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Rozsvícení
vánočního
stromu
s novinkami  
První adventní neděle je v Litomyšli již
několik let ve znamení slavnostního roz-
svícení vánočního stromu. Tentokrát nás
čeká několik novinek. 
Strom, který bíle oděný anděl slavnostně
rozsvítí, bude nově stát před chrámem
Nalezení sv. Kříže na zámeckém návrší.
Během zhruba půlhodinového programu
si Litomyšlané opět vyslechnou několik
písní a koled v podání dětských sborů
Kvítek a Lilium pod vedením Lucie Vavří-
nové (Kratochvílové). Zazpívá také sbor
Vox Humana pod vedením Petra Jiříčka
a z věže piaristického kostela uslyšíme
fanfáry v podání žesťového kvintetu.
Kromě nově zvoleného starosty pronese
několik slov také nový kazatel Církve
bratrské Daniel Kvasnička.        
Po této krátké slavnosti se otevřou
dveře chrámu Nalezení sv. Kříže. V místě
křížení chrámových lodí je nově umís-
těna první část souboru skleněných vý-
tvarných děl proslulého světového
výtvarníka Václava Ciglera a jeho kolegy
Michala Motyčky s názvem Sloup s od-
raznou plochou. Dílo, které je inspiro-
váno verši z knihy Genesis: „Na počátku
Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla
pustá a prázdná, nad propastí byla tma
a nad vodami se vznášel Boží Duch,” fi-
nancoval místní donátor Jiří Mach a náv-
štěvníci budou mít možnost si jej na
první adventní neděli poprvé prohléd-
nout.
Kromě zámeckého návrší bude druhý
strom na autobusovém nádraží a třetí pak
zazáří tradičně na Smetanově náměstí.
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Výsledky komunálních voleb v Litomyšli
V Litomyšli se 10. a 11. října 2014 volilo do
23členného zastupitelstva města. Ve hře
bylo 9 politických stran a hnutí s celkem 207
kandidáty. Svůj mandát z předchozího voleb-
ního období obhájilo 16 zastupitelů, zbylých
7 jsou nové tváře. Volilo se v 16 okrscích
a svoje hlasy přišlo odevzdat 50,31 % Lito-
myšlanů.
Výsledky podzimních komunálních voleb 2014
jsou v Litomyšli příznivé pro KDU–ČSL. Lidovci
zvítězili s 15,34 % hlasů, a získali tak 4 man-
dáty. V těsném závěsu za nimi skončila ODS,
která obdržela 14,84% podporu voličů. ODS
má, stejně jako KDU–ČSL, čtyři zvolené zastu-

pitele. Na třetím místě je ČSSD s 12,19 % hlasů
a třemi mandáty. Čtvrtá skončila Generace 89
SNK, která má 11,52 % hlasů a 3 mandáty. Pa-
triot SNK obdržel 11,12 % hlasů, a tak mu ná-
leží 2 mandáty a celkové páté místo. Šestá je
TOP 09, kterou podpořilo 10,46 % voličů. V za-
stupitelstvu za tuto stranu zasednou dva lidé.
Sedmé je Fórum občanů Litomyšle, SNK, které
má 9,91 % a dva mandáty. Předposlední místo
obsadili Nestraníci s 9,54 % hlasů a dvěma zí-
skanými mandáty. Hranici pěti procent těsně
překročili i komunisté. Do zastupitelstva zí-
skali jeden mandát a podporu 5,07 % voličů. 
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ArchiMyšl 2014: 
V hlavní roli architektura 

Cesta Josefa Pleskota 
Rodinné a bytové domy, velké administrativní
budovy, výrobní provozy nebo obecněji stavby
hospodářského určení, rekonstrukce a dostavby
historických objektů, architektonické úpravy
interiérů, malé či větší civilizační intervence
v městském prostředí. Tak by se dala obecně
shrnout práce Josefa Pleskota a jeho AP atelieru,
která je prezentována na litomyšlské výstavě
nazvané stručně Josef Pleskot – Cesta II. Na
cestu s tímto uznávaným architektem, který se

nedávno stal Architektem roku 2014, se náv-
štěvníci vydali 3. října. Výstava, kterou najdeme
hned na třech místech – v domě U Rytířů, Regi-
onálním muzeu v Litomyšli a na průčelí zámec-
kém pivovaru, potrvá do 23. listopadu. 
„V prostorách regionálního muzea se odehrává
druhá část výstavy,“ upřesnil ředitel Regio-
nálního muzea v Litomyšli René Klimeš a dodal:
„V městské galerii je vystavena tvorba Josefa
Pleskota všude jinde kromě Ostravy. 
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Světový den architektury již od roku 1996 připadá na první říjnové pondělí. I letos se proto
řada měst k tomuto svátku připojila a již třetím rokem mezi nimi nechyběla ani Litomyšl.
Řada akcí se ve Smetanově rodišti uskutečnila od pátku 3. října do neděle 5. října. ArchiMyšl,
jak tuto oslavu architektury město nazvalo, se tentokrát věnovala architektu Josefu Plesko-
tovi, vývoji architektury v Litomyšli i 15 letům od zapsání zámeckého areálu na Seznam
památek UNESCO. 
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otevřená radnice

Z rady města
 RaM souhlasí se zavedením zóny časově

omezeného stání na 5 parkovacích stáních par-
koviště v ulici kpt. Jaroše mezi MC Kotelna a bu-
dovou zdravotnického zařízení v pracovních
dnech na dobu 2 hod. v době od 8.00 do 17.00.

 RaM schvaluje revizi dokumentace „Litomyšl
– Program regenerace městské památkové re-
zervace 2014”.

 RaM souhlasí v souladu s usnesením ZaM
s uzavřením dodatků k veřejnoprávním smlou-

vám na úseku projednávání přestupků s těmito
obcemi: Janov, Chotěnov, Chotovice, Desná, Bu-
dislav, Benátky, Trstěnice, Sloupnice, Chmelík  

 RaM souhlasí v souladu s unesením ZaM s uza-
vřením veřejnoprávních smluv na úseku přene-
sené působnosti o sociálně-právní ochraně dětí
s těmito obcemi: Janov, Chotěnov,  Chmelík, Bu-
dislav, Benátky, Trstěnice, Chotovice, Desná 

 RaM souhlasí se zařazením náhrobku – Vác-
lav Kubec (1907-1989) – hrobu č. 183/II mezi pa-
mátné hroby v majetku Města Litomyšle.

 RaM souhlasí s přijetím dotace 20 tis. Kč od
Pardubického kraje na realizaci  8. ročníku kon-

ference „Současnost a perspektiva sociální péče
ve společnosti 21. století”.

 RaM schvaluje na základě jednání komise pro
hodnocení nabídek ve výběrovém řízení posky-
tovatele služeb pro projekt „Aktualizace a zpra-
cování digitálního povodňového plánu ORP
Litomyšl“, jako nejvýhodnější nabídku č. 2  –
Hydrosoft Veleslavín s.r.o., Praha s nabídkovou
cenou bez DPH 168.000 Kč, cena vč. DPH
203.280 Kč. RaM pověřuje starostu podepsáním
smlouvy s vítězným uchazečem.

Více na www.litomysl.cz

Dlouhodobé omezení 
provozu na silnici I/35
Z důvodu provedení nutných oprav dilatace
a odvodnění mostu v Sokolovské ulici dojde
k dlouhodobému omezení dopravy na průtahu
Litomyšlí. Stavební práce by měly trvat od října
do prosince letošního.
Oprava mostu bude prováděna po polovinách,
nebudou tedy uzavřeny oba směry. „Uzavírat
se bude střídavě jeden jízdní pruh. Provoz
v druhém jízdním pruhu bude řízen světelnou
signalizací. Chodci budou převedeni zabezpe-
čeně prostorem staveniště,“ informuje vedoucí
Odboru místního a silničního hospodářství
Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň a pokra-
čuje: „Městský úřad Litomyšl dohodl s dodava-

telem prací zavedení omezení jízdy nákladních
vozidel v ulici Na Lánech, protože by tato sil-
nice mohla být využívána těmito vozidly jako
objízdná trasa. Zcela jistě lze však očekávat
v této ulici zvýšení hustoty provozu ostatních
vozidel.“ Dopravní problémy se dají předpoklá-
dat také na křižovatce u bývalého Terozu a kři-
žovatce na Nedošín u Vertexu.  
Oprava se týká mostu přes řeku Loučnou, který
byl rekonstruován v roce 2007. Práce zajišťuje
Ředitelství silnic a dálnic Pardubice. Povolení
udělil a přechodné dopravní značení stanoví
Krajský úřad Pardubického kraje.                                     

-red-

Ceny parkovného se pro rok 2015 nemění
Radnice i dopravní komise dospěly k názoru, že
současný systém parkování v Litomyšli se
osvědčil, a není proto nutné ho upravovat. Pro
příští rok tedy platí stejná pravidla i ceny par-
kovného jako v roce 2014. K jediné změně do-
chází v rozšíření zpoplatněných parkovacích
ploch. Od ledna 2015 bude nutné za parkování
zaplatit také na Vodních valech v úseku od kina
po pedagogickou školu, s výjimkou parkoviště
před služebnou Policie ČR. 
„Systém podle názoru radnice i dopravní ko-
mise fungoval dobře. Neznamenal propad
tržeb a pocitově přispěl k větší obrátkovosti vo-
zidel nejen na Smetanově náměstí. Zahuštění
dlouhodobého parkování v ostatních lokalitách
bylo řešeno následnými kroky, čímž se podařilo
zvýšit počet vozidel na odstavném
parkovišti T. G. Masaryka. Celkově jsme zazna-
menali snížení trvale parkujících vozidel v cen-
tru,“ uvedl vedoucí Odboru místního
a silničního hospodářství Městského úřadu Li-
tomyšl Pavel Jiráň. Během prosince 2014 si tak
opět mohou řidiči začít kupovat některé ze tří
druhů parkovacích známek. 
Základní parkovací známka je za 300 Kč / ka-
lendářní rok. Ta je platná pouze s ve vozidle
umístěným parkovacím kotoučem, na němž je
označen čas začátku parkování, a prokazuje
zaplacení ceny za parkování pouze po dobu do
120 minut od času nastaveného na parkovacím
kotouči. K zakoupení není třeba předkládat do-
klady. Tuto parkovací známku je možno zakou-
pit v Informačním centru Litomyšl. Residenční
parkovací známka stojí 600 Kč / kalendářní rok
a je určena pouze pro vozidla v prokazatelném
užívání osob s trvalým pobytem nebo majitelů
nemovitostí ve zpoplatněných zónách. Kupující
předkládá technický průkaz vozidla a občanský
průkaz nebo výpis z listu vlastnictví. Tuto par-
kovací známku je možno zakoupit na služebně
Městské policie Litomyšl. Poslední parkovací

známkou je známka abonentní. Stojí 5 000 Kč
/ kalendářní rok a k jejímu zakoupení není třeba
předkládat doklady. Tuto parkovací známku je
možno zakoupit v Informačním centru Lito-
myšl.
Řidiči, kteří si nechtějí kupovat parkovací
známku, mohou využít parkovacích automatů.
Cena první hodiny je 10 Kč. Každá další hodina
stojí 30 Kč. Za celodenní parkování řidič zaplatí
100 Kč. 
Provozovatelům ubytovacích zařízení jsou
k dispozici parkovací lístky, které mohou po-
skytovat svým klientům. „Parkovací lístek od
ubytovatele je určen pouze pro klienty ubyto-
vacích zařízení s umístěním provozovny ve
zpoplatněných zónách. Parkovací lístky naku-
puje provozovatel ubytovacího zařízení, který
předkládá doklad o provozování ubytovací čin-
nosti s umístěním provozovny ve zpoplatně-

ných zónách,“ vysvětlil Pavel Jiráň. Lístek je
platný pouze v případě vyplnění jeho předtiš-
těných údajů a s razítkem ubytovatele. K dis-
pozici jsou lístky hodinové za 10 Kč, denní za
50 Kč a týdenní za 250 Kč. Parkovací lístky je
možné zakoupit na služebně Městské policie
Litomyšl.
Řidič jednostopého motorového vozidla a řidič
vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně
postiženou (označené Parkovacím průkazem
pro osoby se zdravotním postižením), osobu
sluchově postiženou (označení O2) nebo lékaře
konajícího návštěvní službu za parkování ne-
platí. Označení musí být viditelně umístěno ve
vozidle. Řidič vozidla, který se účastní svateb-
ního obřadu, za parkování neplatí po dobu jeho
konání. 
O bezplatném vydání parkovací známky rozho-
duje Rada města Litomyšle.                      -red-
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5. listopadu tedy složí slib tito zastupitelé: Ka-
špar Radomil (KDU-ČSL, 49 let, 1 061 hlasů).
Štefl Josef Mgr. (KDU-ČSL, 41 let, 933 hlasů),
Šmolíková Terezie Ing. (KDU-ČSL, 58 let, 677
hlasů), Chadima Pavel Ing. (KDU-ČSL, bezpar-
tijní, 35 let, 626 hlasů), Černý Josef Ing. (Nestra-
níci, 58 let, 721 hlasů), Líška Vladimír MUDr.,
Ph.D., (Nestraníci, 55 let, 697 hlasů), Kmošková
Dana (ČSSD, bezpartijní, 57 let, 883 hlasů), No-
vohradský Marek Ing. (ČSSD, 37 let, 599 hlasů),
Sršeň Lubomír (ČSSD, 63 let, 598 hlasů), Bene-
šová Petra (Generace 89 SNK, 40 let, 809
hlasů), Brýdl Daniel Mgr., (Generace 89 SNK, 41
let, 763 hlasů, Hájek Miroslav Mgr. (Generace
89 SNK , 39 let, 730 hlasů), Kortyš Michal (ODS,
53 let, 1 300 hlasů), Bárta Miroslav (ODS, 63 let,
802 hlasů), Janeček Josef Ing. (ODS, 57 let, 790

hlasů), Fila Petr (ODS, 46 let, 765 hlasů),
Lammel Jiří (TOP 09, bezpartijní, 51 let, 996
hlasů), Nádvorník Miroslav Ing. (TOP 09, 48 let,
540 hlasů), Rothscheinová Renata MUDr.
(Fórum občanů Litomyšle SNK, 43 let, 842
hlasů), Stříteský Vojtěch (Fórum občanů Lito-
myšle SNK, 53 let, 744 hlasů), Hanzl Vítězslav
Ing. (KSČM SDS, 68 let, 376 hlasů), Pulkrábek
Radek (Patriot SNK, 43 let, 837 hlasů) a Klejch
Martin Mgr. (Patriot SNK, 50 let, 523 hlasů).
Jména jsou za sebou řazena dle přehledu na
www.volby.cz.
Suverénně nejvyšší podporu občanů má již po-
třetí Michal Kortyš. Obdržel 1 300 hlasů. Nej-
starším zastupitelem a zároveň obhájcem
mandátu se stal Vítězslav Hanzl, kterému je 68
let. Nejmladším zastupitelem a zároveň jedním
z nováčků je Pavel Chadima. Je mu 35 let. Dal-

šími novými zastupiteli jsou Josef Černý, Daniel
Brýdl, Petr Fila, Jiří Lammel, Miroslav Nádvorník
a Martin Klejch.                                               
Po uzávěrce: V Litomyšli došlo k sestavení ko-
alice. Jsou v ní KDU-ČSL, ODS, Generace 89,
Fórum občanů Litomyšle a Nestraníci. V radě
by si tyto subjekty měly rozdělit křesla takto: 2
radní bude mít KDU-ČSL, 2 ODS, po jednom
radním má mít Generace 89, Fórum občanů Li-
tomyšle a Nestraníci. Starostou se má stát Ra-
domil Kašpar (KDU-ČSL), místostarostou
Michal Kortyš (ODS). Post druhého místosta-
rosty bude zrušen. Koaliční smlouva se však
podepisovat nebude. Ke spolupráci ve prospěch
města jsou přizvány i další strany a hnutí.
Vedení radnice i členy rady města budou zastu-
pitelé volit na ustavujícím zasedání 5. listopadu
od 16.00 ve Smetanově domě.                      -bj-

Výsledky komunálních voleb v Litomyšli



3

Pozvánka
na ustavující
zastupitelstvo
Ustavující Zastupitelstvo města Litomyšle se
uskuteční 5. listopadu 2014 od 16.00 hod. ve
velkém sále Smetanova domu. 
Kromě složení slibů novými zastupiteli bude na
programu stanovení počtu uvolněných a ne-
uvolněných členů zastupitelstva města, počtu
členů rady města, volba starosty, místosta-
rosty a ostatních členů rady obce, dále pak zří-
zení výborů zastupitelstva města, jmenování
jejich předsedů a členů, zřízení osadních vý-
borů, pověření členů zastupitelstva, před kte-
rými lze učinit prohlášení o uzavření manželství
a rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí ne-
uvolněných členů zastupitelstva města.

Litomyšl ušetřila nákupem energií 
na příští rok další statisíce korun
Litomyšl letos znovu nakoupila elektřinu
i zemní plyn pro své objekty a městské organi-
zace na komoditní burze. „Elektřinu na příští
rok jsme pořizovali už v březnu a snížili náklady
meziročně o téměř 230 tisíc korun. Nynějším
nákupem zemního plynu jsme ušetřili dalších
90 tisíc korun,” uvedl místostarosta Litomyšle
Radomil Kašpar.
V elektronickém burzovním systému se poda-
řilo nakoupit plyn v režimu velkoodběr pod hra-

nicí 700 korun za megawatthodinu, což před-
stavuje pokles proti současné ceně o 2,7 %.
V režimu maloodběr je meziroční úspora dvou-
procentní.
Zemní plyn stejně jako elektřinu nakupuje Lito-
myšl na Českomoravské komoditní burze
Kladno od roku 2012. Celkové náklady na silo-
vou elektřinu už za toto období klesly o 35 pro-
cent a u plynu dokonce o 40 procent.

-red-

Nový tržní řád
města
Rada města vydala na svém zasedání 23. 9. 2014
nařízení města, kterým se vydává tržní řád. Do
schváleného a zveřejněného věcného záměru
byly zapracovány připomínky některých subjektů
a zastupitelů města. Vzhledem k těmto změnám
byla účinnost odsunuta na 1. 1. 2015.
Oproti původně schválenému věcnému záměru
nařízení došlo k těmto změnám:
- větší omezení prostoru podloubí, které je
možno využívat k provozování tzv. předsunu-
tého prodejního místa
- tam, kde by (spíše teoreticky) přicházel
v úvahu souběh provozu předsunutého prodej-
ního místa a restaurační předzahrádky v jed-
nom podloubí, jsou nastavena pravidla pouze
pro provoz restaurační předzahrádky 
- je zavedena možnost nastavení pravidel pro-
vozu předsunutého prodejního místa na zá-
kladě žádosti jeho provozovatele a konkrétního
povolení (usnesení) rady města; tato možnost
„výjimky“ se předpokládá zejména u sezónních
prodejních akcí
- zavedení výjimky zákazu prodeje umělých
květin na předsunutém prodejním místě pro
smuteční vazby
- odstranění vymezení pojmu „spodní prádlo“;
diskutovaný prodej ponožek by měl být vý-
razně omezen nebo znemožněn ostatními us-
tanoveními tržního řádu.
V novém tržním řádu je zachováno výrazné
omezení pochůzkového a domovního prodeje.
Regulace provozu tržního místa v prostoru
před služebnou městské policie (MP) a předsu-
nutých prodejních míst na pozemcích ve vlast-
nictví města budou nastaveny vnitřním
předpisem – usneseními rady města záva-
znými pro MP a MěÚ, které pro podobné čin-
nosti vydávají povolení. Tržní místa na
pozemcích ve vlastnictví města jsou využívána
velice sporadicky, většinou při konání spole-
čenských akcí, a je k nim také nutné povolení
radnice.
V podloubí je nově možné umísťovat prodejní
zařízení včetně zboží pouze do vzdálenosti
0,6 m od výlohy. Na druhé straně pouze do
vzdálenosti 0,6 m od sloupů podloubí a pouze
v jejich šířce. To znamená, že zboží ani prodejní
zařízení nesmí nijak zasahovat do průchodů
mezi oblouky. V případě malé celkové podélné
šířky podloubí musí být prostory se zbožím
ještě zmenšeny tak, aby byl zachován mini-
mální průchod 1,5 m. Možná výška vystaveného
zboží byla ponechána na 1,7 m.
Plné znění tržního řádu i jeho přílohy najdete
na úřední desce nebo na www.litomysl.cz ve
zprávách z odborů. 

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

Na Smetanově náměstí není 
kvalita ovzduší příliš dobrá
Ve dvou červnových dnech tohoto roku bylo na
základě doporučení komise pro životní prostředí
prováděno měření kvality ovzduší v prostoru
Smetanova náměstí. Podle přiložených výsledků
byly naměřeny výrazně nadlimitní hodnoty
u oxidů dusíku ve vztahu na imisní limity pro
ochranu ekosystémů a vegetace. Naměřený
průměr za 24 hodin byl 39,7 mikrogramů na m3,
přičemž imisní limit je 30 mikrogramů na m3.
K překročení tedy došlo o cca 32 %. Protože
bylo měření prováděno za letního dne, je možné
s určitostí tvrdit, že tento stav je důsledkem pro-
vozu motorových vozidel v tomto prostoru.
V zimní  sezóně lze samozřejmě očekávat vzhle-
dem k provozu topných systémů, spalujících
většinově zemní plyn, dosažení ještě vyšších
koncentrací.
Také u měření oxidu dusičitého došlo během
dne k ovlivnění naměřených hodnot v důsledku

dopolední a odpolední dopravní zátěže. Prů-
měrně zde však k překročení imisních limitů ne-
došlo.
Výsledky měření přesvědčivě ukazují, že by se
město Litomyšl mělo zabývat mimo jiné opatře-
ními pro snížení silničního provozu motorových
vozidel na Smetanově náměstí. Při jeho stávající
nebo zvyšující se intenzitě totiž v centru města
zřejmě bude docházet k dalšímu zhoršování
kvality ovzduší. Je samozřejmé, že snaha o ja-
koukoli redukci provozu motorových vozidel ve
středu Litomyšle by nejspíš vzbudila odpor ob-
chodníků, nicméně toto ožehavé téma má nová
politická reprezentace města před sebou.
Závěrečná zpráva z měření je umístěna na
www.litomysl.cz – zprávy z MěÚ.

Vojtěch Stříteský, místostarosta Litomyšle 
a Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 

a silničního hospodářství

Jindrova zahrada přístupná veřejnosti
Koncem října byla dokončena první etapa
úpravy Jindrovy zahrady, která spočívala ve vy-
kácení navržených dřevin, zdravotním řezu
a vazbách korun stávajících stromů, výsadbě
bylin a stavbě nového plotu i vstupní brány. Od
listopadu je již zahrada přístupná veřejnosti.
K slavnostnímu otevření ovšem dojde až na
jaře. 
Provoz Jindrovy zahrady bude podobný jako
v případě Klášterních zahrad. Bude přístupná
od dubna do října od 8.00 do 20.00 hodin a od
listopadu do března od 8.00 do 19.00 hodin.
„Otvírání a zavírání zahrady budou mít na sta-
rosti pracovníci charity,“ upřesňuje k tomu
místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar a do-
dává: „Letos už nedojde ke slavnostnímu ote-
vření, ale počká se na jaro, až se zahrada
zazelená.“ 

V současné době v zahradě částečně chybí
cestičky (došlo pouze k jejich neúplnému od-
krytí) a nenajdeme zde třeba lavičky, ty jsou za-
hrnuty v druhé etapě projektu. „V další etapě
se plánuje upravit cestní síť a další stavební
prvky,“ říká k tomu Radomil Kašpar. Informace
o projektu, včetně popisu jednotlivých etap,
najdete na webových stránkách www.lito-
mysl.cz v sekci O městě / Aktivity.
Cílem realizovaného projektu „Regenerace ve-
řejné zeleně v areálu Respitní péče Jindra v Li-
tomyšli“ od architekta Matouše Jebavého je
obnovit neudržovanou zahradu. Předpokládá se
rovněž její využití pro budoucí výukové a chari-
tativní účely jako poznávání rostlin a živočichů,
ekologická a estetická výchova, botanické ex-
kurze či jako relaxační místo. Vlastníkem areálu
je římskokatolická církev. -bj-

Začínají práce na druhé etapě cyklostezky
Stavební firma vzešlá z výběrového řízení pře-
vzala staveniště druhé etapy výstavby cyklos-
tezky, která povede z Tržku do osady V Lukách.
Náklady na její realizaci ve výši 4,5 milionu
korun včetně DPH budou financované z měst-
ského rozpočtu a z 85 % z dotace Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Hotová by
měla být do konce letošního roku.
Druhý úsek cyklostezky navazuje na silnici
č. III/358, na kterou ústí u rybníku „Borovec“
v Tržku první část cyklostezky a po které vede
stávající cyklotrasa 4021 Litomyšl – Borová, na
níž se napojuje předkládaná etapa
Tržek – osada V Lukách. Dále po-
vede směrem na Nová Sídla do
osady V Lukách. „Celková délka

nově vybudované komunikace pro cyklisty
Tržek – osada V Lukách bude 1 225 metrů.“
upřesňuje pracovník Odboru místního a silnič-
ního hospodářství Městského úřadu Litomyšl
Jaromír Drábek. Cyklostezka bude mít šířku
2,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m
a asfaltový povrch. 
„V současné době už připravujeme třetí etapu
z osady V Lukách do Cerekvice. Jednali jsme
s majitelem, který má na trase nejvíce po-
zemků. Nyní jde o dohodu s vlastníky o změně
užívání,“ vysvětlil starosta Litomyšle Michal

Kortyš. Město plánuje také etapu
z „Husovky“ do Nedošína, přesněji
k Vertexu. Zde se čeká na změnu
územního plánu.                            -bj-
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Vážení spoluobčané,
jménem volební strany Fórum občanů Lito-
myšle děkujeme Vám všem, kteří jste přišli ke
komunálním volbám a ukázali, že Vám osud
našeho města není lhostejný. Velmi si také vá-
žíme 8259 hlasů, které jste dali našim kandi-
dátům. Zdálo by se, že 10% hlasů a zisk dvou
mandátů v budoucím zastupitelstvu města
není velký. Ovšem vzhledem k tomu, jak velká
byla konkurence a jak probíhal závěr volební
kampaně, nepovažujeme výsledek Fóra za
nijak špatný. Vždyť subjektů s dvěma man-
dáty je více a dělí je rozdíl několika stovek
hlasů.
Daleko více nás mrzí, že nám celá řada z Vás
vyčítá, že neobdržela do poštovních schránek
náš volební program. Na zdejší Českou poštu
jsme při tom dodali patřičných 3.400 kusů na-
šich brožur již ve čtvrtek 25. září a za jejich dis-
tribuci samozřejmě i zaplatili… 

Obsah pomlouvačného letáku (tzv. Volebního
pohřbu), který se naopak v Litomyšli a integro-
vaných obcích objevil dva dny před zahájením
voleb a zaplnil nejspíš více než polovinu Vašich
schránek, nestojí za podrobnější komentář.
Pokud ovšem nesmyslům, které se v něm píší
o kandidátech vybraných stran (včetně nás
dvou), někdo uvěřil a volil dle toho, pak je to
smutné a zastánci hazardu si mohou mnout
ruce. Přesto však věříme, že budoucí politická
reprezentace města rozhodnutí o zákazu ha-
zardu v našem městě nebude mít zájem pře-
hodnocovat, neboť celospolečenský trend je
zcela zřejmý.
Snad každý, komu není veřejný život lhostejný, si
nyní klade otázku, jaké budou příští čtyři roky
Litomyšle. Co výsledky voleb změní a jak se
promítnou do všedních starostí všech občanů.
Protože v našem městě zvítězily strany demo-
kratické, kterým i tímto blahopřejeme, jsme si

jisti, že v obecné rovině bude pokračovat proces,
který byl zahájen právě v těchto dnech před pě-
tadvaceti lety. Všichni pak víme, že prostor pro
zlepšování každodenního života nás všech tady
je. Od věcí a úkolů „velkých“, na něž samo město
nepostačí (stabilizace nemocnice, zachování
rychlé lékařské pomoci, vybudování obchvatu Li-
tomyšle), přes běžnou agendu, počínající udrže-
ním vyrovnaného hospodaření, až po jen zdánlivé
maličkosti, jakými jsou třeba opravy chodníků.
V době uzávěrky těchto příspěvků ještě nebylo
jasné, jakou roli bude Fórum občanů Litomyšle
v novém zastupitelstvu, jeho výborech a komi-
sích rady zastávat. Můžeme Vám však slíbit, že
to bude role konstruktivní a pro rozvoj našeho
města a integrovaných obcí budeme aktivně
a poctivě pracovat, jak jsme slíbili ve volebním
programu.                               Zvolení zastupitelé

MUDr. Renata Rothscheinová, 
Vojtěch Stříteský

Fórum občanů Litomyšle SNK

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

Vážení spoluobčané, děkujeme Vám všem,
kteří jste nás podpořili v komunálních volbách.
Vaše důvěra je pro nás zavazující, budeme se
snažit přispět k rozvoji města a Vaší spokoje-

nosti. Děkujeme také všem, kteří nás nevolili,
ale přišli k volbám, protože tím dokázali, že jim
naše společná budoucnost v Litomyšli není
lhostejná.

Radomil Kašpar, Josef Štefl, 
Terezie Šmolíková, Pavel Chadima 

a kandidáti KDU-ČSL a nezávislí 
pro Litomyšl

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Vážení spoluobčané,
počátkem měsíce října proběhly volby do za-
stupitelstva v našem městě. KSČM vedla ko-
rektní neagresivní kampaň, v níž nikoho
neurážela, ale prezentovala svoje představy
v různých oblastech života v našem městě
a integrovaných obcích. V konečném výsledku
voleb připadlo KSČM pouze jedno místo v za-
stupitelstvu, které mám tu čest obsadit a v ma-
ximálně možné míře prosazovat plnění našich
příslibů. Jsem přesvědčen, že námi uváděná té-
mata budou mít v případě realizace příznivý
dopad na všechny naše spoluobčany i na cel-
kový život v našem městě.
Skutečností je, že jeden hlas v celkovém počtu
23 zastupitelů není žádný triumf. Obdobná té-
mata jako na našich předvolebních materiálech

se ale objevovala v různé podobě i u dalších
subjektů, které se o přízeň voličů ucházely. To
mne utvrdilo v přesvědčení, že chceme prosa-
zovat záležitosti, které jsou pro obyvatele
města a integrovaných obcí žádoucí. Proto
věřím, že při společném konstruktivním po-
stupu s budoucími mými kolegy najdeme
i společnou cestu, jak naplnit potřeby našich
starších spoluobčanů, mladých manželství,
péče o majetek města a celé řadě dalších ob-
lastí. Značnou pozornost budeme věnovat
i hospodárnému využívání městských finanč-
ních prostředků a informování veřejnosti, jak je
s financemi nakládáno. Aktivní prací našich zá-
stupců  ve výborech a komisích  se budeme
spolupodílet na zlepšování života v našem
městě.

Vážení spoluobčané, děkuji vám všem, kteří  jste
v pátek  10. a v sobotu 11. října přišli do volebních
místností našeho města a integrovaných obcí.
Zvláště pak děkuji těm našim spoluobčanům,
kteří dali svůj hlas naší kandidátce. Slibuji za
sebe, ale i za své kolegy z kandidátky, z nichž
část bude pracovat v poradních orgánech města
(komisích a výborech), že naší snahou bude vám
naslouchat a vaše názory přenášet na jednání
těchto orgánů a prosazovat jejich řešení.
Ještě jednou děkuji všem našim členům a sym-
patizantům za jejich nám odevzdaný hlas. Přeji
všem našim spoluobčanům pevné zdraví
a spokojenost s děním v našem městě.

Za ZO KSČM Litomyšl Ing. Vítězslav Hanzl,
zvolený kandidát do zastupitelstva města 

Litomyšle a integrovaných obcí

Komunistická strana Čech a Moravy

Vážení spoluobčané,
rádi bychom poděkovali všem, kteří přišli ke
komunálním volbám a dali tak najevo, že jim
záleží na budoucnosti Litomyšle. Důvěra,
kterou někteří svými hlasy vložili do čtyř kan-

didátů ODS Litomyšl, je pro nás zavazující,
a navíc potvrzením toho, že jsme v minulých
letech věci nedělali úplně špatně. Jsme tu pro
vás. Náš volební program nebyl jen planými
slovy, ale příslibem, který se nyní budeme

snažit naplňovat. Skutečně víme, jak na to.
Michal Kortyš, Josef Janeček, 

Miroslav Bárta, Petr Fila a kandidáti ODS 

Občanská demokratická strana

Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli k vol-
bám, dali nám svůj hlas a tím svoji důvěru. Mů-
žeme slíbit, že se budeme snažit tuto důvěru
nezklamat, a svojí prací přispět k dalšímu roz-
voji života ve městě.
Naše město se může pochlubit takovým množ-
stvím budov a zařízení pro tělovýchovu a sport,
pro kulturu a školství, které nemají ani pod-
statně větší města. Nyní nadešla doba, aby-

chom jako správní hospodáři uměli těchto za-
řízení využívat a řádně je udržovat. Provoz
těchto zařízení bude vždy dotovaný z rozpočtu
města a výše dotace je známa. Na opravy
a údržbu bude však zapotřebí stále více finanč-
ních prostředků, tak jak budou budovy a spor-
toviště stárnout. Chceme proto usilovat o to,
aby na údržbu a opravu těchto zařízení, ale
i dalšího majetku (např. chodníků, osvětlení

atd.) bylo vyčleňováno dostatek prostředků i na
úkor nových investic.
Volební program mají všechny strany a hnutí
prakticky stejný. Doufám, že mají i stejný zájem
dále budovat a rozvíjet naše město. To se však
neobejde bez vzájemné konstruktivní spolu-
práce, vzájemného respektu a lidského pří-
stupu k řešeným otázkám. 

Za hnutí Nestraníci Josef Černý

Nestraníci
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Milí sousedé,
děkujeme vám všem za každý hlas podpory
v komunálních volbách. Uvidíte a uslyšíte nás
na každém zasedání zastupitelstva, v komisích

i dalších jednáních. Budeme vás informovat
o tom, co se ve městě děje. Sledovat nás mů-
žete také na FB a našich webových stránkách.

Za celý tým kandidátky TOP 09
Milena Švábová

LITOMYŠL PŘEDEVŠÍM

TOP 09

Děkujeme!
Rádi bychom poděkovali nejen voličům Gene-
race 89, ale všem, kteří si našli čas a přišli ke
komunálním volbám, aby se podíleli na svém
svobodném právu rozhodnout o dalším směřo-
vání Litomyšle. Rozhodnout svým hlasem
o složení zastupitelstva města je to nejmenší,
co můžeme pro demokracii udělat. Můžeme si

o politicích myslet cokoli, ale jsou přesným od-
razem nás všech. 
Budete-li kohokoli z nás chtít kontaktovat, bu-
deme za Vaše náměty, nápady, připomínky
i konstruktivní kritiku rádi, kontakt na nás je:
benesova@generace89.cz ,
brydl@generace89.cz a hajek@generace89.cz
Následující 4 roky se chceme opět každé první

pondělí v měsíci scházet, připravovat nové pro-
jekty, pracovat na stávajících, diskutovat dění
v zastupitelstvu i v komisích a výborech. Velice
rádi Vás přivítáme mezi sebou – stačí najít od-
vahu a přijít. Budete velmi vítáni! Podrobnější
informace na www.generace89.cz

Petra Benešová, Míra Hájek a Dan Brýdl
– nově zvolení zastupitelé za Generaci 89

Generace 89 SNK

Děkujeme našim voličům za důvěru, kterou
nám vyslovili v komunálních volbách 2014.
Náš volební výsledek je o 78% lepší nežli ve
volbách minulých. Toho si velice vážíme, pro-
tože je to potvrzením smysluplnosti práce, kte-
rou Patriot SNK po čtyři roky minulého
volebního období vykonával.  Naše práce se
bude ubírat k větší transparentnosti smluvních
vztahů a rozpočtu města. Začneme vstřícnými
návrhy pro zlepšení chodu naší samosprávy
a následně budeme prosazovat body volebního
programu. První kroky jsme již učinili během
jednání o novém uspořádání samosprávy
města. Úloha členů opozice nám pravděpo-
dobně zůstane i na další volební období. Dou-
fáme, že po propadu počtu hlasů hlavních
koaličních stran ODS -33% a KDU-ČSL – 10%
dojde jejím představitelům, že musejí ve vlast-
ním zájmu komunikovat s opozicí. První ná-
znaky vstřícného jednání jsme již zaznamenali
ze strany KDU-ČSL. I nadále si budeme při jed-
náních držet konstruktivnost, věcnost a dů-
slednost. Odborníků máme v našem týmu
dostatek. Naše kandidátka je toho důkazem.

Každé volby vyvolají zájem občanů o veřejné
dění Do zastupitelstva se dostalo sedm no-
váčků, ale co je ještě důležitější – o veřejné dění
se zase začalo zajímat více nových voličů.
Pokud se chcete zapojit do dění v samosprávě
a je vám sympatický program Patriot SNK, os-
lovte naše zastupitele nebo nás kontaktujte
www.patriotlitomysl.cz. Jsou před námi čtyři
roky, ve kterých chceme zrealizovat několik
projektů, a pracovitých rukou není nikdy dost.
Krátký komentář ke koaličním vyjednáváním
Bohužel se opět ukazuje, jak se všechna jed-
nání točí kolem personálního obsazení postů.
Debaty o programových průnicích jsem dopo-
sud nezaznamenal. Doufám, že se jim bude po-
drobně věnovat koaliční smlouva, a také
doufám, že nebude tajná jako v případě minulé
koalice. Krátký komentář k volební kampani
Naše volební kampaň se nesla ve veselém
duchu. Velkou měrou nám ji ulehčilo staré ve-
dení města. Dokonce jedna bývalá koaliční
strana převzala naše kritická volební témata do
svého velice povedeného volebního klipu,
a přestože tím kritizovala i svoji práci, volební

úspěch se jim dostavil a nyní mohou ukázat,
jak to vlastně myslí. Novinkou předvolebního
„boje“ v Litomyšli byla pomlouvačná antikam-
paň zastánců hazardu, kteří zaplavili město le-
táky „Volební pohřeb“. Přestože městská
policie identifikovala dva dny před volbami
osoby roznášející tyto urážlivé letáky a starosta
města Michal Kortyš o tom měl informace, ne-
zaznělo odsouzení této činnosti na stránkách
města a ani na facebookovém profilu města,
kam jde rychle vložit zprávu i z běžného tele-
fonu. Pokud si uvědomíme, jak citlivá jsou
městská média i na jenom o trochu tvrdší kri-
tiku vedení města, je podobný postup v tomto
případě pomlouvačné antikampaně zvláštní.
Možná to má spojitost s postojem ODS v obha-
jování hazardu a snaze opětovně ho povolit
v naší samosprávě? To ukáže čas a případná
hlasování na toto téma. Faktem je, které vo-
lební subjekty byly v pomlouvačném letáku
uvedeny a které ne. Toho by si měl pozorný
občan všimnout.  

Radek Pulkrábek a Mgr. Martin Klejch, 
zastupitelé za Patriot SNK

Patriot SNK

Jak je to po volbách?

Je po volbách. Jména budoucích zastupitelů jsou
známa. Jak je to ale v období mezi volbami a us-
tavujícím zastupitelstvem, kde držitelé mandátů
složí slib zastupitele? Je v tomto mezidobí sta-
rosta ještě starostou? Co se může stát, pokud
nebude zvolen nový? Může se „dosavadní“ rada
města usnášet a přijímat rozhodnutí? Zeptali
jsme se tajemníka Městského úřadu v Litomyšli
Bohuslava Pulgreta. 
Bohuslav Pulgret: Dne 10. 10. 2014 (den voleb do
zastupitelstev obcí) zanikl mandát všem stáva-
jícím členům Zastupitelstva města Litomyšl
a tímto dnem došlo i k „zániku“ dosavadního
zastupitelstva města. Mandát nových členů za-
stupitelstva města vzniká zvolením. Člen zastu-
pitelstva města skládá na začátku prvního
zasedání zastupitelstva obce (ustavující zase-
dání), jehož se po svém zvolení zúčastní, slib.
Pokud odmítne složit slib nebo složí slib s výhra-
dou, jeho mandát zaniká.
Ode dne konání voleb do konání ustavujícího za-
sedání zastupitelstva města, kde bude zvolen
nový starosta, místostarosta (místostarostové)

a rada města, zajišťují správu města dosavadní
starosta, místostarostové a dosavadní rada
města. Všechny tyto orgány města nadále plní
své povinnosti a vykonávají své pravomoci vy-
plývající ze zákona o obcích, ale i pravomoci vy-
plývající ze zvláštních zákonů (např. dosavadní
starosta a místostarostové budou oprávněni při-
jímat prohlášení o uzavření manželství). 
Přestože jsou dosavadní starosta, místostaros-
tové i rada města nadány všemi pravomocemi
jako v době před konáním voleb, je pravděpo-
dobné, že své aktivity soustředí pouze na čin-
nosti nezbytné a na rozhodnutí, jež nesnesou
odkladu, tak aby závažnější rozhodnutí již činily
nově zvolené městské orgány. Své povinnosti
budou plnit až do okamžiku zvolení nových or-
gánů města, tedy do zvolení nového starosty
nebo místostarosty, resp. rady města.
Na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastu-
pitelstva města se může stát, že nebudou zvo-
leny nové orgány města nebo budou zvoleny
pouze některé. V praxi potom může tedy dojít
k těmto zajímavým situacím a jejich řešení:
• pokud není při ustavujícím zasedání nově zvo-
leného zastupitelstva zvolen ani starosta, ani
místostarosta, vykonávají své úkoly i nadále

zeptali jsme se za vás

dosavadní starosta a dosavadní místostaros-
tové, a to až do zvolení nového starosty či místo-
starosty na některém z dalších zasedání
zastupitelstva města,
• pokud je zvolen starosta, ale není zvolen
místostarosta, přestávají dosavadní starosta
i dosavadní místostarostové okamžikem zvolení
nového starosty vykonávat svoje pravomoci.
Město je proto spravováno pouze novým staros-
tou (funkce místostarosty zůstane neobsazena,
a to až do zvolení místostarosty na některém
z dalších zasedání zastupitelstva města),
• pokud není zvolen starosta, ale je zvolen pouze
místostarosta, přestávají dosavadní starosta
i dosavadní místostarostové okamžikem zvolení
nového místostarosty svoje pravomoci vykoná-
vat. Město bude v takovém případě spravováno
pouze novým místostarostou (funkce starosty
nebude obsazena). Nový místostarosta bude vy-
konávat v plném rozsahu pravomoci starosty,
• pokud byl zvolen starosta a místostarosta, ale
nikoli nová rada jako celek (tj. pokud by nebyli
zvoleni všichni noví členové rady obce), vyko-
nává své pravomoci i nadále „původní“ rada, a to
v původním složení (tj. včetně dosavadního sta-
rosty i místostarosty, avšak pouze v pozici běž-
ných členů rady obce). 

strana 11 >
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V muzeu je celá věnována ostravské tvorbě,
nicméně ji to neubírá na zajímavosti.“ Třetí
částí výstavy je pak jakási tečka či ukončení
putování po retrospektivě tvorby Josefa Ple-
skota. Tato tečka má podobu krucifixu, který
najdeme na průčelí zámeckého pivovaru. „V
době, kdy jsme dělali rekonstrukci celého zá-
meckého pivovaru, se mi nezdálo, že v baroku
a vlastně v interpretaci tak významného če-
ského barokního umělce jako byl František
Maxmilián Kaňka, by v tom středu nebylo nic,
jen dveře. Začali jsme pátrat a zjistili jsme, že
ještě v 50. letech v tomto oblouku byl legitimní
krucifix. Pravděpodobně byl i součástí Kaň-
kovy koncepce,“ vysvětlil architekt Josef Ple-
skot. Podle jeho slov ale osadit kříž zpět do
tohoto prostoru chce určitou odvahu a zřejmě
také chuť věc jinak interpretovat. Pokusy o ná-
vrat dopadly v minulosti neúspěšně. „Teď se
naskytla příležitost zkusit to jinak. Je zde
forma řekněme nedokončeného, rozpojeného
kříže, který je pouhou architektonickou insta-
lací a tečkou za celou výstavou,“ prohlásil ar-
chitekt. O realizaci kříže se zasloužil Martin
Janda, Národní památkový ústav s jeho umís-
těním souhlasil. Ovšem pouze po dobu vý-
stavy. „Když se na to budete dívat jinak než
jako na kříž, tak zjistíte, že kompozice fasády
je nějakým způsobem doplněná, dotažená
a zformovaná,“ řekl Josef Pleskot. 
„Litomyšlskou výstavu můžeme do jisté míry
považovat za reprízu výstavy, která byla
uspořádána v roce 2012 v ostravském Gongu.
Retrospektiva tvorby Josefa Pleskota mimo
jiné ukazuje, jak on sám se svými kolegy
a partnery hledá, nachází a uplatňuje verti-
kální rozměr směrodatný pro jakoukoli vá-
žnou kulturní práci a pro její možnou
a nutnou duchovní dimenzi u svých staveb,
v jejich podobě, topografii či topologii, v ori-
entaci jejich architektoniky,“ prohlásil kurátor
výstavy Pavel Brunclík.

Architektonické návrhy domova pro seniory
představeny veřejnosti
Přesně po roce měli lidé možnost prohléd-
nout si další architektonické návrhy. Zatímco
vloni šlo o řešení nábřeží řeky Loučné, letos
se jednalo o domov pro seniory, který by měl
stát v lokalitě U Nemocnice. Představeno
bylo celkem 26 návrhů, z nich tři vítězné. „V
Litomyšli je spousta dobrých příkladů, jak
může architektura pro veřejnost vypadat
a jak se může integrovat do města. My jsme
k tomu přistupovali podobě. Hodně jsme pře-
mýšleli o tom, co to znamená se do toho do-
mova přestěhovat. Je to jistě obrovská
změna,“ uvedl architekt Pavel Nasadil z FAM
Architekti, s.r.o., Praha, který je společně se
svými kolegy Janem Horkým a Janem Bártou
autorem vítězného návrhu. „Snažili jsme se
v návrhu tu změnu udělat co nejpříjemnější,
aby dům neizoloval své obyvatele od okolí,
ale naopak dál podporoval to, co lidé dělali za
běžného života. Aby podporoval sousedské
vazby, přátelství, aby se lidé mohli potkávat,
mohli jít ven... Návrh je o tom, že dům je ote-
vřený doslova i symbolicky. Nechává do sebe
vstupovat město, což je řešeno vstupním ná-
dvořím, a krajinu, ta je v té zahradě. Samotné
lůžkové oddělení je koncipováno jako město
s náměstím. Pokoje jsou obytné domy, jsou
tam různá zákoutí, ulice v podobě chodeb
a prostor, kde se dá posedět.“ Jeho kolega,
architekt Jan Horký pak dodal: „Život starých
lidí je věc, na kterou jsme mysleli nejvíce. Nic-
méně kromě nich tam bude pracovat spousta
lidí, kteří se o ně budou starat. Chtěli jsme,
aby i pro ně ta každodenní péče byla pří-

jemná a práce efektivní. V neposlední řadě
jsme mysleli i na lidi, kteří bydlí v těsném sou-
sedství domova pro seniory. I pro ně jsme vy-
mysleli takový poloveřejný prostor, který
mohou využívat všichni společně.“
„Takto náročná investiční akce, kterou je po-
stavení domova pro seniory ve standardu 21.
století, představuje něco mezi 100 až 150 mi-
liony korun. To samozřejmě přesahuje mož-
nosti našeho běžného rozpočtu, a proto
musíme hledat nějaký dotační titul,” prohlásil
místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.   

Na pivo a křest nové knihy s architekty
Sobotní večer patřil v zámecké jízdárně be-
sedě s architekty. Zatímco při loňském setkání
se hovořilo o problematice veřejných zakázek,
letos se řeč točila kolem vývoje litomyšlské ar-
chitektury. Součástí večera pak byl křest knihy
Petra Volfa Litomyšl – renesanční město mo-
derní architektury. 
Kniha Litomyšl – renesanční město moderní
architektury se věnuje soudobé architektuře
v našem městě. Napsal ji novinář a spisovatel,
který se ve své publicistické tvorbě zabývá ar-
chitekturou, výtvarným umění a designem,
Petr Volf. „Dostal jsem možnost napsat tuto
knížku a musím se přiznat, že jsem se po tři-
ceti letech znovu zamiloval, a to do Litomyšle.
Pro mě to je vrchol, co jsem mohl jako člověk
píšící o architektuře dosáhnout. Setkal jsem se
s lidmi, kteří utvářeli současnou podobu
města,“ uvedl Petr Volf. Jeho kniha mapuje ar-
chitekturu od roku 1990 do současnosti.
„Došlo k promyšlenému prosazování stavění
ve spolupráci s předními architekty, které se
projevuje jak ve stavbách placených z veřej-
ných financí, jako jsou školy nebo sportoviště,
ale také ve stavbách vznikajících z privátních
prostředků. Za uplynulé čtvrtstoletí se mů-
žeme obdivovat architektonickému souboru,
který lze využít jako svého druhu učebnici
současné architektury,“ upřesnil autor. 
Kniha formátu 205x255 mm má více než 270
stran. Vyšla v česko-anglické mutaci nákla-
dem 2 tisíce kusů. Doporučená prodejní cena
je 680 Kč. Publikaci graficky zpracoval Ateliér
Židlický z Brna, tiskla se v H.R.G. Litomyšl. 
Kromě toho, že Petr Volf pokřtil svoji knihu, zá-
roveň moderoval debatu s architekty. Ta se
z počátku točila kolem tzv. Litomyšlského zá-
zraku. „V Litomyšli se v tichosti, nenápadně,
ale vytrvale podařilo ty věci vytvořit, ale i pod-
porovat,“ uvedl režisér a spoluautor cyklu
Šumná města Radovan Lipus a pokračoval:
„Na Litomyšli považuji za zázrak, že nejde
o soubor solitérů, ale jde o rozvíjení měst-
ského živého organismu. Ty věci jsou zde v di-
alogu.“ Tento dialog vedly litomyšlské stavby
vždy, ale teprve po roce 1990 ho začalo být
slyšet. „Ve 20. století jsme byli svědky zá-
zraku, kdy se nám narodila svoboda. Litomyšl
byla připravená tuto příležitost čapnout za pa-
česy a udržela ji do současnosti. V lednu 1990

byl Litomyšlský zázrak na světě,“ reagoval ar-
chitekt Josef Pleskot. Dá se ale Litomyšlský
zázrak nějakým způsobem dále rozvíjet? Má
Litomyšl svá slabá místa, která je třeba posílit,
upravit, najít k nim cestu? „Kritická je tady do-
prava. Myslím si, že by se z průtahu městem
měla stát městská komunikace,“ reagoval ar-
chitekt Pavel Nasadil, spoluautor návrhu Do-
mova pro seniory, a dodal: „Mělo by se myslet
i nádherné okolí a posilovat na něj vazby.“ Ra-
dovan Lipus by se naopak zamyslel nad Sme-
tanovým náměstím. „Myslím si, že Litomyšl
stále ještě dluží nějaké koncepční komplexní
přemýšlení o tom, jak má vypadat náměstí. Do
jaké míry tam má být parkování, skladba ob-
chodů, čím má náměstí být – možností je
spousta. Z dnešního pohledu není uchopené.“
Městská architekta Zdeňka Vydrová by pak
ráda řeku přiblížila více městu. „Mým snem je
přiblížit řeku Loučnou městu, ale nejen v té
části kamenného města, ale ta řeka je pří-
tomná i v části Benátek, v Nedošíně… Je to
jaksi netknutá půda. Můžeme udělat něco pro
to, abychom se k ní přiblížili. Více s ní pracovat,
více se jí věnovat, třeba tak, jak s tím začal
Josef Pleskot,“ řekla architekta, která za další
důležitou věc považuje průtah městem a také
zámek. 

15 let na Seznamu UNESCO
O renesanční perle východních Čech se ho-
vořilo i v neděli, kdy se na besedě k 15letému
výročí od zapsání zámku a zámeckého areálu
na Seznam UNESCO sešlo hned několik lidí,
kteří nejen vzpomínali, ale také hovořili
o současném stavu památky. Pozvání na be-
sedu, kterou moderovala Pavlína Kvapilová,
přijali sochař Olbram Zoubek, emeritní sta-
rosta Litomyšle Miroslav Brýdl, starosta Lito-
myšle Michal Kortyš a starosta Kutné Hory
Ivo Šanc. 
„V letech 1995–1996 jsem jednal s Národním
památkovým ústavem o zapsání celého
města na Seznam UNESCO. Prošli jsme si
společně město a oni mi řekli, že by to nešlo,
protože jsou tam některé novější prvky. Do-
hodli jsme se proto, že bychom usilovali o za-
psání zámeckého areálu. Musela se pořídit
dokumentace. Výsledkem byla přihláška,
která se projednávala asi dva roky,“ zavzpo-
mínal Miroslav Brýdl. V roce 1999 byl zá-
mecký areál na tento prestižní seznam
zapsán. „Z mého pohledu je tento zápis vizit-
kou kvality. Lidé ve městě, podnikatelé, si pak
musí najít možnost, jak to využít. Snažíme se
jim různými způsoby pomoci, ale pořád ještě
máme co dohánět. Musíme to dostat mimo
Litomyšl, do světa,“ prohlásil Michal Kortyš. 
Zámek je ovšem v současné době jakousi po-
pelkou na zámeckém návrší. Revitalizace
okolních objektů ještě více ukázala špatný
stav sgrafit. Také několikadenní stavba hle-
diště a jeviště festivalu Smetanova Litomyšl
a následující týdny, kde hudební svátek pro-

David Židlický a Petr Volf

Pavel Nasadil a Jan Horký, FAM Architekti, s.r.o.
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itektura V piaristickém kostele je již
první dílo Ciglera a Motyčky

 Co je vlastně onen hranol a odrazná plocha?
Kde jsou umístěny? 
Jedná se o skleněnou vertikálu zavěšenou na
lanku, která levituje ve vzduchu. Je to vertikála
z čirého optického skla, kterou v prostoru kos-
tela v první chvíli nevnímáme, ale ona se nám
postupně vyjevuje, jak se pohybujeme prosto-
rem. Optické sklo, z kterého je vyrobena, nám
totiž umožňuje to, že náš pohled zlomí do ur-
čitého úhlu, tím pádem se nám v hranolu chví-
lemi vyjevuje skutečnost, která se odehrává
v jiném úhlu. Když je určitá světelná chvíle, kdy
do hranolu z určitého úhlu proniká světlo, ať už
sluneční nebo umělé, tak se může stát, že hra-
nol vytvoří duhu. Místo, ve kterém je šestime-
trová vertikála zavěšena, je zvoleno jako
těžiště prostoru. Jde o křížení hlavní a vedlejší
lodě a je to vlastně energetické pole. Ovšem
aby měl hranol určitou základnu, tak je pod ním
odrazná plocha ze skla. Je to taková imitace
vodní hladiny. Používáme symboliku vody, kde
se nám vytváří zázemí pro hranol a zároveň od-
ráží klenbu a okolní prostředí. 

 Dalším prvkem, který by mohl být v nejbliž-
ších měsících umístěn do kostela, je oltářní stůl.
Ovšem i ten má jisté vlastnosti a pracuje se
světlem…
Menza – oltářní stůl – je vytvořena ze světla
a skla. Máme vnitřní světelné jádro, které je
obaleno dvěma skleněnými plášti, kdy první
vnitřní způsobuje rozptylnost vnitřního světla
a druhý vytváří určitý sym-
bolický ubrus. Je to takový
světelný zvon, který se ne-
dotýká země, levituje ve
vzduchu. Oltářní stůl by se
měl pomalu naplňovat
světlem až by se rozzářil,
a pak by měl zase pomalu
zhasínat a navozovat tak
dojem dýchání. Návštěv-
níka by měl navádět k sobě.
Když člověk vejde do kos-
tela, uvidí oltářní stůl, kde
jako by byl život uvnitř, tak
ho to povede kostelem. 

 Posledním prvkem je la-
serový kříž, který protne
celý kostel jak na šířku, tak
na délku. Jak bude toto
technické dílo fungovat?
Samozřejmě jde o symboliku kříže a chtěli by-
chom pomocí nehmotných prostředků realizo-
vat, aby se v křížení paprsky protknuly.
Laserový kříže by měl zdůraznit hlavní a vedlejší
lodě. Tento prvek má jednu obrovskou výhodu
– tím, že je laserový kříž jenom světlo, můžeme
pracovat s celým půdorysem kostela.

 Laser je dobře viditelný za tmy. Co ale ve
dne? Jak je to řešeno?  
Je to tak, že standardně se nám světelné papr-
sky zachycují na částečkách ve vzduchu. Ty
jsou prachové nebo na základě nějaké páry.
Když v noci rozsvítíme baterku, tak vidíme
kužel světla. Ve dne ne. My ale chceme, aby ta
věc fungovala v každé denní době, takže do
toho prostředí potřebujeme ony částečky do-
stat. Klasické přístroje vytvářejí plyny na zá-
kladě určitých olejů, ale tuto metodu do kostela
nechceme. Chtěli bychom využít neviditelné
mlhy, která se využívá například v televizi, ale
je finančně náročná na pořízení. Laserový pa-

prsek kříže nebude podobný paprsku z ukazo-
vátka. Nejde totiž o to, aby jeden paprsek do-
svítil několik kilometrů, ale aby byl tlustý. Tzn.,
že musíme shromáždit velké množství paprsků
vedle sebe tak, aby jeho tloušťka byla třeba
tři centimetry. Pak má šanci, aby byl v  prostoru
vidět. Plánujeme zelenou barvu paprsku z dů-
vodu křesťanského, navíc laserový paprsek
v zelené barvě je dnes technologicky nejdál.  

 Odrazná plocha – hladina či zrcadlo, jak je
možné tyto prvky také nazvat, je umístěna
přesně v místě vstupu do krypty. Jak jste vyřešili
její zpřístupnění? 
Bylo by jednoduché posunout dílo o tři metry
vedle, ale my chceme, aby bylo v těžišti kostela.
Aby se mohlo do krypty nadále chodit, je od-

razná plocha otvíratelná.
Plocha má výšku jednoho
schodu a je v ní ukrytá
technika. Součástí jsou
i bezpečnostní systémy,
aby bronzová vrata od
krypty s těmi skleněnými
nešla do konfliktu. 

Co když se některý z náv-
štěvníků bude chtít projít po
„vodní hladině“? Nepoškodí
konstrukci nebo sklo?
Konstrukce je robustní
a skla jsou pochozí. Ale  sa-
mozřejmě počítáme, že se
na něm časem objeví škrá-
bance nebo lokálně zmatní. 

Jaký je časový horizont
realizace zmiňovaných děl?
Skleněná vertikála s odra-

znou plochou je otázka řádu týdnů. Je třeba za-
pojit všechny elektrické a elektrotechnické
prvky a dodělat všechny mechanické stránky.
Menza je materiálově rozpracovaná. Horizont
jejího dokončení je v řádech dvou třech měsíců.
V případě laserového kříže se uskuteční tech-
nická zkouška, abychom zjistili, zda se používá
správná intenzita jak laseru, tak rozptylového
plynu a následně potom dojde k finálnímu ře-
šení. Pak je to otázka dvou měsíců. 
Sloup s odraznou plochou bylo možné do kos-
tela Nalezení sv. Kříže umístit díky štědrosti
mecenáše Jiřího Macha. Dílo je v jeho vlastnictví
a do chrámu bylo bezplatně zapůjčeno. Menza
bude v držení města, které z části hradí její za-
koupení, zbytek peněz poskytne mecenáš.
V případě laserového kříže v současné chvíli
probíhají s mecenášem jednání o zakoupení
tohoto prvku. Dílo bude v jeho vlastnictví a do
kostela má být dlouhodobě zapůjčeno.

Ptala se Jana Bisová

V piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže se začalo v říjnu instalovat umělecké dílo
akademického sochaře Václava Ciglera a Ing. arch. MgA. Michala Motyčky. Jedná se o Sloup
s odraznou plochou. Dalším plánovaným prvkem bude menza – oltářní stůl, a v jednání je
i laserový kříž.  Všechna díla zmiňované dvojice autorů jsou inspirována biblí a mají svůj
skrytý význam. Na podrobnosti jsme se zeptali Michala Motyčky, který se na instalaci Sloupu
s odraznou plochou osobně podílel. 

bíhá, jsou určitou komplikací pro návštěvníky
i vedení zámku. Tyto problémy mohl vyřešit
původní projekt Revitalizace zámeckého ná-
vrší, ve kterém byla památka zahrnuta. „Pa-
mátkáři se tehdy postavili proti. Dokonce
nám řekli, že chceme zámek tunelovat,“ pro-
hlásil Miroslav Brýdl a Michal Kortyš ho do-
plnil: „Měli jsme připravený projekt na částku
850 milionů korun s tím, že si zámek na mi-
nimálně pět let vypůjčíme. Piaristé ani stát
neměli s výpůjčkou ostatních objektů prob-
lém. Památkáři nám to začali znepříjemňo-
vat. Když jsme viděli ty averse, tak jsme to
odstřihli, protože by nás to stáhlo. Dodělali

jsme si svůj projekt.“ Letos na jaře, kdy byla
ještě nepatrná možnost na projekt obnovy
zámku získat peníze, snažila se Litomyšl opět
památkářům pomoci. „Pochopil jsem ale, že
NPÚ nemá možnosti si najímat další lidi, kteří
to budou dělat za ně, a dělají si to sami,“ do-
plnil Michal Kortyš. Na jaře příštího roku bude
totiž vypsána další výzva pro památky
UNESCO. Památkáři tedy mají zhruba sedm
měsíců na to, aby projekt podali. „V současné
době mají opět snahu vrátit projekt zpět do
hry. Dohodli jsme se, že se sejdeme a pomů-
žeme jim,“ uvedl starosta města. Ředitelka
Národního památkového ústavu Naděžda
Goryczková na ArchiMyšl dorazila a zámek si
prohlédla. „Vždycky je to o korektní diskuzi
a o tom, že jedna i druhá strana vnímá argu-
menty navzájem a dojdou k rozumnému
kompromisu,“ sdělila ředitelka NPÚ. „Myslím
si, že paní ředitelka pochopila, že takto to
nejde a musí se s tím něco dělat. Viděla pů-
vodní projekt Josefa Pleskota. Nebude to ale
jednoduché, protože stále jsou lidé, kteří ko-
pají pod kotníky,“ informoval Miroslav Brýdl. 
V některých částech fasády zámku sgrafita
skutečně zoufale volají po opravě. V sou-
časné době se restaurují ta na zámecké věži.
To ale nestačí. „Severní a východní strana by
potřebovaly opravit, jižní a západní ani ne. Na
té severní straně byla původně římsa, která
to kryla. Památkáři nedovolili, abychom tam
udělali nějaké opatření. Je tam tedy takový
pruh, kde zatéká a padá to tam,“ uvedl so-
chař Olbram Zoubek, který se v 70. letech 20.
století podílel na posledním rozsáhlém re-
staurování sgrafit litomyšlského zámku. Do
Litomyšle tehdy přišla skupina umělců,
z nichž někteří pro své postoje nesměli vysta-
vovat a obnova sgrafit pro ně znamenala za-
jištění obživy a možnost věnovat se v zimních
měsících vlastní tvorbě. Byli to zmiňovaný Ol-
bram Zoubek, Václav Boštík, Stanislav Pod-
hrázský, Eva Kmentová a Zdeněk Palcr.
„Stavebně byl zámek v dobrém stavu, ale
sgrafito bylo velmi poškozené. Na dvou stra-
nách pod omítkami jsme ani nevěděli, co tam
je,“ uvedl Olbram Zoubek a dodal: „Mě to ba-
vilo. Šel jsem do toho naplno a položil jsem
se do toho.“ 

Text a foto Jana Bisová
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Příběh deseti
družiček

„Tehdy bude království nebeské, jako když deset
družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.
Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Po-
šetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.
Když ženich nepřicházel, na všechny přišla
ospalost a usnuly. O půlnoci se rozlehl křik: ‚Že-
nich je tu, jděte mu naproti!‘ Všechny družičky
procitly a dávaly do pořádku své lampy. Tu řekly
ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje,
naše lampy dohasínají!‘ Ale rozumné odpově-
děly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani
vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘ Ale za-
tímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly při-
praveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly
zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a pro-
sily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ Ale on odpověděl:
‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ Bděte tedy,
protože neznáte den ani hodinu.“ (Matoušovo
evangelium 25, 1-13)
Co nám chce Ježíš říci tímto podobenstvím?
Lampa v příběhu představuje Boží slovo, olej
Ducha Božího a světlo, které díky oleji v lam-
pách hoří, představuje světlo zářící skrze Boží
lid. Družičky jsou věřící lidé, ženich je Ježíš. Boží
lid čeká na návrat svého Pána, který jak se jim
zdá, se opozdil. Pošetilé družičky stále sledovaly
své hodinky a unavily se čekáním. Rozumné se
také unavily, ale zároveň se připravily na mož-
nost dlouhého zpoždění. Zatímco pošetilí lidé
mají oči upřené na hodinky, moudří lidé se dívají
na Ženicha – ať už přijde kdykoli. Pošetilí lidé ne-
mají čas na poznávání Kristovy povahy a na
společenství s nebesy. Moudří lidé si čas udělají.
Všimněme si klíčové věty příběhu: „Neznám
vás.“ Rozumní lidé Boha znají, pošetilí jej ne-
znají. Rozumní lidé věnují pozornost duchovní
oblasti a vztahu ke Stvořiteli. Pošetilí sice o tom
slyší, ale nedělají pro to nic. Rozumní lidé víru
v Boha nejen hlásají, oni ji také žijí. Pošetilí lidé
také věří v Boha, ale neprožívají to, jsou příliš za-
neprázdněni jinými věcmi. Ježíš se nás snaží při-
mět k důležitému uvažování. Chce nás dovést
k poznání, že zatímco máme stále čas, zatímco
jsou dveře otevřené, zatímco si můžeme pos-
kládat věci dohromady, stojí za to zjistit, zda pa-
tříme mezi moudré nebo do skupiny pošetilých.
Ježíšův druhý příchod se opozdil jen zdánlivě.
Neopozdí se (Židům 10,37). Nastane v pravý čas.
Kdy? V době, kdy svět dospěje k bodu sebezni-
čení. Tehdy Ježíš přijde ve slávě podruhé na naši
zem. Nechce však uzavřít historii světa dříve,
protože chce mě i Vám dát ještě jednu šanci.
Nakonec prohlásí: „Nemá význam déle čekat.“
V tomto bodě příběhu se všichni vzbudí a zjistí,
že olej – křesťanský život (život vedený Duchem
Božím) je nepřenosný. Nikdo nemůže působení
a vedení Ducha Božího přijímat za druhého. Jde
o můj a o Tvůj osobní vztah s Bohem.
Ještě nenastala půlnoc, i když je už blízko. Ještě
můžeme přejít od pošetilých k moudrým. Jediné,
co je třeba udělat, je najít si čas a seznámit se
s Ježíšem. To je vše. Využijte čas poznáváním
Ježíše Krista. Od vztahu s Ježíšem se vše ostatní
odvíjí. Jedině tak budeme započítáni mezi
moudré.                       Čestmír Šťovíček, kazatel 

Církve adventistů sedmého dne

zamyšlení

listopad 2014
kalendárium Litomyšle

120 let – JAN ŠPLÍCHAL, malíř a krajinář. Na-
rodil se ve Sloupnici 30. 11. 1894. Jeho obrazy
jsou v soukromých sbírkách a také v okolních
muzeích a galeriích.
110 let – STANISLAV MRKOS, narodil se v Li-
tomyšli 4. 11. 1904. Byl členem odbojové sku-
piny za druhé světové války a zastřelili ho při
transportu do koncentračního tábora.
105 let – MIROSLAV BUREŠ, básník, spisova-
tel, redaktor. Rodák z Poličky se narodil 6. 11.
1909. Náměty pro své literární práce čerpal na
Vysočině i na Litomyšlsku. Jeho prací je také
báseň Otvírání studánek, pocházející námětem
z okolí Vlčkova.
95 let – JAROSLAV ŠPERL, příslušník čs. ar-
mády v Anglii. Narodil se 7. 11. 1919, spolumajitel
litomyšlské tiskárny. Jako výsadkář byl zařazen
do skupiny Carbon a působil v akcích za 2. svě-
tové války na Moravě. Později žil v Americe.
90 let – ANTONÍN BEBA, stavitel. Zemřel 27. 11.
1924. Postavil v Litomyšli řadu veřejných i sou-
kromých staveb.
75 let – ARNE NOVÁK, rektor brněnské Masa-
rykovy univerzity. Syn spisovatelky Terézy No-
vákové. Zemřel v Poličce 26. 11. 1939.
Významný literární kritik a spisovatel. Pamětní
deska jej připomíná na rodném domě v ulici T.
Novákové.
60 let – JOSEF DUREK, probošt v Litomyšli. Ze-
mřel 27. 11. 1954. Pochován je na litomyšlském
hřbitově. Prokázal velkou statečnost za druhé
světové války.
50 let – VIKTOR JANDA, profesor Karlovy uni-
verzity v Praze. Zemřel v Litomyšli 4. 11. 1964.
Zabýval se experimentální zoologií.
40 let – EMIL HRADECKÝ, hudební skladatel.
Zemřel v Praze 18. 11. 1974. Profesor konzerva-
toře, hudební vědec pochází ze starého lito-
myšlského rodu. Je pochován v Litomyšli.

Připravil Miroslav Škrdla

Respitní péče Jindra oslavila 10 let

Desetiletá proměna respitní péče
Respitní péče Jindra, kterou najdeme na Du-
kelské ulici v Jindrově vile, je charitní zařízení
poskytující pobytovou odlehčovací službu. Při-
jímá tedy na krátkodobé pobyty seniory, kteří
normálně žijí doma, ale v době, kdy se o ně ne-
může pečující rodinný příslušník postarat, při-
chází s pomocí právě respitní péče. „Staráme
se o seniory, kteří mají rozmanité hendikepy,
ale v zásadě se jedná buď o problémy v pohy-
bové oblasti, nebo problémy s pamětí. Zá-
kladní podmínkou ovšem je, že nepotřebují
zdravotní péči, a mohou tak být v péči sociální
služby,“ vysvětlila vedoucí Respitní péče Jindra
Ludmila Chadimová. Aby se v Jindře cítili klienti
jako doma, snaží se středisko vylepšovat
nejen služby, ale i prostředí. Poslední novin-
kou je například reminiscenční místnost. „Jde
o místo, které je vybaveno nábytkem a růz-
nými drobnostmi asi z 50. let minulého století,
kdy naši klienti byli zhruba 25letí, zakládali své
rodiny, svoje bydlení a rádi se do tohoto ob-
dobí vrací,“ upřesnila vedoucí charitního zaří-
zení a jedním dechem pokračovala: „Naše
služba se za těch deset let proměnila a posu-
nula, doufáme, že k lepší kvalitě. Začínali jsme
se sedmi lůžky, dnes máme devět lůžek, ale
hlavně se snažíme čím dál více individualizo-
vat péči. Tzn., že dříve se starali o devět klientů
dva pečovatelé, dnes máme aktivizační pra-
covnici a sociální pracovníci. Ta péče je inten-
zivnější a může být více přizpůsobena
individuálním potřebám lidí.“

Cena charity putovala do účtárny
Charitní služby jsou však především o lidech
a jejich pomoci. V rámci oslav 10. výročí Re-
spitní péče Jindra byla proto předána Cena
Charity. Obdržela ji Petra Glänznerová. „Rádi
nějakým způsobem projevíme úctu lidem,
kteří obětují svůj čas, byť v práci a byť placený.
Přesto vnímáme u lidí, kteří pracují v terénu,
pracují s lidmi, že u většiny je něco navíc.
Nejen to, že chodí do práce na 8 hodin.
K lidem, pro které pracujeme a pečujeme o ně,
si vytváříme určitý vztah, přidanou hodnotu
k té technické péči. Je to cíl naší snahy. Jsem
rád, že tady můžeme stát a předat malé vyjá-
dření naší vděčnosti a hrdosti, že tady takoví
lidé pracují,“ uvedl k ocenění Jiří Stejskal, ředi-
tel Diecézní charity Hradec Králové. Kolegové
Petry Glänznerové o ní pak prozradili: „Po-
korně a v tichosti již od roku 2005 pečuje
o potřeby svých kolegů. Bez její bezchybné
práce by organizace neměla perfektně zpra-
cované účetnictví, včas odvedené daně, kole-
gové svoje výplaty, noví pracovníci nové
smlouvy, paní ředitelka zdravé nervy. Zvlášť
výrazným rysem její povahy je ochota. Potře-
buje nějaký kolega jakékoli podklady, dostane
je ihned. Připravujeme jakoukoli charitní akci,
buďte si jistí, že Petra pomůže… Jestli někde
v okolí Litomyšle bydlí charitní duch, nese jeho
příbytek jméno Petra Glänznerová.“
Cílem pobytové odlehčovací služby je poskyt-

nout pečující osobě čas potřebný k odpočinku
od náročné péče o svého blízkého, pomoci ji
nabrat nové síly k tomu, aby se o ně mohla
i nadále doma starat a zároveň zajistit seni-
orovi nebo osobě se zdravotním postižením
starší 50 let potřebnou míru podpory při indi-
viduálním naplňování jeho biologických, psy-
chologických, sociálních i duchovních potřeb
– po nezbytně dlouhou dobu (až tří měsíců),
kdy se o něho nemůže doma starat pečující
osoba. Respitní péči Jindra v tom bude nově
pomáhat i v prostředí Jindrovy zahrady, která
prošla první etapou úprav. 

Text a foto Jana Bisová

Reportáže litomyšlské televize můžete zhléd-
nout také na internetových stránkách
www.cms-tv.cz. Podívejte se například na:
• Fotbal Litomyšl vs. Svitavy
• Na pivo s architekty – ArchiMyšl 2014
• Stolní fotbálek – z hospod do sportovních hal
• Komunální volby 2014 a jak to dopadlo

• 15 let zámku v UNESCO
• Biotopové tůně pomáhají a chrání
• Domov pro seniory? Jako město ve městě!
• Josef Pleskot – Cesta II.
• Plavecká soutěž měst 2014
• 10 let respitní péče ve vile Jindra
• Univerzita 3. věku: O luštění hieroglyfů
• Mladá Smetanova Litomyšl extravagantní
• Na zámku zahájili opravy unikátních sgrafit

litomyšlská TV na internetu

V říjnu 2004 zahájila svou činnost Respitní péče Jindra, která od té doby poskytuje pobytovou
odlehčovací službu. Letos tomu tedy je již 10 let, které se provozovatel zařízení, tedy Farní
charita Litomyšl, rozhodl připomenout a oslavit. Stalo se tak v pátek 26. září. Program za-
hájila děkovná mše svatá, byl zasazen společný strom, nechyběly soutěže pro děti, hudba
nebo ohnivá show. Návštěvníci měli možnosti se setkat s klienty a personálem zařízení. 
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Alena Randáková oslavila narozeniny
Alena Randáková oslavila v říjnu 92 let. Do řady
gratulantů se postavilo také město Litomyšl,
protože její zásluhy v oblasti památkové péče
ve Smetanově rodišti jsou nepřehlédnutelné.
Nedávno dokonce vyšlo doplněné vydání knihy
Litomyšl na prahu třetího tisíciletí, na které se
Alena Randáková podílela. 
Jen krátce připomeňme, že Alena Randáková
publikovala své články třeba ve Zpravodaji
města Litomyšle Lilii. Spolu s PhDr. Milanem
Skřivánkem zpracovala Koncepci obnovy
a údržby historického jádra Litomyšle na léta
1982-1990. Byla úřednicí, restaurátorkou státní
památkové péče, předsedala subkomisi pro vý-
tvarné umění a památky města Litomyšle
i členkou komise pro regeneraci památek
města Litomyšle. Během jejího působení jako
konzervátorky se jí podařilo např. odkrýt a re-
staurovat kazetový renesanční strop a 1. po-
schodí domu U Rytířů, zajistit volné stavební
kapacity a finanční prostředky pro rekonstrukci
přední části tohoto domu, kdy při odbourání
příčky byly mezi okny odhaleny čtyři profilo-
vané renesanční pískovcové sloupky. Navíc
jsou právě díky její snaze v rekonstruovaných
prostorách domu U Rytířů výstavní prostory.
Dále paní Randáková zahájila statické zabez-
pečení některých domů jako čp. 101, 102-104,

105 nebo se jí podařilo zabezpečit krovovou
konstrukci piaristického kostela, kde hrozilo
dosednutí váhy krovu na kostelní klenbu a tím
možná destrukce budovy. Dala podnět k za-
psání domu Portmonea – Musea Josefa Vá-
chala do státního seznamu památek… a takto
bychom mohli pokračovat dál. 
Alena Randáková má za sebou také řadu před-
nášek, např. v městské knihovně, Kroužku Jiho-
čechů, kterému dokonce předsedala, nebo na
Univerzitě třetího věku. 
Paní Randáková, blahopřejeme a přejeme do
dalších let pevné zdraví. 

-red-, foto Klára Hudečková

Slova moudrých: Největší odměnou, kte-
rou život nabízí, je možnost věnovat se
práci, která má smysl.           T. Roosevelt

Slavnostně byli přivítáni noví občánci
našeho města: Patricie Kilb, Jan Zavřel,
Nikola Flídrová, Štěpána Renzová, Aneta
Rosypalová, Karolína Ježková, Eliška
Klejchová, Šimon Kalibán
Rodičům přejeme hodně radosti nad dět-
skými úsměvy.

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Jindřiška Štarmanová, Marta Jin-
drová, Milada Králová, Anna Hanusová,
Božena Jindrová, Lydie Záleská, Emilie Sí-
čová, Josef Křivka
85 let – Dagmar Freybergerová, Milan
Svoboda
90 let – František Severa
92 let – Alena Randáková
95 let – Hedvika Mátlová
Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Pavel Šafář, Borohrádek – Edita Ko-
pecká, Litomyšl, Vladislav Tlustoš, Svět-
nov – Adéla Nenadálová, Žďár n. Sáz.,
Petr Maršík, Brandýs n. Orlicí – Jana Ruf-
frová, Brandýs n. Orlicí, Martin Pánek, Ti-
sová – Hana Chadimová, Vysoké Mýto,
Adam Pšurný, Uherský Ostroh – Blanka
Groulíková, Osík, Jakub Motl, Brno – Pa-
vlína Šteflová, Vysoké Mýto, Stanislav
Vavřík, Svitavy – Iveta Antošová, Svitavy,
Václav Borot, Cerekvice n. L. – Blanka
Borotová, Cerekvice n. L., Marek Kočí,
Osík – Barbora Bednářová, Litomyšl, Jan
Gerčák, Litomyšl – Ludmila Janoušková,
Litomyšl, Petr Molcar, Hradec Králové –
Natálie Fabrická, Hradec Králové, Martin
Legát, Praha – Lenka Mikulecká, Praha,
Marek Antoš, Svitavy – Helena Karba-
šová, Svitavy, Petr Šimkanin, Litomyšl –
Lucie Šteflová, Litomyšl  
Novomanželům přejeme hodně lásky k vy-
tvoření krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho
města: Jaroslavou Hermanovou (67 let),
Ludmilou Dostálovou (78 let), Františkem
Drimlem (88 let) – Nedošín, Marií Paclí-
kovou (92 let), Františkem Kalibánem (93
let) – Nová Ves u Litomyšle, Věrou Bob-
kovou (90 let), Věrou Dvořákovou (89
let), Vladimírem Dostálem (70 let), Fran-
tiškem Hendrychem (91 let) – Sedliště,
Alenou Černou (76 let) – Pazucha
Vzpomínáme.        

Věra Kučerová, SPOZ

Ve společenské kronice uvádí SPOZ
pouze jména osob, které daly ke zveřej-
nění písemný souhlas. 

Společenská
kronika 

Úsměv malého Matýska: V pátek 19. září se
Sportovní areál za Sokolovnou zaplnil těmi,
kteří přišli strávit příjemný večer a zároveň
finančně podpořit léčbu malého Matýska
Loučky. Již podruhé pro něho na benefičním
koncertě zahrála hu-
dební skupina X̌ ilt. Té
patří moje velké díky
za ochotu pomáhat
potřebným. Zároveň
děkuji Honzovi Frie-
dlovi za poskytnutí let-
ního areálu a res-
tauraci Na Kopečku za
zapůjčení stanu pro
případ nepřízně po-
časí. Už jsem si my-
slela, že naši společnost začíná ovládat zloba,
závist a prospěchářství. Ale tato akce mě opět
přesvědčila, že se najde ještě hodně lidí, kteří
jsou ochotní pomáhat druhému v nouzi. Mys-
lím si, že Matýskův úsměv a zamávání byly
pro nás všechny velkou odměnou. Po rozpe-
četění kasičky jsem byla opravdu překvapená,
až dojatá částkou, která se při koncertě vy-
brala. Neuvěřitelných téměř 18 000 Kč jsme
předali rodině Matýska, která peníze použije

na jeho další léčbu. Děkuji Vám všem a slibuji,
že akce na pomoc Matýskovi nebyla tou po-
slední.  Hana Honzíková

Tímto bychom chtěli poděkovat paní Hance
Honzíkové za uspořádání Benefičního koncertu
pro Matýska, který se měl konat 12. 9., ale z dů-
vodu nepřízně počasí byl přeložen na 19. 9.
Paní Honzíková s tím měla hodně starostí
a práce. V dnešní uspěchané době jsme za to
víc než vděční. Také děkujeme hudební skupině
X̌ilt, že zahrála bez nároku na honorář. V nepo-
slední řadě děkujeme všem, kteří přišli a při-
spěli na Matýska, který se léčí z akutní
novorozenecké leukemie. Ještě jednou všem
velké DÍKY.  Za celou rodinu Marcela Paulišová

Dne 16. října 2014 jsme se naposledy rozlou-
čili s naší milovanou manželkou, maminkou
a babičkou paní Alenou Černou z Pazuchy. Dě-
kujeme lékařům, kteří ji v poslední době léčili,
MUDr. Fabiánovi, MUDr. Vejrostové, MUDr. Ráč-
kovi a MUDr. Burešovi; MUDr. Polákové z Geria-
trického centra v Pardubicích, rovněž i sestrám
z litomyšlské charity. Všem velké díky za jejich
profesionální a vřelý přístup. Děkujeme všem
přátelům a známým za projevy soustrasti
a květinové dary.
Manžel Josef, synové Josef, Miloš a Jiří s rodinami

Poděkování, blahopřání, vzpomínky

Život i rozhlas jede dál…
I přes nečekaný a pro většinu z nás zdrcující od-
chod pana Vladimíra Šauera zde po něm zůstává
spousta nádherných a nezapomenutelných věcí,
které za svůj život rozjel a udržoval „v pohybu“.
Jednou z nich byl i městský rozhlas. Jistě si do-
kážete vzpomenout, když jste šli po náměstí
a slyšeli jeho příjemný hlas. 
Jak jsem pana Šauera znal, jistě by si nepřál, aby
po jeho odchodu sjela opona, zhasla světla, di-
váci odešli a divadlo přestalo hrát. Stejně tak si
myslím, by to viděl s vysíláním městského roz-
hlasu. A proto, když mě oslovili zástupci měst-
ského úřadu, zdali bych se této funkce zhostil já,
uchopil jsem pomyslný mikrofon do ruky. Až po
chvíli mi ale došlo, jak těžkou výzvu jsem si před
sebe postavil. Nahradit pana Šauera nelze. Vím,
že to nemám jednoduché, ale už jen proto, co
všechno mě pan Šauer naučil, nenechám jen tak
jeho zaběhlou tradici „zhasnout“.

Málokdo si dokáže představit, kolik práce je za
jedním vysíláním a jak pracné je připravit zvu-
kové pozvánky pro každého z nás. Proto bych
vás touto cestou chtěl požádat o pomoc.
Kdybyste měli jakýkoliv tip či pozvánku na ně-
jakou akci z našeho města a jeho nejbližšího
okolí, prosím, dejte mi o ní vědět na email: roz-
hlas@litomysl.cz.
Pokud jde o náplň vysílání, budu nadále infor-
movat o dění v našem městě a zvát vás na
akce konané na jeho území. Výběr písní se
bude podobat výběru předchozímu, to zna-
mená, že skladby z dnešní doby se zde budou
objevovat minimálně. Na současné moderní
experimenty máme internet nebo většinu ra-
diových stanic.
Přemýšlím, co napsat na závěr. Snad jen – na
slyšenou každý pátek a sobotu.

Dominik Kalivoda

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo: Kraj Smetany a Martinů: Slavné osob-
nosti Bystrého • Ohlédnutí oddílu karate za
prázdninami • SOS: Upozornění na možnost od-
dlužení osob, které mají dluhy z podnikání • Ano-
nym vyhrožoval Univerzitě Pardubice bombou •
• Čertovská dražba: Poprvé, podruhé, potřetí,
prodáno 

co se do Lilie nevešlo 
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Každý první 
čtvrtek v měsíci
do galerie
zadarmo!
Městská galerie Litomyšl se rozhodla udělat
převážně pro občany Litomyšle další vstřícný
krok. Jedenkrát do měsíce bude do galerie
vstup zdarma. Naší snahou je umožnit náv-
štěvu galerie všem, kdo o ni budou mít zájem.
Odstraňujeme tak jednu z pomyslných bariér,
kterou může být jakákoli částka vstupného,
přes kterou člověk nepůjde a nezkusí i věci mu
do té doby neznámé – tj. i třeba návštěvu ga-
lerie. Může to být i například možnost opako-
vané návštěvy výstavy, která návštěvníka
zaujala. Může to být prostě jen kulturně a zají-
mavě strávený čas namísto procházení super-
marketů při čekání na autobus nebo hodnotně
trávený čas v době, kdy prší.
Vzhledem k tomu, že město obecně podporuje
takto nastavené projekty v oblasti divadla či
hudby – příkladem jsou volné či dobrovolné
vstupy na Toulovcovy pátky, Lázně ducha, Ki-
nematograf bratří Čadíků, Operu pod májovým
nebem, vnímáme tento krok jako jistou povin-
nost jediné galerie města v oblasti výtvarného
umění.
Tento trend je zcela běžný v mnoha galeriích
v celém světě a již i u některých galerií v České
republice.
Poprvé tuto výhodu mohou zájemci využít ve
čtvrtek 4. 12. 2014 při návštěvě výstavy Josef
Hýbl – Muž, který fotil Litomyšl.

Dana Schlaichertová, ředitelka MěG

Nové knižní tituly v městské knihovně
Robinson – Až mě uloží do země, Arnaldur –
Dech smrti, Šindelka – Mapa Anny, Cornwell –
Naleziště, Trigiani – Obuvníkova žena, Stimson
Tess – Otevřené manželství, Picoult Jodi – Vypra-
věčka, Worth – Zavolejte sestřičky, Větvička –
Cestou necestou českou, Holcová – Láska v moll,
Littloch – Mauthausen, Haddon Mark – Červený
dům, Baker Jo – Longbourn, Coelho Paulo – Ne-
věra, DeMille – Odvetný úder, Brunt Carol – Řekni
vlkům, že jsem doma, Kubátová Táňa – Valde-
mar, Lynn J. – Buď se mnou, Lynn J. – Počkám na
tebe, Kenner Julie – Vytoužený, Hájíček Jiří –
Vzpomínky na jednu…, LaBan – Esej o tragédii,
Peetz Monika – Úterní ženy mezi bylinami, Gest-
huysen – Jsme přece sestry, Moran Caitlin – Mo-
rantologie, May Peter – Šachové figurky, Celona
– Chybějící díl, Müller Herta – Nížiny, Štráfeldová
– Guláš pro Masaryka, Chase Emma – Zapletený,
Vánoční hvězdy, Pittnerová – Selská krev, Ře-
háčková – Dokonce mi i kluka…, Gerhardsen –
Světec, Všemi smysly, Holt Anne – Smrt démona,

Horst Jorn – Na zimu zavřeno, Pyper Andrew –
Zloděj příběhů, Pancol – Líbejte mě, Radziwill –
Vdovin průvodce sexem a…, Fielding – Bridget
Jonesová: láskou…, Doller Trish – Kde hvězdy
stále září, Gillerová – Konečně se rozhodni, Ba-
cigalupi – Potopená města, Němeček Josef –
Jedno stavení, dva vrazi, deset obětí, Velký pří-
běh zámeckého návrší…, Paulík Ivo – Beskydy,
Antl Jiří – Jizerské hory, Paulík Ivo – Krkonoše
a Podkrkonoší, Paulík Ivo – Olomoucko a Valaš-
sko, Duffková Hana – Orlické hory, Klouda Josef
– Osík a první světová…, Potůčková – Vaříme
„levně a chutně”, Dvořáčková-Malá – Přemys-
lovský dvůr, Goff Bob – Láska konající, Mládková
Meda – Meda Mládková – můj…, Zákony I. -
Zákon o…, Pawlowská – Chuť do života, Skautský
oddíl, Vondrušková – Vesnice, Červenková –
Všichni žijem' v blázinci, Grylls Bear – Příběhy
skutečné odvahy, Reichelt – Kdo by se bál bo-
kovky?, Plch Milan – Kam za vojenskými…, De
Rossi – Nesnesitelná lehkost

Maratón čtení 2014
Ve čtvrtek 9. října přijela do litomyšlské kni-
hovny na dvě besedy spisovatelka Petra Dvo-
řáková. První beseda byla určena žákům 3. a 4.
tříd a autorka četla ze své knížky „Julie mezi
slovy“. Pak s dětmi debatovala o tom, co je a co
není kyberšikana, jak se dnes mění vazby v ro-
dině, ze které jeden z rodičů odchází a druhý si
přivede nového partnera, nebo co znamená
výraz „sankce“.
Druhá beseda byla určena starším žákům,
u nás konkrétně to byla 7. a 8. třída. Ústředním
tématem byla problematika poruch příjmu po-
travy, kterou autorka zpracovala v knize „Já
jsem hlad“. Spisovatelka vysvětlila, co je to bu-

limie, co anorexie a jak můžeme lidem postiže-
ným těmito nemocemi pomoci.  Součástí obou
besed byla soutěž o drobné ceny. Odezva dětí
byla spontánní a o jejich zájmu svědčí i fakt, že
některé si hned po besedě běžely do knihku-
pectví knížku Julie mezi slovy koupit.
Velké poděkování patří Svazu knihovníků a in-
formačních pracovníků i představitelům pro-
jektu Čtení pomáhá. Díky jejich finanční
podpoře jsme opět mohli představit v našich
knihovnách spisovatele, jejichž díla nacházejí
u mladých čtenářů odezvu a kteří se současně
nebojí zpracovávat témata, která určitě stojí za
víc než letmé zamyšlení.          Jana Kroulíková

Nová kniha Josefa Němce o protistátních
teroristických skupinách
Na předvánoční knižní trh připravuje Josef Ně-
meček vydání nové knihy s názvem „Protistátní
teroristické skupiny v režii StB Pardubice“. V Ar-
chivu bezpečnostních složek ministerstva vnitra
v Praze byl dostatek archivních materiálů o his-
torii jedné z největších akcí Státní bezpečnosti
v roce 1949, která skončila veřejnými politickými
procesy v roce následujícím. V knize se dočteme
i o Litomyšli.
Jak bylo uvedeno Útvarem 616-A StB Pardubice
dne 6. února 1950, organizace byla založena
poslancem strany národně socialistické Josefem
Koutem z Pardubic ihned po únoru 1948, který
potom uprchl do Německa. Po jeho útěku pře-
vzal vedení Josef Černý z Mikulovic, Zdeněk
Mimra z Pardubic, vysokomýtský hoteliér Otakar
Kobylka a také Josef Bulíček ze Skutče. Tito vy-
tvořili ilegální skupiny v Lanškrouně, Poličce, Vy-
sokém Mýtě, Heřmanově Městci, Litomyšli,
z čehož vznikly ilegální organizace „Malíř“, „On-
dřej“, „Tesla“ a „Skuteč“. S ústředním vedením
ilegálních organizací strany národních socialistů
v Praze tyto organizace udržovaly nepravidelný
osobní styk. Ve zprávě náčelníka StB Pardubice
je jmenován Přeučil, Doležal, Mariňáková, Klei-
nerová, Matouš, Novotný a Zemínová, z nichž

někteří byli v procesu s Dr. Miladou Horákovou
odsouzeni. V uvedených skupinách na Pardu-
bicku se jednalo především o příslušníky před-
únorové Československé strany národně
socialistické.
Z Litomyšlska byl ve skupině Otakara Kobylky
z Vysokého Mýta k doživotnímu trestu odsou-
zen JUDr. František Zeman z Člupku, komisař po-
litické správy ONV Litomyšl. Spolu s dalšími
občany z Němčic se podílel na zajišťování po-
bytu prchajícího Otakara Kobylky před zatčením.
V této souvislosti byl také vyšetřován i Josef Kal-
hous z Litomyšle. Proč nebyl obviněn bývalý
okresní tajemník strany národních socialistů
v Litomyšli Kalhous, se čtenáři dozvědí ve
zprávě KV StB Pardubice v trestním oznámení
vysokomýtské skupiny. Ze stejných důvodů ne-
byla zřejmě obžalována i snoubenka Kobylky
Jana Zápalová z Vysokého Mýta.
Překvapivé zjištění o osudu vedoucího Budislav-
sko-prosečských Jánošíků Josefa Lněničky čeká
čtenáře v rozhovoru s Josefem Odehnalem
z Proseče a zjištěnými fakty autora z Archivu
bezpečnostních složek MV v Brně-Kanicích. 
Kniha bude v prodeji v litomyšlském Knihkupec-
tví Paseka.                                                       -red-

Architektonické prohlídky: Od pískovce k laminátu
Provedeme vás po zámeckém návrší, kde již
řadu let vstupuje do harmonického dialogu nová
architektura s architekturou historickou. Pro-
hlídkový okruh je zaměřen na historické budovy
zámeckého návrší v Litomyšli zrekonstruované

v rámci projektu Revitalizace zámeckého návrší,
který je financován z Integrovaného operačního
programu. Hlavním tématem těchto speciálních
prohlídek je vztah soudobé architektury a histo-
rické zástavby. Představuje jednotlivé objekty

v historickém kontextu a zároveň přibližuje ar-
chitektonické koncepce jejich obnovy. 
Prohlídky jsou aktuálně také jedinou možností,
jak navštívit nově zrekonstruovaný piaristický
chrám, který byl za totality odsouzen k zániku
a v letošním roce zažívá po 300 letech od polo-
žení svého základního kamene znovuzrození.
Chrám bývá veřejnosti otevřen pouze při zvlášt-
ních příležitostech a o jeho návštěvu je vždy
velký zájem. Při slavnostním otvírání zámec-
kého návrší o víkendu 13. – 14. září 2014 navští-
vilo chrám jenom během sobotního dopoledne
přes tisíc návštěvníků. Návštěvnost během ce-
lého víkendu se pak vyšplhala až k 9 000.  
Zájemci o prohlídku si mohou zvolit kratší cca
třičtvrtěhodinovou prohlídku piaristického
chrámu spojenou s výstupem na vyhlídku mezi
věžemi, odkud je krásný výhled na celý areál zá-
meckého návrší i širší historické centrum města,
nebo rozšířenou cca 1,5 hodinovou variantu, která
je provede i ostatními revitalizovanými objekty. 
Prohlídka je určena široké veřejnosti stejně jako
odborníkům se zájmem o danou problematiku.
Vychází mimo jiné z myšlenky, že přijetí novo-
dobé architektury není samozřejmostí
a mnohdy se jedná o složitý proces ladění a po-
znávání. Vnímání postmoderního architektonic-
kého výrazu je utvářeno nejen nastavením
diváka, ale také jazykem samotné architektury,
uměleckým konceptem jeho tvůrců. Vize archi-
tektů jsou tak vedle historického kontextu hlav-
ním předmětem komentované části prohlídky. 
Architektonický okruh trvá 1 – 1,5 h. Prohlídky
začínají u Informačního centra na zámeckém
návrší.
Nutná rezervace předem na telefonním čísle:
727 878 444 nebo prostřednictvím webu:
www.zamecke-navrsi.cz/prohlidky. Cena je 60
Kč/40 Kč.

Petra Jiráňová, programová vedoucí 
Zámecké návrší Litomyšl
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Události ve fotografiích

Vzpomínka na vznik samostatného Českolo-
venského státu: V pátek 24. října zamířily
kroky starosty Michala Kortyše a místostarosty
Radomila Kašpara k sokolovně, aby zde u pom-
níku padlých v první světové válce a za oku-
pace položili květiny. Za celé město tak
vzpomněli na památku padlých a připomněli si
Den vzniku samostatného Československého
státu. 

Výměna sloupů veřejného osvětlení na svět-
lené křižovatce: O víkendu 11. a 12. října došlo
na světelné křižovatce v Litomyšli k výměně
dvou sloupů veřejného osvětlení. V sobotu byly
za asistence jeřábu sloupy vytrženy a osazeny
nové, což se podařilo v rekordním čase. Sema-
fory se ovšem rozsvítily až v neděli odpoledne.
Po oba dny proto museli řidiči počítat s komp-
likacemi a asistencí státní či městské policie. 
K výměně sloupů došlo z důvodu jejich poško-
zení při dopravních nehodách. Jejich opravu ve
výši zhruba 100 tisíc korun zaplatí město Lito-
myšl, peníze pak bude vymáhat po pojišťov-
nách viníků nehod. 

Forum 2000: Ve středu 15. října se v zámec-
kém pivovaru uskutečnila debata s názvem
Česká občanská společnost 25 let po pádu že-
lezné opony, která se konala pod hlavičkou me-
zinárodní konference FORUM 2000. Do
Litomyšle přijel debatovat signatář Charty 77,
předseda správní rady Knihovny Václava Havla
a známý komentátor týdeníku Respekt Jan Ma-
cháček. Dalším hostem byl Pavel Janšta, vod-
ňanský místostarosta. Vedle něj usedl Nikola
Hořejš, koordinátor kampaně Rekonstrukce
státu. Čtvrtým diskutujícím byl místopředseda
ODS Martin Kupka. Moderování se ujal kazatel
Církve bratrské, bloger a novinář Daniel Kvas-
nička. Cílem debaty bylo zhodnocení součas-
ného stavu občanské společnosti ve vztahu
k politice. Hledala se především odpověď na
otázku: Má být občanská společnost součástí
politiky? Ano (jak tvrdil Václav Havel), nebo Ne
(jak tvrdil Václav Klaus)?
Nadace Forum 2000 si vybrala Litomyšl jako
dějiště této debaty pro výjimečnou úctu, jakou
místní projevují osobě prezidenta Václava
Havla. Dojem na ni udělaly především dubnové
oslavy 20 let od setkání sedmi prezidentů v Li-
tomyšli. Nadace se zároveň nebrání možnosti
zařadit Litomyšl na kalendář svých akcí každo-
ročně. Obdobné debaty proběhly letos také
v dalších mimopražských městech, jako jsou
Brno, České Budějovice, Kutná Hora, Liberec,
Opava, Ostrava, Plzeň, Bratislava, Banská Bys-
trica a Budapešť.
Zajímavostí je, že na náklady spojené s organi-
zací této akce se složili přímo občané Lito-
myšle. Suma ve výši 7 500 Kč se vybrala i po
malých částkách od devíti litomyšlských ob-
čanů.                                             Foto Jeník Pikna

Kniha o litomyšlské moderní architektuře
představena v Praze: Po litomyšlském křtu
nové knihy Petra Volfa Litomyšl – renesanční
město moderní architektury došlo i na její před-
stavení v Praze. Uskutečnilo se 30. října v Knih-
kupectví Fišer a bylo spojeno s autogramiádou
autora a předních českých architektů, jejichž
tvorba je v knize zastoupena. 
Součástí akce byla i prezentace projektu Revi-
talizace zámeckého návrší v Litomyšli, které se
zúčastnili starosta Litomyšle Michal Kortyš,
emeritní starosta Litomyšle Miroslav Brýdl
a nakladatel Ladislav Horáček. 

Veletrh Památky za účasti Litomyšle: Histo-
rický Průmyslový palác na Výstavišti v praž-
ských Holešovicích nabídl v říjnu již třetí ročník
unikátního specializovaného veletrhu Památky
2014. Rekonstrukce památkových souborů
a objektů, jejich financování a současné využití
a též odkaz našich předků a podpora řemesel
– to byla základní témata veletrhu, kterého se
zúčastnila i Litomyšl. Mezioborový veletrh
představoval výjimečnou příležitost pro pre-
zentaci a ukázky záchrany, konverze historic-
kého dědictví; projektování a stavitelství;
a oblast památkové péče. 

Foto Michaela Severová

Janáčkovo kvarteto v jízdárně: Ve čtvrtek 23.
října se uskutečnil podzimní koncert pořádaný
Gymnáziem Aloise Jiráska v Litomyšli. Večer ko-
morní hudby, na němž zazněly mimo jiné
skladby Bedřicha Smetany nebo Leoše Janáčka,
se konal v zámecké jízdárně. Hlavními protago-
nisty byli členové Janáčkova kvarteta.

Kotelna hostila turnaj ve stolním fotbale:
V sobotu 11. října se v Music Clubu Kotelna
uskutečnil turnaj zařazený do druhého ročníku
Česko-slovenské série FTB.cz Leonhart Tour
a zároveň zahajovací turnaj třetího ročníku li-
tomyšlské SadoFC ligy dvojic ve stolním fot-
bálku. 
„Prvním rokem jsme místo soutěže jednotlivců
jeden na jednoho zavedli soutěž týmů. Pro
hráče je to něco nového. Máme přihlášených
deset týmů a odpoledne na soutěž dvojic 80 –
100 lidí,“ uvedl organizátor FTB.cz Leonhart-
Tour a kapitán české reprezentace ve stolním
fotbálku Petr Plasgura. Podle jeho slov se tato
zábava dostává na jinou úroveň. Už nejde
o hospodskou záležitost, ale přechází do kate-
gorie volnočasové zábavy. „V rámci FTB.cz Le-
onhart Tour pro 2014/2015 bude určitě na
podzim ještě jeden finálový turnaj místní
scény,“ informoval Petr Plasgura. 

Bedřichova jedenáctka slavila první naroze-
niny: Vysazením pivovarského stromu odstar-
tovala 11. října oslava prvního roku nejmenšího
pivovárku v Pardubickém kraji, který najdeme
v Litomyšli na Veselce. V říjnu tomu totiž byl
přesně rok, co se zde uvařila první várka Bedři-
chovy jedenáctky. V rámci oslavy byly pro náv-
štěvníky připraveny prohlídky pivovaru,
ochutnat mohli speciálně uvařený výroční ležák
nebo posedět při muzice.
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Jak se učí ve „Školamyšli”?
Od září funguje v Litomyšli Základní škola Mo-
zaika Rychnov nad Kněžnou – označovaná
často názvem spolku, který vznikl na podporu
vzdělávání dětí v této škole – Školamyšl.
Vzdělávací program Mozaiky respektuje poža-
davky, které jsou kladeny na všechny základní
školy v ČR. Metody a formy práce, které škola
při vzdělávání dětí užívá, vycházejí z moder-
ních poznatků o efektivním učení. Škola pra-
cuje podle metodiky vzdělávacího programu
Začít spolu, který má v ČR více než dvacetile-
tou tradici a úspěšně jej v základním vzdělá-
vání realizují desítky základních škol.
Jak vypadá běžný den v Mozaice? 
Školní den začíná ranním kruhem – společným
setkáním všech (cca 20 minut). Kruh je prosto-
rem ke sdělování zážitků, k řešení etických otá-

zek, muzicírování ať už česky, nebo anglicky,
k představení toho, co děti daný den čeká.
Následuje společná práce – I. blok „trivium“
(60-90 minut), v němž děti pracují na úlohách
z českého jazyka, matematiky, angličtiny.
Učivo si děti procvičují jak formou různých di-
daktických her, tak s pomocí pracovních sešitů
a listů (např. slovní druhy, pravopis, sčítání
a odčítání v oboru do 20, 100, 1000…, náso-
bilka ...).
Po přestávce (30 minut) přichází II. výukový
blok – práce v centrech aktivit (60-90 minut).
Třída je uspořádaná do těchto center aktivit
(učební koutky): centrum jazyka (ČJ, AJ, tvořivé
psaní), matematiky, ateliér, pokusy a objevy,
hudba a dramatika. Úkoly zadané do center
spojuje téma, jímž se třída po určitý čas za-
bývá (nejčastěji po dobu 2 týdnů). Téma vy-
chází z učiva prvouky, vlastivědy, přírodovědy
(např. Jak se žilo dříve; Můj domov, …) a paní
učitelky k němu připravují konkrétní zadání do
center. Úkoly formulují písemně, aby děti
mohly pracovat co nejsamostatněji a aby
uplatnily při jejich řešení různé styly učení
i způsoby zpracování: jazykově, matematicky,
výtvarně, dramaticky, badatelsky… Splnění
úkolů vyžaduje spolupráci dětí, domluvení se
na postupu, vyjasnění si názorů, rozdělení rolí
ve skupině.
Dopoledne uzavírá hodnotící kruh (20 minut),
v němž děti prezentují výsledky práce z center
aktivit, dávají si rady a vyměňují zkušenosti.
Ze strany pedagogů jsou děti v Mozaice hod-
noceny slovně – nedostávají známky. Infor-
mace o dítěti mají rodiče v elektronické
žákovské knížce. Rodiče mají každodenní
možnost podílet se na vyučování v roli asis-
tentů. Více informací: www.skolamysl.cz, sko-
lamysl@seznam.cz nebo 776011742. 

Věra Krejčová, foto Helena Mazáková

Podzim v Miniškolce
Komu se nelení, tomu se zelení – praví známé
přísloví. A my se s vámi opět chceme podělit, co
jsme v „Mini“ prožili. V září jsme navštívili na den
otevřených dveří policii. Byli tam k nám velice
milí a vstřícní. Každý dostal drobný dárek. Začát-
kem října jsme se nechali unést pohádkou Šíp-
ková Růženka v kostele ČSCH na Špitálku. Od 10.
10. nás v Miniškolce navštěvuje kamarád Zubík
s Bc. Dagmar Krpčiarovou. Učí nás hravou for-
mou vše, co se týká zdravých zoubků. Cílem této
hravé výuky je snaha o udržení orálního zdraví
u dětí a pomoc rodičům při utváření základních
hygienických návyků týkajících se péče o dutinu
ústní jejich dětí. V neposlední řadě si tužíme
zdravého ducha. Navštěvujeme saunu/páru
v Savitaru. Již máme za sebou polovinu z 10 kúr.
20. 10. nám zahrála se svým týmem divadlo
Petra Sýkorová. A sladkou tečkou nakonec byl
24. 10. již 2. Halloween pro děti z anglických

kroužků. Foto na FB Rodinného centra. Děku-
jeme všem zúčastněným a těšíme se na další se-
tkání. Lenka Hájková a Jana Brokešová, 

foto Lenka Hájková

Stupně vítězů pro studenty
SŠZaT Litomyšl
Během prvního měsíce nového školního roku
naši žáci úspěšně navázali na předchozí úspě-
chy. Z 21. ročníku mezinárodní soutěže ve vá-
zání a aranžování květin Slovenska VICTORIA
REGIA 2014 v Piešťanech se naše studentky
vrátily s oceněním za 1. místo v kategorii sva-
tební kytice (Jana Bubeníčková) a za 3. místo
v tajné disciplíně Kytice pro matku (Klára Volej-
níková). Další nevšední zahradnickou akcí, kde
soutěžící družstva realizují dle plánu renomo-
vaného architekta zadaný projekt, je soutěž Li-
pová ratolest, jejíž 7. ročník se letos konal
v Ostravě – Porubě. V mezinárodní konkurenci
12 družstev získal tým ve složení Jana Andre-
sová, Kamila Cupáková, Antonín Bohuněk
a Pavel Lomič vynikající 1. místo. V září se ko-
nalo v Mašovicích u Znojma Mistrovství ČR
v orbě. Student technické části školy Patrik
Chromý byl úspěšný a získal čtvrté místo. Vě-
říme, že i studenti nového uměleckého oboru –
Scénická a výstavní tvorba, který škola poprvé

nabízí, budou stejně úspěšní a získají další oce-
nění.
Dne 18. září proběhl v Klášterních zahradách za
krásného počasí 12. ročník tradiční Květinové
show našich studentů. Žáci se pokusili zdůraz-
nit nutnost recyklace a změny chování člověka
k přírodě. Např. model „V trávě“ chtěl poukázat
na to, že tráva nemusí být jen na obtíž, ale lze
z ní vytvořit něco zajímavého. Jiný model „Ne-
věsta budoucnosti“ byl vyhotoven z igelitových
sáčků a zátek od pivních lahví. Celý kostým
rozzářilo přes 3 500 slaměnek. V druhé části
následovala přehlídka klasických i extrava-
gantních svatebních kytic, kterou umocňovala
krása studentek ve svatebních šatech. Autor-
kami originálních nápadů byly žákyně 3. a 4.
ročníků, které mohly předvést mnohé z toho,
co se již ve škole naučily. Nejbližší velkou akcí
je Mezinárodní vánoční výstava, konaná ve
dnech 18.-20. prosince v budově naší školy.

Helena Kazdová

Den otevřených dveří 
na Gymnáziu Aloise Jiráska, 
Litomyšl

Kdy se koná?
V pátek 28. listopadu 2014 
od 9.00 hodin do 17.00 hodin.

Kde se koná?
T. G. Masaryka 590, Litomyšl 570 01

Co se dozvíte?
• podrobné informace o studiu na našem

gymnáziu
• kritéria přijímacího řízení
• kdy budou probíhat přijímací zkoušky 
• jak vyplnit přihlášku na naši školu a termín

odevzdání přihlášky
• jak probíhá studium na našem gymnáziu
• jaké jsou možnosti zapojit se do projektů,

kterých se škola účastní (SOČ, Festival vědy
a techniky, FYBICH, ….)

• jaká je úspěšnost našich absolventů při při-
jímacím řízení na vysoké školy

• prohlédnete si učebny, odborné učebny,
prezentace projektů a prací našich žáků

• jaké jsou možnosti stravování, volnočasové
aktivity ….

Pro koho je studium na gymnáziu 
určeno?
• Pro žáky pátých a devátých tříd

Chcete-li se o naší škole dozvědět další 
podrobnosti, přijďte dne 28. 11. 2014.
Těšíme se na Vás.

Ve školním roce 2015/2016 připravujeme otevření 3 tříd, tj. možnost studia 
pro 90 uchazečů ze základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Obor: Obchodní akademie (63-41-M/02)
Denní studium zakončené maturitní zkouškou

Těšíme se na Vaši návštěvu na dnech otevřených dveří
v úterý 4. 11. 2014 a 13. 1. 2015 (vždy od 8.00 do 16.00)

Ubytování a stravování zajištěno. Podrobné informace na www.oa.svitavy.cz. Tel. 461 533 571

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická
Svitavy, T. G. Masaryka 47
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Výzva zámecké základní školy
Vážení rodiče a přátelé ZŠ Zámecká, obracíme
se na vás s touto výzvou: Na úterý 25. listo-
padu chystáme pro žáky 4.-9. ročníku projek-
tový den na téma Křížem krážem Evropou.
V patnáctičlenných, věkově smíšených skupi-
nách budou žáci mluvit o jednotlivých evrop-
ských zemích. V době od 8 do 12 hodin rádi
přivítáme každého, kdo má co říct k některému
z dále uvedených států, kdo má co ukázat, kdo
s námi v tento den může něco vyrobit, zazpí-
vat, zatančit, uvařit… A jestli bude chtít pobýt
celou dobu, dvě hodiny nebo třeba třicet minut,
necháme na jeho rozhodnutí.

Žáci I. stupně (4.-5. třídy) se budou učit o Špa-
nělsku, Slovensku, Rakousku, Skotsku, Anglii,
Irsku a Nizozemsku. Žáci II. stupně (6.-9. třídy)
se budou věnovat Dánsku, Finsku, Francii, Is-
landu, Itálii, Polsku, Nizozemsku, Belgii, Norsku,
Rakousku, Řecku, Slovensku, Španělsku, Švý-
carsku a Chorvatsku.
Kontaktujte nás prosím na těchto telefonních
číslech 461 612 385 / 731 577 742 nebo e-mailu
1.zs@litomysl.cz. Můžete se za námi stavit
i osobně. Neostýchejte se a přijďte. Těšíme se
na vás.  

Zuzana Maršálková a Alena Večeřová

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
a.s., tel. 461 655 397
So 8. 11. MUDr. Slavík
Ne 9. 11. MUDr. Sláma
So 15. 11. MUDr. Mikulecká
Ne 16. 11. MUDr. Slavík
Po 17. 11. MUDr. Koza
So 22. 11. MUDr. Sláma
Ne 23. 11. MUDr. Sláma
So 29. 11. MUDr. Bromová
Ne 30. 11. MUDr. Jindrová
So 6. 12. MUDr. Kašparová
Ne 7. 12. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt bývalého dětského 
oddělení, tel. 461 655 269
So 8. 11. MUDr. Beňová 
Ne 9. 11. MUDr. Mareš
So 15. 11. MUDr. Pešková
Ne 16. 11. MUDr. Hájková
Po 17. 11. MUDr. Pilařová
So 22. 11. MUDr. Filová
Ne 23. 11. MUDr. Filová
So 29. 11. MUDr. Švábová
Ne 30. 11. MUDr. Pecinová
So 6. 12. MUDr. Beňová
Ne 7. 12. MUDr. Pilařová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 8. 11. U Nemocnice 461 615 617
Ne 9. 11. Ústavní lékárna 461 655 530
So 15. 11. U Slunce 461 612 678
Ne 16. 11. Ústavní lékárna 461 655 530
Po 17. 11.  U Slunce 461 612 678
So 22. 11.U Anděla strážce 461 615 457
Ne 23. 11. Ústavní lékárna 461 655 530
So 29. 11. Na Špitálku 461 615 034
Ne 30. 11. Ústavní lékárna 461 655 530
So 6. 12. Na Špitálku 461 615 034
Ne 7. 12. Ústavní lékárna 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
8.- 9. 11. MDDr. Orgonášová Lenka
Dolní Újezd 838, tel. 461 631 126
15.- 16. 11. MUDr. Pokorná Jana
Litomyšl, ul. 9. května 809, tel. 461 615 414
17. 11. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
22.- 23. 11. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
29.-30. 11. MDDr. Ševčíková Pavla
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
6.- 7. 12. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, tel. 461 613 663

Rozpis služeb

Je MHD v Litomyšli pro každého?
274 panelových bytů na Komenského náměstí
bylo předáno do užívání v r. 1977. To znamená,
že dnes po 37 letech zde bydlí převážně dů-
chodci, kteří jsou nuceni ze zdravotních důvodů
často využívat zdejší nemocnici (pro odběry
krve a další jiná vyšetření). Přestože MHD v Li-
tomyšli existuje již několik let, dosud tato sku-
tečnost nebyla zohledněna v jízdním řádu,

neboť v dopoledních hodinách ani jeden spoj
nejede přes Komenského náměstí tak, aby ho
mohli obyvatelé využívat, a proto jsou nuceni
si objednávat taxislužbu a draze ji z důchodu
platit. Rádi bychom, aby tato skutečnost byla
zohledněna při tvorbě nových jízdních řádů při
nejbližší příležitosti, tj. v prosinci letošního
roku. Věříme, že nově zvolené zastupitelstvo

tuto skutečnost vezme v úvahu, za což předem
děkujeme. Dočkáme se?                 J. Pelinková
Odpověď:
Vážená paní Pelinková,
s platností od 14. 12. 2014 bude jízdní řád měst-
ského hromadné dopravy upraven tak, aby se
cestující z Komenského náměstí dostali do ne-
mocnice na sedmou hodinu a zpět kolem de-
sáté.  Připomeňme, že obslužnost dané lokality
je zajišťovaná prostřednictvím autobusové za-
stávky Botana a linka městské hromadné do-
pravy tam staví 4x denně.

Kamil Hebelka, vedoucí odboru dopravy

z dopisů čtenářů
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Po stopách let minulých – díl 35.
Hřbitov u sv. Anny

seriál

Pomník rodičů poslance Braunera
má nápisy ze všech stran.

Dříve se hroby doplňovaly o plastiky
a kříže.

Hrob Josefa Matičky je zvýrazněn no-
vodobou plastikou.

Cizinci se často zastavují u hrobu esperantského
spisovatele.

Hrob rodičů Pátových 

Hrob rodiny Kadlických je situován u hřbitovní zdi.Objevují se i záznamy z doby působení na zámku.

Na hřbitově jsou i velké hrobky podobají se malým
domům.

Když přijdete hlavní bránou

Na deskách se zaznamenávaly i povolání občanů.Zvláštní podobu má hrob malíře Voleského. Některé rody jsou velmi široké, dokazuje to počet
nápisů.

Deska rodiny Chotěnovských, jmenovaná paní se
znala s TGM.

Pro listopadovou obrazovou stránku jsem vy-
bral starší fotografie ze hřbitova. Je problém
z nich tucet vybrat. Zařadil jsem pomníky, které

zachycují měnící se podobu, tvar i text. Určitě
podobný soubor ještě zopakuji. 

Připravil Miroslav Škrdla

Lilie je tu pro vás i na facebooku – připojte se k nám!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Biotopové tůně pomohou
obojživelníkům 
V současné době se blíží ke konci realizace
dvou biotopových tůní ve Višňárech. Ty vznikají
vedle městského rybníku. Projekt je zčásti hra-
zen z dotace ze Státního fondu životního pro-
středí, a to ve výši zhruba 3 milionů korun,
město přispělo částkou kolem 200 tisíc korun.   
S myšlenkou biotopových tůní přišli rybáři, kteří
višňárský rybník využívají. V nádrži však, díky
podmínkám dotace, ze které byla postavena,
jsou preferovány především dravé ryby, jako je
candát a štika. „Posláním Českého rybářského
svazu je chovat a chránit ryby a jiné vodní ži-
vočichy, proto jsme iniciovali, aby v prostoru
nad nádrží vznikly tůně pro chráněné vodní ži-
vočichy. Jde hlavně o žáby, pokud se tam do-
káže udržet čolek nebo mlok, budeme jedině
rádi,“ říká předseda Českého rybářského svazu
– místní organizace Litomyšl Zdeněk Kmošek.
Vedle rybníka tak stroje vyhloubily dvě tůně –
mokřady – sloužící jako ostrůvky pro chráněné
vodní a ostatní obojživelníky. 
Tůně budou naplňovány vodou průsakovou ze
stávající vodní nádrže a vodou dešťovou. „Ne-
budou spojené s nádrží, aby se sem nedostaly
ryby. Přechod mezi rybníkem a tůněmi je ře-

šený štěrkovou propustí, aby se hladina držela
na stejné úrovni,“ vysvětluje předseda lito-
myšlských rybářů. Maximální hloubka vody by
v jedné tůni měla být 1,9 metru a v druhé 1,6
metru. Vzhledem k pozvolnému svažování
břehů budou biotopové tůně po vytvoření po-
břežní a vodní vegetace během jednoho až
dvou let po dokončení výstavby ideálním mís-
tem pro život a rozmnožování obojživelníků.

Text a foto Jana Bisová

Přidělené dotace na nákup kompostérů
za posledních pět let
Město Litomyšl od roku 2009 poskytuje obča-
nům s trvalým pobytem v Litomyšli a v integro-
vaných obcích dotace na nákup domácích
kompostérů k vytřídění biologického odpadu
(zbytky ovoce, obalové listy zeleniny, košťály,
posekaná tráva, zemina, opadané listí, naštěp-
kované větvičky, skořápky od ořechů a vajec,
podestýlka domácích býložravců, piliny, ho-
bliny, kůra, popel ze dřeva, jednoleté plevele,
svačinové papírové použité sáčky, nepotištěný
papír, lepenka, čajové sáčky, kávová sedlina
atd.). 
Kompostování je proces, který probíhá za pří-
stupu vzduchu a přítomnosti mikroorganismů.
Doporučuje se provádět ruční překopávání po-
mocí vidlí nebo lopaty min. jedenkrát za půl
roku. Výsledkem je kvalitní kompost, který má

drobtovitou strukturu. Kompost obsahuje
humus, který je základem přirozené úrodnosti
půd tím, že váže na sebe živiny, poutá vodu,
přičemž snižuje riziko povodní, šetří prostředky
na pořizování substrátu, vylehčí půdu pokojo-
vým a balkónovým rostlinám, slouží k přihno-
jení trávníkových ploch a k zúrodnění
zemědělské půdy, trvalkových výsadeb, pásů
keřů.
O dotaci požádalo do dnešního dne celkem 227
žadatelů. Dotace na pořízení kompostérů jsou
vypláceny z odměn, které město Litomyšl ob-
drželo od společnosti EKO-KOM a.s. za inten-
zívní třídění komodit: papíru, plastů, skla na
jednotlivých sběrných místech a z rozpočtu
města Litomyšl.                              Jana Foltová, 

odbor místního a silničního hospodářství

Neudržované úseky místních 
komunikací v zimním období 2014/2015
Rada města Litomyšle schválila na svém zase-
dání 7. 10. 2014 nařízení města Litomyšle
č. 03/14. Hlavní součástí tohoto nařízení je se-
znam úseků místních komunikací, na kterých
bude v období 2014/2015 prováděna zimní
údržba mimo plán zimní údržby nebo nebude
prováděna vůbec. Oproti loňskému zimnímu
období nedošlo ke změnám. 
U naprosté většiny níže uvedených komunikací
bude navíc zimní údržba prováděna, ale v jiné
časové posloupnosti než předpokládá Plán
zimní údržby. Zařazení je tedy spíše admini-
strativním aktem vyplývajícím ze silničního zá-
kona.
Plán zimní údržby i nařízení, které se týkají
problematiky zimní údržby, jsou zveřejněny na
www.litomysl.cz v sekci město – vyhlášky.
Po zkušenostech z minulého zimního období
chceme dále upozornit na to, že na základě
plánu zimní údržby není v silách správce komu-
nikací ošetřit všechny komunikace a chodníky
města najednou. Pojišťovací ústavy, u kterých
má město Litomyšl nebo Městské služby Lito-
myšl uzavřeny pojistné smlouvy, v rámci uplat-
ňování nároků z případných úrazů odmítají

pojistné plnění v případě, že byl ze strany
správce komunikací dodržen plán zimní údržby.
Dochází potom k všestranně nepříjemným jed-
náním, včetně soudních řízení. Proto prosíme,
aby všichni uživatelé vždy maximálně přizpů-
sobili své vybavení i chůzi momentálnímu
stavu komunikace. Plán zimní údržby předpo-
kládá také to, že pokud je k chodníku přilehlá
pojízdná komunikace ošetřena dříve, měl by ji
chodec přednostně použít.
Město Litomyšl i Městské služby Litomyšl s.r.o.
na druhou stranu udělají vše, co je v jejich si-
lách, aby zmírnily negativní důsledky zimního
období na život obyvatel města.
Neudržované úseky místních komunikací:
1. částečně pojízdný chodník od ČSAD na ulici
Na Lánech
2. komunikace Moravská za LBTech
3. parkoviště v sídlištích
4. chodník – schody pod kostelem Šantovo ná-
městí
5. komunikace a chodník Peciny – slepá ulice
směrem na Lidickou
6. chodník – schody mezi čp. 1143 a 1144
7. chodník u J. E. Purkyně 1143 a 1144

8. komunikace – sjezd ke krytým garážím
Z. Kopala 1155
9. chodník – schody Tomíčkova – Vognerova
10. komunikace – skupinové garáže Dukelská
11. komunikace – skupinové garáže u HMD
12. částečně pojízdný chodník – spojovací ko-
munikace kolem rest. Za vodou
13. chodníky Jiráskova a V. K. Jeřábka od zámku
po křižovatku s ul. Za Moštěním
14. chodník Moravská vedle I/35 od fmy Savos
po výjezd směr Svitavy
15. chodník – schody z Mařákova do Dukelská
16. spojovací chodník Braunerovo nám. – Ma-
řákova pod čp. 278, 280
17. chodník J. E. Purkyně vedle II/359 a 360 od
okruž. křiž. vpravo ve směru Polička
18. chodníky ul. Mařákova před čp. 1114–1116,
1111-1113 
19. spojovací chodník Partyzánská – J. E. Pur-
kyně kolem parku nemocnice 
20. chodník T. G. Masaryka před čp. 1123–587

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního
a silničního hospodářství
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Město je v takovém případě spravováno novým
starostou a místostarostou a dosavadní radou
obce, přičemž nový starosta ani místostarosta
se nestávají členy dosavadní rady obce (samo-
zřejmě členy dosavadní rady mohou být via facti
tím, že novým starostou nebo místostarostou je
zvolen některý z dosavadních členů rady obce).
Úkoly „starosty“ vůči dosavadní radě obce však
plní nový starosta. Protože nově zvolený sta-
rosta není členem dosavadní rady, řídí schůzi
rady obce ten z jejích členů, kterého tím rada po-
věřila. Nově zvolený starosta má rovněž právo
pozastavit výkon usnesení dosavadní rady obce
podle zákona o obcích.
Doufáme, že město Litomyšl bude mít nového
starostu, nového místostarostu (místostarosty)
a novou radu města již po svém ustavujícím za-
sedání a nebude třeba řešit některou z výše uve-
dených složitých situací. 
Nebude-li podán návrh na neplatnost hlasování
nebo na neplatnost voleb, svolá dosavadní sta-
rosta obce ustavující zasedání tak, aby se konalo
nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhu na soudní přezkum voleb, tedy do
pondělí 10. listopadu 2014 (posun na nejbližší
pracovní den).

Jak je to po volbách?

Česká inspirace
zve k návštěvě 
i ty nejmenší 
Polička, Kutná Hora, Třeboň, Jindřichův Hradec,
Hradec Králové, Cheb, Litomyšl a Telč – osm
z nejkrásnějších českých měst sdružených ve
svazku Česká inspirace má opět novinku. Ten-
tokrát cílíme na úplně ty nejmenší návštěvníky
– na děti. A kam jinam děti pozvat, než do po-
hádky. 
„Mezi zdmi renesančních domů či romantic-
kých zámků se můžete stát rytíři či prince-
znami, v okolních lesích můžete zahlédnout víly
či vodníky, můžete snít při koncertech, výsta-
vách či divadelních představeních. U nás mů-
žete jednoduše cokoli… Nechte se tedy
inspirovat kouzlem našich měst!“ Takový je
úvodní text v nově realizovaných omalován-
kách České inspirace.    
Každému městu je zde věnována nejen omalo-
vánková dvoustránka, ale také básnička. Na-
maloval, napsal a graficky upravil Josef Švarc.
Omalovánky budou k dostání na veletrzích ces-
tovního ruchu a dalších prezentačních akcích,
ale také v informačních centrech jednotlivých
členských měst. Michaela Severová, 

manažerka svazku obcí Česká inspirace   



Vánoční koncert ve Smetanově domě v Lito-
myšli bude tentokrát patřit legendárnímu
Orchestru Václava Hybše a jeho sólistům. Hlav-
ním hostem večera bude zpěvačka a kytaristka
country hudby, v které získala věhlas a stala se
její bezesporu nejlepší a nejznámější interpret-
kou, Věra Martinová. Vystoupení doplní čtve-
řice mladých talentovaných zpěváků, kteří
dostávají každoročně příležitost prožít
s orchestrem Václava Hybše toto jedinečné vá-
noční turné. Irena Kousalová zpívá s orches-
trem od roku 2005,
vystupovala v muzi-
kálech Miss Saigon,
Pomáda a Bídníci.
Martina Dolečková
koncertuje se skupi-
nou ABBA Stars. Filip
Hořejš, známý ze se-
riálu Gympl s.r.o.,
zpívá v různých mu-
zikálech. Štěpán Rů-
žička hostuje
s různými swingo-
vými a tanečními
orchestry, s orches-
trem Václava Hybše spolupracuje již druhým
rokem. 
Hudebník, trumpetista, dirigent, kapelník Vác-
lav Hybš jako vždy připraví aranže všech skla-
deb uvedených v repertoárovém listě s invencí
sobě vlastní. Před téměř 40 lety založil tradici
vánočních koncertů a po celé republice usku-
tečnil více jak 1 600 koncertů. 
Vánoční koncert se koná ve čtvrtek 11. prosince
od 19.30 hod. ve velkém sále Smetanova domu
v Litomyšli. Prodej vstupenek v Informačním
centu v Litomyšli na Smetanově náměstí.

Leoš Krejčí, foto promo foto
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Ruka pro život
zve na výstavu

Ruka pro život o.p.s. zve všechny občany
města Litomyšle a blízkého okolí na v pořadí již
čtvrtou předvánoční výstavu. Ta bude již tra-
dičně spojená nejenom s ukázkou, ale přede-
vším s prodejem výrobků uživatelů našeho
Denního stacionáře a Sociálně aktivizačních
služeb pro seniory. Výstava se uskuteční ve
dnech 26. a 27. listopadu 2014 v prostorách
Ruky pro život o.p.s. v čase od 9 do 16 hod. Ver-
nisáž proběhne v úterý 25. listopadu od 14 hod.
K vidění budou výrobky dárkového charakteru,
vyrobené v našich multifunkčních dílnách,
které si návštěvníci výstavy mohou zakoupit
třeba jako malou pozornost pod vánoční stro-
meček nebo jen jako dárek pro radost.
Za Ruku pro život se na Vaši návštěvu těší

Ria Slušná, foto Jana Bisová

Vánoční koncert
Orchestru 
Václava Hybše

pozvánky 

Koncert k poctě Karla Kryla
Srdečně vás zveme na koncert s názvem Sa-
lome, který je unikátním projektem pěti mla-
dých umělců, kteří osobitým a vytříbeným
způsobem navazují na vynikající hudební po-
tenciál písní Karla Kryla. Autorské úpravy vy-
braných Krylových písní pro zpěv, harfu,
klarinet a kytaru provedl Michal Vejskal. V roli
účinkujících se představí Pavel Batěk – zpěv,
Barbora Plachá – harfa, Tomáš Kůgel – klarinet,
Petr Šťastný – kytara. Koncert se bude konat
v pátek 7. listopadu v 19.30 hod. ve Smetanově
domě v rámci Litomyšlských hudebních večerů.
Dne 12. dubna 2014 uplynulo 70 let od narození
básníka, prozaika a zpěváka Karla Kryla. Jeho
písně vždycky provokovaly a dodnes nenechá-
vají žádného posluchače lhostejným. Jedni ho
berou jako klasika, legendu protestsongů své
doby, pro jiné byl jen věčně nespokojeným kve-
rulantem. Krylovy písně, ke kterým si sám sklá-
dal hudbu a texty, oslovují svojí naléhavou
výpovědí stejně silně dnes, jako v době, kdy se
jeho pověstný generační song Bratříčku, zavírej

vrátka stal symbolem odporu proti srpnové
okupaci Československa a tehdejšímu režimu.
Jako jeden z prvních se do své republiky vrátil
a snažil se napomoci změnit situaci v Česko-
slovensku. Zklamaný vývojem v zemi nakonec
předčasně 3. března 1994, pár týdnů před
svými padesátinami, umírá. 

Jiřina Macháčková, foto promo foto

Improhlídka piaristického chrámu
Jedinečné spojení historie, architektury a im-
provizovaného divadla. Vystupují herci par-
dubické divadelně improvizační skupiny
Pa.Le.Ťác.I. 
V sobotu 29. 11. v 19.30 hodin ožije nově zre-
konstruovaný chrám Nalezení sv. Kříže impro-
vizovaným divadlem. Pojďte spolu s Paleťáky
poodhalit tajemství znovuzrozeného piaristic-
kého chrámu a jeho historie. Improhlídka je pu-
tovní divadelní představení, které vzniká přímo
před zraky diváků. Místa děje, postavy a garde-
robu vybírají sami diváci. Herci ztvární vybrané
postavy a klíčové události z minulosti jedné
z nejvýznamnějších litomyšlských památek,
která byla nedávno navrácena do života.
V rámci prohlídky navrátíme do života také ně-
které osobnosti a události z velmi dramatické
historie kostela. Navštíví kostel opět Frebonie
z Pernštejna, piaristé, hrabě Waldstein – War-
tenberg nebo Alois Jirásek? Záleží jen na vás.
Přijďte na prohlídku, kde budete aktivními
účastníky. 
Paleťáci působí na české scéně od roku 2009
a zabývají se zejména divadelní improvizací,
seberozvojovými aktivitami a lektorováním.
Jsou součástí české Improligy. Stěžejní část

jejich činnosti se týká různých forem vystu-
pování pro veřejnost. Přestože je skupina
spjata s Pardubicemi, svou působnost ne-
omezuje pouze na toto město nebo na Par-
dubický kraj. Naopak. Během cest vystupovali
a lektorovali v celé řadě měst a obcí od Os-
travy po Aš. Spolupracují nejen s dalšími týmy
z Prahy, Brna, Olomouce, Ostravy a dalších
měst, ale i s řadou organizací jako je Impro In-
stitut, Larpard o.s. a další. V poslední době
jste jejich vystoupení mohli zhlédnout v Ma-
lostranské besedě, na festivalech Jiráskův
Hronov a Open air festivalu Hradec Králové.
Vyzkoušeli si také spolupráci s italským sou-
borem Plateali. 
Do Litomyšle Paleťáci přivážejí v České repub-
lice ojedinělý koncept, kdy propojují divadelní
improvizaci a prohlídku zajímavého místa.
Provedli tak již diváky například Winternitzo-
vými mlýny v Pardubicích, historickým cen-
trem v Hradci Králové či zámeckým
pivovarem v Litomyšli. 
Vstupné je 80 Kč. Nutná rezervace předem v IC
Litomyšl. Začátek prohlídky před piaristickým
chrámem.                                    Petra Jiráňová, 

Zámecké návrší Litomyšl

Adventní programy regionálního muzea
Regionální muzeu v Litomyšli můžete navštívit
také v adventním čase. Pracovníci muzea pro
návštěvníky připravili řadu akcí: 
• Ne 30. 11. od 14.00 hod. (přednáškový sál
muzea) – Jak se točí večerníček?
Beseda s autorkou výstavy, spisovatelkou a vý-
tvarnicí Šárkou Váchovou. Povídat si budeme
o tom, jak se tvoří loutkový film, vzniká pohád-
kový příběh, návrhy kostýmů a mnoho dalšího.
Máte-li doma některou z autorčiných knížek či
filmů, které vytvořila pro Českou televizi, mů-
žete si je v rámci besedy nechat podepsat. 
• Ne 7. 12. od 13.00 do 17.00 hod. (muzejní ate-
liér) – Kouzlo betlémů 
Ozdobte si váš vánoční domov vlastnoručně
vytvořeným betlémem nebo jen postavičkou
darovníčka či zvířátka, kterou si poté vložíte do
vašeho rodinného betlému. V muzejním ateli-
éru budou přichystány různé materiály a něco
pro inspiraci. 
• Ne 14. 12. od 13.00 do 17.00 hod. (muzejní ate-
liér) – Nábytek pro panenku Járinku
Ztratili jste někdy nějakou hračku? Anebo na-

opak našli? Podobný osud potkal i naši pa-
nenku Járinku. Přijďte a můžete nejen jí vyrobit
postýlku, křesílko, židličku apod., aby už nebyla
tak smutná. Nábytek budeme vyrábět i pro
vaše vlastní panenky. Nezapomeňte si je při-
nést s sebou. 
• Ne 21. 12. od 13.00 do 17.00 hod. (muzejní ate-
liér) – Aby Ježíšek nezabloudil 
Usnadněte Ježíškovi roznos dárků, tak aby to
nepopletl a na nikoho nezapomněl. Přijďte si
vytvořit jmenovky na dárky, které mu doma při-
pravíte za okno. Tvořit budeme také vánoční
přání a PF pro kamarády a známé. 
Adventní programy jsou vhodné pro všechny
bez rozdílu věku. Srdečně vás zvou a těší se na
vás lektoři z muzea. 
• Štědrovečerní koledování 24. prosince ve
13.30 hodin – zpívání před muzeem se skupinou
Věneband Litomyšl
A jako tradičně se i letos můžete těšit na floris-
tickou tvorbu učitelů a studentů Střední za-
hradnické a technické školy v Litomyšli. 

-red-



8. 11. So 9.00-17.00 Kurz kreslení - pastel • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 8. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům  tel. 461 619 183
19.30 Shakespeare ve zkratce - crazy komedii uvede soubor Amadis z Brna, vstupné 150 Kč • zámecký pivovar  tel. 730 330 375

20.00 Taneční pro dospělé (pro mírně pokročilé) - 7. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Retro párty 80.–90. - dj Milhaus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Ladies night - dj Xavier J, taneční hity, vstupné 70 Kč / ženy vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
18.00 4. narozeniny baru Underground - prvních 100 piv grátis a něco na zub • Cafebar Underground   tel. 725 846 248

9. 11. Ne 17.30 Svatomartinský lampiónový průvod • sraz před rodinným centrem na Toulovcově náměstí tel. 607 605 720
10. 11. Po 14.30 Lukostřelba - rekreační střelba z luku, v případě nepřízně počasí soutěž ve střílení šipek z foukaček tel. 461 615 270

17.00-20.00 Aromaterapie 1 - povídání a praxe • rodinné centrum tel. 607 605 720
11. 11. Út 11.00 Svatomartinské menu • restaurace a minipivovar Veselka  tel. 776 887 719

15.30-17.00 Kurz správné manipulace s novorozencem a kojencem dle metodiky Evy Kiedroňové (2) • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Rumunsko známé i neznámé - přednáška Lady Kocourkové s promítáním • Husův sbor  tel. 724 704 977 
19.30 Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše - hlavním hostem zpěvačka Věra Martinová, předpr. v IC • Smetanův dům tel. 461 613 239

12. 11. St 15.30 Cestování jihozápadem USA - pokračování povídání s Miroslavem Havranem o jeho nové knížce • denní stacionář tel. 461 312 412
15.30 Komentovaná prohlídka výstavy Tapisérie z Bayeux - Věra Mičková • regionální muzeum tel. 461 615 287
17.00 Return of The Legend - dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
17.30 Pravda o zdraví. Co skutečně uzdravuje - přednáší Daniel Čépe • Faltysovo knihkupectví   tel. 461 612 667
18.00 Prodal Jeník Mařenku? • Smetanův dům  tel. 461 612 628
18.00 Kloboukový večírek - s vyhlášením nejlepšího klobouku o láhev Morgana a další věcné ceny • Cafebar Underground tel. 725 846 248
20.00 Wednesday party - dj Dash J, taneční hity, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

13. 11. Čt 10.00 Recy věci 2 - tepláky pro děti, šicí dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720
14.00 Říkejme si básničky - čtení babičky Aničky • městská knihovna tel. 461 612 068
14.30 LU3V: Tradice a současný život Země vycházejícího slunce - přednáška Ing. Jiřího Prokopa, MSc. • Lidový dům tel. 461 612 068

14. 11. Pá 20.00 Portless - koncert, afterpárty s dj Saurusem, vstupné 150 Kč v předprodeji a 190 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Rodrigův mišmaš - dj Rodrigo, gogo tanečnice, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

15. 11. So 9.00-13.00 Plstěné šperky - dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 9. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
18.00 Křest katalogu a komentovaná prohlídka výstavy Česko-německé hvězdy - za účasti umělců a kurátora výstavy • Galerie M. Kubíka  
20.00 Taneční pro dospělé (pro mírně pokročilé) - 8. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 The Partisan aneb rock´n´roll k 25. výročí sametové revoluce - The Partisan, Gimme Shelter a W.x.P. • sál restaurace U Černého orla
21.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Houseland - house party, djs Billy Bright, Mark Evill, Funspeed, Yoppa Parrot, Mylo Glenn, vstup 100 Kč • Dance Club U Koljitel. 774 450 221

16. 11. Ne 21.00 Oldies special - retro hity, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
17. 11. Po 9.00-14.00 Pletení z papírových roliček a drátkování - tvořivé dílny, povede Anna Kmošková a Dana Krejsová, 120 Kč tel. 461 615 270

14.00-19.00 Srdce pro Václava Havla - bezplatný vstup do expozice, v rámci 25. výročí sametové revoluce • zámecké sklepení tel. 461 612 575
18. 11. Út 17.00 Zámecké návrší: kámen v dějinách architektury - komentovaná prohlídka s arch. E. Rackovou, nutná rezervace • zámek   tel. 461 612 068

17.00-19.00 Odpoledne deskových her z dílny Lucie Ernestové - možnost nákupu • rodinné centrum tel. 607 605 720
19. 11. St 17.00 Return of The Legend - dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

18.00 Rozvojová kafárna o příčinách násilí v Demokratické republice Kongo - beseda s M. Kutilovou-Taureovou • kavárna Mandala
20.00 Wednesday special party - djs Doktor Eyzy & Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

20. 11. Čt 15.30 Spisovatelé Litomyšle - přednáška Mgr. Jany Kroulíkové • denní stacionář tel. 461 312 412
17.00 Pánové z Kunštátu: Jiří z Poděbrad - schůzka Kroužku Jihočechů, i pro nečleny • restaurace U Slunce - salonek   tel. 461 612 068
19.00 Koncert sopranistky Ireny Troupové - barokní zpěvy s varhanním doprovodem • Husův sbor   tel. 724 704 977 
19.30 Škola základ života - abonentní divadlo, uvádí Městské divadlo Brno, zbylé vstupenky v IC od 13. 11. za 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

21. 11. Pá 19.30 5. skautský ples - kloboukový • Lidový dům  tel. 605 043 637
20.00 Dirty Way - koncert, afterpárty s dj Maximem, vstupné 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Morgan attack - dj Dash J, taneční hity, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

22. 11. So 16.00 Základní taneční kurz pro mládež - 10. lekce, prodloužená - rodičovská, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Taneční pro dospělé (pro mírně pokročilé) - 11. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Pendl - speciální večer k 10. výročí kapely a 20. výročí Kotelny, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 DCUK Talent 2014, round 6 - djs Mil4Jack & Kei, taneční hity, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

23. 11. Ne 9.00-17.00 V. litomyšlský den medu • Lidový dům tel. 461 619 183
24. 11. Po 17.00-20.00 Kurz první pomoci - kurz základů první pomoci pod vedením lektorky Marie Pelánové, cena 80 Kč tel. 461 615 270

20.00 Partička - R. Genzer, M. Suchánek a další v improvizační divadelní show, vstupné 430 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 
25. 11. Út 9.00-17.00 Pečení perníčků do mikulášských balíčků • rodinné centrum tel. 607 605 720

14.00 Výstava ve stacionáři - vernisáž prodejní výstavy výrobků uživatelů Ruky pro život o.p.s. • denní stacionář tel. 461 312 412
18.30 Nathaniel Filip s doprovodnou skupinou - koncert šansonu a slavných melodií, 150 / 170 Kč • Husův sbor   tel. 725 967 127

26. 11. St 10.00 Ať žijí duchové - pořad pro děti z rodinného centra • městská knihovna tel. 461 612 068
15.00-18.00 O bolesti a strachu beze strachu - setkání o šikaně s Ing. Petrem Kadlecem • Naděje  tel. 775 868 275  

17.00 Return of The Legend - dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Čtvrtstoletí pádu totality • Na Sklípku    tel. 461 614 723
19.00 Mýty o radioaktivitě – přednáška Ing. Jiřího Hůlky • aula Gymnázia Aloise Jiráska 
19.30 Podzimní koncert Dechového orchestru Smetanova domu - dirigent Jiří Tomášek, vstupné 60 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 

20.00 Wednesday party - dj Dash J, taneční hity, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
27. 11. Čt 14.30 LU3V: Hudba piaristických skladatelů 17. a 18. století - přednáška Mgr. Tomáše Hanzlíka, Ph.D. • Lidový dům   tel. 461 612 068
28. 11. Pá 16.00 Adventní aranžování - dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720

17.00 Josef Hýbl: Muž, který fotil Litomyšl - vernisáž výstavy • dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.00 Křest CD Píseň písní - živé ukázky písní z muzikálu P. Jiříčka Píseň písní, autogramiáda • ZUŠ Bedřicha Smetany  tel. 461 612 628
20.00 Zrní - koncert, afterpárty s dj Negrem, vstupné 150 Kč v předprodeji a 190 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Rodrigo vzpomíná - oldies hity, dj Rodrigo, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

29. 11. So 9.00-13.00 Podzimní kreativní dílny - čtyři výtvarné dílny s tématikou ryze vánoční • Naděje tel. 775 868 275  
9.00-17.00 Charity day - vánoční stánky a dílničky, výtěžek akce půjde hendikepovaným žákům speicální školy • gymnázium

29. 11. So 16.00 Vernisáž výstavy betlémů - s četbou povídek E.Martina v podání B. Mlýnka • Husův sbor tel. 724 704 977 
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 11. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
19.30 Improhlídky piaristického chrámu - prohlídky s improvizačním divadlem 

20.00 Taneční pro dospělé (pro mírně pokročilé) - 10. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Commercial party - taneční hity, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

30. 11. Ne 10.00-16.00 Advent ve škole - vystoupení žáků, koledy, prodej výrobků s vánoční tématikou, občerstvení aj. • ZŠ U Školek  tel. 461 613 032
14.00 Adventní odpolední čaje - k tanci a poslechu hraje Malý taneční orchestr z České Třebové, vstupné 70 Kč • Lidový dům tel. 461 619 183
14.00 Jak se točí večerníček - autogramiáda Š. Váchové spojená s besedou ze světa večerníčků a loutkového filmu • region. muzeum tel. 461 615 287
14.00 1. adventní posezení u kávy s živou hudbou • Bobo Café  tel. 774 603 007
15.00 Zimní příhody včelích medvídků - pohádka pro děti, uvádí Divadlo Krapet Praha, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 

v Litomyšli v listopadu 2014?



30. 11. 17.00 Adventní koncert - vystoupí soubor Acoustix, netradiční spojení mandolíny, kytary a basové kytary • evangelický kostel  tel. 461 615 058
17.00 Rozsvícení vánočního stromu • sbory Kvítek, Lilium a Vox Humana • před piaristickým chrámem Nalezení sv. Kříže tel. 461 653 333

1. 12. Po 17.00-20.00 Aromaterapie 2 - povídání a praxe • rodinné centrum tel. 607 605 720
2. 12. Út 17.00 Lidová architektura na Litomyšlsku - přednáška Mgr. Jiřího Švece, ve spolupráci s NPÚ Pardubice • městská knihovna tel. 461 612 068

19.30 Želary - abonentní divadlo, uvádí Divadlo Rokoko Praha, zbylé vstupenky v IC od 25. 11. za 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 
3. 12. St 8.30-16.30 Vánoce v knihovně - perníčky, adventní vazby, dárky, vánoční přání, betlémy, svíčky, šperky aj. • městská knihovna tel. 461 612 068

19.00 Boni Pueri - koncert, vstupné 250 - 320 Kč • Smetanův dům tel. 608 828 216
4. 12. Čt 14.30 Slavnostní zakončení 15. ročníku Litomyšlské univerzity třetího věku • Lidový dům  tel. 461 619 183
5. 12. Pá 10.00 Přijde k nám čert a Mikuláš • rodinné centrum tel. 607 605 720

16.00 Mikuláš pod Zlatou Hvězdou • hotel Zlatá Hvězda  tel. 461 615 338
18.00 In Concerto - benefiční adventní koncert Jiřího Škorpíka a Davida Uličníka, vstupné 230 Kč • chrám Nalezení sv. Kříže   tel. 603 485 596  
19.30 Swingový večer s VSO KC Česká Třebová - koncert Velkého swingového orchestru, vede Milan Špičák • Smetanův dům

20.00 Krucipüsk - koncert, afterpárty dj Wolf, vstupné 200 Kč v předprodeji a 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
6. 12. So 10.00-17.00 Když Vánoce klepou na dveře - vánoční dílny pro děti i dospělé, vánoční menu podáváné trochu jinak • Smetanův dům  tel. 607 605 720

13.30-18.30 Kurz správné manipulace s novorozencem a kojencem dle metodiky Evy Kiedroňové (1+2) • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.30 Elektrická puma - muzikálovou komedii zahrají a zazpívají herci Nezávislé divadelní scény Semtamfór • zámecký pivovar tel. 730 330 375

7. 12. Ne 13.00-17.00 Kouzlo betlémů - výtvarná dílna, výroba betlémů, postaviček a zvířátek do betlémů • regionální muzeum tel. 461 615 287
14.00 2. adventní posezení u kávy s živou hudbou • Bobo Café tel. 774 603 007

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL Předprodej vstupenek v IC Litomyšl • tel. 461 612 161 • www.kino.litomysl.cz

KINO SOKOL DOSPĚLÝM
Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) 
Pá, So 7., 8. 11.  John Wick - akční/thriller, T., 110 Kč
Ne  9. 11.  Dead Snow: Rudý vs. mrtvý - horor, T., 90 Kč
Út 11. 11.  Zmizelá - drama/thriller/ mysteriózní, T., 110 Kč
St 12. 11.  Co jsme komu udělali? - komedie, T., 110 Kč
Čt 13. 11.  Dokument v kině: Nick Cave: 20 000 dní na zemi - 

drama/hudební, T., 80 Kč
Pá, So 14., 15. 11.  Interstellar - sci-fi / dobrodružný / akční, T., 100 Kč
Ne 16. 11.  Zmizení Eleonor Rigbyové: On - drama/romantický, T., 110 Kč
Po 17. 11.  Odborný dohled nad východem slunce

- drama, po filmu beseda s tvůrci, 80 Kč
Út 18. 11. 19.00 Motani: Keňa & Gorily - multimediální projekce, 100 Kč
St 19. 11.  Jessabelle - horor/thriller, T., 110 Kč
Čt 20. 11.  Film. klub: Frank - komedie/drama/hudební, T., 90 Kč
Pá, So 21., 22. 11.  Hunger Games: Síla vzdoru,

1. část - dobrodružný/akční/sci-fi, 110 min., T., 120 Kč
Ne 23. 11.  Zmizení Eleonor Rigbyové: Ona - drama/romantický, T., 110 Kč

Út 25. 11.  Opera v kině: Rusalka - 250 Kč
St, Čt 26., 27. 11.  Pohádkář - drama/romantický, 120 Kč
Pá, So 28., 29. 11.  Železná srdce - akční/drama/válečný, T., 110 Kč
Ne 30. 11.  My 2 - drama/romantický, 110 Kč
Út, St  2., 3. 12.  Šéfové na zabití 2 - komedie, T., 100 Kč

KINO SOKOL DĚTEM
Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  8., 9. 11.  Winx Club: V tajmených hlubinách - animovaný, 110 Kč
So 15. 11.  Včelka Maja ve 3D - animovaný/rodinný, 140 Kč
Ne 16. 11.  Včelka Maja - animovaný/rodinný, 110 Kč
So 22. 11.  Magické stříbro: Hledání kouzelného rohu ve 3D

- rodinný/fantasy, 130 Kč
Ne 23. 11.  Magické stříbro: Hledání kouzelného rohu

- rodinný/fantasy,  100 Kč
Po 24. 11.  Dvanáct měsíčků - pásmo pohádek pro nejmenší, 30 Kč
So 29. 11.  Tučňáci z Madagaskaru ve 3D - animovaný, 130 Kč
Ne 30. 11.  Tučňáci z Madagaskaru - animovaný, 110 Kč

do 30. 12. Šárka Hrouzková: Obrazy - prodejní výstava obrazů • Galerie v Antikhotelu Sofia • denně  
do 16. 11. Tapisérie z Bayeux - výstava repliky, kterou technikou gobelínu zhotovila Věra Mičková • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17 (12. 11. od 15.30 koment. prohlídka)
do 23. 11. Josef Pleskot: Cesta (II) - 1. část výstavy prezentující tvorbu předního českého architekta Josefa Pleskota • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
do 23. 11.  Josef Pleskot: Cesta (II) - 2. část výstavy prezentující tvorbu předního českého architekta Josefa Pleskota • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
do 9. 11. Josef Váchal: Soubor 51 originálů věnovaných autorem - výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne 10-17 nebo na tel. 603 866 959
do 29. 11. Sympozium Česko-německé hvězdy - výstava III. ročníku sympozia • Galerie Miroslava Kubíka • Pá+Ne 12-17 a So 10-17
do 15. 11. 1. světová válka - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
do 30. 11. Jan Šplíchal: Křehká Krása Krajiny - výstava u příležitosti 120. výročí autorova narození • Galerie Kroupa • Po-Pá 10-18, So 10-16
do 30. 1.  Jan Vostřel: Obrazy - prodejní výstava keramických obrazů • Bobo Café
od 8. 11. do 9. 11. Astrovíkend: Dny tajemna a zdraví - esoterický festival • zámek • So 9-18 a Ne 10-17
od 8. 11. do 28. 12. Výstava skleněných ozdob - každý víkend workshop, prodej ozdob, svařené víno zdarma • zámecké sklepení • pouze So a Ne 13-16
od 14. 11. do 16. 11. Svatomartinské hodování • hotel Zlatá Hvězda • od 11.00 
od 14. 11. do 17. 11. Duke Vánoce - Dudychova keramika, aranže Střední zahradnické a technické školy v Litomyšli, výstava šperků • po dobu trvání otevřeno 9-17
od 17. 11. do 30. 11. Humor v poezii - výstava • městská knihovna
od 29. 11. do 18. 1. Josef Hýbl: Muž, který fotil Litomyšl - výstava černobílých fotografií • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
od 29. 11. do 30. 11. Adventní prohlídky zámku - výklad doplní povídání o vánočních zvyklostech • zámek • v 11, 13, 15
od 30. 11. do 6. 4. Večerníček Chaloupka na vršku - výstava je přehlídkou rozsáhlé tvorby Šárky Váchové • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 30. 11. do 30. 12. Faltysovo knihkupectví dětem - prodejní výstava, která představí současnou produkci dětských knih • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 30. 11. do 18. 1. O panence Járince, panenky a medvídci ze sbírky Járy Stratílka - výstava • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 4. 12. do 7. 12. Zámecké sklepení v moci pekelné - návštěvu pekla doporučujeme rezervovat předem na tel. 725 981 646 • zámecké sklepení
od 7. 11. do 14. 11. Svatomartinská husa - rezervace na tel. číslech 461 613 417 nebo 603 971 763 • Restaurace Karlov 
od 26. 11. do 27. 11. Vánoční výstava - ukázka a prodej výrobků uživatelů Denního stacionáře a Sociálně aktivizačních služeb • Denní stacionář Ruky pro život • po oba dny 9-16
od 15. 11. do 17. 11. Komentované prohlídky pro děti v kostýmech • Muzeum domečků, panenek a hraček • komentované prohlídky se uskuteční od 14.00 a 15.30

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 18. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce pořádané na pře-
lomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 7 dní. Úplné informace včetně akcí, jejichž termín je znám dlouho
dopředu na www.litomysl.cz.

hudba, tanec
divadlo, promítání
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže

Informační centrum na náměstí otevřeno:  Po-Pá 8.30-17.00,  So 9.00-12.00 

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal 
a Eventim. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY. Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.
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Swingový večer
ve Smetanově
domě
V pátek 5. prosince 2014 v 19.30 hod. se pří-
znivci swingu mohou ve velkém sále Smeta-
nova domu v Litomyšli potěšit „věčně
zelenými“ melodiemi v podání Velkého swingo-
vého orchestru Kulturního centra České Tře-
bové, který vede Milan Špičák.
VSO slaví v těchto dnech 34 let od svého zalo-
žení a uplynulo již dlouhých 14 let od posled-
ního koncertu VSO ve Smetanově domě. VSO
založil v roce 1980 pan Stanislav Vosyka,
rodem Českotřebovák, ale pak dlouholetý oby-
vatel Litomyšle. Mezi zakládající členy patřili
Litomyšlané Jaromír Metyš a Milan Šmejc.
V současné době jsou členy orchestru Iva Ko-
lářová, Libor Kazda, Jiří Mikyska, Vladimír Žák
a nováček Tomáš Fuchs. VSO koncertoval ne-
jenom v řadě českých a moravských měst, ale
i v Holandsku, Itálii a Polsku.
S VSO vystoupili např. Karel Hála, Láďa Kerndl,
Marta Kubišová, Kateřina Brožová, Jitka Molav-
cová, Jitka Zelenková, Ondřej Ruml, Josef Bažík
Pavelka, Jiří Hlaváč, Jan Smigmátor, Dagmar Zá-
zvúrková, Petr Macháček. Dlouholetá spolu-
práce se členy Orchestru Gustava Broma
s Josefem Audesem, Mojmírem Bártkem, Jaro-
mírem Hniličkou, ale i s dirigenty Františkem
Preisslerem ml. a Daliborem Kaprasem, po-
mohla k výraznému zlepšení výkonu orchestru.
S VSO již od začátku spolupracuje moderátor
Alfréd Strejček, jehož průvodní slova jsou vyni-
kající informací o vývoji swingové hudby u nás
i ve světě.
Hosty koncertu budou Jiří Kadavý ml. na piano
a Filip Hájek na trombon. Pořadem bude pro-
vázet Zuzana Kupková.
Vstupenky je možné zakoupit v Informačním
centru v Litomyšli nebo hodinu před koncertem
v pokladně Smetanova domu v Litomyšli.

Vladimír Žák, foto archiv orchestru

Vzpomínáme na 17. listopad 1989
Změna politických poměrů v roce 1989 při-
nesla svobodu, na všechny její výhody jsme si
velmi rychle zvykli, staly se samozřejmostí.
S odstupem doby zapomínáme na to špatné
v době totality a při vnímání současných prob-
lémů máme někdy tendenci význam 17. listo-
padu relativizovat. Dvacáté páté výročí
sametové revoluce je vhodnou příležitostí
k připomenutí si tehdejší doby a zamyšlení se,
zda bylo možno na polistopadovém vývoji
něco udělat jinak. Mnohé dnešní problémy
mají bezpochyby počátek právě v „sameto-
vosti“ přeměny, kdy prominenti komunistic-
kého režimu nebyli potrestáni, s výhodnějšími
počátečními podmínkami se velice rychle stali
ekonomicky silnými a mnohdy se vrátili zpět
i do politiky. O složitosti vypořádání se „sluš-

ných“ lidí s těmi bezcharakterními vypovídá
nový film režiséra Pavla Göbla Odborný do-
hled nad východem slunce. I při velké touze po
spravedlivé odplatě nakonec převáží listopa-
dové heslo „Nejsme jako oni...“ Při premiérové
projekci filmu v litomyšlském kině Sokol 17. lis-
topadu od 19.30 hodin a následující besedě
s režisérem a kameramanem filmu se mů-
žeme společně zamyslet, zda bychom i při vě-
domí důsledků tenkrát zastávali radikálnější
řešení.
Odborný dohled nad východem Slunce – český
film 2014, 70 minut, scénář a režie Pavel Göbl,
kamera Jiří Zykmund, hudba Tomáš Zika, pre-
miéra 30. 9. 2014, hrají Jiří Lábus, Vratislav Bra-
benec, Jiří Vymětal, Jozef Polievka a Nikol
Fischerová Jan Pikna

Zámek v Litomyšli otevře své vánočně vyzdo-
bené pokoje v době adventní. Poprvé během
1. adventního víkendu 29. a 30. 11., poté 27.
a 28. 12. 2014. Návštěvníci se kromě tradiční
výzdoby mohou těšit na povídání o oslavách
Vánoc v zámeckém prostředí.
O 1. adventní sobotě a neděli 29. a 30. 11. bude
Státní zámek v Litomyšli přístupný návštěvní-

kům. Výklad o historii a vybavení pokojů zá-
kladní prohlídkové trasy doplní povídání o vá-
nočních zvyklostech, které byly spojeny
s životem na zámku. Výjimečně bude součástí
prohlídek místo zámeckého divadla zámecká
kaple, která byla středobodem oslav vánočních
svátků. Prohlídky začínají vždy v 11, 13 a 15
hodin. 
Návštěvníci, kteří dají v tyto dny přednost ná-
kupům či pečení cukroví, nemusí zoufat, pro-
tože pro ně jsou připraveny Vánoční prohlídky
v podobném duchu jako ty adventní. Vánoční
svátky si lze návštěvou litomyšlského zámku
zpestřit v sobotu a v neděli 27. a 28. 12. 2014.
Prohlídky vánočně vyzdobené kaple a repre-
zentačních pokojů začínají v oba dva tyto dny
opět v 11, 13 a 15 hodin.  
Těšíme se na všechny, kteří si mezi pohádkami
a dobrým jídlem najdou čas i na netradiční náv-
štěvu litomyšlského zámku.
Více www.zamek-litomysl.cz

Text a foto Zdeňka Kalová

Zámecké sklepení v moci pekelné 2014 
Nestihli jste navštívit Peklo v loňském roce?
Anebo stihli, ale určitě si ho chcete užít znovu?
Anebo jste o slávě zámeckého pekla slyšeli?
Pak pro Vás máme skvělou zprávu! Zámecké
sklepení se opět zaplní pekelnou pakáží! Ten-
tokrát druhý adventní víkend budou mít hříšníci
z blízka i daleka možnost navštívit Pekelné krá-
lovství. A budou-li mít velké štěstí, poznají také
království nebeské, nepropadne-li jejich duše
Luciferovi a jeho strašným služebníkům.
Návštěvníky čeká patnáctiminutová prohlídka
pekelných slují plných čertů a zatracených

duší. V pekle však čas utíká velmi pomalu. Po-
cítíte hrůzu a beznaděj. Pokud ale budete
upřímně litovat svých hříchů, dojdete ke spáse
a prožijete radost a štěstí, když dostanete dru-
hou šanci, abyste na povrchu zemském své
chyby napravili.
Program je vhodný pro statečné děti od sedmi
let či pro trapiče jakéhokoli věku. 
Všechny důležité informace a rezervační for-
mulář naleznete na www.pekelnekralovstvi.cz,
resp. na tel.: 725 981 646, možnost rezervace
od 1. 11. 2014. Na každou scénku bude na místě
akce v prodeji dalších 10 lístků. Akce probíhá ve
čtvrtek 4. 12., v pátek 5. 12., v sobotu 6. 12.
a v neděli 7. 12. Časy v jednotlivé dny najdete
v rezervačním formuláři. 
Pořádá Dům dětí a mládeže, Smetanův dům
a Smetanova Litomyšl, o.p.s., ve spolupráci se
Státním zámkem Litomyšl. Video z loňského
pekla najdete na youtube – „zámecké sklepení
v moci pekelné”.
S doprovodným programem je počítáno také
v Regionálním muzeu (www.rml.cz) a v kavárně
Evropského školicího centra (www.esclito-
mysl.cz), vše bude inzerováno také na webu
Litomyšle www.litomysl.cz

Iva Voříšková, foto Jaroslav Horák

Prohlídky s vánoční pohodou 
na zámku v Litomyšli 

Oblíbené 
kreativní dílny
Nápady a možnost si vyrobit něco pro radost
si už mnozí z Litomyšle v Naději vyzkoušeli. Pří-
ležitost znovu příjemně strávit den a inspirovat
se nápady bude v sobotu 29. listopadu od 9 do
13 hodin.  Čekají na vás čtyři výtvarné dílny s te-
matikou ryze vánoční. Vyrábět se budou ad-
ventní věnce, voskové zvonky na stromek,
ozdoby ze stuh a polystyrenu a vánoční přá-
níčka. Kolik věcí si stihnete zhotovit? Záleží na
vás. Na vaší volbě a zručnosti. Materiál k vytvá-
ření dostanete za mírný poplatek na místě.
Můžete přijít s někým, s kým se vám dobře po-
vídá. I o vzájemném setkávání a času pro sebe
nám totiž jde. Budeme se těšit. 

Jitka Nádvorníková
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Být, či nebýt?
Dobré divadlo uvádí komedii Shakespeare ve
zkratce v sobotu 8. listopadu od 19.30 hodin
v Litomyšli v zámeckém pivovaře. 
Všechno to začalo, když mladý americký komik
Daniel Singer napsal ani ne půlhodinovou verzi
Hamleta pro pouhé čtyři herce. Kus měl
úspěch, a tak následovala podobně radikální
úprava Romea a Julie. To byl základ pro bu-
doucí hry Souborné dílo Williama Shakespeara.
Jak zahrát v několika hercích všechna jeho vý-
znamná díla? Odpověď na tuto otázku nale-
znete v crazy komedii, ve které vám herci
divadla AMADIS představí tohoto dramatika
a jeho dílo způsobem, jaký jste doposud nevi-
děli. V jediném večeru a za pouhých 90 minut
totiž dokážou zahrát všechny Shakespearovy
dramatické i básnické texty.                        -red-

Duke Vánoce potrvají tři dny
Co by to bylo za předvánoční čas, kdyby se
v ateliéru Duke u vlakového nádraží nekonala
tradiční akce Duke Vánoce. Ty letošní se usku-
teční od pátku 14. do pondělí 17. listopadu. Náv-
štěvníci se tedy oproti minulým letům mohou
těšit na den navíc. Ateliér se v uvedeném ter-
mínu otevře od 9.00 do 17.00 hod. a kromě ori-
ginální keramiky Jiřího Dudychy budou k vidění
unikátní šperky mnoha autorů z celé České re-
publiky i aranžmá studentů střední zahrad-
nické školy. 
Sochař Jiří Dudycha tentokrát připravil 3D re-
liéfy. „To znamená reliéfy vystupující ze zdi. Re-
liéfy, které budou svým námětem více
vstupovat do interiéru,“ upřesňuje Jiří Dudycha.
Ovšem o námětu 3D reliéfů nechce nic vyzra-
dit. „To by už ale nebylo na co se těšit, kdybych
to prozradil,“ reaguje sochař a návštěvníky do
svého ateliéru zve na další svá díla: „Výtvarná
myšlenka tetovaných torz se podle ohlasů
z galerií ukázala natolik nosnou a mne samot-
ného láká, že představím jejich další generaci.
Pro ateliér Duke připravuji další kolekci mís
a misek se současným dekorem. Představeny
budou i nové drobné plastiky.“ 

Ateliér samozřejmě budou zdobit aranžmá stu-
dentů Střední zahradnické a technické školy
v Litomyšli, která již naladí vánoční atmosféru.
Ovšem k vidění budou také jiné potěchy oka –
šperky. „Jako doprovodný program máme ten-
tokrát výstavu šperků. Protože jsme s manžel-
kou navíc ještě provozovatelé galerie v Praze
a v Hradci Králové, získali jsme kontakty na
řadu šperkařů, které v těchto galeriích vysta-
vujeme. Řada z nich získává ocenění i na svě-
tových výstavách. Tím se tento soubor, který
chceme představit litomyšlské veřejnosti,
stává zcela unikátním,“ říká syn sochaře Jiří
K. Dudycha. Půjde o šperky jak ze vzácných
kovů, tak z přírodních materiálů jako je dřevo,
ale třeba také batikované náhrdelníky. „Je
možné se pokochat anebo si i z představených
šperků vybrat vánoční dárek,“ dodává Jiří K. Du-
dycha. 
Ateliér navíc nezapomíná ani letos na školy.
Pátek a nově i pondělí budou patřit jim. Má-li
tedy některá škola zájem své žáky seznámit se
vznikem originální litomyšlské keramiky,
mohou se objednat na tel. čísle: 603 247 078. 

-bj-

Pozvánka na „Charity Day”
na Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli
Rok uběhl jako voda a jako koráb štěstí se na
obzoru objevil předvánoční čas, kdy jeden na
druhého více myslíme a snažíme se udělat si
navzájem radost. Na druhé myslíme i my, stu-
denti a učitelé Gymnázia Aloise Jiráska v Lito-
myšli. Po předchozích úspěšných letech jsme
se rozhodli navázat na tradici, a tak si vás již
potřetí dovolujeme pozvat k nám do školy na
„Charity Day”. Uskuteční se v sobotu 29. listo-
padu 2014 od 9 do 17 hodin.
I letos se naše školní budova promění v malé
městečko plné vánočních stánků a dílniček, bu-
dete moci navštívit velmi oblíbenou francouz-
skou kavárnu, anglickou čajovnu či německou
pivnici. Nově bude otevřena valašská jizba,
abychom předvedli i naše národní nebo spíše
krajové speciality, jako jsou frgále či valašská
kyselica. 
Pokud přijdete, budete zde moci zavzpomínat
na vaše studentská léta. Máte- li tvůrčí povahu,
můžete si odnést i svůj vlastní výrobek a pak
od srdce obdarovat někoho blízkého. Zkrátka
nepřijdete ani tehdy, pokud upřednostňujete
hotové dárečky. A navíc si odnesete něco, co
jen tak někde nezískáte – příjemně hřejivý pocit
u srdce a předvánoční náladu.
Loni jsme díky vám, našim dobrým „andělům“,
dokázali pomoci rodině malého Matýska
Loučky z Pazuchy, který statečně bojuje s vá-
žnou nemocí. Vybrali jsme neuvěřitelných 60

tisíc korun. Předloni jsme každý svým malým
příspěvkem společně podpořili Léčebnu dlou-
hodobě nemocných v Litomyšli. Letošní výtě-
žek poputuje na pomoc handicapovaným
žákům ve Speciální základní škole v Litomyšli.
I oni zde připraví výtvarnou dílnu.
Pojďte společně s námi v tento charitativní den
zapomenout na všechny všední starosti. Mů-
žete se těšit na příjemnou předvánoční po-
hodu, na radost z nezištné tvořivosti našich
žáků a z jejich ochoty posloužit všem návštěv-
níkům této výjimečné akce, ať už za improvizo-
vanými obchodními pulty, v dílnách či ve
stylových občerstvovacích zařízeních.  Těšíme
se na vás!        Patrik Švec, student 2. ročníku, 

foto Jakub Šmolík 

Adventní setkání v ZŠ U Školek
Také se už těšíte na Vánoce? A jako každý rok
si říkáte, že letos si ten adventní čas očekávání
užijete opravdu, ale opravdu v klidu a v po-
hodě? Je-li tomu tak, potom přijměte pozvání
žáků a učitelů ZŠ U Školek v Litomyšli a přijďte
si v neděli 30. listopadu do školy v klidu užít za-
čátek adventu.
A na co se můžete těšit? Určitě na školu plnou
nadšených dětí, které si pro vás připravily bo-
hatý program v době od 10 do 16 hodin. Školní
divadlo ŠMRNC zahraje představení nazvané
Adventní čas, můžete se přidat k vánočnímu
muzicírování a společně s námi si zazpívat, po-

těšit se vystoupením menších dětí, podívat se,
jak se děti „ hýbou s hudbou“, zhlédnout vý-
stavu originálních vánočních stromků. Jistě si
vyberete i z velké nabídky dětských vánočních
výrobků, které si odnesete do svých domovů.
Vaše finanční dárky zase pomohou dětem
zlepšit jejich školní prostředí. Svou šikovnost si
můžete vyzkoušet i v malé tvůrčí dílničce. 
Samozřejmě nebude chybět ani typické vá-
noční pohoštění z kuchyně našich žáků.
Jestli se vám naše nabídka líbí, přijďte, těšíme
se na vás.              Za učitele a žáky ZŠ U Školek

Ludmila Drobná

DDM zve
Lukostřelba
V pondělí 10. listopadu se od 14.30 hod. bude
konat v areálu DDM rekreační střelba z luku.
Přijďte si vyzkoušet dovednosti Robina Hooda
či obávaných Amazonek. Pokud nám nebude
nakloněna přízeň počasí, je připraven náhradní
program – soutěž ve střílení šipek z foukaček
pralesních indiánů.                             Petr Janda

Pletení z papírových roliček a drátkování
V pondělí 17. listopadu budou od 9.00–14.00
hod. v DDM probíhat dvě tvořivé dílny. Dílnou
pletení z papírových roliček vás bude provázet
Anna Kmošková. Na této dílně se budete učit
točené pletení potřebné k výrobě nejen vě-
nečku, zvonečků, stromečků, ale i andílků
a techniky pletení košíků. Pro úplné začáteč-
níky zopakujeme výrobu roliček, základního
materiálu pro samotné pletení a možnosti bar-
vení hotového výrobku. Cena za dílnu je 120 Kč.
V dílně drátkování si bude možné vyzkoušet
nejjednodušší techniky – zápichy mnoha tvarů,
vánoční motivy, až po ty náročnější, jako je
oplétání nádob. Na dílnu si můžete donést své
nádoby a lektorka Dana Krejsová vám ráda po-
radí vhodný způsob opletu. Cena za dílnu je
120 Kč. 
Na obě dílny je nutné se předem přihlásit, nej-
později do pátku 14. 11. 2014 na adrese: kmo-
skova@ddm.litomysl.cz nebo na tel.: 734 505
805.                                            Anna Kmošková

Kurz první pomoci
V pondělí 24. listopadu se v DDM uskuteční od
17.00 hod. tříhodinový kurz základů první po-
moci. Pod vedením lektorky Marie Pelánové se
v první, kratší části budeme zabývat teorií
první pomoci – diagnostika zranění a správná
koordinace záchranných činností.  Druhá, delší
část bude praktická se zaměřením na mode-
lové situace a správného provedení resusci-
tace, ošetření a transportu zraněných. Může se
to stát kdekoli a komukoli z nás. Poskytnutí
první pomoci před příjezdem záchranné služby
může často rozhodnout o přežití postižené
osoby. 
Kurz je pro vedoucí zájmových kroužků, kurzů
a dobrovolníky DDM Litomyšl zdarma, pro
ostatní zájemce za 80 Kč. Přihlášky přijímáme
nejpozději do čtvrtka 20. 11. 2014 na adrese: pli-
halova@ddm.litomysl.cz. Kapacita kurzu je
omezena.     Hana Plíhalová

Volná místa v kroužcích  
Nabízíme volná místa v kroužcích Žonglování,
Mažoretky a Keramika čtvrtek, více na www.li-
tomysl.cz/ddm.    Josef Štefl  



19

pozvánky 

Netradiční kuchařce se bude věnovat Tobogan
Aleše Cibulky 15. listopadu od 11 hodin, v pří-
mém přenosu na stanici Český rozhlas Dvojka.
Hosty jsou harfistka Kateřina Englichová,
pěvec Štefan Margita, dirigent Libor Pešek
a autorka knihy Jitka Novotná.                    -red-

zve jako každý rok na oblíbené

ADVENTNÍ 
POSEZENÍ

u kávy s živou hudbou. 
Každou adventní neděli 
od 14.00 – 18.00 hodin. 

Rezervace vítána na tel. 774 603 007.

Objednávky na VÁNOČNÍ CUKROVÍ 
přijímáme do 12. 12. 2014.

Pozvání na Silvestra 
do Restaurace
Pod Klášterem
Zveme všechny příznivce dobré zábavy 
na Silvestrovské posezení 
do Restaurace Pod Klášterem,
které se koná poslední den v roce,
tj. 31. 12. 2014.
Začínáme v 19 hodin!
K tanci a poslechu Vám zahrají 
Mireček a Dáda Koupilovi

S sebou dobrou náladu a chuť se bavit.
Rezervace míst osobně v restauraci, 
nebo na telefonu 461 615 901

O panence Járince: Panenky a medvídci
ze sbírky Járy Stratílka
Znáte pohádku Josefa Čapka O pa-
nence, která tichounce plakala? Kde
pejsek a kočička najdou pohozenou
panenku, vezmou ji domů a uloží do
postýlky? Panenka dostane jméno Já-
rinka a brzy k ní přibudou další nale-
zené hračky. O takových panenkách
je i výstava O panence Járince: Pa-
nenky a medvídci ze sbírky Járy Stra-
tílka, kterou můžete v regionálním
muzeu navštívit od 30. listopadu
2014 do 18. ledna 2015. 
Pohozené, nechtěné a zubožené
hračky, které již svým majitelům pře-

staly sloužit, sesbíral litomyšlský sbě-
ratel Jára Stratílek a svou sbírku věno-
val Regionálnímu muzeu v Litomyšli.
Nenechte se mýlit, i mezi nimi najdete
mnoho zajímavých kousků. Na vý-
stavě se mimo jiné dozvíte, od kdy se
vyrábějí mluvící panenky nebo proč se
medvídkům říká Teddy. Děti si mohou
vyrobit papírovou panenku i s oblečky
nebo jim můžete přečíst pohádku
O panence, která tichounce plakala.                     

Hana Klimešová
Vzácná celuloidová panenka firmy Arko,
vzor Ema, vyráběná v letech 1946–1948.

O bolesti a strachu beze strachu
O bolesti a strachu beze strachu, tak by se dalo
nazvat setkání o šikaně s Ing. Petrem Kadle-
cem v Naději. Beseda probíhala s dětmi
a dospívajícími ve středu 8. 10. v rámci volno-
časového klubu. Vážnost tématu odlehčily sku-
pinové hry a tréning v historickém šermu.
Podobná setkání plánujeme ještě v termínech
26. 11. a 17. 12. od 15 do 18 hodin. Budou zařa-
zena další aktuální témata, která účastníci
upřednostní. Přijít do Naděje může kdokoliv od
6 do 16 let.
S Petrem Kadlecem, jeho vedením volnočaso-
vých nebo preventivních programů, máme již
z minulých let více pozitivních zkušeností. Vždy
byl díky svému přístupu velmi dobře přijímán
menšími i většími dětmi. Ne jinak tomu bylo
i nyní. Ve skupině se vytvořila důvěrná atmo-
sféra. Probíhaly rozhovory o zkušenostech se
šikanou. Někteří z účastníků obohatili diskusi
o vlastní zážitky. „Tenkrát jsem nevěděl, jak se
bránit a komu říct o pomoc. Styděl jsem se. Ale
někdy to bylo hrozné. Chodil jsem naschvál
pozdě do školy a vymýšlel různé cesty domů.
Bál jsem se spolužáků, že si mě zase podají
a zmlátí mne… Výchovný poradce se tím zabý-
val, ale měl různé výpovědi od ostatních, tak to
dopadlo divně...,“ vypráví jeden z nich. Shodli
jsme se na tom, že někdy bychom byli nejraději,
aby se prožité věci vůbec nestaly. Ale také zá-
leží na tom, jaký postoj zaujmeme. I špatná
zkušenost může být odrazovým můstkem pro

osobní růst v dobrém slova smyslu nebo nás
může vést k pomoci druhým v podobné situaci.
Cílem zařazení besed je posílení sebedůvěry,
nasměrování k aktivnímu řešení, k přemýšlení
o pravých hodnotách v životě. Posuďte sami.
Nechtěli byste, aby vaše děti věděly více o rizi-
cích chatu, zorientovaly se v mediální džungli
nebo zvládaly problémy ve škole? 
Někdo si klade otázku, na čem je založeno
pravé přátelství a láska, jiný přemýšlí,  zda hýbe
světem image nebo charakter.  I tato témata
jsou připravena. Vybrána budou pouze některá.
Do konce roku můžete díky Nadačnímu fondu
Albert ještě tři setkání s lektorem zorganizovat,
ale prozatím nemáme dostatek finančních
zdrojů na jejich pokračování v novém roce.            

Jitka Nádvorníková, foto Lenka Kovářová

Když vaří múzy
v Toboganu
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Koncert Ireny
Troupové 
v Husově sboru
Ve čtvrtek 20. listopadu v 19.00 hod. bude
v Husově sboru na Toulovcově náměstí zpívat
přední česká sopranistka Irena Troupová díla
barokních mistrů. Irena Troupová si vydobyla
mezinárodní renomé nejprve právě na poli his-
toricky poučené interpretace staré hudby. Spo-
lupracovala se souborem Musica Antiqua
Praha pod vedením Pavla Klikara. Po studiích
v Praze a Berlíně pak působila především v Ně-
mecku, kde pravidelně vystupovala v koncert-
ních řadách Státní opery v Berlíně
a Berlínského symfonického orchestru. Je čas-
tým hostem mezinárodních hudebních festi-
valů a vyučuje na JAMU a Masarykově
univerzitě v Brně. I když svůj záběr postupně
rozšířila také o romantickou a moderní písňo-
vou a operní tvorbu, u nás v Litomyšli vystoupí
s barokním programem, v němž zazní díla
Claudia Monteverdiho, Alessandra Grandiho,
Girolama Frescobaldiho a G. F. Händla. 
Irenu Troupovou doprovodí na svém originál-
ním varhanním pozitivu nám již v Litomyšli
dobře známá vynikající varhanice Jiřina Dvořá-
ková z Prahy. Srdečně zveme všechny milov-
níky krásné hudby.  

Štěpán Klásek, farář CČSH

Rusalka v kině
Rusalka Antonína Dvořáka je další operou v po-
řadí, která bude promítána v kině Sokol v rámci
série MET záznamů. Předlohou k nejkrásnější
opeře Antonína Dvořáka se stala pohádka Malá
mořská víla slavného dánského spisovatele
Hanse Christiana Andersena. Na jejím základě
napsal český básník Jaroslav Kvapil jedno z nej-
poetičtějších operních libret vůbec. Není divu,
že výsledkem spolupráce obou tvůrců, sklada-
tele i básníka, kteří si byli umělecky i lidsky
velmi blízcí, byl magický, snivý příběh o velké,
nenaplněné touze vodní víly Rusalky, kterou
v Metropolitní opeře pod taktovkou maestra Y.
Nézet-Séguina a v režii O. Schenka ztvárnila
světová sopranistka Renée Fleming. Úlohu
prince bravurně zvládl charismatický tenorista
Piotr Beczala. V roli čarodějnice se představí
americká mezzosopranistka Dolora Zajick. 
Záznam bude promítán v úterý 25. listopadu od
19.00 hodin v litomyšlském kině Sokol. Více in-
formací naleznete na www.kinolitomysl.cz

Leoš Krejčí, foto promo foto

Vánoční výstava
skleněných ozdob

Stejně jako vloni se v čase předvánočním scho-
váme do zámeckého sklepení do lesa vánoč-
ních stromků ozdobených pestrými skleněnými
ozdobami, které Vás svou krásou potěší a za-
hřejí na duši. Vánoční ozdoby nám dodává vý-
chodočeská firma OzdobaCZ, která je tradičním
výrobcem skleněných ozdob s mnohaletou tra-
dicí (www.ozdobacz.cz).
Výstava bude otevřena pouze o víkendech od
13.00 do 16.00 hod. v době mezi 8. listopadem
a 28. prosincem včetně.
Součástí výstavy bude velmi oblíbený works-
hop – zdobení skleněných koulí třpytivými prá-
šky. Tento workshop nebude pouze o pekelném
víkendu 6. a 7. 12.
Během návštěvní doby bude možné navštívit
také vinotéku a ochutnat vína řady Chateau Li-
tomyšl. www.sklepeni.smetanovalitomysl.cz/
akce-porady/ Iva Voříšková, foto Jana Bisová

Rozvojová kafárna
o příčinách násilí 
v Kongu
Ve středu 19. listopadu od 18 hodin se v ka-
várně Mandala uskuteční už čtvrté setkání
s názvem Rozvojová kafárna. Neformální se-
tkání nad dobrou kávou, při kterém se probírají
témata, která trápí (nejen) rozvojové země, se
tentokrát zaměří na situaci v Demokratické re-
publice Kongo. O situaci v největší zemi Afriky
přijede vyprávět novinářka a humanitární pra-
covnice Markéta Kutilová – Taureová, která zde
před časem působila. 
Kongo je země plná paradoxů. Ze všech afric-
kých zemí má asi nejvíce nerostných surovin,
včetně diamantů, zlata nebo uranu. Přesto (a
možná právě proto) trpí velká část obyvatel
podvýživou a zemi zmítá ozbrojené násilí. Válčí
se zde totiž o tyto suroviny, které se vyváží
především do Evropy. I po skončení pětileté ob-
čanské války v roce 2003 pokračují boje na vý-
chodě země, do kterých se zapojují také
sousední státy Rwanda a Uganda. Od roku
2003 zahynulo přes 4 miliony lidí, znásilněno
bylo více než 200 000 žen a dětí. 
Proč se v Kongu stále bojuje? Můžeme tomu
v Evropě nebo v Česku zabránit? Přijďte si
o tom popovídat nad šálkem voňavé kávy.
Za Spolek kavárenských povalečů srdečně zve 

Jeník Pikna

Kloboukový
skautský ples
Litomyšlští skauti vás srdečně zvou na 5.
skautský ples, tentokrát Kloboukový. Konat se
bude dne 21. listopadu v Lidovém domě od
19.30 hodin. Celým večerem bude provázet ka-
pela Reflex. Čekat na vás bude bohatá tombola
a soutěž o nejlepší klobouk. Rezervace lístků
1.-9. 11. na emailu jaroslav.strasak@skaut.cz, od
10. 11. předprodej v knihkupectví Paseka.

Nikola Girčáková

Večerníček Chaloupka na vršku
Přehlídku rozsáhlé tvorby Šárky Váchové,
především scény z jejího autorského večer-
níčku Chaloupka na vršku, najdete v muzeu od
30. listopadu 2014 do 6. dubna 2015. Výstava
přenese malé i velké návštěvníky do světa lou-
tek, venkovského života, lidových zvyků a ře-
mesel. Kdo ještě nezná rodinu řezbáře Tobeše
a jeho tři děti Andulku, Mařenku a Honzíka,
bude se moci seznámit nejen s nimi, ale i s je-
jich kamarády, sousedy a zvířátky. 
K vidění budou i loutky a marionety dalších po-
hádkových postaviček, návrhy kostýmů a foto-
grafie. Jedná se o zatím nejrozsáhlejší výstavu
této známé pražské výtvarnice, scenáristky, re-
žisérky a spisovatelky, která se podílela na řadě
televizních pořadů pro děti i dospělé. 
A protože příběhy z Chaloupky na vršku mají
i svou knižní podobu, dovolujeme si vás sr-

dečně pozvat první adventní neděli 30. listo-
padu ve 14.00 hodin na autogramiádu, spoje-
nou s besedou na téma Jak se točí večerníček.
Paní Šárka Váchová se ráda podělí s malými
i velkými posluchači o své zkušenosti ze světa
večerníčků a animovaného loutkového filmu. 
K výstavě je připraven program Český rok
podle Šárky Váchové. Určen je pro děti MŠ,
žáky I. stupně ZŠ. Program proběhne formou
komentované prohlídky s lektorem. Na jejím
závěru je dle domluvy připraveno čtení nebo
promítání jednoho z filmových příběhů.
Vstupné: děti MŠ zdarma, žáci 30 Kč, učitelé
zdarma. 
Rezervace prohlídek u průvodců na čísle: 461
615 287 nebo na email: info@rml.cz, kmo-
skova@rml.cz.

Miluše Vopařilová a Renata Kmošková

Nenechte si ujít jedinečný hudební zážitek a vy-
dejte se na „Vánoční cestu kolem světa s Boni
pueri” 3. 12. od 19.00 hod. ve Smetanově domě.

Český chlapecký sbor Boni pueri patří mezi vý-
znamná evropská hudební tělesa. Dvousetč-
lenný sbor dosud absolvoval více než 2 800
samostatných koncertů po celé Evropě, Ame-
rice a Asii, vydal třináct vlastních nahrávek a na
dalších dvaceti se podílel (Supraphon, EMI,
BMG, ArcoDiva ad.). Boni pueri účinkovali po
boku význačných umělců (José Carreras, Bobby
McFerrin), natáčí pro televizi a rozhlas a spolu-
pracují s význačnými soubory a orchestry po
celém světě. Sbor absolvuje pravidelná profe-
sionální koncertní turné po USA, Kanadě, Ja-
ponsku, Jižní Koreji, Číně, Velké Británii,
Nizozemí... aj.
Předprodej vstupenek na litomyšlský koncert
v informačním centru.              Tomáš Matuška, 

foto archiv sboru

Vánoční cesta kolem světa s Boni pueri
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Farní charita a Základní organizace Českého
svazu včelařů v Litomyšli vás v neděli 23. listo-
padu rády přivítají v Lidovém domě na již tra-
dičním Dnu medu. Letos opět ochutnáte
nejlepší vzorky medu od místních včelařů a bu-
dete vybírat ty nejchutnější. Uvidíte živé včel-
stvo v proskleném úle a vystoupení našich
malých včelaříků. Připravili jsme pro vás nové
filmy s včelařskou a ekologickou tématikou

a můžete se těšit na další překvapení. 
Na Dnu medu bude k dostání med, medovina
a další výrobky z včelích produktů, adventní
a vánoční vazby, můžete si vybrat něco pro po-
těšení sebe i svých blízkých z výrobků tradič-
ních řemesel a chráněných dílen nebo vyrobit
vlastní drobný dárek v tvořivých dílnách Domu
dětí a mládeže.
Akci svým vystoupením oživí místní pěvecké
sbory. V 10.00 hod. vystoupí Kvítek a komorní
dechová tria ze ZUŠ Litomyšl, ve 13.30 hod. ta-
neční instrumentální soubor ze ZUŠ Dolní Újezd
a v 15.00 hod. Sbor paní a dívek a Heblata. 
Přijďte nasát předvánoční atmosféru, těšíme
se na vás!

Hana Šauerová, Farní charita Litomyšl 
a Jindřich Petr, ZO ČSV Litomyšl, 

foto Jindřich Petr

Pozvánka na 5. Den medu 

The Partisan aneb rock´n´roll
k 25. výročí sametové revoluce

V sobotu 15. listopadu od 20.00 hod. vystoupí
v sále restaurace U Černého orla pardubicko-li-
tomyšlská rocková skupina The Partisan. V sou-
časné tříčlenné sestavě vystupuje kapela již
téměř 10 let po českých i zahraničních hudeb-
ních klubech a festivalech. Kapelník skupiny je
Litomyšlan Richard Müller známý z předchozího

působení v litomyšlských skupinách Mental se-
rvis, New George, brněnských Bratrstvo, Berlín,
Park a pardubických Low. Významná byla též
spolupráce na prvních sólových albech dnes již
nežijícího Petra Muka.
Skupina se prezentuje vlastní tvorbou ve stylu
kytarového indie-rocku s českými texty. Hu-
debně je skupina ovlivněna britskými kapelami
The Cure, U2, Arctic Monkeys, The Cult. The Par-
tisan doposud vydali 2 alba („16“ a „OK“), která
vyšla u nezávislého labelu Cecek Records.
Více informací najdete na internetových odka-
zech www.bandzone.cz/thepartisan, www.blue-
monday.cz/thepartisan, www.facebook.com/
thepartisancz.
Další kapely, které vám okoření tento večer svým
rakenrollem budou Gimme Shelter (garage-
rocknroll, Pardubice, www.bandzone.cz/gim-
meshelter) a W.x.P. (pop-rock, Sebranice,
www.bandzone.cz/vxp).
Přijďte si užít tento koncert k Černému orlovi.

Petr Krčmář, foto promo foto

Křest CD Píseň písní
Všechny příznivce muzikálu Píseň písní Petra
Jiříčka, který jste mohli v nedávné minulosti
vidět v Litomyšli nebo v okolí, srdečně zveme
na křest nového CD zvukového záznamu mu-
zikálu. Od června tohoto roku jsme ve studiu
strávili nespočetné hodiny při natáčení a finál-
ních úpravách nového CD. Kdybychom věděli,
jak náročný úkol jsme si stanovili, koupili by-
chom si jistě více čokolády.
Doufáme, že naše snahy budou posluchači
oceněny, a domníváme se, že se nám podařilo
vytvořit vysoce kvalitní zvukový záznam,
o čemž se můžete sami přesvědčit v pátek 28.
listopadu 2014 v 19.00 hodin v sále ZUŠ Lito-
myšl, kde se uskuteční křest CD. Budete mít
možnost poslechnout si živě některé písně
z muzikálu a současně zakoupit nové CD, které
vám při následné autogramiádě podepíše sám
autor hudby Petr Jiříček či jednotliví sólisté. 
Využijte možnost nadělit si dárek ještě před
Vánoci a koupit si záznam jedinečného prove-
dení Písně písní, v němž se snoubí nádherný

starozákonní text o čisté lásce s hudbou na-
šeho milého skladatele Petra Jiříčka. Jak on sám
tvrdí: „Ať už si pod láskou představujete cokoli,
věřte, že v Písni písní je jí tolik, kolik jenom do-
kážete unést…“ 

Za Litomyšlskou hudební společnost text
a foto Lucie Nyčová

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

Budislav – prodej starší chalupy 3+1 (bývalý obchod) v pů-
vodním stavu v centru obce. Větší stodola, zachovalý
sklep z pískovce, zahrada 505 m2, napojeno na elektřinu
a obecní vodovod.
Č.1047. Cena: 580 000,- Kč
Česká Třebová – Parník – prodej pěkného podkrovního bytu
3+kk, (67 m2) v lokalitě s dosahem veškerých služeb. Slunný
byt po celkové rekonstrukci, osobní vlastnictví.
Č.1059. Cena: 899 000,- Kč
Opatov u Svitav – prodej RD s dispozicí 3+1 a 2+1, s krytým
bazénem, prostornou půdou, 3 garážemi a zahradou. Nová
kuch.linka, topení kotlem na dřevoplyn, dům má novou
omítku. Č.1053. Cena: 2 190 000,- Kč
Litomyšl – prodej zděné řadové garáže v blízkosti sídliště na
ul. Dukelská a Mařákova (1. řada garáží). Natřená plechová vý-
klopná vrata, beton.
Č.1069. Cena: 130 000,- Kč
Svitavy – prodej zděného bytu 2+1 (60 m2) po kompletní re-
konstrukci. Nová plast. okna, elektro, kuch.linka se spotřebiči.
Klidná lokalita, hezký, slunný byt.
Č.1026. Výrazná sleva! Cena: 1 375 000,- Kč
Němčice – Člupek – prodej staršího udržovaného malého RD
2+1 s velkou zahradou ve svahu. V obci je škola, školka, ob-
chod, výborné autobusové spojení do Litomyšle i České Tře-
bové. Č.1036. Výrazná sleva! Cena: 390 000,- Kč
Budislav – prodej menší chalupy 1+1 v centru obce v oblíbené
turistické oblasti. Napojeno na elektřinu, veřejný vodovod,
odpady do žumpy, plyn na pozemku.
Č.1032. Cena: info v RK
Polička – prodej řadového rodinného domu 2+kk v zachova-
lém stavu s novou střechou, s dílnou a menší zahradou, na-
pojeno na vodovod, elektřinu, kanalizaci, plyn před domem.
Č.1029. Cena: 590 000,- Kč
Litomyšl – prodej pozemku v průmyslové zóně o výměře
9920 m2 vhodného pro skladování, výrobu, obchod. Inženýr-
ské sítě na hranici pozemku.
Č.1018. Cena: 800,- Kč/m2
Lezník u Poličky – prodej RD 4+1 s větší garáží, navazující ze-
mědělskou částí a zahradou, napojeno na obecní vodovod,
elektřinu, topení ústřední na tuhá paliva.
Č.975. Výrazná sleva! Cena: 850 000,- Kč
Němčice – Podrybník – prodej staršího RD 4+2 v dobrém
stavu se zahradami o rozloze 2000 m2 nedaleko Litomyšle.
Klidné prostředí v blízkosti města i přírody.
Č.994. Cena: 750 000,- Kč
Janov – nabízíme k prodeji pozemkovou parcelu o výměře
1188 m2 v klidné části obce s výhledem na rybník, inženýrské
sítě na hranici pozemku.
Č.955. Cena: 80,- Kč/m2

České Heřmanice – prodej udržovaného hospodářství s vni-
třním dvorem, zahradami, stájemi a stodolami, obytná část
3+1. Vhodné k rekreaci i k trvalému bydlení s chovem domá-
cích zvířat, možno přikoupit polnosti o výměře 8 ha.
Č.919. Výrazná sleva! Cena: 990 000,- Kč
Střemošice – prodej částečně zrekonstruovaného rodinného
domu s 2 byty v malé obci v oblíbené rekreační oblasti s nád-
herným výhledem do okolí.
Č.982. Cena: 600 000,- Kč

Inzerce
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky,
staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré
akcie, jízdenky ČSD, jízdní řády, celé sbírky –
větší množství – pozůstalost po sběrateli. Pla-
tím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tel.:
724 22 92 92. • Sháním klec pro osmáka. Na-
bídněte. Tel. 733 115 067. Věnuje někdo použitý
počítač dětem? Tel. 733 115 067. • Rád se sezná-
mím s mladou ženou. Jsem 36letý optimista
s bytem v Litomyšli (vasheque@seznam.cz). •
Koupím malý ruční vozík. Tel.: 739 087 208. •
Prodám skleněné terárium d. 80 cm x v. 50 cm
x š. 35 cm, s poklopem, osvětlením, ohřívačem,
za  1 300 Kč, volejte 602 128 984 celý den.

Zkušená chůva s dvacetiletou praxí 
nabízí služby rodinám v Litomyšli a okolí.
Jencikova.B@seznam.cz, tel. 776 614 686.

Prodám byt 3+1 s balkónem v I.NP zděného
domu v Litomyšli. Klidná lokalita Dukelská ulice.
Cena dohodou. Kontakt: 602 861 367
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pozvánky 

Zeď vzkazů pro Václava Havla
Srdce pro Václava Havla, které je od  dubna
doma v zámeckém sklepení v Litomyšli, má
nově své stránky www.srdceprovaclavahavla.cz.

Na nich se kromě řady informací o vzniku či pu-
tování tohoto díla tvůrců Lukáše Gavlovského
a Romana Švejdy dozvíte o mimořádných ak-
cích, které Smetanova Litomyšl, o.p.s., chystá
ve dnech výročí Václava Havla. 
„Už na začátku jsme si říkali, že při výročích by-
chom chtěli přijít s něčím novým,“ vysvětluje
ředitelka propagace Smetanovy Litomyšle,
o.p.s., Eva Piknová. Pro všechny, kdo na prv-
ního českého prezidenta vzpomínají a chtěli by
mu něco říct, poděkovat či sdělit výhrady, je
tedy připravená „Zeď vzkazů“. „Připravili jsme
dopisní papíry ve tvaru srdéčka, kam mohou
lidé napsat vzkaz. Ty pak bude možné navázat
na mříže expozice,“ říká Eva Piknová. První pří-
ležitostí, kdy lidé mohli své vzkazy na „zdi“ za-
nechat, byla neděle 5. října, tedy den, kdy by se
Václav Havel dožil 78. narozenin. 

Josef Hýbl – Muž, který fotil Litomyšl
Rádi byste si zavzpomínali
na méně, či více významné
události, které se odehrály
v Litomyšli? Chcete si při-
pomenout zaniklou podobu
tohoto města? V Městské
galerii Litomyšl můžete
navštívit výstavu černobí-
lých fotografií s názvem
Josef Hýbl – Muž, který fotil
Litomyšl. Vernisáž výstavy
se uskuteční v pátek 28. 11.
v 17 hodin v domě U Rytířů.
Josef Hýbl (1933-1996) pro-
žil celý život v Litomyšli
a právě dění v tomto městě
se stalo inspirací pro jeho
amatérskou fotografickou
tvorbu. Díky jeho zápalu
pro fotografování vznikly
rozsáhlé cykly zaznamená-
vající události, které se odehrály v 60. až 90.
letech v Litomyšli, ale i půvabné snímky z kaž-
dodenního života místních obyvatel. Svým fo-
toaparátem zachytil stavební proměny města,

výstavbu panelových sídlišť
a řadových domů, zdoku-
mentoval přípravy na spar-
takiádu v roce 1975 či závody
motocyklů, které se v 70. le-
tech jezdily v blízkosti Lito-
myšle. 
Na výstavě jsou také prezen-
továny fotografie, na nichž
Josef Hýbl zaznamenal velké
povodně, které Litomyšl za-
sáhly před 30 lety – v květnu
a červenci roku 1984.
Josef Hýbl se stal „dvorním
fotografem“ Mladé Smeta-
novy Litomyšle, jejíž první
ročník se konal v roce 1974,
snažil se zachytit atmosféru
festivalu i portrétovat účin-
kující, fotografoval také
operní festival Smetanova

Litomyšl. Celou výstavu uzavírají fotky revoluč-
ních událostí z roku 1989. Návštěvníci mohou
výstavu navštívit až do 18. ledna.

Zuzana Tomanová, foto Josef Hýbl

Otevíráme pro Vás 
nové studio 

ájurvédských masáží,
přijďte si k nám odpočinout.

Harmonizace těla, ducha, mysli.

Nerudova 1228 (budova zubní
ordinace MUDr. Krpčiara) Litomyšl

Objednávky po tel. domluvě: 
724 958 311

Josef Hýbl: Povodeň v Litomyšli 
(17. 5. 1984)

Otevřené Srdce
Při příležitosti 25. výročí sametové revoluce
bude 17. listopadu od 14 do 19 hodin bezplatně
otevřena expozice Srdce pro Václava Havla ve
sklepení zámku Litomyšl. Známou voskovou
plastiku Srdce pro Václava Havla vytvořili autoři
Lukáš Gavlovský a Roman Švejda ze zbytků
svíček, zapalovaných po smrti Václava Havla
na pietních místech po celé České republice.
V Litomyšli je trvale umístěna v expozici navr-
žené architektem Josefem Pleskotem. Součástí
je i „zeď vzkazů“ pro ty, kdo na prvního českého
prezidenta vzpomínají a chtěli by mu něco říct,
poděkovat mu či sdělit své výhrady. 

Jan Pikna

Prodal Jeník Ma-
řenku? Kdo je vlastně
Jeník? Kde se tu vzal?
Nikdo ho tady nezná?
Odpovědi najdete
v mezioborovém pro-
jektu ZUŠ B. Sme-
tany.
Jana Paulová, dlou-
holetý divadelní pe-
dagog, profesionální
loutkoherec aj., „ušila
na míru“ žákům ZUŠ
scénář, inspirovaný
komickou operou (původně zpěvohrou) B. Sme-
tany Prodaná nevěsta.
Ve středu 12. 11. 2014 od 17 hodin vás srdečně
zveme na premiéru do Smetanova domu.
Originální formou „umělecké mozaiky“ vám
herci, loutkoherci, zpěváci, orchestr, hudeb-
níci, tanečníci, výtvarníci naší ZUŠ předvedou,
co dovedou.
P. S. Když představení navštívíte, největšího
živého amerického medvěda uvidíte (a je to
opravdu kus!).

Jana Paulová, foto Mařenka z atelieru 
výtvarného oboru Michaely Kotlárové 

Komedianti! Hurá!

Do muzea panenek 
i v listopadu
Muzeum domečků, panenek a hraček doktorky
Dobromily Filové bude otevřené také v listo-
padu. Ve dnech 15. až 17. 11. 2014 jsou kromě
běžných prohlídek naplánovány také komento-
vané prohlídky pro děti v kostýmech se soutěží
o drobné ceny. Komentované prohlídky se
uskuteční ve 14.00 hod. a 15.30 hod. Vstupné
pro děti bude zlevněné.                                 -red-

Další mimořádné akce v expozici Srdce pro
Václava Havla se uskuteční 17. listopadu a 18.
prosince.                        Text a foto Jana Bisová
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Dne 18. 10. 2014 se konala v Lito-
myšli závěrečná konference Ma-
pového okruhu Nekázanka,
kterého byl letos pořadatelem
Fotoklub 1840 Litomyšl. Do sou-
těže se sešlo 210 fotografií z 12
fotoklubů z celých Čech, ale i ze
slovenských Košic.
Během 1. roku si fotokluby na-
vzájem fotografie bodovaly
a z těchto hodnocení vzniklo ko-
nečné pořadí. Litomyšlský foto-
klub dosáhl na historicky nejlepší
výsledek v podobě druhého
místa za vítěznými Karlovými
Vary. Také v pořadí jednotlivců se

umístil Václav Sedláček na dru-
hém místě a to se nám v okruhu
Nekázanka ještě nepodařilo.
V první dvacítce fotografií je též
Jindřich Vodehnal a Ondřej
Kovář.
Laťku jsme si pro obhajobu
umístění nasadili velmi vysoko.
Rádi přivítáme každého, kdo má
zájem o výtvarnou fotografii
a posílí naše řady. Skříňka foto-
klubu je v podloubí Domu sportu
Stratílek a tam jsou zveřejněny
termíny schůzek.       Za fotoklub
Litomyšl Jindřich Vodehnal, 

foto V. Sedláček

Úspěšný Fotoklub 1840 Litomyšl

Rádi bychom vás
pozvali na koncert
mladého šansoniéra
Nathaniela Filipa
a jeho doprovodné
skupiny, ve složení
klavír, akordeon
a bicí. Zazní slavné
i méně známé písně
a hity od Franka Si-
natry, Edith Piaf, Ju-
dity Čeřovské, Louise
Armstronga a dal-

ších. Nathaniel vystupuje po celé republice a do
svého programu si často zve i takové legendy
jako Yvettu Simonovou nebo Petru Černockou.
Do Litomyšle, kde vystudoval pedagogickou
školu, se však vrací vždy moc rád.
Koncert se pořádá v husitském kostele na Tou-
lovcově náměstí 25. listopadu v 18.30 hodin.
Vstupné 150 Kč v předprodeji informačního
centra nebo 170 Kč na místě. www.nathanielfi-
lip.cz                 Nathaniel Filip, foto promo foto

Koncert šansonu 
a slavných melodií

České dědictví UNESCO žádá o dotace 
Česká republika je UNESCO velmocí - máme
celkem 12 památek zapsaných na prestižním
Seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Dobrovolný svazek obcí
a měst, která mají na svém území památku
UNESCO, se již řadu let snaží popularizovat
a propagovat tyto jedinečné národní perly.  
„Využíváme k tomu nejrůznější dotační tituly,“
vysvětluje výkonná ředitelka Michaela Seve-
rová a pokračuje: „Každý rok například čer-
páme finanční prostředky z programu Podpora
pro památky UNESCO, který spravuje Minister-
stvo kultury ČR. Konkrétně v letošním roce mů-
žeme díky poskytnuté dotaci ve výši 300 tisíc
korun realizovat marketingový projekt s ná-
zvem Naslouchejte památkám UNESCO. Pro-
jekt byl připraven speciálně k Roku české
hudby a snažíme se v něm představit památky
UNESCO jako hostitele hudby.“ 
A co připravují města UNESCO na rok 2015? „V
řádném termínu jsme zaslali k posouzení hned
dva menší projekty: „Památky UNESCO - místa
plná příběhů“ a „Památky UNESCO romantické
a tajemné,“ vyjmenovává Severová a upřes-
ňuje: „Teď záleží na komisi, která o přidělování

finančních prostředků rozhoduje, zda budou
moci být realizovány.“
Čas od času je pro financování aktivit svazku
obcí České dědictví UNESCO vhodná i evropská
výzva. „Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlá-
silo kontinuální výzvu k podání žádostí o po-
skytnutí podpory v rámci Integrovaného
operačního programu - Národní podpora ces-
tovního ruchu - koncem července letošního
roku,“ říká Michaela Severová: „Přemýšleli jsme,
zda je v našich silách zrealizovat během jed-
noho jediného roku marketingový projekt v ob-
jemu minimálně 20 milionů korun. Nakonec
jsme si řekli, že ano. Aktivity v rámci projektu
Prezentace a propagace národního produktu
cestovního ruchu České dědictví UNESCO by
mohly pomoci nejen památkám UNESCO, ale
i širším regionům. Navíc je jednotná, společná
a komplexní propagace produktu České dědictví
UNESCO důležitým předpokladem pro zájem za-
hraničních turistů, kteří vnímají všechny pa-
mátky UNESCO jako ucelený produkt. Dobrých
nápadů, námětů a inovací je v našich projektech
celá řada. Věříme, že je budeme moci brzo začít
realizovat,“ uzavírá Severová.       -red-

Sezóna na hradech a zámcích
byla úspěšná
Na objektech ve správě Národního památko-
vého ústavu (NPÚ), územní památkové správy
(ÚPS) na Sychrově pomalu končí sezóna, která
do počtu návštěvníků předčila očekávání. Na
objektech byly realizovány nové akce, byly
zpřístupněny nové prostory, proběhla řada
úspěšných stavebních obnov. Na zámek v Lito-
myšli v letošní sezóně zavítalo téměř 49 tisíc
návštěvníků. 
„Objekty si v návštěvnosti oproti loňskému
roku polepšily. Velký vliv na dané výsledky
mělo počasí, neboť sezóna mohla začít v dubnu
i na hradech, kde obvykle bývá sníh, výletům
přálo i léto,“ upřesnila Lucie Bidlasová, pracov-
ník vztahů k veřejnosti NPÚ. V Pardubickém
kraji začala sezóna 2014 již 1. ledna, a to Novo-
ročním výstupem na Kunětickou horu. Během
sezóny mohli návštěvníci navštívit tradiční jar-
marky, technické prohlídky, hudební festivaly,
ale byly také pořádány programy pro školy
a školky (Kunětická hora, Litice, Litomyšl, Sou-
bor lidových staveb Vysočina), prohlídky pro
„náročné“ – tedy stavebně-historické, kdy si
návštěvník mohl prohlédnout, většinou v do-
provodu kastelána, i prostory běžně nepří-
stupné a objekt poznával také po stránce
technické (pravidelně na zámku Slatiňany, Li-
tomyšl). S velkým ohlasem se setkaly školní
a rodinné programy v Souboru lidových staveb
Vysočina, shodně tak jako zde pořádané Posví-

cení, Bramborová sobota a další akce připomí-
nající lidové tradice a zvyky. V kraji Pardubic-
kém návštěvníci ocenili program a atmosféru
Hradozámecké noci (Litomyšl, Slatiňany, Kuně-
tická hora). 
„Díky přízni návštěvníků splnila NPÚ, ÚPS na
Sychrově očekávaný plán tržeb, respektive vý-
sledky hospodaření jsou natolik příznivé, že
budou realizovány velké stavební akce,“ uvedla
pracovnice NPÚ a dodala: „Z hlediska stavební
obnovy považujeme rok 2014 také za úspěšný.“
Na Kunětické hoře byla ukončena obnova fa-
sáda a střecha kaple, dále zde právě probíhá
restaurování interiérů šesté brány. „Na zámku
Litomyšl byla v srpnu 2014 zahájena oprava
a restaurování sgrafit na severní nárožní věži
zámku. Ukončení předpokládáme v prosinci
2014. Navíc bylo zahájeno restaurování ná-
stěnných maleb a štuků v interiérech na pro-
hlídkové trase zámku. Předpokládané ukončení
je opět v prosinci 2014,“ upřesnila Lucie Bidla-
sová. 
Litomyšlský zámek měl např. v roce 2010 náv-
štěvnost 29 854 návštěvníků, o rok později to
bylo 36 416 návštěvníků. V roce 2012 došlo
k propadu na 26 076 návštěvníků a od té doby
návštěvnost roste. V roce 2013 zavítalo na
zámek Litomyšl 36 690 návštěvníku. Letos
návštěvnost dosáhla 48 927 osob.

-red-
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KURZ

Krátce
 Rada Pardubického kraje schválila první ak-

tualizaci finančního plánu nemocnic akutní péče
na rok 2014. Ta reaguje na výrazné snížení plá-
novaných ztrát nemocnic v letošním roce. Pů-
vodní radou schválená ztráta v součtu za pět
nemocnic činila 44,1 milionu korun, nakonec byla
schválena změna na 25,2 milionu korun. Na
změnu hospodaření měly především vliv vyjed-
nané kompenzace za nemocniční poplatky
a sjednocení odpisové metodiky ve všech pěti
nemocnicích kraje. Rada Pardubického kraje zá-
roveň na dobu tří měsíců jmenovala Tomáše
Gottvalda do zbývajících čtyř představenstev ne-
mocnic, aby se již nyní mohl podílet na spoluroz-
hodování o nemocnicích, které od 31. prosince
2014 vytvoří jednu akciovou společnost.

 Zastupitelstvo Pardubického kraje na výjezd-
ním zasedání v Seči u Chrudimi doplnilo do
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
chybějící úsek koridoru rychlostní silnice R35
v prostoru u Litomyšle. „Po třech letech jsme
dnes tuto záležitost uzavřeli a investorovi už nic
nebrání v dokončení projektové přípravy doku-
mentace pro další úseky této důležité spojnice
na Moravu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Vy-
mezení rychlostní silnice R35 v tomto úseku bylo
navrženo ve dvou variantách. Zastupitelstvo
Pardubického kraje schválilo na svém dubnovém
zasedání v roce 2014  variantu 1, která povede
dále od města Litomyšl, proto nezatíží toto
město hlukem a emisemi. 

 V rámci bezpečnostních opatření na I/35
byly na třech nejkritičtějších úsecích nastříkány
dopravní značky bezpečný odstup, které upo-
zorňují řidiče na bezpečnou vzdálenost mezi
vozidly. Udává doporučenou rychlost vozidla
a počet značek na silnici, které je potřeba vidět
mezi dvěma automobily. Řidiči tuto značku po-
tkají ve směru na Hradec Králové mezi obcemi
Jaroslav a Vysoká u Holic a mezi Janovem a Li-
tomyšlí. Mezi Vysokým Mýtem a místní částí
Voštice bude tato značka použita v obou smě-
rech. Další bezpečnostní prvky se připravují.

 V Třebíči objevili poklad, a to díky restaurá-
torským pracím na kamenném kříži. Našla se
zde zhruba 145 let stará kovová schránka
s mincemi a dokumenty, které však byly mokré.
A právě tyto dokumenty putují na litomyšlskou
fakultu restaurování. Restaurátoři provedou
průzkum a určí další postup. 

Pošli stovku. Era k tomu přidá
až 45 tisíc korun!
Počínaje říjnem až do konce prosince se otevírá
nová možnost, jak snadno a konkrétně přispět
na potřeby Charitní ošetřovatelské služby Farní
charity v Litomyšli. Charitní projekt „Mobilní se-
střička” byl totiž vybrán grantovým programem
„Era pomáhá regionům“. Era tak poskytne
nejen účinnou webovou platformu na výběr
peněz od soukromých dárců, ale také mediální
podporu a nakonec k vašim příspěvkům přidá
i grant až 45 tisíc korun. 
Deset zdravotních sester najezdí ve městě a 36
okolních obcích denně až 550 kilometrů. Pro
zabezpečení dostupnosti služby je v součas-
nosti nezbytný nákup nového vozu, který bude
sloužit k cestám zdravotních sester za klienty,
kteří potřebují odbornou zdravotní péči kvůli
svému akutnímu nebo dlouhodobému one-
mocnění, včetně klientů v paliativní péči, a díky
této službě mohou zůstávat ve svém domácím
prostředí. 
Prosíme všechny o laskavou podporu tohoto
projektu. Až zase někdy potkáte v ulicích auto
s logem litomyšlské charity, nezapomeňte nav-

štívit portál www.erapomaharegionum.cz nebo
přímo kontaktujte Martinu Soukupovou (tel.:
730 55 11 07, email: fundraiser@lit.cz). Zajímá-
li vás více informací, jak se stát partnerem nebo
dárcem Farní charity v Litomyšli, velmi rádi vás
mezi sebe přivítáme. Stačí udělat jen jeden
malý krok směrem k nám. Možná právě dnes.
Děkujeme vám za něj!

Martina Soukupová, foto Lucie Šteflová

Nabízím služby pro seniory: 
doprovod k lékaři (autem), nákupy, žehlení, úklid
apod. – dle přání a individuálních potřeb. 
Bohumila Jenčíková, tel. 776 614 686.

Konec podzimní části městské ligy minikopané
Poslední říjnové pondělí se stalo i posledním
hracím dnem litomyšlské minikopané. V pořadí
9. kolo letošního ročníku rozhodlo o tom, že na
prvním místě přezimuje tým Sokola Tokyjo.
Stalo se tak díky zaváhání týmů Sedlišť a Sla-
voje Ahoj, které si na „půlmistra“ také brousily
zuby a jednoznačnému vítězství Sokolů z To-
kyja nad VH Tržek (7:0). 
Další boje čekají mužstva minikopané až po
zimní přestávce začátkem května 2015. Lou-
číme se tudíž se všemi našimi příznivci a těšíme
se na jarní shledání na umělé trávě na hřišti na
Černé hoře. Podrobné informace o průběhu
ligy naleznete na webu: www.minikopana-lito-
mysl.cz/
1. Sokol Tokyjo 16 b., 2. Sedliště 16 b., 3. Slavoj
Ahoj 15 b., 4. SK Litomyšl 14 b., 5. SK Slavia 13
b., 6. Taurus Trans 11 b., 7. VH Tržek 10 b., 8.
Rest. U Kolji 9 b., 9. AC Dárečci 8 b., 10. Mlaďáci
6 b., 11. T&Trade 5 b., 12. Combo 4 b.
Jiří Gult

Minikopaná
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Tomáš Kabrhel
na mistrovství
Evropy

V sobotu 18. října absolvoval triatlonista Tomáš
Kabrhel svůj poslední start v této sezóně.  Jed-
nalo se o Mistrovství Evropy ve středním triat-
lonu a závod se konal v Pagueře na Mallorce.
Nominaci si zajistil velmi dobrými výkony v zá-
vodech Českého poháru. Přestože věkem ještě
patří do kategorie do 23 let, tak na Mallorce
startoval v nejprestižnější kategorii muži elite.
Pro Tomáše to byla premiéra na tratích střed-
ního triatlonu (1,9 km plavání – 90 km cyklistiky
– 21 km běh), ale popasoval se s nimi velmi
dobře, přestože byl závod velmi náročný. V den
závodu panovalo veliké horko, když  teplota
šplhala až ke 32 stupňům, a náročné a kopco-
vité byly i cyklistické a běžecké tratě závodu.
Plavalo se v moři, teplota vody byla 25 stupňů,
takže se plavalo bez neoprénů. Již v plavání po-
tvrdil, že patří k velmi dobrým plavcům a do
depa přibíhal na 17. místě. Na kole se ve vyrov-
naném startovním poli sice trochu propadl, ale
po cyklistice mu přesto patřila velmi dobrá 28.
pozice. Tu dokázal v závěrečném půlmaratonu
ještě o dvě příčky vylepšit a skončil jako druhý
nejlepší z českých reprezentantů na konečném
26. místě v čase 4:51. Po úspěšném jarním vy-
stoupení na Akademickém mistrovství světa
v Brazílii tak dosáhl dalšího výborného vý-
sledku na vrcholné mezinárodní scéně. Závod
měl výbornou diváckou kulisu a celkem se ho
ve všech kategoriích zúčastnilo více než 1200
triatlonistů. Mistrem Evropy se stal Ital Molinari
před Portugalsem Paisem a domácím Španě-
lem Iglesiasem.     Text a foto Zdeněk Kabrhel

FAJNPOJIŠTĚNÍ.CZ
Co Vám pojišťovna nenabídne? Srovnání nabídek pojišťoven.
• poskytujeme pojištění občanů, majetku, pojištění podnikatelů a firem
• zaměřujeme se na pojištění povinného ručení
• jistota nejvýhodnější nabídky

Spolupracujeme s pojišťovnami: Allianz, ČPP, Kooperatvina, Česká pojišťovna,
Wüstenrot, Uniqa, ČSOB pojišťovna, Slavia, Generali, Hasičská vzájemná pojišťovna

Fajnpojištění.cz • Martin Vomáčka • Smetanovo náměstí 106 • Litomyšl 570 01
info@fajnpojisteni.cz • tel.: 606 057 272

Neziskovky ze Svitavska uspěly na Burze filantropie
V Litomyšli se 17. října konala poslední letošní
Burza filantropie. Šanci o získání podpory pro
své projekty na ni tentokrát měly neziskové or-
ganizace z okresu Svitavy. A ve svém snažení
uspěly. Donátoři z řad soukromého i veřejného
sektoru podpořili všechny prezentující projekty
i další přihlášené neziskovky.
Výjimečný projekt Burza filantropie, který spo-
juje cesty neziskového, soukromého a veřej-
ného sektoru, pořádala tradičně Koalice
nevládek Pardubicka díky spolupráci s Pardu-
bickým krajem a Krajskou hospodářskou ko-
morou. „Neziskovky a donátoři si k sobě již
vybudovali přátelský vztah. To vše se promítlo
i do konečné výše podpory, kdy neziskové or-
ganizace získaly celkem 328 tisíc korun na své
projekty, což je rekord této burzy,” říká s radostí
Jana Machová, ředitelka pořádající Koalice ne-
vládek Pardubicka. Na burze byla přítomna
i zástupkyně Krajského hospodářské komory
Pardubického kraje Lenka Báčová i na ni udělal
celý den velký dojem: „Na Burze filantropie
jsem byla poprvé a odnáším si mnoho příjem-
ných zážitků. Projekty na mě udělaly veliký

dojem. Budeme proto i nadále rádi nápomocni
při vyhledávání donátorů na příští burzy.“
A jaké projekty tedy budou v okrese Svitavy re-
alizovány? Díky podpoře donátorů bude u Lito-
myšle fungovat lesní školka Brlenka, kterou
zřizuje občanské sdružení Lidé v lese. Pec pro
dobrou věc postaví Oblastní charita Moravská
Třebová, její klienti tak budou moci péct chléb
v rámci své sociálně-terapeutické dílny. Po-
dobně se do pracovního procesu zapojí i han-
dicapované osoby z Komuniké, o. p. s., kdy
budou připravovat „svačiny s radostí” pro ško-
láky v Litomyšli. Farní charita Litomyšl udrží
a rozšíří za přispění donátorů své služby, ur-
čené dětem i seniorům. K tomu všemu jim na-
pomůže především osvětová kampaň pro
nábor nových dobrovolníků, bez nichž by se je-
jich aktivity neobešly. A v neposlední řadě při-
chází s výjimečnou myšlenkou Mateřské

a rodinné centrum Krůček Svitavy. Jejich pro-
jekt Učíme se navzájem v sobě snoubí mezige-
nerační solidaritu i předávání poznatků. Děti
tak například budou učit seniory ovládat mo-
derní přístroje jako počítače, tablety a chytré
telefony. Senioři jim na oplátku předají své zku-
šenosti a dovednosti z rukodělných činností
jako pletení, vyšívání nebo vyrábění předmětů
ze dřeva. Drobnou finanční, materiální nebo
jinou pomoc poté získalo i několik dalších pro-
jektů neziskovek, které se na burze přímo ne-
představily.                                                   -red-

Naléhavě hledám pro svého 7letého syna
starší manželský pár, který by mu chtěl být 
babičkou a dědečkem. Může být jen paní – babička. 
Z Litomyšle nebo okolí. Moc mu chybí prarodiče,
které nepoznal. Tel. 736 726 410 (po 19. hod.).
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LITOMYŠL – viz. kalendář akcí

SVITAVY
• 21. listopadu od 18.30 / aula Fabriky
Literárně dramatický večer: Déví Purána – pořádá
společnost Sahadža jóga 
• 25. listopadu od 19.00 /Fabrika
Ondřej Havelka & Melody Makers – (Házejí) dávají
perly swingu – koncert
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 11. listopadu od 19.00 / Tylův dům
Divadlo v Rytířské: Frankie a Johny
- účinkují T. Kostková a A. Háma
• 18. listopadu od 19.00 / Tylův dům
Pocta Emilu Mikelkovi – koncert

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 13. listopadu od 19.00 / dvorana muzea
One woman show: Strašná nádhera
- nový zábavný pořad H. Pawlowské

VYSOKÉ MÝTO
• do 11. ledna 2015 / Muzeum českého karosářství
Josef Václav Myslbek – výstava
• 7. listopadu od 20.00 / klubová scéna M-klubu
Luboš Pospíšil a 5P – koncert 
• 15. listopadu od 20.00 / klubová scéna M-klubu
ARAKAIN & DYMYTRY – koncert, společné turné
dvou metalových kapel
Více na www.mklub.cz

Českomoravské
pomezí zve

Motokrosaři Orionu Litomyšl vybojovali
titul vicemistrů v soutěži družstev
Tak jak to bývá v motokrosu zvykem, tak na
závěr soutěžní sezóny jsou na programu ne-
vyzpytatelná a dramatická zápolení nejlepších
tříčlenných týmů. Letos 5. října se závodníci
utkali v boji o poslední seniorský triumf –
MMČR družstev na známé dráze v Lokti nad
Ohří u Karlových Varů. Borci Orion Litomyšl Ra-
cing KTM Teamu v sestavě Martin Krč, František
Smola a zkušený matador Petr Bartoš zde ob-
hajovali bronzové medaile z loňského ročníku
(Vranov u Brna). 
Mladý juniorský reprezentant Krč (18 let) roz-
hodně nezklamal, jeho výsledky byly pro tým
velice důležité. Smola podal spolehlivý výkon,
což je pro takové klání velice důležité. Poslední
v triu, zkušený Bartoš, v Lokti doslova zazářil
a byl to právě on, kdo se výrazným dílem přiči-
nil k stříbrným příčkám. Z celkového prvenství
se zaslouženě radovali jezdci týmu Buksa/Ados
KTM, kde hlavní postavou byl podle předpo-
kladu letošní domácí mistr Martin Michek. Na
bronzové umístění dosáhli závodníci ze sesku-
pení MAX 2 – KRTZ.
Letošní sezóna byla pro litomyšlský tým Orion
Racing poměrně dost úspěšná, neboť Franta
Smola obhájil v soutěži jednotlivců
v mistrovství ČR prestižní kubatury MX1 třetí

místo, Bartoš byl druhý v evropském šampi-
onátu třídy Open, naši smíšení junioři (Petr Ra-
thauský) brali třetí pozici v mládežnických
týmech, v Lokti jsme o jednu pozici vylepšili po-
stavení z loňska (pro nás tak historicky velice
úspěšná družstva). A navíc ještě díky skvělému
juniorskému reprezentantovi Petru Rathau-
skému (11 let – třída 65 ccm) máme reálnou
šanci získat pro Orion letos již celkově pátou
medaili z celorepublikového mistrovství.

Za Orion Litomyšl Racing KTM Team 
Petr Kovář, foto Radek Lavička

Vás zve na

SVATOMARTINSKÉ
HODOVÁNÍ

14. –16. listopad 2014

MIKULÁŠ POD
ZLATOU HVĚZDOU 
5. prosince 2014 od 16.00

3. ROČNÍK VÁNOČNÍHO 
TURNAJE V MARIÁŠI

6. prosince 2014 od 13.00
(registrace od 12.00)

Rezervace na tel. 461 615 338

Pronajmu dům v Dolním Újezdě
čp. 109. Tel. 604 43 49 11. 

Mladý pár koupí starší 
rodinný dům k rekonstrukci. 

Tel: 734 255 150
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HRADEC KRÁLOVÉ
• 11. listopadu
Martin na bílém koni pod Bílou věží – ...zimou tu-
ristická sezóna v Hradci Králové nekončí 

CHEB
• do 23. listopadu / Galerie výtvarného umění 
Vladimír Skrepl, Lež a lži – kolážované knihy jsou
doplněny sochami a obrazy, které organicky vznikají
z výstřižků z balíků časopisů, knih, pozvánek jakoby
vlastním organickým růstem

JINDŘICHŮV HRADEC
• 30. listopadu / nám. Míru
Pekelně zábavné odpoledne – akce zaměřená na
rodiny s dětmi, plná her a soutěží pro nejmenší, spo-
jená s kulturním programem a Mikulášskou nadílkou 

KUTNÁ HORA
• 15. listopadu / 11.00-18.00 hod. / Jezuitská kolej
Svatomartinské hody – svatomartinské víno, la-
hůdky z husího masa, bohatý kulturní program

POLIČKA
• do 30. listopadu / Městská knihovna Polička
Listopad ´89… takoví jsme byli – výstava fotografií
Pavla Váchy ze sklonku roku 1989

TELČ
• 28. listopadu od 13.00 hod. / náměstí 
Mikuláš v Telči – vánoční trh, čertování, Matějovo
koledování, zpívání dětí u stromečku

TŘEBOŇ
• 18.-21. listopadu od 7.00 hod. 
Výlov rybníka Svět – možnost zakoupení živých ryb,
občerstvení, doprovodný program

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

Inspirace
z České inspirace 

Petr Svatoš: mladík, který to nevzdal, 
boduje ve stolním tenise na vozíku

Jaké je to být hendikepovaným sportovcem? Co
obnáší stolní tenis na vozíku? Jakých úspěchů
dosáhl? Petrovi jsme tyto otázky položili: 

 Jak jste se dostal ke stolnímu tenisu na vo-
zíku? A proč právě tento sport? 
Stolní tenis jsem začal hrát v devíti letech za
mladší žáky. Ve třinácti letech v roce 2004 jsem
prodělal závažné onemocnění, učil se znovu
chodit a postupně jsem se vracel alespoň rekre-
ačně ke stolnímu tenisu. V roce 2008 jsem však
v důsledku vedlejších účinků léčby ochrnul na
dolní končetiny a zůstal na invalidním vozíku.
O rok později jsem přestoupil ze Soukromé
střední odborné školy TREADING CENTRE na
Obchodní akademii pro tělesně postižené v Ján-
ských Lázních. Tam jsem měl možnost opět začít
hrát, tentokrát jako vozíčkář, nejprve ve volném
čase na internátě, později i za oddíl zdravých ve
Svobodě nad Úpou. V roce 2009 jsem se poprvé
zúčastnil turnaje Českého poháru vozíčkářů, kde
jsem skončil na senzačním druhém místě ve
skupině C. Poté, díky pravidelnému tréninku na
škole v Janských Lázních, jsem postupně vy-
stoupal až do nejvyšší skupiny A.

 Co vám tento sport přináší? 
Možnost být v kolektivu, mezi kamarády, ve spo-
lečnosti dobře naladěných a stejně odhodlaných
lidí, ať zdravých, či hendikepovaných. Stolní
tenis mi přináší především odreagování od všed-
ního života, pocit, že něco pro sebe dělám
a jsem v tom dobrý, že překonávám překážky,
bariéry.  V poslední době je to i hrdost, že mohu
reprezentovat ČR na mezinárodních akcích, jako
například loňské Mistrovství Evropy v italském
Lignanu. 

 Čtenáři si asi neumí představit, jaké to je hrát
stolní tenis na vozíku. Je to náročné? Co to pro
vás obnáší, třeba i finančně?
Náročné to určitě je, a to hned z několika dů-
vodů. Vůbec nelze pominout fyzickou stránku,
pravidelné tréninky, náročná je i stránka psy-
chická. O stolním tenise se říká, že je to jeden
z nejvíce psychicky náročných sportů, co vůbec
jsou. Tomuto tvrzení můžu dát jen za pravdu.
A samozřejmě to platí i pro stolní tenis na vozíku.
Také časově je tento sport náročný. Trénuji
v podstatě každý den a velkou část víkendů trá-
vím na turnajích. Ale největší náročnost je fi-
nanční. Nejvíce je to cítit na mezinárodních
turnajích. Jedno startovné na takový turnaj se
pohybuje okolo 500 euro. A takovýchto turnajů
je potřeba objet za rok hned několik, abych mohl
pomýšlet na dobré umístění ve světovém že-
bříčku. Bohužel nás stát v tomto téměř nepod-
poruje a všechny prostředky na zaplacení výdajů
si musíme jako hráči shánět sami. A jsme odká-

zání na finanční dary od sponzorů. K nim je cesta
někdy velice náročná, většinou jsou dveře k nim
zavřené, ale věřím, že se pomyslné dveře za-
čnou otevírat a bude víc těch, kteří budou pod-
porovat i sporty vozíčkářů.

 Stolní tenis hrajete závodně. Jaké jsou vaše
úspěchy? Kterých si ceníte nejvíce?
Od roku 2013 jsem v nejužším výběru české re-
prezentace ve stolním tenisu vozíčkářů. Zúča-
stňuji se pravidelně velkých mezinárodních
turnajů včetně Mistrovství Evropy v roce 2013
v italském Lignanu. Mezi mé největší úspěchy
patří dvě třetí místa v družstvech z mezinárod-
ních turnajů v Ostravě v letech 2011 a 2013. V Če-
ském poháru a na mistrovství republiky se
pravidelně umisťuji na nejvyšších příčkách, a to
jak v jednotlivcích, tak i v družstvech. Na posled-
ním MČR 2013 v Ostravě jsem skončil na 4. místě
v jednotlivcích a na 2. místě v dvojčlenných druž-
stvech. Na další větší úspěchy, hlavně tedy na
mezinárodní scéně, teprve čekám, a to přede-
vším jako jednotlivec. S tím právě souvisí fi-
nanční stránka sportu. To v současné době cítím
jako ten největší hendikep – finance nejsou.

 Čeho byste chtěl v tomto sportu dosáhnout?
Jak jsem už zmínil výše, přál bych si dosáhnout
na stupně vítězů na mezinárodním turnaji
v družstvech i jako jednotlivec, zúčastnit se
Mistrovství Evropy 2015 v Paříži a pak se také
podívat na paralympiádu do Rio de Janeira
v roce 2016. 
Petrovým největším koníčkem a vášní je ryba-
ření, kterému se věnuje už od pěti let. I přes hen-
dikep se ho nevzdal. Pokud mu to čas dovolí,
chytá ryby a většinou je také pouští. V Karviné
druhým rokem studuje na Ekonomické fakultě
Moravskoslezské univerzity Opava, obor logis-
tika dopravy. Zbývá-li mu ještě trocha volného
času, rád si potrénuje přemýšlení a soustředění
při pokeru, zajímá se o počítače a v poslední
době ho opravdu začalo bavit vaření.    

Ptala se Jana Bisová

Pojďte ve stopách 
volejbalových 
reprezentantů
Odchovanec litomyšlského volejbalu Marek
Šulc byl na slavnostním večeru Českého volej-
balového svazu oficiálně certifikován reprezen-
tantem České republiky. Eva Beránková
a Radim Šulc jsou v kádru národního týmu ve
svých věkových kategoriích. Všichni tři jsou
produkty kvalitní práce s mládeží místního VK,
která se neustále rozšiřuje a zkvalitňuje. 
Pokud má vaše dítě zájem o tento krásný sport
ve výborném kolektivu dívek a chlapců, vede-
ném úspěšnými trenéry, ať zavítá do městské
sportovní haly v těchto hodinách: ročníky 2001
a 2002 – pondělí 17.30 a středa 17.00 hod.,
mladší ročníky 2003-2007 – v úterý 16.30
a čtvrtek 17.00 hod. Nejmladší odbíjenkářský
potěr ročníků 2007-2009 navštěvuje tělo-
cvičnu zdejšího gymnázia v úterý od 16.00 hod.
Přijďte, těšíme se na vás! 

Břetislav Fiala, předseda VK

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU? NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE!

KAMENICTVÍ POLIČKA

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 727 844 • E-mail: kamenictvi@policka.cz

NABÍZÍ
Výrobu všech druhů pomníků včetně příslušenství. Vše z kvalitních materiálů.

Opravy starých pomníků. Zaměření, návrh a cenová kalkulace zdarma.
Dále vyrábíme: levné pečící kameny, panelové hrobky,

plotové desky včetně sloupků, skruže, dlažby, meliorační žlaby

Ve třinácti letech prodělal závažné onemocnění. V důsledku vedlejších účinků léčby se o čtyři
roky později ocitl na invalidním vozíku. Přesto nevzdal a dnes reprezentuje dva kluby ve stol-
ním tenisu – za zdravé hraje v Karviné, kde současně studuje i trénuje, druhým klubem je
sportovní oddíl tělesně postižených TJ Sokol Lhůta. V tomto sportu dosáhl již řady úspěchů.
Od roku 2013 je dokonce v nejužším výběru české reprezentace ve stolním tenisu vozíčkářů.
Řeč je o Litomyšlanovi Petru Svatošovi.
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Litomyšlská družstva na vítězné vlně!
Další sezóna dlouhodobých soutěží se pro
stolní tenisty rozeběhla v říjnu a vedení oddílu
vědělo, že má přihlášená 3 družstva dospělých.
Do krajských soutěží naskočila dvě litomyšlská
družstva. Áčko mužů bude usilovat o co nej-
vyšší pozice v DIVIZI, na vyšší příčky aspiruje
v KRAJSKÉ SOUTĚŽI béčko mužů. Třetím druž-
stvem dospělých je tým v REGIONÁLNÍM PŘE-
BORU, který ale ještě svoji sezónu nezačal. 
Krajské týmy mají za sebou tři kola a prozatím
neznají hořkost porážky. Áčko zdolalo 10 – 8
Borovou B, Sokol Chrudim B 10 – 2 a Lineu
Chrudim A 10 – 4. Oporou kolektivu je navráti-
lec Tomáš Křepelka, který se po ročním hosto-
vání v třetiligové Borové rozhodl pomoci
našemu družstvu v boji o postupové příčky.
Velkým, a příjemným překvapením je Tomáš
Flodr, který svoji divizní kariéru podporuje bo-
dovými zisky a stává se základním pilířem
družstva. Svoji vysokou kvalitu a výkonnost
ukazuje Radek Šesták, dvojka týmu, úspěšní
jsou i další dva divizáci Martin Sochor a Jirka
Dostál. V soutěži se postupně náš kolektiv
střetne s 11 soupeři dvoukolově každý s kaž-
dým, přičemž vítěz a postupující do třetí ligy
bude známý až na jaře roku 2015. Áčko by jistě
mělo patřit právě mezi aspiranty na vítězství
v soutěži, tudíž tedy i na postup. Jasná povin-

nost to ale není a ani nemůže být. Kvalitních
zájemců o metu nejvyšší je víc, všichni vědí, že
minimálně tři.
Krajská soutěž přivedla do Litomyšle zatím tři
velmi rozdílná družstva. Vidlatá Seč odjela
s porážkou 10 – 5, Borová C si odvezla bod za
remízu 9 – 9 a Polička neuspěla těsně, prohrála
10 – 8. Problémem béčka zatím je fakt, že se
všichni hráči v jednotlivých utkáních bodově
nescházejí. Jinak by soupeři odjížděli s drtivými
porážkami. Nejlépe se zatím individuálně daří
Karlu Štarmanovi, utkání s Borovou se nepo-
vedlo Rudovi Valdhansovi, ale v dalších duelech
byl vždy nejlepším v týmu. Bodovou houpačku
zažívá Karel Balský, výrazný individuální
úspěch – 3 body – zaznamenala proti Borové
Lucka Syrová. Po jednom startu si ve družstvu
zatím připsali také Sochor a Flodr. Naši hráči
vědí, že je nic takticky nesvazuje, tak proč by
neměl litomyšlský silný kolektiv výrazně škodit
favoritům soutěže? Mezi ně patří hlavně Lan-
škroun, za který startuje náš bývalý hráč Bře-
tislav Štieber. Systém soutěže je stejný jako
v divizi.
Výzvy na sebe v sezóně nenechají čekat
a samy na sebe upozorňují! Tedy, stolní tenisté,
vlítněte na ně!                            Karel Štarman, 

předseda oddílu stolního tenisu

Atletické okénko
Podzimní měsíce znamenají v atletice již lou-
čení se sezónou na dráze, finišují poslední ví-
ceboje. Náš oddíl byl opět pořadatelem
krajských přeborů mladšího žactva v pětiboji
a do Litomyšle přijeli mladší žáci a žákyně ze 7
oddílů. Krajským přeborníkem se stal litomyšl-
ský Patrik Šplíchal s výkony 60 př. (10,95),
míček (50,24), 60 (7,99), dálka (520), 800 m
(2:41,38). Naše mladší žákyně L. Kabrhelová
a A. Novotná obsadily 7. a 8. místo.
V Praze na Kotlářce se konalo Mistrovství ČR
veteránů v pětiboji a I. Strnad (roč. 1951) obsadil
2. místo – nejlepší výkony byly délka (471) a disk
(35,40).
M. Zeman obsadil pro změnu 2. místo ve vrhač-
ském pětiboji v Brně – kladivo, koule, disk,
oštěp a břemeno. Veteráni používají lehčí ná-
řadí. Zajímavé je, že v Brně Mirek hodil 6 kg kla-
divem 46,32 a tři dny před tím 7 kg 48,11
v Pardubicích.
Za zmínku stojí i výkony bratří Kozáků v Do-
mažlicích – Tomáš 3. koule 18,96 a Vojta 6.
oštěp 62,83 i účast na Velké ceně Prostějova –
110 př. P. Baar 15,06, oštěp 3. V. Kozák 63,22, 6.
P. Baar 57,63.
Středoškoláci reprezentovali své školy v okres-
ním i krajském kole Středoškolského poháru –
F. Heger (100), A. Valenta (výška, dálka).
V populárním běhu Běchovice – Praha (MČR
v silničním běhu) na 10 km obsadil J. Kovář 3.
místo v kategorii juniorů.
Ti nejmladší žáci využívají dosud pěkné počasí
k pravidelným tréninkům a kontrolním závo-
dům pod vedením J. Kubíčka.            Petr Jonáš

Pětistovka turistů se vydala 
na pochod s Toulovcem
Rytíř Toulovec i letos předával téměř pětis-
tovce příznivců turistiky ve Vranicích pamětní
listy, medaile a malým dětem i něco ze svého
„zlatého pokladu“ ve své truhlici. Nejdelší 30ki-
lometrovou trasu absolvovalo 11 účastníků, na
16kilometrovou trasu se vydalo 67 účastníků
a na 8kilometrové trase bylo zaregistrováno
380 účastníků – většinou rodin s malými dětmi.
Z údajů na registračních listech pořadatelé v le-
tošním roce vyhledali opět několik NEJ. Nej-
starší účastnice je Marie Eva Bydžovská (1934).
Nejstarším účastníkem je Břetislav Eliáš (1939).
Nejstarším manželským párem jsou manželé

Maixnerovi (1930 a 1939). Nejmladší v krosnič-
kách na zádech svých rodičů se nesli budoucí
turisté Vojta Martinovský, Patrik Fila, Martin
Šplíchal a Anička Vavřínová. Největší zaregi-
strovaný pes má jméno Kazan. Nejdále to do
Vranic měli účastníci z Liberce, Prahy, Brna
a Moravského Krumlova.  
Další ročník tradičního Pochodu rytíře Toulovce
členové Klubu turistů Litomyšl stanovili opět na
poslední sobotu v září 2015, tzn. 26. 9. 2015,
a již nyní byla odeslána objednávka na lepší po-
časí plné příjemného podzimního sluníčka.

Dana Kmošková

ASTROVÍKEND
11. DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ 

Zámek Litomyšl, 8.a 9. listopadu
So 9 – 18 h, Ne 10 – 17 h.

Porady s léčiteli, astrology, diagnostika
zdravotního stavu, aut. kresba, 

irisdiagnostika, výklad z ruky a karet, 
mandaly, byliny atd. 

Shaman spirit. Tibetské mísy.
Přednášky. Informace 739 018 692. 

www.ASTROVIKEND.cz

Hledáme truhláře
s praxí pro výrobu dřevěných
rámů do čalouněného 
sedacího nábytku 
- provozovna v Hrušové 
u Vysokého Mýta. 
Jedná se o práci s masivem 
i deskovými materiály. 
Nástup možný ihned pro zaučení.

Na více informací se ptejte na:
776/612 513, 465/472 774 
nebo pište na 
krpatova@sofadesign.cz.
Sofa Design s.r.o., Hrušová

Český pohár ve stolním táhlovém hokeji
po druhém kole
Český pohár 2014/2015 ve stolním táhlovém
hokeji Stiga pokračoval v Českém Těšíně 2.
kolem. Tato extrémní distance neláká nikdy
moc hráčů, a tak počet 45 účastníků nepřekva-
pil, ale v boji o postup do výkonnostních skupin
nechyběla osmička reprezentantů klubu Stiga
HC Benátky. Z 1. skupiny si postup do elitní A-
skupiny zajistil 8. Robert Jež, s Béčkem se
musel spokojit Zdeněk Lopaur a Céčko zbylo na
Barboru Petrovou a Milana Zemana. Ve 2. sku-
pině z 5. příčky do Áčka skočil Michal Boštík,
Béčko si zajistili Jiří Junek a Tomáš Halama
a otřesný rozjezd měl Jindřich Petr. V odpoled-
ním Áčku zúročil výbornou formu Michal Boš-
tík, který šel do vyřazovací části ze 6. místa;
v osmifinále však narazil na zkušeného Davida
Šmída (THC Stiga Svitavy 93), který po taktickém
výkonu vyhrál 3:0 na zápasy, takže Boštíkovi
zbyla 10. příčka – jeho dosud 2. nejlepší umís-
tění. Jen 3 body za branami play-off zůstal 21.
Robert Jež. V Béčku se bojovalo o poslední body
do klubového hodnocení, které nakonec získal
Zdeněk Lopaur. Ve čtvrtfinále si poradil s Tomá-
šem Halamou 3:1, v semifinále však prohrál
s Janem Sládkem (THC Stiga Elites) 0:3 a obsadil
3. místo (27.), o kterém však nevěděl, a odjel bez
poháru. Halama skončil 30. a Junek 35. Doufali
jsme, že aspoň Céčko dokážeme vyhrát, ale ryb-
ník nám vypálil Lukáš Kahoun (Nový Rychnov),
za kterým skončil 40. Petr, 41. Petrová a 42.

Zeman. Litomyšlský Patrik Petr (THC Stiga Eli-
tes) po vítězství v Áčku prošel až do semifinále,
kde tvrdě narazil na Filipa Hamáčka (HCS Žabka
Praha), kterému dal jen 2 góly, prohrál 0:3 a bral
bronz, finále vyhrál domácí Lukáš Turoň (THC
Třinec). Průběžné pořadí soutěže: 1. L. Turoň, 2.
P. Petr, 3. J. Dryák (Big Band Praha), 14. M. Boštík,
21. R. Jež, 25. Z. Lopaur, 30. T. Halama, 33. J.
Junek, 35. J. Petr, 36. B. Petrová (1. žena a 5. ju-
niorka), R. Jež je 9. veterán, klub drží 6. příčku.
Nyní už se všichni těšíme na 3. kolo, které pořá-
dáme v sobotu 1. listopadu od 10 hod. v Lidovém
domě v Litomyšli, a doufáme, že nás tam při-
jdete podpořit!

Text a foto Jindřich Petr
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 Městský bazén, tel.: 461 315 011
- info o otevírací době na www.bazen-litomysl.cz nebo
na tel. 461 315 011
• Rozpis kurzů v Městském bazénu Litomyšl:
Po 8.15–10.45 – Plavání batolat PŠ Ráček (D. Stránská)
Po 17.00–18.00 – Plavání pro těhotné (S. Neugebauerová)
Út 16.00-17.00 – Plavání „Rodiče s dětmi“
Út 16.00–17.00 – Plavání hrou 
Út 17.15–18.15 – Zdokonalovací kurz plavání pro děti
a mládež“ 
Út 17.15-18.15 – Zdokonalovací kurz plavání pro dospělé
Út 18.45-19.45 – Aqua Fitness (D. Marková)
Čt 12.00–13.00 – Cvičení a plavání pro seniory  (D. Marková)
• Kajmánek – plavání nejen pro nejmenší
Bližší informace na www.kajmanek.cz nebo
tel. čísle 737 389 797.
• Plavecký oddíl Sports Team Litomyšl 
Po a St 15.00-16.00 – plavecká přípravka
Po a St 16.00-17.00 – zdokonalovací plavání
Po a St 17.00-18.00 – sportovní plavání
Přihlášky a info na www.sportsteam.cz nebo
info@sportsteam.cz a na tel. 731 434 758.

 Krytý zimní stadion, tel. 774 432 169
Veřejné bruslení: So, Ne 13.30-15.30
Po 27. 10., Út 28. 10., St 29. 10. od 13.30-15.30

 Sportcentrum, tel. 732 908 499
Tenis, squash, bowling, badminton
Po-Ne 10.00-22.00
• více na www.sportcentrum-lit.cz

 Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
45minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO - Spin Flex, 19.00, 20.00
• Út 8.00, 16.00, 17.45 – 60 minut, 19.30

• St 6.30, 10.00, 17.00 – Spin Flex, 18.30, 20.00
• Čt 8.00, 16.00 – Spin Flex, 17.45 – 60 minut, 19.30
• Pá 16.00, 17.30 – 120 minut
• So 10.00, 17.00 • Ne 10.00, 18.00
- Možnost změření fyziologické hodnoty v těle, např.
poměr tuku, vody a svaloviny, index BMI apod. a ná-
sledné poradenství. Lze využít na každé spinning lekci. 
www.stratilek.cz

 FIT-LINE Lucie Jandíková, tel. 777 288 770
Ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
• ZUMBA • ZUMBATONIC • AEROBIK „OBRÁCENĚ”
• K2 HIKING • HATHAJÓGA • JUMPING 
• MIX PRO ŽENY • FLOWIN 
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 ZUŠ – Tunel – sál
Taneční škola Amor otevírá kurz Orientálního tance.
Datum zahájení kurzu bude upřesněno na stránkách:
www.amor-orient.com
Orientální tanec je doporučován pro ženy každého věku
i postavy ortopedy, neurology i gynekology. Je to nej-
přirozenější pohyb pro ženy a prospívá zdraví. 
Bližší informace: 728 684 634 nebo 
A.Moravkova@quick.cz

 Gymnázium
St 18.00-19.00 – AE-ZU (taneční hodina s posilováním),
60 Kč. Kontakt: adrianavit@seznam.cz.

 ZUŠ – Tunel
Cvičení pilates – St 18.00 
Kontakt: Jaroslava Voleská, tel. 777 118 220

 III. ZŠ T. G. Masaryka – aula
Cvičení pilátes pod vedení certifikované cvičitelky
Po-St 19.30-20.30. Kontakt: 724 731 366

 Sokolovna
Cvičení 
Po 16.00 Rodiče a děti / 17.00 Mladší žactvo
St 17.00 Předškoláci / 18.00 Gymnastika
Čt 18.00 Zdravotní cvičení pro ženy
Bazar sportovních potřeb: 
Pá 24. 10. 2014 16.00-19.00 příjem
So 25. 10. 2014 8.00-11.00 prodej
So 25. 10. 2014 od 13.00 výdej neprodaných a výplata
Sauna za sokolovnou, tel. 777 947 718*
Po zavřeno
Út 17.30-21.30 (bez omezení)
St 16.00-18.30 (muži), 18.30-22.00 (bez omezení)
Čt 16.00-19.00 (ženy), 19.00-22.00 (bez omezení)
Pá 16.00-18.30 (muži), 18.30-22.00 (bez omezení)
So zavřeno, Ne 16.00-21.00 (bez omezení)
www.areal-sokolovna.cz

 Cvičební sál Veselka
Po 15.00 – Vasrmánek (tanečky od 3 let)
16.30 – Karate / 17.30 – Taneční škola Scarlette 
/ 19.00 – Zumba
Út 9.00 – Vasrmánek (koumáci + hernička 1-2 roky) /
15.30 – Taneční škola Scarlett / 18.00 – Jóga / 19.00 Fit-
box
St 9.30 – Vasrmánek (likvidátoři + hernička 
2-3 roky) / 17.00 – Karate / 18.30 – Tanec / 19.30 – Tanec
balanc
Čt 13.00 – Vasrmánek (družinové děti) / 15.00 – Vasr-
mánek (puberťáci 3-5 let)
Pá 12.45 – Taneční škola Scarlett / 17.00 – Karate 

 Dům dětí a mládeže
Stiga hokej – Út 17.30 – Stiga-liga 
www.shcbenatky.estranky.cz

Sport, cvičení

Basketbalový klub zažívá skvělý start do nové sezóny
Hned osm týmů vstoupilo na podzim do kolotoče
soutěží v sezoně 2014/2015. Kromě ligových
žákyň hrají všichni krajský přebor v kategoriích
od nejmladšího minižactva až po juniorky. Start
do sezony to byl pro náš klub nadmíru úspěšný,
a tak si jej pojďme trochu přiblížit. S představo-
váním začneme od těch nejstarších.
OP juniorek U20
Kostra týmu zůstala stejná jako v loňském roč-
níku, kdy jsme vybojovali stříbrnou příčku.
Vzhledem k zápasovému vytížení mladších
dívek v lize se však již nelze spoléhat na jejich
pomoc, a tak vše leží na méně početné sestavě
dívek ročníků 1994 až 1998. Po odehraných šesti
zápasech máme bilanci čtyř výher a dvou pro-
her, což nás aktuálně řadí na druhé místo. 
Liga žákyň U15, OP kadetek U17 a OP žákyň U15
Tato družstva čítají dívky ročníků 1999 až 2003,
které dle věku a výkonnosti startují ve třech růz-
ných soutěžích a různě se v nich prolínají a do-
plňují. V žákovské lize nám zatím patří šestá
příčka ve skupině za dvě výhry a čtyři prohry.
V přeboru kadetek, kde obhajujeme loňské ví-
tězství, jsme s bilancí 5-1 první a v přeboru
žákyň máme za sebou jen dva zápasy, z toho
jeden vítězný.

OP minižáků U13
Letos poprvé hrají chlapci ročníků 2001 až
2003 samostatnou soutěž bez děvčat a ve
všech čtyřech zápasech zatím zvítězili. Aktu-
álně jsme tedy na děleném prvním místě spo-
lečně s favorizovanými Pardubicemi.
OP minižactva U12
Družstvo je složeno z dětí ročníků 2003 až
2005 a je hodně podobné tomu loňskému. Tým
herně táhnou především kluci a holky ročníku
2003, kteří hrají i ve vyšších kategoriích. Za bi-
lanci tří výher proti jediné prohře nám patří třetí
příčka.
OP minižactva U11A
Družstvo je složeno především z dětí ročníku
2004, které hrály již vloni, ale až letos nastupují
proti stejně starým protihráčům. To se proje-
vuje pozitivně i na výsledcích a zatím po čty-
řech utkáních jsme jediný tým bez prohry, a tím
pádem i na prvním místě v tabulce.
OP minižactva U11B
Jelikož je kategorie U11 tou nejnižší, co se hraje,
tak v ní naši nejmladší kluci a holky ročníků
2005 a 2006 sbírají především cenné zkuše-
nosti. I přesto, že hrajeme většinou proti star-
ším soupeřům, máme na kontě pěknou bilanci

tří výher a tří proher, díky které nám patří páté
místo.
Celkem naše týmy odehrály ve všech soutěžích
za první týdny 38 zápasů a 26 z nich bylo vítě-
zných. Přejme, aby se jim dařilo i nadále
a především aby se všem vyhýbala zranění.

Martin Šorf, předseda klubu

Na Vyšehradě 1094, Polička  

hledá pracovníky 
na následující pozice:

Technolog 
• SŠ, nebo VŠ vzdělání technického směru
• výborná znalost práce na PC
• ŘP skupiny B
• znalost technického AJ 
• zpracování TPV 

Vedoucí pracovník ve výrobě
• SŠ nebo SOU vzdělání elektrotechnické,

popř. strojní
• realizace a kontrola výrobních zakázek
• vedení pracovního kolektivu
• požadavek na manuální zručnost 

a organizační schopnosti
• práce na PC
• ŘP skupiny B
• znalost AJ výhodou

Pracovník(ce) ve výrobě
• práce ve výrobě elektroniky
• požadavek na manuální zručnost
• orientace ve výkresové dokumentaci
• obsluha jednoúčelových strojů

Strukturovaný životopis zašlete na:
info@kmtronic.cz  • www.kmtronic.cz
popř. volejte 468 008 927 pí. Merglová
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So               8. 11.         9.00, 10.30                 BK Litomyšl vs. Česká Třebová – OP minižactva U11A v basketbale • hala TJ Jiskra
                                    11.00                           BK Litomyšl vs. Říčany – žákovská liga U15 v basketbale • městská sportovní hala
                                    14.00                           Jiskra Litomyšl vs. SKP Slovan Moravská Třebová – utkání kraj. přeboru mužů ve fotbale • městský stadion Č. hora
                                                                        Veřejný trénink a Hobby soutěže – pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá – jezdecká hala
Ne              9. 11.         9.00                            Litomyšl A vs. Holice B – divize muži ve stolním tenise • hala TJ Jiskra
                                    10.00                          BK Litomyšl vs. USK Praha – žákovská liga U15 v basketbale • městská sportovní hala
                                    11.15                             Jiskra Litomyšl vs. Olympia Hradec Králové B – utkání východočes. přeboru dorostu ve fotbale • městský stadion Č. hora
                                    12.30,14.00                BK Litomyšl vs. Svitavy – OP minižactva U11B v basketbale • hala TJ Jiskra
                                    13.30                           Litomyšl A vs. Tesla Pardubice A – divize muži ve stolním tenise • hala TJ Jiskra
St                12. 11.       18.30                           Litomyšl vs. Choceň – utkání krajské ligy mužů v ledním hokeji • krytý zimní stadion
So               15. 11.       9.00, 10.30                 BK Litomyšl vs. Ústí nad Orlicí – OP minižactva U12 v basketbale • hala TJ Jiskra
                                    14.00                           Litomyšlský pohár ve stiga hokeji – 11. kolo • dům dětí a mládeže
Ne              16. 11.       9.00, 11.00                 BK Litomyšl vs. Vysoké Mýto – OP juniorek U20 v basketbale • hala TJ Jiskra
Út               18. 11.       19.00                           Večer s Leonem – Penalty • Cafebar Underground
St                19. 11.       18.30                           Litomyšl vs. Česká Třebová – utkání krajské ligy mužů v ledním hokeji • krytý zimní stadion
So               22. 11.       9.00, 10.30                 BK Litomyšl vs. Česká Třebová – OP minižactva U11B v basketbale • hala TJ Jiskra
Ne               23. 11.       9.00, 10.30                 BK Litomyšl vs. Holice – OP minižactva U11A v basketbale • hala TJ Jiskra
                                    14.00                           Turnaj ve stolním fotbálku – smíšené dvojice 80 Kč/os • Cafebar Underground
Út               25. 11.                                           Fotbálek grátis • Cafebar Underground
So               29. 11.       9.00, 10.30                 BK Litomyšl vs. Týniště nad Orlicí – OP juniorek U20 v basketbale • hala TJ Jiskra
                                    9.00                            Litomyšl C vs. Svitavy B – regionální přebor dospělých ve stolním tenisu • hala TJ Jiskra
                                    9.15                              LITEX AEROBIC SHOW • městská sportovní hala 
                                    12.00                           Litomyšl C vs. Svitavy A – regionální přebor dospělých ve stolním tenisu • hala TJ Jiskra
St                3. 12.        18.30                           Litomyšl vs. Hlinsko – utkání krajské ligy mužů v ledním hokeji • krytý zimní stadion  
So               6. 12.        13.00                           Vánoční turnaj v mariáši – 3. ročník, registrace od 12.00 • hotel Zlatá Hvězda  

KAM ZA SPORTEM

Litomyšl vs. Roden
O tom, že před lety navázaná spolupráce
s fotbalisty z Rodenu stále trvá, svědčí říj-
nová víkendová návštěva mladých fotbalistů
v Litomyšli. Tentokrát přijeli starší žáci a doros-
tenci, tzn. kluci ve věku 13–17 let včetně trenérů
a vedení oddílu.
Fotbalový oddíl TJ Jiskra Litomyšl jako vždy při-
pravil pro 35 mladých fotbalistů a 15 funkci-
onářů zajímavý program. Po slavnostním
přivítání starostou našeho města p. Michalem
Kortyšem v areálu stadionu následovala náv-
štěva Kart areny, procházka areálem zámku,
zámeckého návrší a Klášterních zahrad, ex-
kurze v litomyšlském pivovaru na Veselce a ve-
černí přátelské setkání obou fotbalových
výborů Litomyšl – Roden na Karlově při sledo-
vání kvalifikačního utkání fotbalistů ČR v Tu-
recku a sobotní výlet do Prahy s holandsky
a anglicky mluvícím průvodcem po staré Praze
a jako bonus návštěva stadionu na Letné či
sportovního areálu na Strahově.

Fotbalisté do Litomyšle přijeli hlavně za spor-
tem. Během neděle sehráli celkem 3 zápasy
s našimi staršími žáky a dorostem. Bonusem
byl potom zápas funkcionářů, kde domácí na-
stupovali s velkým věkovým handicapem –
přesto z hřiště odcházeli s vítězným výsledkem
stejně jako při obou zápasech mládeže.
Při loučení před odjezdem v neděli večer zá-
stupci fotbalového oddílu přijali s radostí po-
zvání k návštěvě Rodenu pro mládežnické
kategorie fotbalistů v roce 2015 či 2016.
Vedení fotbalového oddílu TJ Jiskra Litomyšl
touto cestou ještě jednou děkuje všem, kteří
přispěli finančně či drobnými dárky k příjem-
nému pobytu holandských fotbalistů a vynika-
jící propagaci našeho města: městu Litomyšl,
Europe-clubu, místním firmám HRG, STORY
DESING a LITEX, za poskytnuté služby Domovu
mládeže při SŠZaT, restauraci Karlov, p. Kohá-
kovi z restaurace Na Veselce a provozovatelům
Kart areny. Poděkování patří p. Zvěřinovi, rodi-

Plavecká soutěž měst 2014 přinesla 
Litomyšli 3. místo
Ve středu 1. října proběhla tato celorepubliková
plavecká soutěž pro širokou veřejnost v lito-
myšlském bazénu již po třetí a zdá se, že má
stále více příznivců, a to je moc dobře. V tento
den u nás odplavalo 100 m volným způsobem
na čas 414 účastníků. Nejlepších 250 výkonů
nás posunulo 5903 body na krásné 3. místo
v republice, v kategorii měst do 20 tisíc obyva-
tel, 1. místo obsadil Beroun (6640 bodů, 411
účastníků) a 2. místo Kravaře (6275 bodů, 599
účastníků). Velmi si tohoto výsledku vážíme
a děkujeme všem, kteří přišli soutěž plavecky
podpořit. Velký dík patří MŠ Osík (14 dětí)), MŠ
Benátky (13), MŠ Janov (11), MŠ Čistá (9), MŠ Li-
dická (7) a MŠ Jiráskova (6). Dále soutěžila ZŠ
U Školek (109), ZŠ Zámecká (24), ZŠ Čistá (18),
ZŠ Janov (16), ZŠ Všeználek Němčice (10) a Spe-
ciální ZŠ (6). Z litomyšlských středních škol se
zúčastnila VOŠP a SPgŠ (34) a Trading Centre

(9). Plavecký oddíl Sports Team soutěžil s 20
dětmi. Ostatní veřejnost byla zastoupena 85
plavci a 23 seniory. Poděkování patří též orga-
nizátorům – zaměstnancům městského ba-
zénu, Městským službám Litomyšl s.r.o., firmě
VČE – montáže a.s. za sponzorský dar, Zdra-
votní pojišťovně Ministerstva vnitra za drobné
dárky pro děti. A pár nej na závěr, nejmladším
dětem, které zvládly uplavat 100 m (s pomůc-
kou), byly pouze 4 roky, nejstaršími plavkyněmi
se pro letošek staly paní Magda Novotná (71 let,
čas 2:29 s!) a paní Zdena Folprechtová (71 let,
čas 2:56 s!), nejrychlejším plavcem je 13letý
Lukáš Kurka (ZŠ U Školek) s časem 1:12 s a z do-
spělých pan Jaromír Bulant (58 let) s časem 1:15
s. Děkujeme za úspěšný 3. ročník Plavecké
soutěže měst v Litomyšli a těšíme se opět za
rok první říjnovou středu – 7. října 2015. 

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Chcete si dobře zacvičit se špičkovými lektory
a rozproudit v těle kyslík a adrenalin? V sobotu
29. listopadu od 9.15 hod. se v Městské spor-
tovní hale v Litomyšli koná další ročník LITEX
AEROBIC SHOW. Těšit se můžete na uznávané
a oblíbené lektory: Lea Grančič (SK), Lenka Ve-
línská, Roman Ondrášek, Milan Ondruš (SK),
Lucie Tvrdoňová, Jana Uhlířová, Daniela Česne-
ková (SK) a Zumba Team.
Lea Grančič s Deepwork se v Litomyšli představí
poprvé. Co je Deepwork vysvětluje sama Lea:
„Strašná ,makačka´ Deepwork je cvičenie, ktoré
ma veľmi oslovilo. Je silové, kondičné, nápadité,
dynamické i energické. Dlho som hľadala pohy-
bovú aktivitu, ktorá si zachová dynamiku aero-
biku, ale zároveň nebude taká náročná pre
klientov a hlavne tam nebude moment v podobe
,strašiaka´, ktorým sú kroky a choreografie. De-
epwork je úplne iný. Je to cvičenie, ktoré zvládne
naozaj každý. Myslím, čo sa týka choreografickej
náročnosti.“ V pestrém programu se ale kromě
cvičení můžete těšit také na módní přehlídku,
vystoupení taneční školy ERA a aerobic clubu
HIP HOP z Hradce Králové. -red-, foto Jiří Ježek

Litex Aerobic Show

nám p. Janouška a p. Karala, které jako již tra-
dičně zajistily ubytování a program dospělých
účastníků zájezdu, Ondrovi Coufalovi za tlu-
močnické dovednosti a za bezproblémový prů-
běh návštěvy, který zajistil Lukáš Karal.

Dana Kmošková, TJ Jiskra Litomyšl


