení výsledků přihlížel i pan ředitel Městských
služeb Litomyšl Karel Kalousek. Diplomy dětem předal
vedoucí plavecké školy Lukáš Kmošek. Pohár I. ZŠ
Zámecká převzala z rukou vedoucího bazénu pana
Zdeňka Kocmana. Děkujeme všem zúčastněným, pra-
covnímu kolektivu bazénu za přípravu a zajištění
nezbytného zázemí, rozhodčím za objektivní posouze-
ní výkonů, vedení škol i učitelům za uvolnění a dopro-
vod závodníků. Těšíme se na další ročník této soutěže
ve školním roce 2013/2014.               Dagmar Marková

Na pozvání Litomyšlského oddílu karate přijede
v sobotu 8. prosince vést seminář sebeobrany jeden
z nejuznávanějších expertů na sebeobranu - bývalý
legionář Stan Gazdík. Stan při své výuce předává zna-
losti prověřené zkušenostmi z reálné praxe, kterou zís-
kal za svého 15letého působení v Cizinecké legii.
V legii byl členem speciální jednotky a zúčastnil se 11
bojových misí.
Stan je zkušený instruktor sebeobrany. V nedávné
době cvičil například ochranou službu polského prezi-
denta a také školil agenty druhé největší bezpečnost-
ní agentury SSI. Absolvoval kurzy americké firmy ASP,
která vyrábí teleskopické obušky a cvičí instruktory.
Účastníci semináře se naučí, jak se zachovat v nebez-
pečných situacích, které mohou na ulici potkat každé-

Mezinárodně uznávaný expert
na sebeobranu v Litomyšli

ho. Nejprve Stan vysvětlí teorii sebeobrany - jak při-
stupovat k potenciálnímu nebezpečí, jak mu předchá-
zet, jak komunikovat s agresorem a jak se zachovat
v případě napadení. Účastníci se také dozvědí, jak je
to se sebeobranou z právního hlediska.
V praktické části semináře se účastníci naučí přede-
vším sebeobraně beze zbraní, protože ruce a nohy
bývají často tím jediným prostředkem sebeobrany,
které jsou v danou chvíli k dispozici. Dále proběhne
nácvik sebeobrany s cvičným teleskopickým obuškem
a dril s ochranným oblekem redman.
Aby se instruktor mohl všem věnovat naplno, je počet
účastníků semináře omezen na 30. Zájemci se mohou
hlásit na www.karate-litomysl.cz.

Martin Šauer, Oddíl Karate TJ Jiskra

Litomyšlský pohár
se blíží do finále
Předposlední turnaj Litomyšlského poháru 2012
ve stolním táhlovém hokeji Stiga se v sobotu 17. 11. hrál
v DDM Litomyšl. Zúčastnilo se ho 11 hráčů, kteří se
základní skupinou snažili dostat mezi osmičku čtvrtfi-
nalistů. Velké problémy s udržením své pozice měl Zde-
něk Lopaur, který se po záchraně nepříznivě se
vyvíjejícího zápasu s Jindrou Petrem ztrát nevyvaroval
a mohl být rád za 5. místo. Ještě hůř dopadli Jiří Junek
a Láďa Cafourek, kteří museli své pozice přenechat
Petru Vohralíkovi a Báře Petrové. Ve čtvrtfinále byl reál-
ně otevřený jen souboj mezi Tomášem Halamou
a Z. Lopaurem, ale i v něm se po dvou vyrovnaných
zápasech ukázala Lopaurova převaha. V semifinále Pat-
rik Petr porazil Z. Lopaura a Robert Jež Michala Boštíka
shodně 3:0. Finále jednoznačně ovládl P. Petr 3:0, zato
bitva o 3. příčku skončila po prodloužení 5. zápasu 3:2
pro šťastnějšího M. Boštíka. Ve skupině o 5. místo neče-
kaně dominoval J. Petr, ve skupině o 9. místo se zcela
obrátilo pořadí ze základní skupiny a s jedinou ztrátou
ji vyhrál nadějný žák 1. třídy ZŠ Matyáš Cafourek, který
za sebou nechal 2 „staré pardály“. Průběžné pořadí: 1.
Patrik Petr (THC Stiga Elites) 400b., 2. Robert Jež (THC
Stiga Svitavy 93) 335, 3. Michal Boštík 307, 4. Zdeněk
Lopaur 281, 5. Jindřich Petr 198, 6. Tomáš Halama 157,
7. Jiří Junek 128, 8. Barbora Petrová 100, 9. Dominik
Kubík 79, 10. Josef Malý 66 (všichni Stiga HC Benátky)
a dalších 11 účastníků. Závěrečné kolo se uskuteční
v sobotu 15. 12. od 14 hod. na stejném místě. Mezitím
však hrajeme každý úterní podvečer Stiga-ligu, kde rádi
uvítáme zejména Matýskovy vrstevníky a jejich tatínky
a 8. 12. se v Praze utkáme o další body do Českého pohá-
ru 2012/2013 – pořád je o co hrát!              Jindřich Petr

Stiga-hokej - sál DDM

So 15. 12. 2012 od 14.00 - 12. kolo Litomyšlské-
ho 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

So 15.12. od 9.00 - Regionální soutěž /RS/ Vid-
latá Seč C a od 12.00 Němčice 
Městský bazén

do 17.12. Nejrychlejší plavec Litomyšlska II. -
soutěž v plavání na 50 m
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 8.12. od 13.00 Veřejný jezdecký trénink a
hobby soutěže - pony, 70 - 110 cm (jezdecká
hala) Více na www.stajmanon.cz
Krytý zimní stadion

Mistrovská utkání hokejové Krajské ligy mužů:
Ne 9.12.,17.00 HC Litomyšl - HC Spartak Choceň
Ne 16.12. od 17.00 HC Litomyšl - HC Slovan
Moravská Třebová
Více na www.hclitomysl.cz
Domov mládeže při VOŠ a SPgŠ

26.12. - 2.1. České šachové vánoce 2012 - 14.
ročník mezinárodního vánočního šachového
turnaje bude současně Krajským přeborem Par-
dubického kraje.                  Více na www.a64.cz

Kam za sportem


