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Zastupitelstvo zvolilo vedení
radnice, radní i členy výborů
Na ustavujícím zastupitelstvu 5. listopadu bylo
zvoleno nové vedení litomyšlské radnice. V tajné
volbě dalo 21 zastupitelů svůj hlas Radomilu Ka-
šparovi a ten se tak stal starostou Litomyšle.
S počtem 19 hlasů byl místostarostou zvolen Mi-
chal Kortyš. Zastupitelé zároveň zvolili nové
radní. V sedmičlenné radě města kromě starosty
a místostarosty, kteří jsou radními z titulu svých
funkcí, zasednou Josef Štefl (KDU-ČSL), Josef Ja-
neček (ODS), Petra Benešová (Generace 89
SNK), Renata Rothscheinová (SNK FOL) a Josef
Černý (Nestraníci). Zastupitelé rovněž odhlaso-
vali zřízení kontrolního a finančního výboru,
včetně jejich složení, jmenovali nové oddávající
a souhlasili se vznikem osadních výborů.

Vzájemný respekt
Volba vedení města i radních byla tajná. První
návrh zastupitele Radka Pulkrábka (Patriot
SNK), aby na volbu dohlížel také zástupce opo-
zice, byl zamítnut. Napodruhé již byl úspěšný
a tak při volbě členů rady města asistoval Martin
Klejch (Partiot SNK). Starostou se stal Radomil
Kašpar, místostarostou Michal Kortyš. „Když
jsme po volbách vyjednávali, všechny politické
strany a uskupení deklarovaly připravenost po-
zitivně spolupracovat. My jsme to akceptovali a
to se podle mého soudu také odrazilo ve volbě
starosty a místostarosty, která dala vedení rad-
nice velmi silný mandát,” prohlásil zvolený sta-
rosta Radomil Kašpar.                          strana 2 >

Šťastné a veselé 
přeje Lilie
Milí čtenáři, milí přispěvatelé a inzerenti,
rádi bychom vám poděkovali za přízeň,
kterou jste Lilii věnovali i v letošním roce.
Věříme, že za těch 12 měsíců zpravodaj na
svých stránkách přinesl informace,
z nichž jste si vždy dokázali vybrat to své.
Budeme se snažit, aby i nadále byla Lilie
médiem, po kterém rádi sáhnete, a bu-
dete z něj čerpat informace a s chutí si jej
přečtete. 
V čase adventním vám přejeme, abyste
nepodléhali shonu a šílenství z blížícího
se Štědrého dne a užívali si tuto dobu se
svými blízkými a přáteli a třeba i s Lilií.
Přejeme vám dny provoněné cukrovím,
jehličím, atmosféru plnou pohody, klidu
a lásky. Do nového roku mnoho úspěchů,
splněných přání, spokojenosti, osobních
i pracovních úspěchů a samozřejmě ve
zdraví prožitých 365 dní. 
Nechť zvony zvoní a srdce plesají, nechť
svíce hoří a číše cinkají. Ať je šťastný
každý váš krok, přejeme krásné Vánoce
a úspěšný nový rok!

Michaela Severová, Jana Bisová,
Ivana Pulgretová a Jiří Mělnický

Zpravodaj města Litomyšle 12
4. prosince 2014
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Kotelna žije kulturou již dlouhých 20 let

Vraťme se však ještě o několik let dál do historie.
Koncerty a poslechové večery se začaly v Lito-
myšli konat již v roce 1990. Pořádala je skupina
Art Music Club například v restauraci Zelený
věnec, v Lidovém domě nebo U Černého orla.
S nápadem nabídnout lidem i nějakou jinou mu-
ziku než Karla Gotta přišla skupina hudebních
posluchačů v čele s Jendou Rychtaříkem a Bo-
houšem Limberským. Jmenované sály však ne-
byly pro rockovou muziku vhodné. Špatná
akustika, elektroinstalace, nevhodné umístění
v bytové zástavbě apod. Koncem roku 1992 bylo
na Ministerstvu vnitra zaregistrováno sdružení

RC Kotelna. Cílem bylo organizovat poslechy ži-
vých kapel, pořádat hudební festivaly, zájezdy
na koncerty a také jednat s městem o možnosti
získání vhodných prostor pro vybudování klubu.
„V létě 1993 se před námi otvírají velká ocelová
vrata a starosta Miroslav Brýdl nám nabízí jmé-
nem města prostor bývalé uhelné kotelny na
ulici Kpt. Jaroše,” říká první provozovatel klubu
František Doležal a pokračuje: „Tento prostor byl
jedním z našich již dříve vytipovaných. Ani chvíli
jsme neváhali a nabídku přijali.” Prostor je výji-
mečný svými rozměry 12 x 18 metrů, ale také
svojí výškou 6 metrů. „Většina klubů, které jsme

začali v přípravné fázi navštěvovat, byla umís-
těna v různých sklepech a bunkrech. To nejenže
nevytvářelo zrovna příjemný pocit, ale jejich lo-
kace s sebou nesla i problémy s akustikou
a vzduchotechnikou,” vzpomíná Doležal a do-
dává: „Naopak hrozivě působily tzv. kluby v bý-
valých kulturních domech.”               strana 5 >

V letošním roce si připomínáme již neuvěřitelné dvacáté narozeniny Music Clubu Kotelna.
Z bývalé Kotelny vznikl klub, který ročně navštěvuje velké množství lidí nejen z Litomyšle, ale
i z dalekého okolí. Litomyšlská radnice hrála při jeho vzniku nezastupitelnou roli.   
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otevřená radnice

Kde jsou v Litomyšli parkoviště 
s časově omezeným stáním? 

Pozvánka na 
zastupitelstvo
Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva
města Litomyšle, které se koná v úterý 9. pro-
since 2014 od 16.00 hodin v sále Zámeckého pi-
vovaru v Litomyšli. Na programu bude  např.
programové prohlášení zastupitelstva města na
období 2014-2018, majetkoprávní záležitosti,
změny rozpočtu města na rok 2014 a zřízení
osadních výborů. 
Návrhy na usnesení najdete od 2. 12. 2014 na
www.litomysl.cz.

Zatímco na začátku roku 2014 měla Litomyšl ča-
sově omezené stání pro automobily pouze na
Vodních valech, u radnice a polikliniky, postupně
se k nim přidávala další. Parkovací kotouče mu-
seli řidiči začít nastavovat také ve spodní části
Jiráskovy ulice před budovou České pošty, u Al-
berta a Billy. U Penny zřídil časově omezené
stání vlastník parkoviště a objektu supermar-
ketu. Nyní, na sklonku roku, je nově časově ome-
zeno také pět parkovacích míst
u zdravotnického zařízení vedle Music Clubu Ko-
telna. „U Music Clubu Kotelna bylo zřízeno ča-
sově omezené stání na začátku listopadu pro
pět stání na základě žádosti zdravotnického za-
řízení v této lokalitě,” upřesnil vedoucí Odboru
místního a silničního hospodářství Městského
úřadu Litomyšl Pavel Jiráň a dodal: „V ulici Vodní
valy se od ledna 2015 změní systém časově
omezeného stání na zpoplatněné stání.” 

Časově omezené stání dovoluje řidičům parko-
vat ve vybraných lokalitách zdarma, ovšem
pouze po vyhrazenou dobu. Ta je podle jednot-
livých míst buď hodinová, nebo dvouhodinová.
Na těchto parkovacích místech musí řidič ne-
chat viditelně ve vozidle parkovací kotouč (lze

si jej zdarma vyzvednou třeba v informačním
centru nebo na městském úřadě) a nastavit na
něm čas příjezdu. Od této chvíle mu začíná
běžet doba, po kterou na daném místě může
parkovat. „Účelem zřizování těchto časově
omezených stání je zamezení trvalému odsta-
vování vozidel, která potom snižují počet par-
kovacích míst použitelných pro klienty institucí
a zákazníky marketů,” vysvětlil pracovník rad-
nice. Podle jeho slov se v současné době o dal-
ším rozšiřování těchto lokalit neuvažuje. 
Připomeňme ještě, že v některých lokalitách se
časově omezené stání nevztahuje na všechna
parkovací místa. Je třeba sledovat dopravní
značení, na němž jsou také uvedeny dny
a denní doba, kdy omezení platí. Obvykle to
bývá v dny pracovní od 8.00 do 17.00 hod. 

-bj-

Opravy na I/35 
odloženy
Avizované opravy mostu na průtahu I/35 na pří-
jezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta byly z ka-
pacitních důvodů dodavatele přeloženy na příští
rok. Termín provedení opravy a dopravních ome-
zení bude příští rok včas zveřejněn. 

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

Na radnici na Silvestra
jen do oběda
Ve středu 31. 12. 2014 bude mít Městský úřad Li-
tomyšl otevřeno pro veřejnost do 12.00 hod. 

Zastupitelstvo zvolilo vedení
radnice, radní i členy výborů
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Z hlasování zastupitelů tedy bylo patrné, že se
nevyhraňují na koalici a opozici, přesto Radek
Pulkrábek žádal vysvětlení ke koaliční smlouvě.
„Probíhala koaliční jednání, koalice se nám utvo-
řila a najednou se dozvídáme, že snad koaliční
smlouva není podepsaná. Bylo by férové říct,
která parta bude městu vládnout a která parta
tady bude od toho, aby dohlížela, jak se bude
vládnout,“ prohlásil Radek Pulkrábek. „Ne-
chceme se vyčleňovat jako koalice a opozice.
Chceme spolupracovat se všemi subjekty ve
prospěch Litomyšlanů. Domluvili jsme se na
vzájemném respektu, férovosti a komunikaci,"
reagoval Radomil Kašpar. „S panem starostou
a samozřejmě i s vámi se budeme snažit posou-
vat město dál," řekl zastupitelům místostarosta
Michal Kortyš. Koaliční smlouva tedy podepsána
nebude.

Rada města je sedmičlenná
Oproti minulému volebnímu období nedošlo ke
změně v počtu členů rady města.  Zastupitelé
volili pět radních, protože starosta a místosta-
rosta se členy rady stali automaticky. Kandi-
dátů bylo ovšem nominováno šest. „Myslíme si,
že pokud vítěz a druhý v pořadí obsadí funkci
starosty a místostarosty, a subjekt, který byl na
té pomyslné cílové pásce třetí, by měl mít své
zastoupení v radě města. V rámci povolebních
jednání jsme přistoupili na nabídku jednoho

místa v radě, aby následně všechny naše ná-
vrhy byly odmítnuty. Chceme zopakovat na-
bídku užší spolupráce a navrhujeme do rady
města Danu Kmoškovou, která dostala od vo-
ličů silný mandát,“ reagoval Marek Novohrad-
ský (ČSSD). Dana Kmošková nakonec úspěšná
nebyla a zůstalo tak u předem dohodnutého
schématu: 2x KDU-ČSL, 2x ODS, 1x SNK Gene-
race 89, 1x SNK FOL a 1x Nestraníci. „Po štvavé,
hnusné a nenávistné předvolební kampani a po
intrikánských jednáních po volbách je to pro mě
osobně velikánské zklamání. Zklamání z lidí,
které jsem považovala za své dobré známé
a snad i za kamarády,“ uvedla následně ve
svém emotivním vystoupení Dana Kmošková
(ČSSD).

Zastupitelé odhlasovali složení kontrolního
a finančního výboru
Dalším bodem jednání ustavujícího zastupitel-
stva byl vznik kontrolního a finančního výboru
včetně volby členů. V prvním jmenovaném tak
zasednou: Lubomír Sršeň (předseda, nominace
ČSSD), Jiří Coufal (nominace Nestraníci), Martin
Klejch (nominace Partiot SNK), Jan Koukol (no-
minace ODS), Jiří Lammel (nominace TOP 09),
Karel Štarman (nominace SNK FOL), Marek
Urban (nominace SNK Generace 89), Miloš Vacek
(nominace KDU-ČSL) a Miroslav Vacek (nomi-
nace KSČM). Do finančního výboru pak byli zvo-
leni: Vítězslav Hanzl (předseda, nominace
KSČM), Miroslav Bárta (nominace ODS), Pavlína
Jiříčková (nominace SNK Generace 89), Petr
Kovář (nominace KDU-ČSL), Josef Osecký (nomi-
nace SNK FOL), Robert Pikna (nominace TOP
09), Zdenka Poulová (nominace ČSSD), Markéta
Prokešová (nominace Nestraníci) a Radek Pul-
krábek (nominace Patriot SNK). Zastupitelé zá-
roveň souhlasili se vznikem osadních výborů
Nedošína, Pazuchy, Suché, Kornic, Pohodlí
a Nové Vsi. Jejich složení a volbu předsedů
budou projednávat na svém prosincovém zase-
dání. Známa jsou však jména osob, před kterými
bude možné složit manželský slib. Oddávajícími
se stali: Petra Benešová, Dana Kmošková, Voj-
těch Stříteský a Josef Štefl.
V současné době se připravuje programové pro-
hlášení nového zastupitelstva. Má být průnikem
volebních programů všech politických subjektů,
které byly vyzvány, aby přispěly svými priori-
tami. Tento dokument bude předložen na pro-
sincovém zasedání zastupitelstva.

Jana Bisová, foto Pavel Vopálka

Z rady města
 RaM bere na vědomí platnost nařízení města

Litomyšle č. 02/2014, kterým se vydává tržní
řád, včetně jeho příloh č. 1 a č. 2 a návrhy pravi-
del  pro provozování:
- předsunutých prodejních míst na pozemcích
ve vlastnictví Města Litomyšl mimo podloubí,
- tržních míst na pozemcích ve vlastnictví Města
Litomyšl mimo podloubí,
- tržního místa v podloubí domu čp. 61 (před slu-
žebnou MP Litomyšl).

 RaM souhlasí s instalací výtvarné realizace
Otevřeného hrobu od V. Ciglera a M. Motyčky
v kryptě Piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže.
Dílo bude zapůjčeno sponzorem na dohodnuté
období (min. 1 rok).

 RaM souhlasí se zveřejněním záměru pro-
nájmu sportovní haly pro tenis, squash a bow-
ling, sportovního areálu Líbánky (4 volejbalové
dvorce vč. vybavení, oplocení, tribuna a domky
na nářadí, 6 tenisových kurtů vč. tribuny, oplo-
cení, dvou domků na nářadí a antuku včetně vy-
bavení, 2 cvičné asfaltové dvorce) a nafukovací
tenisové haly a dále movité vybavení sportovišť
za účelem provozování tělovýchovné a spor-
tovní činnosti a provozování služeb spojených
s hlavní činností.             Více na www.litomysl.cz
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Krajský soud dal zelenou výstavbě
rychlostní silnici R35
Krajský soud v Hradci Králové dal zelenou vý-
stavbě silnice R35 a to tím, že potvrdil zásady
územního rozvoje Pardubického kraje v části vy-
mezení koridoru rychlostní silnice R35 a zamítl
návrhy obcí Sedliště a Bohuňovice u Litomyšle.
Ty se domáhaly jejich zrušení. Hejtman Pardu-
bického kraje Martin Netolický řekl, že teď záleží
na státu, jak rychle výstavbu připraví: „Trasa je
stabilní v úseku Opatovice nad Labem až po Li-
tomyšl. Jak realizace, tak majetkoprávní vztahy
jsou na státě, který musí provést veškeré úkony,
čili my jako Pardubický kraj jsme připraveni

a stavba se z našeho pohledu může realizovat
už nyní od Opatovic směrem na východ.”
Krajský soud zamítl návrh uvedených navrhova-
telů již předchozím rozsudkem ze dne 17. října
2012. Tento rozsudek na základě kasační stíž-
nosti navrhovatelů Nejvyšší správní soud 20.
března 2014 zrušil a vrátil krajskému soudu
k novému rozhodnutí. Nový rozsudek 2. října
2014 návrh navrhovatelů opět zamítá s podrob-
nějším odůvodněním veřejných subjektivních
práv dotčených obcí.

-red-

Hasiči si vyzkoušeli zásah 
v piaristickém kostele
Na zámeckém návrší hořelo. Hasiči ve čtvrtek 6.
listopadu vyjížděli k požáru varhan v piaristic-
kém kostele Nalezení sv. Kříže. Naštěstí šlo
pouze o cvičení, kterého se zúčastnily jednotky
profesionálních hasičů z Litomyšle a Svitav
a dále dobrovolné jednotky z Litomyšle, Dolního
Újezdu a Čisté. 
Požární poplach se spustil přes elektrickou po-
žární signalizaci, aby se vyzkoušel systém
a všechna jeho zařízení. Podle slov velitele zá-

sahu byl simulován požár varhan, které se
v současné době v kostele instalují. „Hlavním
úkolem cvičení byla možnost evakuace osob
z vyhlídkové terasy mezi věžemi v pátém nad-
zemním podlaží pomocí výškové techniky
a možnosti provedení zásahu uvnitř kostela a po
točivém schodišti až po hořící varhany,” vysvět-
lila tisková mluvčí hasičů Vendula Horáková
a dodala: „Hasiči si vyzkoušeli i jaké mají mož-
nosti při zásahu – jak ochrání trámoví nad hlavní
lodí kostela i jakou cestu zvolí k hašení v pod-
kroví.” 
Cvičení se uskutečnilo ve spolupráci s příspěv-
kovou organizací Zámecké návrší a městskou
policií.                              -red-, foto archiv ZN p.o.

Projekt Obědy 
do škol pomáhá 
i v Litomyšli
Litomyšl se zapojila do projektu Obědy pro děti,
který má za cíl pomoci školákům, jejichž rodiče
si nemohou dovolit platit jim obědy ve školních
jídelnách. Díky projektu tak bude ve školním roce
2014/2015 podpořeno 24 dětí z litomyšlských
základních škol. 
Mnozí si možná ani neuvědomují, že v jejich okolí
žijí lidé, kteří musí denně řešit svoji tíživou fi-
nanční situaci. Ta dopadá i na jejich děti třeba
tak, že si nemohou zajít na oběd do školní jí-
delny.  „Cílem projektu je pomoci dětem, které
se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich ro-
diče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve škol-
ních jídelnách. Pro tyto děti mohou být obědy ve
školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným tep-
lým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit,”
upřesňuje Jana Skopová, manažerka charitativ-
ních projektů manželů Tykačových. Pomoc je
poskytována prostřednictvím základních škol na
základě darovací smlouvy tak, aby se obědy do-
staly opravdu k dětem a pomoc nemohla být
zneužita. „Je tedy nutná úzká a aktivní spolu-
práce se základními školami. Ředitelé škol, za
spolupráce pedagogů, vytipovávají potřebné
děti dle své dlouholeté pedagogické praxe.
S každou základní školou je řešena žádost indi-
viduálně. Děti mají uhrazeny obědy až do konce
školního roku,” vysvětluje Jana Skopová.
Podporu projektu mají i děti z litomyšlských škol.
„Obecně se považuje Litomyšl za bohaté město,
ale žijí tady lidé, u kterých to tak není. Díky tomu,
že jsme byli úspěšní v projektu Obědy pro děti,
tak školy získají příspěvek na stravování těchto
dětí,” potvrzuje starosta Litomyšle Radomil Ka-
špar. „Naše děti mají hrazeny obědy od listo-
padu do konce školního roku 2014/2015. Celkem
pro základní školy v Litomyšli bude přijato
zhruba 80 tisíc korun pro 24 dětí,” doplňuje ve-
doucí Odboru školství a sociální péče Městského
úřadu Litomyšl Milada Nádvorníková. 
Projekt Obědy pro děti byl zahájen Ivanou Tykač,
ředitelkou Women for Women, o.p.s., vloni v září,
a to po odvysílání reportáže v pořadu České te-
levize 168 hodin o hladovějících dětech. Je celo-
republikový a může se do něj přihlásit jakákoli
základní škola. Projekt Obědy pro děti ke konci
října 2014 pomohl již sedmi stovkám dětí, v Par-
dubickém kraji bylo k tomu datu uzavřeno 32
smluv se školami, které žádaly o pomoc. Po-
drobnější informace najdete na www.obedypro-
deti.cz.                                                                -bj-

Uzávěrka lednové Lilie
Uzávěrka všech podkladů pro lednové vydání
Zpravodaje města Litomyšle Lilie je 18. prosince.
Příspěvky a inzeráty, které budou redakci doru-
čeny po tomto datu, nebudou zveřejněny. 
Děkujeme za pochopení.                  redakce Lilie 

Užijte si klidu a míru Vánoc
a po celý příští rok hodně štěstí
„Je čas mlčet i čas mluvit,” čtu v jedné knize
a napadá mě, jaké smysluplné slovo bych
měl jako nový starosta říct – a co víc: v ad-
ventu! Představuji si, že už u vás voní cu-
kroví, nákupy dárků provětrávají vaše
peněženky a předvánoční úklid nabývá na in-
tenzitě. Co říct do této atmosféry? Snad poz-
ději, s vánočními svátky za námi a Silvestrem
před námi, kdy člověk má konečně čas se
v klidu zastavit a zrekapitulovat, co nového
se za uplynulý rok událo… 
Ostatně změny posledních měsíců máme
ještě v paměti. S volbami do zastupitelstva
přišly nové tváře a s novým uskupením nové
zkušenosti, nové pohledy a nová řešení. Ne
starosti, odpovědnosti a úkoly. Jak udělat
maximum v co nejkratším čase a nejlepší
kvalitě - to není nové. O to víc kvituji, že na
úspěšné zvládnutí své role – vedení města -
nejsem sám. 
Stejně tak jsem rád, že město, které nyní pře-
bírám do správy, je město živé, v rozkvětu.
Chci využít této jeho síly a vytvořit platformu
vzájemné spolupráce a otevřené komuni-
kace. To je jeden z mých aktuálních cílů.
Druhý: jsem si vědom, že ve směru velkých
projektů, jímž jsme se ubírali v minulých le-
tech (např. zámecké návrší atd.), už nebude

možné v následujícím čase pokračovat.
Všechno má svůj čas, a i město má své limity.
Náš úkol bude nyní tyto projekty stabilizovat
a o tyto „nové památky”, stejně jako
o mnohé další, se náležitě postarat. Tak aby-
chom je mohli po letech zase v pořádku pře-
dat dál. Není to málo. Jako je čas budovat, je
čas i opatrovat… 
Přeji vám, ať ten čas vám daný dobře využi-
jete, ať si užijete klidu a míru Vánoc i bouřli-
vého veselí na Silvestra a po celý nový rok
2015 hodně štěstí!
Srdečně Váš nový starosta Radomil Kašpar

Vážená TOP 09, vážení čtenáři,
přijměte omluvu za chybně uvedenou informaci
na titulní straně listopadové Lilie, kde grafik ne-
dopatřením udělal chybu v grafu volebních vý-
sledků. TOP 09 získala 10,46 % hlasů, a tak má
být před FOL SNK s 9,91 % hlasů. 
Jménem grafika i redakce Lilie se ještě jednou
omlouváme. redakce Lilie

Omluva
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Prostor pro názory volebních subjektů
v Zastupitelstvu města Litomyšl 2014–2018

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

Vážení spoluobčané,
rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste vy-
užili svého práva a přišli k podzimním komunál-
ním volbám. Velice si vážíme podpory, kterou ve
volbách získali kandidáti sociální demokracie.
Celkově třetí místo z devíti kandidujících sub-
jektů a tři mandáty v zastupitelstvu města pro
nás znamenají zavazující a zároveň motivující
výsledek do budoucna. Povolební jednání ve-

dená s cílem zachovat současný stav bez ohledu
na výsledek voleb vyústila v dohodu o vytvoření
staronové koalice bez účasti sociální demokra-
cie. V následujících čtyřech letech proto budeme
nadále důsledně plnit úlohu konstruktivní opo-
zice, přičemž jsme připraveni poskytnout vedení
města všestrannou podporu všude tam, kde to
bude v zájmu města, přidružených obcí a všech
našich spoluobčanů. 

Přejeme vám klidný adventní čas, příjemné pro-
žití vánočních svátků a úspěšný vstup do no-
vého roku 2015. 

Za tým kandidátů sociální demokracie
Dana Kmošková, Marek Novohradský, 

Lubomír Sršeň 
členové zastupitelstva města za ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

Městská média a úředníci to novým radním
zbytečně kazí. Na prvním jednání nově zvole-
ného zastupitelstva se volil starosta, místosta-
rosta a radní. Volba byla tajná, to znamená, že
se volilo anonymně a hlasy se počítaly neve-
řejně. Musím zdůraznit, že jediným momentem
záruky regulérnosti volby je pouze sčítání hlasů.
Na tuto tajnou volbu dohlížela volební komise,
jejíž složení navrhla vládnoucí koalice, avšak tak
nešťastně, že v jejím obsazení chyběl člen opo-
zice. Navrhnul jsem vyměnit jednoho člena ko-
mise za zastupitele z opozice. Jako prvního jsem
navrhnul člena TOP 09, který to k mému překva-
pení odmítl (pravděpodobně to byla jenom ne-
uvážená reakce nováčka v zastupitelstvu).
Druhou osobou, kterou jsem navrhnul, byl
Mgr. Martin Klejch, kolega z Patriot SNK.
K mému opětovnému překvapení byla hlasová-
ním zastupitelstva jeho účast ve volební komisi
zamítnuta, a tak proběhla volba starosty
a místostarosty tajně a bez kontroly opozice.
Před volbou radních jsem znovu vystoupil

a ještě jednou podrobněji vysvětlil svůj požada-
vek na zvolení člena opozice do volební komise.
Uvedl jsem, že je především v zájmu koalice, aby
byla volba transparentní a nezpochybnitelná.
Poté jsem zažil něco, co se v minulém voleb-
ním období nikdy nestalo. Nový starosta Ra-
domil Kašpar uznal oprávněnost a smysluplnost
mého požadavku a sám navrhnul Mgr. Martina
Klejcha jako dalšího člena volební komise. Za-
stupitelstvo tento návrh přijalo, a tak už byl
u volby radních zástupce opozice, který byl ga-
rantem regulérnosti této volby. Velice si vážím
toho, že členové vládnoucí koalice uznali svoji
chybu a napravili ji, neboť,  jak se říká , „největší
chybou je chybu nenapravit”. Nyní se mohu
vrátit k titulku svého příspěvku a vysvětlit
ho. Městská média to radním kazí (Lilie v článku
na Facebooku  a CMS TV pana Horáka v místním
televizním vysílání), protože o této skutečnosti
ve svých reportážích z jednání zastupitelstva
neinformovala. Také do zápisu z jednání ZaM se
málem nedostala. Jak je vidět, stále dělá prob-

lém napsat, že měli Patrioti dobrý nápad. Stejně
tak se v příspěvcích městských médií neobjevilo,
že jsem novému starostovi poděkoval za jeho
vstřícnost k požadavkům Patriotů. 1. Za zajištění
proškolení zastupitelů ze základů legislativy
a jednacího řádu. 2. Za to, jak to vtipně uvedl
jeden člen TOP 09 - „že byl zastupitelům zvýšen
příspěvek na limonádu”. On to tedy rozhodně
není příspěvek na limonádu, ale 600,-Kč hru-
bého (měsíčně) jako odměna za práci zastupi-
tele, která ani není v plné výši (na rozdíl od
odměny pro radní). Pro správný výkon mandátu
zastupitele a radního jsou nutná školení, konzul-
tace a s tím spojené náklady na cestovné.
O času, který tomu všichni věnují, se nebudu ani
rozepisovat, je samozřejmostí, že s tímto všichni
kandidující počítali. Přeji si, aby i přes některé
rozdílné názory, vydržela celému zastupitelstvu
vstřícnost, se kterou jsme volební období zahá-
jili. Všem občanům přeji šťastné a veselé prožití
vánočních svátků. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

SNK Patriot

Volby do obecního zastupitelstva jsou za námi
a minulostí se pomalu stává i rok 2014. Před
námi je nový rok. Rok 2015. Jaký bude? Nevím,
zdali bude lepší, nebo horší než ten minulý, vím
jen, že bude především takový, jaký si ho udě-
láme sami. Jsou věci, které neovlivníme, ale
něco ovlivnit můžeme. Každý z nás může
mnoho změnit nebo napravit. Nejdůležitější ze
všeho jsou mezilidské vztahy. 
Než bude Nový rok, budou Vánoce. Ať je vní-

máme jako křesťanské svátky nebo jako svátky
volna a klidu, popřejme si jejich příjemné a klidné
prožití, jako dobu, kdy se máme mít vzájemně
rádi, být k sobě více tolerantní a nezapomínat
na naše blízké.
Nedávno jsme si připomněli 25 let od sametové
revoluce. Žijeme v demokraciích, žijeme si dobře
a jsme svobodní. Válečné konflikty, umírání bez-
branných a další utrpení lidí se jakoby nás ne-
týká, jsou daleko a nám nic z toho nehrozí.

Bohužel to tak není. Na začátku všech konfliktů
je netolerantnost mezi lidmi nebo naopak pří-
lišná tolerance vůči extrémnímu jednání.
Zkusme alespoň v našem malém městě být vůči
sobě více vstřícní, více se bavit o problémech,
které nám vadí, a podpořit ty, kteří se snaží věci
změnit. Každý z vás může svým zájmem přispět
k tomu, aby se nám tu žilo lépe.

Za hnutí Nestraníci Josef Černý

Nestraníci

Rozklikávací rozpočet v Litomyšli? 
V západním světě probíhá posledních několik
desítek let trend otevírání radnic občanům a zá-
roveň aktivní zapojování občanů do života obce.
To je také cíl Generace 89 už od našeho vzniku
v roce 2010. Nyní bychom rádi představili jeden
nástroj v tomto duchu, který bychom v Litomyšli
rádi zavedli. 
Slyšeli jste už někdy o rozklikávacím rozpočtu?
Jedná se o rozpočet města zveřejněný na webu
v takové formě, že je možné postupně rozklin-

kávat jednotlivé položky do větších a větších de-
tailů. Je to podobné, jako když pracujete se slož-
kami v systému Windows. Kromě toho, že
zpravidla zobrazuje schválený rozpočet a jeho
případné úpravy během roku, automaticky zá-
roveň čerpá informace z účetního systému
města. To znamená, že můžete sledovat i prů-
běžné plnění položek rozpočtu.  Cílem toho ce-
lého je co nejvíce usnadnit porozumění
struktuře obecního rozpočtu i neodborníkům.
Podobný rozpočet Nového Města na Moravě stál

cca 70 tis. - http://rozpocet.nmnm.cz/. Stejným
způsobem zveřejňují svůj rozpočet také další ve-
řejné úřady: Praha hl. m., Liberecký kraj, kraj Vy-
sočina, Olomouc, Opava, Zlín, Chomutov, Žďár
nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Praha 4, Bosko-
vice nebo třeba nedaleká obec Javorník. Co si
o tom myslíte? Stálo by to za to?  Pište na
info@generace89.cz

Jeník Pikna, Generace 89

Generace 89 SNK

Vážení Litomyšlané,
chtěli bychom vám touto cestou popřát do no-
vého roku 2015 hodně zdraví, štěstí, pohody
a splnění všech předsevzetí, která si tak často
dáváme na začátku roku. Štědrovečerní stůl ať je

pro vás příležitostí k setkání se svými nejbližšími,
příležitostí říci si vše, na co nezbyl po celý rok čas,
vzpomenout na ty, kteří už nejsou mezi námi,
a potěšit se navzájem dárkem jako symbolem, že
si obdarovaného vážíme a máme jej rádi.

Přejeme vám klidné svátky a pohodový rok
2015!

Michal Kortyš a všichni členové 
Občanské demokratické strany Litomyšl

Občanská demokratická strana
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strana 1 >
„Většina klubů, které jsme začali v přípravné fázi
navštěvovat, byla umístěna v různých sklepech
a bunkrech. To nejenže nevytvářelo zrovna pří-
jemný pocit, ale jejich lokace s sebou nesla i prob-
lémy s akustikou a vzduchotechnikou,” vzpomíná
Doležal a dodává: „Naopak hrozivě působily tzv.
kluby v bývalých kulturních domech.”
Hned na začátku bylo dohodnuto, že si prostory
ponechají průmyslový vzhled. Původní hala, ve
které stály kotle, byla využita pro koncertní sál
s pódiem, prostorem pro zvukového a osvětlo-
vacího technika a prostorem pro bar. Venkovní
přístavbou pak vznikla šatna pro účinkující
a personál, sklady, kancelář a toalety. Přesto, že
se klub budoval s omezeným rozpočtem, vznikl
sál s příjemným zvukem, který dodnes oceňuje
nejeden interpret. Interiér i část vnější omítky
ozdobili svými uměleckými výtvory několikrát
studenti zdejší školy restaurování. Dnes je zdobí
fotografie z koncertů, které zde proběhly. První
veřejné vystoupení se konalo 19. září 1994. Vy-
stoupila zde legenda domácí hudební scény,
pražská kapela Hudba Praha (dříve Jasná páka).
„Vstupné bylo trochu zvláštní. Jelikož se rekon-
strukce nezabývala mobiliářem, mohl návštěv-

ník za koncert zaplatit nebo darovat klubu židli,”
vzpomíná Milan Bartoš a přiznává: „Mnoho židlí
se muselo vrátit, protože byly po cestě do klubu
„vypůjčeny” z různých restaurací a zahrádek.
I tak však vznikla zajímavá sbírka.”
Klub byl zpočátku provozován na zcela amatér-
ské bázi. S městem byla sepsána smlouva o pro-
vozování klubu. Sdružení RC Kotelna zastoupeno
Františkem Doležalem zajišťovalo provoz klubu,
tj. kulturní akce, občerstvení pro návštěvníky
i účinkující a technický chod objektu. Město v prv-
ním roce hradilo energie a rozdíl ztráty na pořá-
dání kulturních akcí, v dalších letech hradil
náklady již provozovatel klubu a příspěvek ze
strany města se postupně snižoval. Dnešní pří-
spěvek ze strany města se pohybuje kolem 4 – 5
% ročních celkových nákladů. Od roku 1996 do
roku 2012 se o klub staral již dříve spolupracující
Milan Bartoš, od polovinyroku 2012 opět občan-
ské sdružení. Klub se brzy stal velice oblíbeným
v širokém okolí i mezi hudebníky. 
„Ročně se v klubu koná více než 150 akcí, z toho
na šest desítek živých vystoupení kapel nejrůz-
nějších žánrů,” vyjmenovává Milan Bartoš
a dodává: „Velmi oblíbené byly i soutěže ama-
térských kapel, do kterých se hlásily kapely

nejen z regionu, ale i například z Olomouce,
Prahy nebo Hradce Králové.” V klubu se nekonají
pouze koncerty a různé hudební akce, ale pro-
story klubu slouží i jako multifunkční sál. O tom
svědčí například amatérská divadelní předsta-
vení nebo přehlídky animovaných i jiných filmů.
Klub využívají také studenti středních škol při
pořádání svých akcí. MC Kotelna se podílí
také na pořádání nejrůznějších charitativních i ji-
ných městských akcí.         Michaela Severová, 

tisková mluvčí města Litomyšl, 
foto Martin Pelikán a Václav Mach

Kotelna žije kulturou již dlouhých 20 let

Odborný dohled nad východem slunce aneb 
odpuštění tématem filmu i následné debaty
V pondělí 17. listopadu si lidé na řadě míst České
republiky různými způsoby připomínali 25. výročí
od událostí listopadu 1989. V Litomyšli se napří-
klad v kině Sokol promítal snímek režiséra Pavla
Göbla Odborný dohled nad východem slunce.
Tento film o pomstě, která se nakonec změní
v odpuštění, otevřel následnou debatu o same-
tové revoluci i o tom, zda odpouštět, či nikoli. De-
baty se zúčastnili Petr Kučera, zakladatel
Občanského fóra a jedna z nejzásadnějších po-
stav sametové revoluce, Lukáš Gavlovský
a Roman Švejda, autoři voskového Srdce pro Vác-
lava Havla, Jiří Kopřiva, předseda litomyšlské po-
bočky Konfederace politických vězňů ČR, a Pavel
Göbl, režisér filmu. Moderování se ujal Daniel
Kvasnička, kazatel Církve bratrské v Litomyšli.
Zápletka filmu přivádí na předměstí severoče-
ského města tři bývalé vězně, které v minulosti
terorizoval stejný estébák. Shodou okolností má
právě tento člověk nyní ve stejném městě hos-
podu – a protože pomsta se nejlépe podává za
studena, rozhodnou se vzít tři kamarádi spravedl-
nost do svých rukou. Velmi záhy ale zjistí, že pro
to nemají vlohy – ne že by snad uměli tak dobře
odpouštět, ale jsou zkrátka jaksi… už trochu líní.
„Někteří mladší lidé, kteří si ,komanče´ nepama-
tují, nám říkali: ,To je blbé, že mu tam řekne, ať
jde do prdele.´ Něco jiného je ale odpustit a něco
jiného se kamarádit,” prohlásil režisér Pavel
Göble. Jiří Kopřiva, který byl odsouzen v mon-
strprocesu proti rektoru Stříteskému za vele-
zradu na dva roky, se domnívá, že odpustit
podobným lidem lze. „Odpustit je možné. Z naší
strany politických vězňů zní, že odpustit je nutné.
Ne dožívat v nenávisti. Odpustit, ale nezapome-
nout,” reagoval Jiří Kopřiva. Mohou však odpustit
ti, kteří dobu komunismu nezažili? Informace zí-
skávají zprostředkovaně a mnohdy netuší, co se
před rokem 1989 v Československu dělo. Podle
Jeníka Pikny je pro mladší generaci jednodušší.
„Pro pana Kopřivu je asi těžké odpustit. Pro mě
to tak těžké není. Mojí generaci je to vlastně
jedno, jestli byl pan Babiš estébákem. Víc ji za-
jímá, co dělá dnes,” řekl šestadvacetiletý Pikna.
Odpouštět tedy ano, ale nezapomínat. Petr Ku-
čera by například přeformuloval větu, která v po-
slední době často zaznívá. Nemůžeme se prý
ptát, zda jsme se vyrovnali s listopadem 89, ale
zda se s ním vyrovnáváme. „Je to proces, který

bude pokračovat. Ono není třeba říkat historky
z natáčení – byli jsme tam a tam, ale zamyslet
se nad tím hlouběji. Na začátku bylo heslo: Ne-
jsme jako oni. To bylo východisko. Chtěli jsme
slušnost,” prohlásil Kučera, který zároveň hovořil
o tom, proč se po listopadu 89 nezakázala ko-
munistická strana. „Byla jistá pravděpodobnost,
že se komunisté transformují. Neudělali to, jako
třeba v sousedních státech. Chtěli jsme budovat
jiný svět, demokratický právní stát. Zdálo se
nám, že ho budovat nemůžeme, když budeme
ostrakizovat velkou část lidí,” uvedl Petr Kučera. 
O závěr debaty se postaral Jiří Kopřiva, který vy-
jádřil její hlavní myšlenku. „Máme demokracii,
ale na všechno další nemůžeme čekat se zalo-
ženýma rukama. Nic nepřijde samo. V tomto
státě snad nikdo nedostal nic zadarmo. Vašim
přičiněním se můžete dostat někam dál.” 
Černobílý film Odborný dohled nad východem
slunce se natáčel v severočeském Vansdorfu
a na filmový plac svedl kromě vynikajícího Jiřího
Lábuse v roli osamělého bývalého fízla téměř
samé neherce: trojici mstitelů šéfuje hudební le-
genda Vratislav Brabenec ze skupiny The Plastic
People of the Universe. Zdatně mu pak sekun-
dují divadelní ochotníci: Jiří Vymětal v roli býva-
lého cirkusáka, Jožo Polievka se zhostil partu
bývalého zlodějíčka, který to přes vězeňského
donašeče nakonec dotáhl až na nesmiřitelného
nepřítele komunistů a bezpráví. Trio kmetů do-
plňuje Nikol Fischerová coby prostitutka, která
nakonec plány varnsdorfských Zorrů přesměruje
zcela netušeným směrem.   

Text a foto Jana Bisová

Vodní valy - 
prostor pro vás
Začátek rekonstrukce části nábřeží Loučné
a parku za Smetanovým domem se kvůli potřeb-
ným vyjádřením dotčených úřadů státní správy
přehoupne do nového roku. Nicméně herní
prvky sochařů Pavly Scerankové a Dušana Za-
horanského v podobě atypických prolézaček,
zvukovodu a dalších se do výsledné podoby při-
pravují již nyní. 
Proměna Vodních valů a parku u Smetanova
domu si klade za cíl oživit společenské dění ve
veřejném prostoru a sblížit obyvatele Litomyšle.
„Architekti Martin Rusina a Martin Frei se proto
ve spolupráci s grafickým studiem Colmo a Na-
dací Proměny rozhodli vnést do obnovy nábřeží
také informační prvky inspirované přímo obyva-
teli města, kteří na Vodní valy chodí a jsou s nimi
nějak spjatí. Namísto běžně používaných infor-
mačních tabulí chtějí autoři uplatnit řešení vná-
šející do parku více osobní rovinu,” vysvětluje
starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Tu by jim
měli zprostředkovat ti, kdo prostor užívají. Pokud
jste mezi nimi, podpořte tuto myšlenku vyplně-
ním krátké anonymní ankety. Do ní můžete pro-
mítnout svůj osobní zážitek, pocit nebo vzkaz
blízkému člověku. Anketní lístky jsou k dispozici
již od června v kavárně Bobo Café na Vodních
valech a nově také v Rodinném centru na Tou-
lovcově náměstí. Odpovídat můžete do konce le-
tošního roku. Za vyplnění ankety získáte
drobnou odměnu. 
Dokončení rekonstrukce, kterou město realizuje
s podporou Nadace Proměny, se předpokládá
v roce 2016.       Jana Říhová, Nadace Proměny,

vizualizace Martin Rusina a Martin Frei
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Díky místním občanům dohlíží 
na Litomyšl sv. Anežka Česká

Zajímavý projekt hořické školy
Socha v Litomyšli však není ojedinělým počinem.
Jedná se o projekt, na základě kterého studenti
Střední průmyslové školy kamenické a sochař-
ské v Hořicích zhotovují sochy sv. Anežky České.
Ty už například najdeme v Chrudimi, Pardubi-
cích, Červeném Kostelci, Bystrém, Praze a na
dalších místech naší republiky. Od roku 2011,
tedy od 800. výročí narození Anežky Přemys-
lovny, je litomyšlská socha již šestnáctou v po-
řadí. „Někdy během listopadu 2010 mně
telefonoval prof. Petr Piťha s tím, že by se mnou
rád hovořil. Pan profesor mi nabídnul téma:
Anežka Přemyslovna v roce osmistého výročí od
jejího narození,” vzpomíná na vznik projektu ře-
ditel střední školy Josef Moravec a dodává:
„Sochy Anežek jsou částečně instalovány a ně-
které na instalaci čekají. Na cestě jsou další po-
žadavky. Jsou v nich cítit větší finanční
prostředky, ostřeji vnímaná vize, čemu má dílo
sloužit, přesné prostorové a vizuální podmínky.
Snad právě to inspirátor projektu chtěl. Nastolit
stav, kdy další díla Anežky Přemyslovny nazý-
vané svatá budou vnikat i bez ministerského
grantu, protože je prostě někdo bude chtít.” 

Od myšlenky k činu
Chtěla i Litomyšl, respektive několik občanů ži-
jících na konci Lidické ulice. První impulz přišel
od rodiny Severových. „Začátkem července 2013
jsme měli při návštěvě vinařské obce Pavlov pří-
ležitost být svědky požehnání sochy sv. Anežky
České. Tato socha je umístěna uprostřed vino-
hradů a z horních partií Pavlovských vrchů upro-
střed krásné Pálavy shlíží dolů přes vinohrady.
Toto umístění přímo uprostřed přírody bylo ne-
zvyklé, netradiční a o to více nás okouzlilo. Když
jsme o tomto zážitku vyprávěli rodičům, tak náš
otec přišel s myšlenkou, že by bylo dobré jako
poděkování za prožitá léta svobody podobnou
sochu sv. Anežky České instalovat i na místě
v našem okolí,” vypráví Pavel Severa, jeden z ob-
čanů Lidické ulice a člen občanského sdružení
„DVĚ LÍPY”. Od myšlenky k činu však byl ještě
dlouhý kus cesty. Bylo potřeba vytipovat místo,
podat potřebné žádosti, domluvit se se střední
školou v Hořicích. Nakonec byla vybrána lokalita
kousek za Litomyšlí. Z cesty je zde krásný výhled
jak na město, tak na obce Janov a Suchá. Klid,
který nic neruší, přímo vybízí k tomu, aby po-

cestné tiše doprovázel vlídný pohled sv. Anežky.
„Myšlenka umístění sochy v přírodě, nejlépe
u cesty se nám líbila od počátku. Například ma-
minka řekla názor, že sochy uprostřed města si
časem skoro nikdo nevšimne, protože stále
někam spěcháme, jsme přesyceni jinými vjemy
nejen architektonickými a kulturními, ale i vjemy
denního života. Naopak socha vedle cesty se
nedá přehlédnout. Je jedna jediná. A nyní, ve
chvíli kdy socha stojí, tak jsem o tomto názoru
přesvědčen dvojnásob. Sochu nelze přehléd-
nout, můžete i nemusíte se zastavit, ale stejně
myšlenka zabloudí skrze sv. Anežku Českou
k historii a souvislostem, které nutně vyvolává,”
říká Pavel Severa.   

Sv. Anežku si můžete vybrat
Hořická střední škola disponuje několika návrhy
ztvárnění sv. Anežky České. Chcete-li sochu,
můžete si vybrat. Autorem pro Litomyšl zvole-
ného zpodobnění je bývalý student školy Jin-
dřich Skokan. „Jeho návrh jsme ale trochu
modifikovali. Spodní část volně kopíruje návrh
sochy sv. Anežky České, která je umístěna v Ne-
mocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromej-
ského v Praze, obličejová část se liší. Cítili jsme,
že sv. Anežka se může na pocestné tvářit třeba
přísně, ale myslíme si, že vlídný výraz je ten
správný pro kulturní a konzervativní občanstvo
Litomyšle a okolí,” upřesňuje Pavel Severa.
Srdce beztvarému kameni pak svými nástroji dal
student Martin Gallas. „Materiál sochy je hořický
pískovec z lomu Podhorní Újezd. Výška sochy je
asi 2,6 metrů. Sekána byla od května do listo-
padu a představuje asi tak 250-300 hodin velmi
usilovné práce,” uvádí ředitel školy. Materiál byl

Na Litomyšl dohlíží od 12. listopadu 2014 další svatý. Jedná se o sv. Anežku Českou, jejíž socha
nyní stojí kousek za městem, v místě s rozhledem k obcím Suchá a Janov (cesta z Lidické ulice
na Suchou). Socha je v majetku občanského sdružení „DVĚ LÍPY”, jehož členové pečují o vzhled
okolí na konci ulice Lidická a zhotovena byla díky finančním darům několika občanů.

Kam bude radnice směřovat
v novém volebním období?

Komunální volby sice nijak razantně nezahý-
baly vedením radnice, došlo k „výměně kance-
láří”, kdy se ze starosty Michala Kortyše stal
místostarosta a na starostenskou židli usedl
místostarosta Radomil Kašpar. Bude radnice
pod vedením Radomila Kašpara směřovat
jinam, než tomu bylo v minulých letech? Jaké
investice nás čekají? Jaké jsou priority? Zeptali
jsme se na to přímo nového starosty: 
Radomil Kašpar: Jsou před námi investice jako
dokončení zámeckého návrší, připravujeme
projekt domova pro seniory nebo přesunutí
domu dětí do ortoptiky. Shodli jsme se, že se
musíme více věnovat údržbě majetku. Litomyšl
má totiž ohromný potenciál. Vlastní veliký ma-

jetek v hodnotě 2,5 miliardy korun a ročně
z rozpočtu dáváme do jeho údržby velmi malé
procento. Chtěl bych proto, abychom se tím za-
bývali už v rozpočtu pro rok 2015 a navýšili tyto
prostředky. Jsou to ty drobnosti jako obrubníky,
chodníky, nahnuté sloupy veřejného osvětlení
a můžu pokračovat dál a dál, ale když je pos-
kládáte, tak vám dva nebo tři miliony nestačí.
Musí jich být více. 
V poslední době jsme se také s kolegou Korty-
šem bavili, že bychom chtěli zlepšit komunikaci
mezi radnicí a občany. To byla věc, která mě
v posledních čtyřech letech trápila. Měl jsem
pocit, že jsme „vysunuti” na kopci a nevní-
máme problémy, ale ono to tak nebylo. Možná
že chyběla zpětná vazba pro obyvatele. To bu-
deme chtít zlepšit. 

zeptali jsme se za vás

Krátce

chemicky ošetřen zpevňovačem a povrch je
navíc chráněn antigrafity s hydrofobními účinky.
Tato ochrana by měla vydržet zhruba tři roky,
poté by se měla zopakovat. Antigrafity slouží
k odstranění barvy horkou vodou pro případ
útoku sprejem.
Socha byla zhotovena díky darům několika ob-
čanů Litomyšle a byla objednána pod záštitou
občanského sdružení „Dvě lípy”, jehož členové
pečují o vzhled okolí na konci ulice Lidická,
u křížku, který je situován mezi dvěma lípami.
Tito občané se snaží pečovat o zeleň a čistotu
této okrajové části Litomyšle. Socha je v majetku
občanského sdružení.
V červnu 2015, přesněji 11. června v odpoledních
hodinách, by měla být socha sv. Anežky České
slavnostně posvěcena. 

Text a foto Jana Bisová

Reportáže litomyšlské televize můžete zhléd-
nout také na www.cms-tv.cz:
• Jak moc ohrožuje autodoprava životní pro-
středí? • Erasmus - historicky největší konfe-
rence v Česku • V chrámu piaristů se instaluje
unikátní světelné dílo • Prodal Jeník Mařenku?
• Tisková konference města, listopad 2014 •
Litomyšl - renesanční město moderní architek-
tury • První zasedání nového zastupitelstva
r. 2014 • Novinky z DDM: vaření, šerm i airsoft

litomyšlská TV na internetu

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Blesk z Osíku vál-
cuje Evropu • SOS upozorňuje na praktiky úvě-
rových společností • Díky programu JESSICA
získaly znevýhodněné městské zóny v České
republice téměř půl miliardy korun • Slavné
osobnosti Kraje Smetany a Martinů: Dolní Újezd

co se do Lilie nevešlo 

 V neděli 14. 12. 2014 dochází na vybraných
autobusových a železničních spojích k úpravě
jízdních řádů. Změny se týkají celé republiky,
tedy i spojů v Pardubickém kraji. Konkrétní
změny bude možné zjistit na www.idos.cz, kam
budou postupně vkládány úpravy jízdních řádů.

 Policie po dvou měsících identifikovala ři-
diče, který na světelné křižovatce v Litomyšli
napadl šoféra ve vedlejším pruhu. Agresor
tehdy využil situace, kdy obě auta stála na se-
maforu na červené, vystoupil ze své dodávky
a krom toho, že řidiči v sousedním pruhu rozbil
zpětné zrcátko a okno u jeho dveří, způsobil mu
zranění na tváři. K vyřešení případu pomohl ka-
merový záznam a svědectví veřejnosti.
Oním útočníkem je 37letý muž, který se však
brání tvrzením, že si jen chtěl s napadeným ři-
dičem vyříkat jeho nebezpečnou jízdu na silnici
ze Svitav. Agresorovi hrozí až tři roky vězení.

 Rada Pardubického kraje 6. listopadu při
jednání Valné hromady Pardubické krajské ne-
mocnice schválila personální obsazení tříčlen-
ného představenstva nástupnické společnosti,
tedy Nemocnic Pardubického kraje. K Tomáši
Gottvaldovi, už dříve potvrzenému do funkce
generálního ředitele, přibudou Vladimír Ninger
a Petr Rudzan. „Návrh na obsazení zbývajících
dvou členů představenstva předložil radě bu-
doucí generální ředitel Tomáš Gottvald. Ztoto-
žnili jsme se s jeho názorem vybrat nejbližší
spolupracovníky z týmu, který již několik mě-
síců intenzivně pracuje na projektu fúze,” uvedl
1. náměstek hejtmana Pardubického kraje zod-
povědný za zdravotnictví Roman Línek.
Do konce letošního roku zůstávají ve funkci
všichni současní ředitelé pěti nemocnic akutní
péče, na vedoucí místa pro nemocnice v Par-
dubicích a v Chrudimi bude vypsáno výběrové
řízení.
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Slova moudrých: Jestli najdeš v životě
cestu bez překážek, určitě nikam nevede.

A. Ch. Clarkl

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Marie Lněničková Pohodlí, Anna
Lorencová
85 let – Václav Šplíchal, František Šváb
Suchá, Marie Melšová
90 let – Marie Musilová
91 let – Anna Hartmanová
92 let – Jaroslav Kučera
93 let – Stanislav Chadima
Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Michal Veselík, Litomyšl – Magdaléna
Chowanioková, Ostrava, Petr Veselý,
Horní Jelení – Andrea Kotyzová, Hluboká,
Jiří Vospěl, Kožichovice – Milena Urba-
nová, Benátky, Petr Vicherek, Hradec Krá-
lové – Petra Beránková, Svitavy, Jiří
Špaček, Ostřetín – Veronika Šplíchalová,
Litomyšl, Aleš Louvar, Skuteč – Hana Tla-
páková, Skuteč, Piotr Zapak, Lidsbark-
Polsko – Andrea Tobišková, Dašice, Jakub
Konopáč, Karle – Jana Kadlecová, Karle,
Jakub Mazal, Polička – Michaela Teplá, Te-
lecí, Jan Rensa, Lubná – Lenka Zindulková,
Sebranice, František Culek, Třemošnice –
Petra Nádvorníková, Litomyšl  

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Karel a Ludmila Štyndlovi z Lito-
myšle-Pazuchy.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Otou Bydžovským (88 let), Miladou Žrou-
tovou (83 let), Zdeňkou Hudcovou (89 let),
Karlem Pakostou (68 let)

Věra Kučerová, SPOZ

Ve společenské kronice uvádí SPOZ pouze
jména osob, které daly ke zveřejnění pí-
semný souhlas. 

Společenská
kronika 

Kde se vzal plevel zla? 

Předložil jim (Ježíš svým učedníkům) jiné podo-
benství: „Království Nebes je podobné člověku,
který na svém poli zasel dobré semeno. Zatímco
lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozesel mezi pše-
nici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo
a nasadilo na klas, ukázal se i plevel. Přišli otroci
toho hospodáře a řekli mu: ,Pane, cožpak jsi ne-
zasel na svém poli dobré semeno? Odkud se
tedy vzal plevel?‘ On jim odpověděl: ,Nepřítel člo-
věk to udělal.‘ A otroci mu řekli: ,Chceš tedy, aby-
chom šli a posbírali jej?‘ On však řekl: ,Ne, abyste
snad při sbírání plevele nevytrhli z kořenů spolu
s ním i pšenici. Nechte, ať obojí roste spolu až do
žně; a v čas žně řeknu žencům: Nejprve posbí-
rejte plevel a svažte ho do otýpek, abyste jej
zcela spálili, ale pšenici shromážděte do mé sto-
doly.‘ „                Matoušovo evangelium 13,24-30
Pohled zpět na dvacet pět let skutečné demo-
kracie přináší otázky: „A bylo to skutečně
správně? Kde se vzalo to zlo?” Ohromuje mne
jistota prvních vět evangelia: „Ano, bylo to dobré
semeno! Žádný omyl!” Jinými slovy: Pán Bůh si
je jist, že nepopletl pytlíky a zasel to všechno
správně! To je uklidňující zjištění!
A kdo to tedy tak nemožně zpackal?! Když si je
autor stvoření tak jist, tak kde se tedy vzal plevel
zla? To jsou velice správné otázky. I tady má Pán
Bůh jasno. Všimněte si, že dvěma výrazy, po-
dvojně, popisuje viníka: Nepřítel člověk! Zna-
mená to také toto: Nepřítel si najde vždycky
člověka jako pomocníčka. Někdo mu propůjčí

ruce, ústa, nohy… Když my důvěřivě spíme, když
se spolehneme na to, že je každý slušný člověk
doma, najde se vždy někdo, komu zlo nedá spát.
Může si připadat jako vítěz, ale jen v té noci. Ma-
jitel pole je ale v obraze. Ohromuje a uklidňuje
mne jeho klid. Ví, kdo to udělal, a nevyvádí! Do-
dalo mi to sebevědomí.
Co s tím? Náš údiv nad zlem střídá velice rychlá
nabídka pomoci. Bylo by možné udělat zásadní
probírku, vytrhat, vymýtit a zničit zlo! Touhou
udělat konečná řešení začínají všichni lidští spa-
sitelé. Říká se, že to „mysleli dobře”, ale nějak se
jim to nakonec nepovedlo. Ale tady čteme, že
podobná záchrana s přesvědčením, že „pak už
bude vždycky lépe”, je od samotného počátku
špatná.
Už to s vámi šije? Už mi chcete namítnout, že se
tedy chci dívat na pokažený svět jen tak klidně
a čekat na poslední soud? Že chci nechat
všechny trpět a ničemu se nechci bránit? Ne.
Přesně naopak! Hospodář dává dva zásadní li-
mity. Pravda, ten konečný je nabíledni: Při sklizni
budou andělé třídit a pálit plevel do poslední
mrtě. Ale - již dnes - je možné třídit zlo od dobra.
Už teď se o dobrém a zlém dá a má mluvit. To je
ten druhý limit, který se dá zlu nastavit. Nevzru-
šeně a jasně hospodář pojmenovává příčinu, vi-
níka, důsledky a řešení. Jsem přesvědčen, a taky
to budu vytrvale dělat, že diskuse a otevřený
rozhovor bez předsudků dává zlu pevné otěže.
Baže, brání dalšímu zlu. Byť by tu to staré rostlo
s námi, nakonec nikdy nemůže vyhrát nad prav-
dou a láskou. Tak to je!

Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské

zamyšlení

Vánoční a novoroční bohoslužby
 Českobratrská církev evangelická

(kostelík na ul. A. Tomíčka 69)
• Neděle 21. 12. od 9.00 hod. 
- Dětská vánoční slavnost
• Čtvrtek 25. 12. od 9.00 hod.
- Služby Boží s večeří Páně
• Pátek 26. 12. od 9.00 hod. - Služby Boží

 Církev československá husitská
(Husův sbor na Toulovcově náměstí)
• Středa 24. 12. od 23.00 hod. 
– Půlnoční (s pěveckým sborem)
• Čtvrtek 25. 12. od 9.00 hod. – Sváteční vá-
noční bohoslužba (s pěveckým sborem)
• Pátek 26. 12. od 9.00 hod. – Dětská vánoční
hra O Kristově narození podle Lukášova znění
• Neděle 28. 12. od 9.00 hod. – Bohoslužba
se songovou liturgií a písněmi dětí a mládeže
• Středa 31. 12. od 17.00 hod. – Pobožnost se
svátostí pokání
• Čtvrtek 1. 1. od 9.00 hod. – Novoroční bo-
hoslužba

 Církev římskokatolická
(není-li uvedeno jinak, bohoslužby 
se uskuteční v kostele Povýšení sv. Kříže)
• Středa 24. 12. od 15.00 hod. - Bohoslužba
štědrovečerní (pro rodiny s dětmi)
• Středa 24. 12. od 22.00 hod. 
- Bohoslužba vánoční
• Středa 24. 12. od 24.00 hod.
- Bohoslužba půlnoční (kostel Nalezení sv.
Kříže)
• Čtvrtek 25. 12. od 7.30, 10.15, 17.45 hod.
- Bohoslužby
• Pátek 26. 12. od 7.30, 10.15, 17.45 hod.
- Bohoslužby
• Středa 31. 12. od 16.00 hod. 
- Bohoslužba děkovná k ukončení roku
• Středa 31. 12. od 23.15 hod. - Bohoslužba ke
vstupu do nového roku (kaple sv. Markéty)
• Čtvrtek 1. 1. od 7.30, 10.15, 17.45 hod.
- Novoroční bohoslužby

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Dne 10. prosince se dožívá 80 let paní Vlasta

Voříšková z Litomyšle. Hodně zdraví a pohody
do dalších let přeje  rodina Voříškova a Kavkova

 Děkuji všem za vlídná slova útěchy a účasti
nad bolestivou ztrátou manžela, tatínka, dě-
dečka a pradědečka Oty Bydžovského, který nás
opustil dne 19. 10. 
Též si velice vážím podpory a vstřícného jednání
MUDr. Leichterové a MUDr. Coufalové při ne-
lehké péči o mého manžela.

Eva Marie Bydžovská s rodinou
 Rádi bychom poděkovali celému personálu

Domova pro seniory „Pod Školou” za citlivý, tr-
pělivý a lidský přístup v péči o naši maminku

Věru Bobkovou. Opustila nás koncem září 2014,
týden po dovršení 90. narozenin. Moc si vážíme
laskavé a náročné práce. Upřímný dík patří
i panu MUDr. J. Cackovi a paní MUDr. P. Novotné.

Věra Musilová, Ing. František Bobek 
 V současné době je můj partner Ota Janků

hospitalizován na chir. odd. v Litomyšli. Chci po-
děkovat za vzornou péči a laskavý přístup.
Zároveň bych chtěla doporučit úřadu práce –
péče o postižené, aby se občas na chirurgii šli
podívat. Aby lépe rozhodovali v přiznání dávek
na péči.
Celému kolektivu chirurgie přeji mnoho úspěchů
a mnoho zdraví.                                 Věra Bártová 

 Církev bratrská
(Nový kostel, Moravská 1222)
• Neděle 7. 12. od 9.30 hod. - Bohoslužby 2. neděle
adventní s kázáním faráře Štěpána Kláska, sla-
víme Večeři Páně, vede a moderuje David Beňa
• Neděle 14. 12. od 9.30 hod. - Bohoslužby 3. ne-
děle adventní s kázáním faráře Václava Hurta,
moderuje Tomáš Rejman
• Pátek 19. 12. od 19.30 hod. - Adventní večer
chval a písní
• Neděle 21. 12. od 9.30 hod. - Bohoslužby 4. ne-
děle adventní s kázáním Daniela Kvasničky
• Čtvrtek 25. 12. od 9.30 hod. - Sváteční vánoční
bohoslužby, slavíme Večeři Páně, slouží Daniel
Kvasnička
• Neděle 28. 12. od 9.30 hod. - Pravidelné nedělní
bohoslužby
• Středa 31. 12. od 17.00 hod. - Shromáždění na-
příč generacemi spojené s modlitbami vděčnosti
za uplynulý rok a výhledem do nového roku
• Čtvrtek 1. 1. od 10.00 hod. - Sváteční novoroční
bohoslužby
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Po stopách let minulých - díl 36.
Sokolovna a její okolí

seriál

Na místě dnešní sokolovny byla pole a stodoly. Cesta do Benátek již byla ohraničena novými
domy Fügnerovy čtvrti.

Ještě nedostavěná budova sokolovny z let 1923-
1924

Otevření sokolovny 1924 bylo spojeno s velkým so-
kolským cvičením.

Zájem o vystoupení v zahradě sokolovny byl velký. Pohled na přední část sokolovny

Tento obrázek je z 80. let, kdy vznikla sauna. Také ze zahrady byl pěkný pohled na budovu so-
kolovny.

V sousedství sokolovny vede Moravská ulice.

Pomník obětem 1. a
2. světové války byl
před sokolovnu pře-
místěn od míst, kde
je dnes hotel Dali-
bor.

Snímek z roku 1948 – skupina mužů, která cvičila
na 9. všesokolském sletu v Praze.

Domy v okolí sokolovny. Za nimi je koupaliště
a plavecký bazén.

Sokolská organizace vznikla již v 19. století. Sokolovna v prostoru návrší byla ale postavena až v roce 1924. Vhodný prostor v okolí dovolil konání sokolských
slavností a průběh sportovních soutěží mimo fotbalová utkání. Sokolovna obohatila celý prostor návrší při silnici do Svitav a Benátek.

Připravil Miroslav Škrdla

První půlnoční bohoslužba
v novodobé historii chrámu Nalezení sv. Kříže 24. 12. 2014

Zazní Rybova Česká mše vánoční.
Promluví Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské.
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Hájíček Jiří - Vzpomínky na jednu…, Radziwill -
Vdovin průvodce sexem…, Fielding - Bridget Jo-
nesová: láskou…, Doller Trish - Kde hvězdy stále
září, Gillerová-Brezn - Konečně se rozhodni, Ba-
cigalupi - Potopená města, Devátá Ivanka - Radši
nekoukat, Crombie - Zvuk rozbitého skla, Pekár-
ková Iva – Beton, Keleová-Vasilko – Manželky,
Moriarty - Manželovo tajemství, Quick Amanda -
Podivné zásnuby, Fancy John - Tunelem na svo-
bodu, Vácha Dalibor – Červenobílá, Boček Evžen
- Deník kastelána, Cojean Annick - Kořistí v Kad-
dáfího…, Besserová - Maturitní srazy radši ne!,
Mason Jamie - Mrtvol na tři hroby, Riggs Ransom
- Sirotčinec slečny…, Matoušek - Pozdní lítost
vrahů, Salvatore R. - Král orků, Adler-Olsen –
Marco, Campbell Jack – Bitevník, Marklund Liza -
Prima time, Chadwick – Císařovna, Lawson Jenny
- Fakt se to stalo? aneb…, Yousafzai - Já jsem Ma-

lála, Kleypas Lisa - Jezero snů, Dušková - Kavky
nad městem, Murakami - Kronika ptáčka na klí-
ček, Omar Qais - Pevnost devíti věží, Rollins
James - Počátek zkázy, Hannah Sophie - Vraždy
s monogramem, Yrsa - Poslední rituál, Deaver -
Sběratel kůží, Meacham Leila - Sen o Somersetu,
Janouch - Tygří žena, Forna - Všechny podoby
lásky, Weber Michael - Zpověď inkvizitora,
Gamble Luke - Zvěrolékař a spol., Uher - Bylo
čtvrt a bude půl, Půlnoční přísaha a další, Rei-
chelt - Kdo by se bál boKoVKY?, Plch Milan - Kam
za vojenskými…, De Rossi - Nesnesitelná lehkost,
Volf Petr - Litomyšl renesanční město moderní
architektury, Egghardt - Milostné skandály
v domě, Gregor Rosťa - Šťastná to země, Pro-
jekty rodinných domů, Johnson Paul – Mozart,
Buzaglo Sigal - Kreativní bižuterie z…, Winterberg
- Malé ruce ve velké válce 

prosinec 2014
kalendárium Litomyšle

385 let - TOMÁŠ PEŠINA z Čechorodu se na-
rodil 19. 12. 1629, spisovatel a historik. V litomyšl-
ské tiskárně vydal několik knih.
180 let - VIKTOR FALTIS, advokát, malíř-kraji-
nář se narodil v Litomyšli 14. 12. 1834. Jeho ob-
razy z Litomyšlska a Orlických hor jsou
v různých galeriích i v Litomyšli.
130 let - JAROSLAV CASKA se narodil v Rade-
chové u Náchoda 16. 12. 1884. Ředitel chlapec-
kých škol v Litomyšli, ruský legionář, redaktor
Trstěnické stezky a Sokolského věstníku. Vý-
borný organizátor, divadelní režisér.
125 let - ANTONÍN KMOŠEK z Čisté u Litomyšle
se narodil 24. 12. 1889. Voják a legionář jako
jeden z mnohých byl popraven oběšením v roce
1916 na srbské frontě.
110 let - ANTONÍN CÍSAŘ, litomyšlský rodák,
narozen 2. 12. 1902. Pracoval v Praze. Za odbo-
jovou činnost byl za heydrichiády v roce 1942
popraven společně se svou ženou.
105 let - HERMENEGILD JIREČEK, právník, filo-
zof, ministerský rada. Zemřel 29. 12. 1909 ve Vy-
sokém Mýtě. Studoval v Litomyšli, napsal
několik liter. prací z regionu, např. Rusové v Če-
chách (O Růžovém paloučku).
70 let - MIROSLAV MACEK, lékař, politik, mini-
str, poslanec. Narodil se v Litomyšli 7. 12. 1944.
Později se rodina odstěhovala.
65 let - ZDENKA ŠPERLOVÁ, výtvarnice lepta-
ného skla. Narodila se 31. 12. 1949 v Hradci Krá-
lové. Pracovala a žila v Litomyšli a ve Strakově,
kde zemřela. 

300 let - V roce 1714 začaly stavební práce na
piaristickém kostele. Začátek prací řídil G. B.
Alliprandi, po jeho smrti dílo dokončil F. M.
Kaňka.
200 let - Po velkém požáru v roce 1814 byla
další úprava města vedena v empírovém
slohu.
40 let - Roku 1974 byla na rodném domu proti
dnešnímu hotelu Aplaus odhalena busta pro-
fesora Quido Hodury, jazykového odborníka
a znalce litomyšlského nářečí.
10 let - V místech bývalé obuvnické provozovny
se v jejím horním patře narodil významný hvěz-
dář Zdeněk Kopal. V roce 2004 si jeho význam
připomněla Litomyšl velkou slavností a odhale-
ním modelu dvojhvězdy.

Připravil Miroslav Škrdla

Vánoční dárky pořídíte také v knihovně
Blíží se čas Vánoc a s nimi obdarovávání našich
blízkých menšími či většími dárky. Zdálo by se, že
ve výhodě jsou ti, kteří mají dostatek peněz
a mohou tak vybírat relativně neomezeně z velké
nabídky našich obchodů. Ale rozhodování nad
konkrétním dárkem není lehké. Bude se líbit,
bude se hodit, neskončí zastrčený někde vzadu
ve skříni, případně nepoputuje po příbuzných
a známých jako štafetový kolík? A pak, tvrdé
dárky upřednostňují muži, zato ženy naopak ty
měkké. A tak si každý rok lámeme hlavu, čím pře-
kvapit, čím potěšit. V posledních letech se hodně
rozšířilo darování dárkových poukazů na vše
možné. Koneckonců nelpíme-li na tom, že vá-
noční dárek má být pro obdarovaného překvape-
ním, každý si nejlépe vybere sám. Ale čím jsme
starší (a možná i rozumnější a schopnější rozlišit
podstatné a nepodstatné věci), vidíme, že jsme
zavaleni – oblečením, nábytkem, knihami. 
A tak se radujeme, když pod stromečkem na-
jdeme poukaz na wellness procedury, na rekre-
ační či lázeňský pobyt, poukaz na proměnu naší
vizáže nebo předplatné divadelních představení
na příští sezónu. Pak už záleží jen na nás, jaké
zážitky a prožitky dárkem získáme. 

Možná si říkáte, proč něco takového píšu a co
tím chci říct. Na to je jednoduchá odpověď. Chci
všem čtenářům Lilie připomenout, že i litomyšl-
ská knihovna nabízí poukázky či dárkové certifi-
káty. Ty umožní navštěvovat naši Univerzitu
třetího věku (1 semestr = 5 přednášek), absolvo-
vat kurz trénování paměti pod vedením zkušené
a akreditované lektorky (8 lekcí po 1,5 hodině)
nebo se přiučit základům práce na počítači (4
lekce po 1,5 hodině). Vhodným dárkem může být
i roční nebo i víceletý čtenářský registrační pop-
latek. Díky němu lze získat přístup k velkému in-
telektuálnímu bohatství, které představuje náš
knihovní fond, nebo také mnoha příjemným ho-
dinám, kdy budou obdarovanému dělat milou
společnost i naše knihy, časopisy a CD. Ale nej-
více určitě ocení, tak jako snad všichni naši čte-
náři, že knihovna je útulným místem, kde se
může potkat s dalšími příjemnými lidmi a načer-
pat tady pohodu a pozitivní energii…
Takže pokud se vám naše nabídka zalíbila, ne-
váhejte a pořiďte svým blízkým některý z nabí-
zených dárkových certifikátů nebo nás
kontaktujte pro podrobnější informace.

Jana Kroulíková, ředitelka MěK Litomyšl

Nová publikace
Literární toulky po Svitavsku

Je jen málo regionů
u nás, které se
mohou pochlubit tak
bohatým literárním
místopisem, literár-
ními tradicemi. Tako-
vým je třeba literární
Svitavsko. Březovský,
Bureš, Dietl, Goethe,
Havlíček Borovský,
Heyduk, Jeřábek, Ji-
lemnický, Jirásek,
Michl, Němcová, Ne-
jedlý, Neruda, Nová-

ková, Rettigová, Šmilovský, Šotola, Tyl, Vrchlický,
Váchal, Wolker, Zákrejs a desítky dalších spiso-
vatelů – i to je Svitavsko.
Ředitel svitavského gymnázia Milan Báča vydal
v nakladatelství OFTIS knížku Literární toulky po
Svitavsku. Předmětem jeho zájmu byla rodiště
literátů, jejich studia na zdejších školách, jejich
pobyty a působení, návštěvy, literární tvorba
spjatá se Svitavskem, místa a osoby regionu
zobrazené v dílech literátů, ale i pomníky či
sochy, pověsti. Kromě literárního místopisu
kniha na více než 300 stránkách předkládá také
rozsáhlý slovník autorů (téměř 300 hesel) spo-
jených s regionem a řadu námětů na literární
procházky, toulky či putování. Kniha, která je do-

plněna desítkami fotografií a map, není vyčer-
pávající literární historií regionu, je spíše kombi-
nací literárního průvodce a literární publicistiky.
Literární toulky Litomyšlí zahrnují celkem 29
kapitol (29 litomyšlských zastavení), dalších 13
kapitol je věnováno Literárním toulkám Lito-
myšlskem. 
Publikaci je možné zakoupit v litomyšlském in-
focentru. Prodejní cena je 219 Kč.

Aleš Bárta, infocentrum Litomyšl

Hned 2 druhy
stolních kalen-
dářů s motivy
Litomyšle se
objevily na pul-
tech infocentra
a litomyšlských
knihkupectví.
Novinkou je ka-
lendář s foto-
grafiemi MgA.
M i r o s l a v a
Sychry a texty
Mgr. Oldřicha
Pakosty. Texty

v tomto kalendáři jsou ve třech jazycích (česky,
anglicky, německy). Cena kalendáře je 99 Kč. 
Dalším, již oblíbeným kalendářem je kalendář
s fotografiemi Ivety Nádvorníkové a Marka Bar-
toníčka. Jako tradičně zde najdete nejen obrázky
zajímavých míst Litomyšle, ale i spoustu foto-
grafií z událostí konaných v Litomyšli. Cena je
75 Kč.              Aleš Bárta, infocentrum Litomyšl

Stolní kalendáře
2015

Špatná zpráva
pro město

Naše krásné město se kromě jiného vyznačo-
valo tím, že jsme zde nenacházeli posprejované
stěny domů, výtahů, veřejných budov. Bohužel,
a to již podruhé, neznámý vandal v památný
den 17. listopadu 2014 na kostel Povýšení sva-
tého Kříže černým sprejem namaloval dva há-
kové kříže velikosti jednoho metru. Měli
bychom si všímat a odsuzovat podobné van-
dalské jednání.      Za římskokatolickou farnost 

P. František Beneš

z dopisů čtenářů
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
a.s., tel. 461 655 397
So 6. 12. MUDr. Kašparová
Ne 7. 12. MUDr. Sláma
So 13. 12. MUDr. Paseková
Ne 14. 12. MUDr. Paseková
So 20. 12. MUDr. Sláma
Ne 21. 12. MUDr. Slavík
St 24. 12. MUDr. Sláma
Čt 25. 12. lékař neuveden
Pá 26. 12. MUDr. Sláma
So 27. 12. MUDr. Sláma
Ne 28. 12. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt bývalého dětského od-
dělení, tel. 461 655 269
So 6. 12. MUDr. Beňová
Ne 7. 12. MUDr. Pilařová
So 13. 12. MUDr. Kopecká
Ne 14. 12. MUDr. Filová
So 20. 12. MUDr. Švábová
Ne 21. 12. MUDr. Jung
St 24. 12. MUDr. Sadílková
Čt 25. 12. MUDr. Filová
Pá 26. 12. MUDr. Pecinová
So 27. 12. MUDr. Mareš
Ne 28. 12. MUDr. Jílková
Čt 1. 1. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 6. 12. U Nemocnice 461 615 617
Ne 7. 12. Ústavní lékárna 461 655 530
So 13. 12. U Slunce 461 612 678
Ne 14. 12. Ústavní lékárna 461 655 530
So 20. 12. U Anděla strážce 461 615 457
Ne 21. 12. Ústavní lékárna 461 655 530
St 24. 12. Na Špitálku 461 615 034
Čt 25. 12. U Slunce 461 612 678
Pá 26. 12. U Nemocnice 461 615 617
So 27. 12. Na Špitálku 461 615 034
Ne 28. 12. Ústavní lékárna 461 655 530
St 1. 1. U Anděla strážce 461 615 457

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
6.-7. 12. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, t. 461 613 663
13.-14. 12. MUDr. Veselíková Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, t. 461 614 569
20.-21. 12. MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, 461 613 827
24. 12. MUDr. Zeman Oldřich
Polička, 1. máje 606, tel. 733 152 435
25. 12. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 725 987
26. 12. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Smetanova 56, tel. 461 725 987
27. 12. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
28. 12. MDDr. Čermáková Ivana
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
29. 12. MUDr. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461 612 733
30. 12. MUDr. Joukl Jan
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402
31. 12. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Janáčkova 523, tel. 775 724 524
1. 1. MUDr. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 838, tel. 461 631 126
3.-4. 1. MUDr. Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, t. 606 182 715

Rozpis služeb

Litomyšlská nemocnice, a.s., si vedla dobře v le-
tošním 9. ročníku ankety Nemocnice ČR 2014,
která hodnotí úroveň nemocnic z několika po-
hledů. Čtyři z pěti kategorií mezi nefakultními
nemocnicemi v celé České republice vyhrála.
Nejvýše se umístila v žebříčku Spokojenosti
a bezpečnosti hospitalizovaných pacientů, Spo-
kojenosti a bezpečnosti ambulantních pacientů,
Spokojenosti a bezpečnosti zaměstnanců,
a navíc je Nejusměvavější nemocnicí České re-
publiky. Vloni byla Litomyšlská nemocnice první
v rámci Pardubického kraje. 
„Struktura komplexního porovnávání českých
nemocnic vychází z metodiky strategického ná-
stroje pro měření výkonnosti organizací – Balan-
ced Scorecard. Do tohoto porovnávání se
zapojilo celkem 156 nemocnic z celé České re-
publiky s akutními lůžky. Projekt Nemocnice ČR
probíhal od 1. března do 30. září 2014,“ informuje
Daniel Vavřina, ředitel organizace HealthCare In-
stitute, která je realizátorem projektu Nemoc-
nice ČR. Pořadí nemocnic je tak určováno podle
toho, jak nakládají s penězi a jak jsou v nich spo-
kojeni zaměstnanci a pacienti. Litomyšlská ne-
mocnice se celostátní ankety účastní pravidelně
už od roku 2007. „Jsme velmi potěšeni, že paci-
enti i zaměstnanci vnímají nemocnici takto po-
zitivně. Snažíme se nemocnici profilovat jako
nemocnici příjemnou a bezpečnou, kde se am-
bulantní a hospitalizovaní pacienti i tak cítí,“ říká
tiskový mluvčí a manažer kvality nemocnice
Adrian Nemšovský a dodává: „Výsledky ankety
jsou ohodnocením každodenní práce zaměst-
nanců nemocnice a zároveň i obrovským závaz-
kem do budoucna. Děkujeme všem
respondentům, kteří se ankety zúčastnili.“ Zí-
skané informace z vyplněných dotazníků, které
jsou podkladem pro vyhodnocení ankety, orga-

nizace HealthCare Institut předává vedením ne-
mocnic jako zpětnou vazbu. Ta je důležitá i pro
Litomyšlskou nemocnici. „Jedná se o kontinuální
proces, který byl nastaven již za MUDr. Libora
Vylíčila. Doufáme, že se nám podaří udržet
a dále zlepšovat úroveň námi poskytovaných
služeb i do budoucna tak, aby pacienti měli mi-
nimum důvodů být v naší nemocnici nespoko-
jeni,“ reaguje tiskový mluvčí. Nemocnice se
dlouhodobě snaží vést zaměstnance k tomu,
aby respektovali individuální osobnost člověka,
zdravotníky pravidelně školí v komunikaci. Před
časem stanovila etický kodex, který se snaží ak-
tivně naplňovat spolu s celým souborem opa-
tření a postupů k zajištění rodinné a přátelské
atmosféry. 
Názory hospitalizovaných a ambulantních paci-
entů i personálu jsou zřejmé z výsledku ankety.
I přes některé nepopulární kroky byla Litomyšl-
ská nemocnice oblíbeným zdravotnickým zaří-
zením také v roce 2013. V rámci Pardubického
kraje se vloni ve stejné anketě umístila na prv-
ním místě jak v hodnocení pacientů, tak i za-
městnanců. Co na to zřizovatel Pardubický kraj?
„Pacient, který se setká při pobytu v nemocnici
nebo na ambulanci s milým, usměvavým
a ochotným personálem, je vždy mnohem spo-
kojenější a nakonec to může urychlit i jeho
uzdravení. Stejně důležitá je i spokojenost mezi
zaměstnanci. Velmi bych ocenil, kdyby se takový
lidský přístup a úsměv, jako mají v Litomyšli, za-
bydlel ve všech zdravotnických zařízeních, které
kraj spravuje,“ prohlásil náměstek hejtmana
Pardubického kraje Roman Línek, který má
v krajské radě na starosti zdravotnictví.
Kompletní výsledky projektu Nemocnice ČR
2014 i roků předchozích najdete na www.hc-in-
stitute.org v sekci Projekty.                             -bj-

Litomyšlská nemocnice slaví
úspěch v anketě

Litomyšlská nemocnice má no

 Proč jste se přihlásil do výběrového
řízení? 
Vedla mě k tomu historická zkuše-
nost, protože tady pracuji více jak 12
let, z toho více jak deset let jako pri-
mář ortopedického oddělení. Znám
dobře strukturu a chod nemocnice
i personál. Navíc jsem viděl, jak se
v posledních dvou letech nemocnice
dostává někam, kde bych si to ne-
představoval. 

 Co myslíte tím směřováním?
Měl jsem obavy, protože se zrušila lůžková od-
dělení typu porodnice, dětského oddělení a mů-
žeme říct potažmo i kožního. To každopádně
každého zdravotníka bolí. Pak se z té nemocnice
nestává zařízení s komplexní zdravotní péčí. 

 Když tedy hovoříte o zrušených odděleních…
Pokusíte se je navrátit zpět? 
Myslím si, že to nebude v té formě, jak to bylo.
V budoucnu je možná existence tzv. porodního
domu nebo jiný podobný způsob, jak vyjít vstříc
maminkám, které v dnešní době ani často ne-
chtějí rodit v nemocnicích, ale spíše vyhledávají
přítomnost porodních asistentek a porodních
domů. I to by v Litomyšli mohlo existovat. Čás-
tečně by to mohla zaštiťovat nemocnice. Po-
rodní dům by byl zařízení privátního charakteru.
Pokud by jeho majitel chtěl, pak bychom s ním

spolupracovali. Je to ale věc, o které
vám nemohu nyní nic konkrétního říci. 

Chystáte nějaké personální změny? 
Personální otázka je složitá. Z místa
náměstka pro léčebně-preventivní
péči rezignoval pan primář Juraj Bóna.
Do této funkce jsem jmenoval paní pri-
mářku hematologicko-transfuzního
oddělení MUDr. Zdenku Fenclovou.
Problémem je odchod pana primáře
Milana Dunaje z interního oddělení, za

kterého hledáme adekvátní náhradu. 
Na některých odděleních není s počtem lékařů
problém, ale jsou jiná, kde je možno absolventy
přivítat a pracovat s nimi. O nové lékaře máme
velký zájem. Většina našich oddělení je akredi-
tovaných, což je podmínkou pro růst mladých
lékařů a získání atestace v daném oboru. 

 Budete nějak vylepšovat poskytovanou péči?
Stále se snažíme vylepšovat péči o pacienty. Na-
příklad se teď rekonstruuje budova interního pa-
vilonu. Zlepší se tak komfort a kvalita péče.
Věřím, že se do pavilonu podaří přestěhovat pa-
cienty z Kláry. 
Já kladu na první místo vztah zdravotník – paci-
ent. To je ta kvalita. Ostatní – krásné postele,
krásné budovy - je až druhé. Pracoval jsem v Ha-
vlíčkově Brodě, kde byly vícelůžkové pokoje,
a pacienti byli spokojení. Jezdili tam z celé repu-

Litomyšlská nemocnice a.s., která neměla jmenovaného ředitele po odstoupení MUDr. Libora
Vylíčila, má od pondělí 10. listopadu 2014 nové vedení. Rada Pardubického kraje ze tří uchazečů
ve výběrovém řízení vybrala a potvrdila do funkce MUDr. Miroslava Vlacha, primáře místní
ortopedie. Miroslav Vlach bude do konce roku členem představenstva Litomyšlské nemocnice
pověřeným jejím řízením. Nemocnici povede i v následujícím období v rámci spojené akciové
společnosti. Jak se v nové pozici cítí? Jak vidí budoucnost nemocnice? Tak na tyto a další otázky
jsme se pana ředitele zeptali.
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vého ředitele
bliky za velmi dobrými zdravotnickými službami. 

Proč by si tedy pacient měl vybrat právě Lito-
myšlskou nemocnici? Co nabízí jiného než třeba
sousední Svitavy? 
Jsou tu oddělení, která v kraji tak častá nejsou, tzn.
nadregionální. Jde o neurologii s iktovým centrem,
oční i ortopedii. Oddělení pracují dobře, na oční se
třeba sjíždějí pacienti ze dvou tří okresů.

 Zůstáváte i nadále na ortopedii? 
Miluji ortopedii a zůstávám dál úvazkem na or-
topedii a úvazkem ve funkci ředitele nemocnice.
Setrvávám také na postu primáře. 

 Jaká bude vaše pozice v rámci spojené akci-
ové společnosti?
Centrum a generální ředitel budou v Pardubicích.
Dále budou odborní náměstci, kteří budou řídit
náměstky v jednotlivých nemocnicích. To se ale
nestane od 1. ledna 2015. Fúze má svůj vývoj. Dů-
ležité je, že řízení by mělo být z jednoho centra,
především co se týče nákupu zdravotnické tech-
niky, oprav budov… Neutrpí tím kvalita péče o ne-
mocné, nebo že by se zhoršila dostupnost. Fúze
slouží k tomu, aby se zefektivnil chod zdravotnic-
tví v Pardubickém kraji ve prospěch pacienta. 

 Co říkáte na nadační fond, který město zalo-
žilo, a jehož prostřednictvím by mohla získávat
nemocnice finanční prostředky?
Velmi si vážím dosavadní spolupráce města
s nemocnicí a oceňuji vznik nadačního fondu,
který jistě přispěje ke k zlepšení péče o obyva-
tele regionu.

 Jak tedy vidíte budoucnost Litomyšlské ne-
mocnice? 
Budoucnost vidím dobře, jen se nesmí dělat pa-
nika. Zachoval bych chladnou hlavu. Co se do-
jedná, to zaměstnanci budou vědět. Nebudou jim
zatajovány žádné informace.
Jistě významným ukazatelem je ekonomika jed-
notlivých oddělení, potažmo hospodaření celé ne-
mocnice v její historii. Z této analýzy – tedy nejen
úrovně zdravotnických služeb, ale i ekonomických
výsledků, se bude rozhodovat o dalších krocích.  
Miroslav Vlach byl lékařem ortopedického oddě-
lení v Litomyšli od roku 2001, primářem je od
roku 2002. Promoval na Lékařské fakultě UK
v Hradci Králové v roce 1985, v roce 1990 získal
atestaci z všeobecného lékařství, atestaci I. a II.
stupně z ortopedie má od roků 1994 a 2000. 
Po odstoupení doktora Libora Vylíčila z funkce
ředitele byl pověřen jeho zastupováním Ing. Vě-
roslav Valenta.      Ptala se Jana Bisová

40 let historie litomyšlské ortoptiky 
(1974–1989) – 1. díl

Před 40 lety se v Litomyšli začala psát historie
ortoptických cvičení, která pomohla a pomáhají
především dětským pacientům léčit jejich oční
onemocnění. Počátky nechirurgického léčení tu-
pozrakosti a šilhání byly postupné, v průběhu
času se školili lékaři a ortoptické sestry, zdoko-
nalovalo se přístrojové vybavení a zkvalitňovaly
se prostory pro cvičení. První ortoptistka, paní
Jana Krejsová, začínala v roce 1974 v provizorní
cvičebně a ortoptická cvičení prováděla pod ve-
dením lékařů očního oddělení litomyšlské ne-
mocnice, prim. MUDr. Jiřího Kavky a MUDr. Idy

Vitvarové. V tomto roce také byla na dětském
oddělení vyhrazena 3 lůžka pro děti po opera-
cích šilhání, které se ve zdejší nemocnici prová-
děly již od roku 1956. Technika těchto operací od
té doby prošla významným vývojem. Zpočátku
se operovalo pouze v místním znecitlivění,
v současnosti jsou výkony prováděny v celkové
anestezii s moderními nástroji a s použitím spe-
ciálních šicích materiálů. 
Od roku 1977 se ortoptika stala nedílnou sou-
částí péče o dětské oční pacienty v Litomyšli.
Paní doktorka Jana Benešová se sestrou Marií
Mikoleckou měly k dispozici již plně vybavenou

Péče o dětské oční pacienty na očním oddělení litomyšlské nemocnice v 70. letech: Prim. MUDr. Jiří Kavka
s dětskými pacienty po operaci šilhání neboli strabismu (snímek vlevo). 
80. léta minulého století na litomyšlské ortoptice: MUDr. Jana Benešová se sestrami (první zleva sedí
Marie Mikolecká, která v letech 1977-1978 prováděla ortoptická cvičení, vpravo vedle dr. Benešové sedící
Marie Vomáčková, stojící zleva Jana Dvořáková, Marie Samková, Zdena Vébrová a vrchní sestra Božena
Mullerová) (snímek vpravo).

seriál cvičebnu na kojeneckém oddělení, a tak mohly
cvičení provádět pravidelně a s větším efektem. 
Dalšího cíle litomyšlská ortoptika dosáhla
v dubnu 1984. Byla otevřena samostatná ortop-
tická část očního oddělení s 23 lůžky. Sedmnáct
lůžek bylo vyhrazeno pro dětské pacienty pod-
stupující několikatýdenní rehabilitační pobyty
zaměřené na cvičení tupozrakosti nebo šilhání
a zbývajících pět lůžek sloužilo pro krátkodobé
hospitalizace dětí s dalšími diagnózami (např. se
zánětem v oku nebo po úraze očí). Vedoucí lé-
kařkou byla paní doktorka Jana Benešová. Cvi-
čení prováděly již plně kvalifikované ortoptistky
Jana Krejsová a Jana Havlíková, které prošly
praktickým školením v Oční léčebně ve Štram-

berku a úspěšně složily teoretické zkoušky na
Ústavu pro doškolování sester v Brně. Na oddě-
lení se o děti staralo také 5 všeobecných sester,
vedených staniční sestrou paní Miroslavou Pa-
kostovou. 
O rok později, tedy v roce 1985, byla při ortop-
tické části založena mateřská škola. První uči-
telka, paní Marie Nováková, zároveň pomáhala
s výcvikem tupozrakých dětí, např. zařazováním
různých her zaměřených na aktivní cvičení tu-
pozrakého oka.                    
MUDr. M. Dostálek, Ph.D., MUDr. J. Benešová,  

Mgr. P. Betlachová, Bc. L. Fulíková

Největší setkání Erasmus studentů 
se uskutečnilo v Litomyšli
V zámeckém areálu v Litomyšli se od 13. do 17.
listopadu konala mezinárodní konference pro
členy studentské organizace Erasmus Student
Network Czech Republic (ESN CZ). Jednalo se
o největší setkání tohoto typu v historii celé or-
ganizace. Do Litomyšle se sjely více jak dvě
stovky studentů. Celý víkend byl program zamě-
řen převážně na teambuildingové aktivity, jed-
nání, vzdělávací aktivity pro rozvoj členů
a výměnu zkušeností a praktik mezi jednotlivými
zeměmi a lokálními organizacemi. 
Erasmus Student Network je nezisková organi-
zace, která reprezentuje mezinárodní studenty.
Vše funguje na principu „studenti pomáhají stu-
dentům”. Tato pomoc spočívá především v mož-
nosti studia na zahraničních školách. K tomu,
aby tento systém vzájemných výměn byl efek-
tivní, je však zapotřebí dobře fungujících lokál-
ních „sekcí”. Litomyšlská konference si tedy
kladla za cíl vzájemné sdílení zkušeností a další
růst organizace. „Řešili jsme stěžejní témata pro
další růst a strategii ESN, kdy jednotlivé sekce

hlasovaly. V sobotu byl doprovodný program,
protože jsme potřebovali motivovat a stmelit
nové účastníky, kteří do organizace přišli,” řekl
hlavní organizátor akce Dominik Bosco Renza,
president ISC VUT Brno. O své zkušenosti s Eras-
mem se přijela podělit také Michaela Proděla-
lová (ISC MU Brno), budoucí právnička.
„Zúčastnila jsem se v jarním semestru 2014 po-
bytu v Budapešti. Trvalo to 5 měsíců a dostala
jsem na to stipendium. Bylo nás tam asi 20 Eras-
mus studentů. Hodně se říká, že Erasmus je
párty zkušenost, ale není to pravda. Pro mě to
bylo, co se týče studia, velmi přínosné a poznala
jsem tam jiné studenty, kteří budou mými kama-
rády na celý život,” prohlásila Michaela. 
Ovšem Erasmus není jen o výměnných pobytech
vysokoškoláků. Organizace má řadu projektů,
mezi nimiž je jeden určený i středním školám.
Také proto se někteří účastníci litomyšlské kon-
ference objevili před místními středoškoláky.
„Jeden z našich projektů je Erasmus in Schools,
kdy se snažíme zapojit i studenty středních škol.

Vezmeme naše zkušené členy, kteří byli na
Erasmu, a ti středoškoláky motivují, aby vyjeli
a udělali mezinárodní zkušenost a následovali
tak myšlenku EU, mobility a pracovních příleži-
tostí jinde v Evropě,” uvedl Renza. 
ESN je s celkem 13 500 členy největší organizací
tohoto typu v Evropě. Zahrnuje 37 zemí a 460
lokálních organizací. ESN CZ aktuálně obsahuje
16 lokálních organizací na 16 univerzitách a re-
prezentuje je na mezinárodní úrovni. Erasmus
v Evropě vznikl v roce 1987, v České republice je
od roku 1998.                  Text a foto Jana Bisová
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pozvánky 

Ave Maria v kostele
Povýšení sv. Kříže
Kostel Povýšení svatého Kříže se ve čtvrtek 11.
prosince 2014 od 19.00 hodin rozezní hudebními
skvosty předvánočního festivalového koncertu
Ave Maria. Vystoupí Ema Hubáčková (operní
pěvkyně, dramatický soprán), Vladimír Župan
(klavírní virtuos, hudební skladatel a zasloužilý
umělec Ukrajiny) a Václav Urban (přední před-
stavitel české varhanní školy). 
V průběhu slavnostního koncertu Ave Maria se
posluchači ocitnou v strhujícím světě hudby
a uslyší sugestivní mistrovská a nejslavnější díla.
Brilantnost a virtuosita účinkujících umělců
vdechne život nejslavnějším skladbám navozu-
jícím předvánoční náladu. Zazní nejkrásnější ma-
riánská díla, která jsou propojena s postavou
mimořádných jevů a úctou k ideálu nejčistšího
ženství –Ave Maria (Ch. Gounod, G. Caccini, C.
Saint-Saëns, G. Verdi, H. Millard, F. Schubert),
a nejkrásnější skladby a árie českého i světo-
vého repertoáru (G. F. Händel, G. Puccini, G.
Verdi, A. Dvořák,...). Skrytá vášeň, vroucnost
i láska zazní ve skladbách J. S. Bacha, T. Albino-
niho, Ludwiga van Beethovena, F. Schuberta, F.
Chopina, F. M. Bartholdyho či F. Liszta. Monu-
mentální či naopak jemný zvuk varhan navodí
atmosféru pokory, klidu a meditace. 
Koncert, který se koná pod záštitou Biskupství
královéhradeckého a starosty města Litomyšl,
se uskuteční v rámci 17. ročníku festivalových
koncertů AVE MARIA. Předprodej vstupenek za-
jišťuje Informační centrum Litomyšl, tel.: 461 612
161 a Emma Art Agency, tel.: 775 591 537, e-mail:
Emma.Emma@seznam.cz. Vstupenky budou
k dispozici také na místě před koncertem. 

-red-

8. ročník benefičního festivalu opět 
i v Litomyšli: Hudba pro Petru a Renátu 
Benefiční festival Hudba pomáhá se letos opět
vrací i do Litomyšle. Její vánoční koncert s ná-
zvem Ježíšek pro Petru a Renátu si rozhodně ne-
nechte ujít v neděli 14. 12. 2014 od 18.30 hod.
v zámecké jízdárně. Se skupinou Parkoviště pro
velbloudy vystoupí Dáda Koupilová, Nikol Držmí-
šková, Ondřej Pavlák a Lucie Tomanová. No,
a pokud chcete s hudbou pomáhat ještě více,
můžete vánoční koncerty navštívit také 25. 12.
ve Vysokém Mýtě nebo 5. 12. zajít na velký klu-
bový koncert Dana Bárty a skupiny Illustrato-
sphere ve vysokomýtském M-klubu. Výtěžek
z akcí je určen sourozencům Petře a Renátě
Štanclovým.
O osmnáctiletá dvojčata pečuje rodina v Ma-
kově u Litomyšle. Rozsáhlé komplikace v jejich
raném vývoji zapříčinily kombinované posti-
žení děvčat. Konkrétně se jedná o mozkovou
obrnu s přidruženým těžkým mentálním posti-
žením, smyslovými vadami a epilepsií. V sou-
časné době dívky navštěvují rehabilitační třídu
ZŠ speciální v Litomyšli. Výuka však probíhá
pouze v dopoledních hodinách a rodina by jim
ráda zajistila déletrvající odbornou péči, kterou
jim sama není schopna poskytnout. Z výtěžku
festivalu bychom tedy oběma dívkám chtěli fi-
nancovat roční pobyt v nově otevřeném lito-
myšlském stacionáři. Ten by jim dal možnost
dále se rozvíjet a poznat i jiné prostředí, než
ve kterém vyrůstají. Zde poskytovaná pravi-
delná odborná péče pozitivně ovlivňuje jejich
zdravotní stav, zlepšuje pohybové schopnosti

a přináší do života jejich rodiny více radosti.
Benefiční festival Hudba pomáhá „sladí život
dětem, které ho zas tak sladký nemají”. Za 7 let
fungování podpořil 7 handicapovaných dětí a or-
ganizaci Berenika, a to celkovou částkou převy-
šující 590 000 Kč. Na festivalu Hudba pomáhá
v minulosti vystoupily takové kapely jako China-
ski, Xindl X, Vypsaná fiXa, -123minut, Čankišou
nebo Skyline. Získané finance vždy putují na po-
řízení potřebné věci pro handicapované dítě
z Pardubického kraje. V loňském roce jsme tak
například za téměř čtvrt milionu korun mohli fi-
nancovat léčebné pobyty v lázních pro Erika Pe-
cháčka, který trpí dětskou mozkovou obrnou.
Pro více informací o festivalu nebo i přímou pod-
poru dvojčat: www.hudbapomaha.cz

Karel Telecký, foto Jana Bisová

Adventní koncert 
v evangelickém
kostele
Sbor evangelické církve v Litomyšli srdečně zve
na již tradiční předvánoční koncert, který se
uskuteční čtvrtou neděli adventní 21. prosince
2014 od 16 hod. v evangelickém kostele Na Lá-
nech. Účinkují: Iveta Benešová (varhany, zpěv),
Petra Mimrová (housle), Alena Běťáková (klavír)
a Markéta Andělová (flétna, zpěv). Na programu:
A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach, F. Chopin, C.
Franck, C. Saint-Saëns, J. Massenet, A. Dvořák,
E. Viklický a vánoční písně. 
Přijďte se s námi v příjemné atmosféře dobré
hudby správně naladit na nadcházející vánoční
svátky.                                                  Emil Vávra

Tři divadelní představení v Husově sboru
Během letošního prosince můžete v Husově
sboru na Toulovcově náměstí uvidět a uslyšet
divadelně zpracované vánoční evangelium o na-
rození Ježíše Krista ve třech podobách.
Nejprve k nám přijedou ve čtvrtek 11. prosince
Víťa Marčík ml. a Adam Berger z divadla „Já to
jsem” a v 18.00 hod. budou hrát i za pomoci dře-
věných loutek svůj „Vánoční příběh”. Kdo jste je
viděli v „Kolotoči pohádek” nebo v „Pinocchiovi”,
jistě tušíte, na co se můžete těšit, a vy ostatní
se nechte překvapit.
Dalším naším předvánočním hostem bude
v pátek 19. prosince v 18.00 hod. výtvarnice
a herečka Hana Voříšková z Chocně, která tu již
pro děti hrála „Oříškovou chaloupku” a svým
kresleným divadlem doprovázela koncert mo-
ravských lidových písní v podání manželů Vedra-
lových „V širém poli hruška”. Tentokrát přijede

se svým originálním stínovým loutkovým divad-
lem. V představení „Pokoj vám” zazní vánoční
evangelium v překladu Bible kralické a vánoční
písně z Moravy a Slezska v nahrávce Komorního
orchestru Leoše Janáčka a Hradišťanu. Toto di-
vadélko má komornější charakter a vyžaduje
úplné zatemnění. Proto proběhne v menší mod-
litebně. Kdo by se nevešel na první představení
od 18.00 hod., bude mít možnost účasti na dal-
ším v 18.45 hod. a může si mezitím prohlédnout
výstavu betlémů v předsálí nebo se v Husově
sboru zúčastnit souběžného vánočního zpívání.
Třetí divadelní pozvání do Husova sboru pak
platí na 2. svátek vánoční - prvomučedníka Ště-
pána 26. prosince v 9.00 hodin dopoledne, kdy
nám zde opět  po roce zahrají děti a mládež svou
vánoční hru, tentokrát „O Kristově narození
podle Lukášova znění”. Vstupné na všechna

představení je dobrovolné a výtěžek z toho po-
sledního bude věnován na diakonickou práci.
Za Náboženskou obec Církve československé
husitské v Litomyšli vás srdečně zve a požeh-
naný čas adventu i vánočních svátků Kristova
narození vám přeje            Štěpán Klásek, farář 

Advent a svátky vánoční
na zámeckém návrší
Také v adventním období nabízí příspěvková or-
ganizace Zámecké návrší velmi oblíbené pro-
hlídky nově zrekonstruovaných prostor. Prohlídky
se uskuteční od 7. 12. každou adventní neděli od
17.00 hod. Začátek prohlídky je vždy před piaris-
tickým chrámem. Po skončení prohlídky chrámu
mohou zájemci dále navštívit také sály v zámec-
kém pivovaru a zámeckou jízdárnu. Výjimkou je
neděle 14. 12., kdy se od 18.30 hod. v zámecké jíz-
dárně uskuteční benefiční koncert. 
Při příležitosti adventního trhu v sobotu 13. 12.
bude od 9.00 do 17.00 hod. piaristický chrám
otevřen veřejnosti. Návštěvníci budou mít opět
možnost navštívit také vyhlídku na průčelí
chrámu. Po uzavření chrámu v 17.00 hod. se
uskuteční komentovaná prohlídka. 

Prohlídky zámeckého návrší budou dále probí-
hat také v období vánočních prázdnin. Kon-
krétně v sobotu a neděli 27. a 28. 12. vždy od
17.00 hod. Prohlídky tak mohou být ideální pří-
ležitostí jak si zpestřit vánoční čas strávený s va-
šimi blízkými nebo vánoční návštěvu Litomyšle.  
Termíny prohlídek: 7., 13., 14., 21., 27., 28. 12. vždy
od 17.00 hod.
Vstupné: 60 Kč / 40 Kč. Začátek prohlídky před
piaristickým chrámem. Nutná rezervace v IC Li-
tomyšl. 
Dne 13. 12. od 9.00 do 16.00 hod. při příležitosti
Adventního trhu bude otevřen piaristický chrám
pro veřejnost. Zpřístupněna bude také vyhlídka.
Vstupné na vyhlídku: 20 Kč.       

Petra Jiráňová

Schůzka Kroužku
Jihočechů
Desátá schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2014
se koná ve středu 17. 12. od 17. 00 hodin v sa-
lónku restaurace U Slunce. Na programu je vy-
stoupení žáků ZUŠ, čtení o vánočních zvycích,
zpívání koled a společná večeře členů kroužku.

Jana Kroulíková
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pozvánky 
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

Tržek u Litomyšle – prodej RD se dvěma byty 3+1, zahradou
1573 m2, v okrajové části obce, 4 km od Litomyšle. V obci
dobrá občanská vybavenost, krásné prostředí i k rekreaci. 
Č. 1057. Cena: info v RK
Skutíčko u Skutče – prodej roubené chalupy 3+1 v centru
obce vzdálené 2 km od Skutče, zahrada 2428 m2. Atraktivní
žádaná lokalita.
Č. 1056. Cena: 600 000,- Kč

PRO NAŠE KLIENTY NABÍDNĚTE K PRODEJI
BYT 2+1 – 3+1 v Litomyšli.

Svinná – prodej pozemku o výměře 1981 m2 v oblíbené turis-
tické oblasti nedaleko Kozlova. Dle územního plánu určen ke
stavbě RD venkovského charakteru, inž. sítě na hranici po-
zemku. Č. 1040. SLEVA!. Cena: 160 000,- Kč
Horky – prodej udržovaného rod. domu 6+2 v klidné obci,
s garáží, dílnou a malou zahrádkou. Napojen na elektro, vo-
dovod, plyn na pozemku, minimální náklady na údržbu.
Č. 1003. SLEVA!. Cena: info v RK
Čistá – prodej venkovského domu 4+kk po rekonstrukci, s ga-
ráží, bazénem se solárním ohřevem a terasou. Lze využívat
k trvalému bydlení i rekreaci.
Č. 1051. Cena: 1 580 000,- Kč

PRO MOVITÉHO KLIENTA NABÍDNĚTE K PRODEJI
DŮM na náměstí nebo v blízkém okolí Litomyšle

Svitavy – prodej družstevního panel. bytu 3+1 v 8. NP v klidné
okrajové části města. Dům zateplen, nová plastová okna,
stoupačky, výtah. Možný převod do vlastnictví.
Č. 968. SLEVA!. Cena k jednání
Vračovice – prodej zemědělské usedlosti v centru menší
obce 7 km od Vys. Mýta a Chocně. Garáž, stáj, samostatná
opravená stodola, vlastní studna, zahrada 1843 m2. Možnost
připojení na plyn i vodu,
Č. 898. Výrazná sleva!. Cena: 690 000,- Kč
Rybník u ČT - prodej rod. domu 4+1, s menší zahradou, garáží
a terasou. Napojeno na vodu, elektro i plyn, rekonstrukce
domu v roce 2006. Nádherný výhled do kraje. 
Č. 886. Cena: cena k jednání
Morašice – prodej parcely cca 17000 m2 určené částečně
k bytové a částečně průmyslové zástavbě. Na okraji pozemku
plyn, elektřina, vodovod, kanalizace, do 2-3 let možná změna
územního plánu.
Č. 828. Cena: 150,- Kč/m2

Litomyšl – prodej nemovitosti k rekonstrukci (184 m2), 2 pod-
laží, možnost využít podkroví. Je zpracována projektová do-
kumentace k přestavbě. Výhodná poloha u státní silnice –
dobře viditelné místo. 
Č. 869. Cena k jednání
Osík – prodej 3 parcel vhodných ke stavbě RD. Pozemky
budou mít při prodeji nachystány přípojky na vodu, plyn,
elektro, přístup po obecní komunikaci. Pozemky lze zakoupit
jednotlivě i jako celek.
Č789. Cena: 600,- Kč/m2 vč. inž.sítí
Pomezí – prodej bývalé administrativní budovy cca 2 km od
města Poličky. Dvoupodlažní objekt se 3 garážemi. Vhodné
jako sídlo firmy, klidná výroba, vybudování nájemních bytů,
bydlení s podnikáním apod. 
Č. 989. Cena: 1 300 000,- Kč

přeje všem příjemné strávení
svátků vánočních.
Přijďte s námi na Silvestra 
oslavit vstup do nového roku. 
O půlnoci bude ohňostroj. 
Rezervace na tel.: 603 28 30 80.
V lednu 2015 oslavíme 
10. výročí otevření hospůdky.

Točíme: Polička 11°, 
Krakonoš 11° a Bernard 10°. 
Domácí kuchyně. 

Hospůdka
Na Konečné

Tříkrálová sbírka 2015

Začátkem ledna se v celé České republice usku-
teční tradiční Tříkrálová sbírka. Po Litomyšli
a okolních obcích budou skupinky dobrovolníků,
převlečené za bájné mudrce, putovat v sobotu 10.
ledna. Tři králové tak navštíví jednotlivé domy,
popřejí lidem požehnání do nového roku a dají jim
možnost přispět na dobrou věc. Vždyť právě Vy,
obyvatelé tohoto regionu, už pomoc Charity uží-
váte nebo ji někdy budete potřebovat.
V lednu 2014 se do sbírky zapojilo 81 skupinek.
Díky jejich ochotě a štědrosti dárců se podařilo
vykoledovat zatím nejvyšší výtěžek a to 372
778 Kč. Farní charitě v Litomyšli se z této částky
vrátilo 65%, za které bylo pořízeno nové auto pro
sestřičky z Charitní ošetřovatelské služby. Tato
služba poskytuje terénní péči téměř 300 klientům
za rok. Zbylých 35% bylo tradičně rozděleno
takto: 15% je posíláno na celodiecézní projekty,
10% odchází na humanitární pomoc do zahraničí,
která je organizovaná Charitou ČR, 5% na celo-
republikové projekty (tyto příspěvky se využívají

v případě potřeby rychlé finanční pomoci – po-
vodně, humanitární pomoc atd.) a posledních 5%
je zákonem povolená režie sbírky.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 použijeme na
provoz střediska Charitní pečovatelské služby,
dále na rozvoj Dobrovolnického centra, na vy-
tvoření fondu na podporu sociálně slabých rodin
s dětmi a 5% z vybrané částky bude zasláno na
podporu projektů souvisejících s projektem
Adopce na dálku.
Pro koledníky malé i velké, jejich sourozence, ka-
marády a známé připravujeme na poděkování za
jejich účast na sbírce Festival deskových her,
který se uskuteční v sobotu 10. ledna od 13 hodin
v Lidovém domě. Všichni, kdo se Tříkrálové sbírky
zúčastní, budou mít na tuto akci vstup zdarma.
V tuto chvíli prosíme stálé koledníky i nové zá-
jemce, kteří by nám rádi pomohli s touto každo-
roční akcí, aby se hlásili, popřípadě se dotazovali
pro více informací na mail charita-
kancelar@lit.cz nebo na tel. čísle 732 803 709. 
Těšíme se, že spolu s Vámi zažijeme hezkou so-
botní tříkrálovou koledu.

Text a foto Lucie Šimkaninová,
koordinátorka TKS 2015

Advent v regionálním muzeu
Regionální muzeu v Litomyšli můžete navštívit
také v adventním čase. Pracovníci muzea pro
návštěvníky připravili řadu akcí: 
• Ne 7. 12. od 13.00 do 17.00 hod. (muzejní ateliér)
– Kouzlo betlémů 
Ozdobte si váš vánoční domov vlastnoručně vy-
tvořeným betlémem nebo jen postavičkou darov-
níčka či zvířátka, kterou si poté vložíte do vašeho
rodinného betlému. V muzejním ateliéru 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 panenku
Járinku. Přijďte a můžete nejen jí vyrobit po-
stýlku, křesílko, židličku apod., aby už nebyla tak
smutná. Nábytek budeme vyrábět i pro vaše
vlastní panenky. Nezapomeňte si je přinést
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 ne-
popletl a na nikoho nezapomněl. Přijďte si vy-
tvořit jmenovky na dárky, které mu doma
připravíte 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. 
A jako tradičně se i letos můžete těšit na floris-
tickou tvorbu učitelů a studentů Střední zahrad-
nické a technické školy v Litomyšli. 
Otevírací doba muzea o vánočních svátcích:
• 24. prosince 2014: 13.30–15.00 
• 25. prosince 2014: 9.00–12.00, 13.00–17.00 
• 26. prosince 2014: 9.00–12.00, 13.00–17.00 
• 31. prosince 2014: zavřeno 
• 1. ledna 2015: 13.00–17.00                          -red-

Adventní trh
O třetí adventní sobotě 13. prosince 2014 bude
opět město v dolní části Smetanova náměstí
u pomníku Bedřicha Smetany pořádat v době od
8 do 16 hodin Adventní trh. Do Litomyšle se sjedou
řemeslníci z měst a obcí z celých Čech i Moravy.
Přivezou své zboží jako např. adventní věnce, ke-
ramiku, malované a perličkové vánoční ozdoby,
formičky, slaměné ozdoby, cukrovinky, košíky…
a další výrobky ze všech možných materiálů. 
Stánkový prodej také samozřejmě nabídne ši-
roký sortiment občerstvení. Nebude chybět me-
dovina, svařené víno a punč. Zavoní jehličí,
vonné věnečky, trdelník, valašské frgály, štram-
berské uši, koláčky, hořické trubičky, grilované
sýry a další dobroty. Občerstvení bude ve svém
stánku zajišťovat Pekařství Říha a krčma paní

Lucie Klapčové (klobásy, uzená žebra, steaky,
halušky atd.), mykologové budou vařit kotlíkový
houbový guláš.
U pomníku na připraveném pódiu se budou stří-
dat se svým programem tyto skupiny a pěvecké
sbory: 
9.30 – Kvítek a Lilium (dětské pěvecké sbory ZUŠ
Litomyšl)
10.15 – pěvecký sbor Vlastimil Litomyšl
11.00 – hudební skupina Náhoda Litomyšl 
13.00 – hudební skupina Parkoviště pro vel-
bloudy Morašice
14.00 – spojené litomyšlské pěvecké sbory
(Mužský pěvecký sbor a Sbor paní a dívek)  
15.00 – folková skupin X̌ILT Litomyšl

Jaroslav Dvořák

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

Nabízím služby 
pro seniory



14

O Vánocích zpívám…
Srdečně vás zveme na vánoční koncert souboru
Chairé, který se bude konat 16. prosince 2014
v 19.30 hodin v zámeckém pivovaru v Litomyšli
v rámci Litomyšlských hudebních večerů.
Vokálně instrumentální soubor dobových ná-
strojů Chairé byl založen v lednu roku 1999 ve
Waldorfské škole v Příbrami. Název si vypůjčil
z řecké mytologie. Chairé byla dcerou Érota
a Psyché a znamená radost. Dodnes se v Řecku
lidé zdraví pozdravem „chairé” – „buď zdráv”.
Soubor si tento pozdrav překládá „Udělám vše
pro to, abych tě svou hudbou uzdravil” a touto
ideou se řídí na každém koncertě.
Za čtrnáct roků soubor odehrál stovky koncertů
v Čechách i v zahraničí. Hrál v Rakousku, Ně-
mecku, Francii, Belgii, Itálii a Lucembursku. Např.
v Bruselu reprezentoval ČR, Středočeský kraj
a město Příbram na světové výstavě betlémů.
V Drážďanech v Českém centru reprezentoval
město Rožmitál a Příbram na výstavě Jakuba

Jana Ryby a příbramských betlémů.
Ve svém bohatém repertoáru soubor Chairé
začal oživovat českou a evropskou anonymní,
duchovní a lidovou píseň období gotiky, rene-
sance, baroka a klasicismu. Zároveň nastudoval
program českých a evropských koled, písně roč-
ního koloběhu, písně třicetileté války, renesanční
tance, zpěvy sladké Francie, duchovní součas-
nou hudbu a Loutnu českou A. M. z Otradovic.
Tradice vánočních písní, které zrcadlí zprávu
o Kristově narození, trvá více než tisíc let, od
gregoriánských chorálů přes latinské písně stře-
dověku, písně barokních kancionálů až po lidové
koledy. Můžeme jimi zmapovat celý evropský
kontinent. Vánoční písně, které vám bude sou-
bor Chairé zpívat, prezentují události před naro-
zením Krista, betlémskou scenérii, uslyšíme
i koledy, které se zpívaly při kolední obchůzce,
a písně, které kolední tématiku přesahují. 

Jiřina Macháčková

Vánoce v městské galerii
Chcete si zpříjemnit předvánoční čas? Vyrobit si
originální vánoční ozdoby a přáníčka? V sobotu
13. 12. od 9.30 hodin si v domě U Rytířů můžete
vyrobit vánoční ozdoby z korálků a látek, natisk-
nout si vánoční přání nebo novoročenku meto-
dou slepotisku. Slepotisk je grafická technika,
během níž se papírová matrice otiskne v tiskař-
ském lisu, vznikne tak originální přání, které
hravě zvládnou vyrobit i malé děti.
Připomenout si starou podobu Litomyšle a vý-
znamné události, které se zde odehrály, můžete
na výstavě Josef Hýbl – Muž, který fotil Litomyšl.

Výstava prezentuje černobílé fotografie zachy-
cující historické události od 60. do 90. let minu-
lého století například přípravy na spartakiádu
v roce 1975, rozsáhlé povodně v roce 1984 či
dění v listopadu 1989. Snímky ale také přinášejí
portréty významných osobností, které zde vy-
stupovaly v rámci divadelních a hudebních před-
stavení. Ve čtvrtek 4. 12. budou moci návštěvníci
galerii navštívit zdarma (tuto možnost budou
moci využít každý 1. čtvrtek v měsíci). Výstava
bude otevřená až do 18. 1. 2015.

Zuzana Tomanová

České koledy ve v podání KOSáků
Pro adventní čas si členové smíšeného pěvec-
kého sboru KOS Pedagogické školy Litomyšl při-
pravili, tak jako tomu bylo i v letech minulých,
řadu koncertů pro veřejnost. Jedním z nich je
i koncert, který se uskuteční 15. prosince ve
Smetanově domě od 18 hod. 
V první půli programového bloku zazpívají mladí
hudebníci české koledy v úpravě Antonína Tu-
čapského s klavírním doprovodem Aleny Běťá-
kové. Ve druhé části pak zazní české vánoční
koledy a písně za doprovodu lidových a dobo-
vých nástrojů. Hostem ve druhé části programu

bude Velká muzika Hradec Králové. „Na adventní
čas a vystoupení v jeho rámci se vždy velmi tě-
šíme a nejinak tomu bude i v tomto roce. Je to
pro nás takové zklidnění po předchozím nároč-
ném období plném účastí na prestižních mezi-
národních festivalech, které si vyžádalo přísnou
disciplínu a plné nasazení všech členů sboru,”
konstatuje na adresu vánočních koncertů Milan
Motl, sbormistr pěveckého sdružení KOS. 
Všichni, kdo si v předvánočním shonu udělají
chvilku času, jsou srdečně zváni.

Zuzana Fruniová

Zpříjemněte si advent
o autorské čtení
Kdo holduje poezii a vínu, nenechá si ujít autor-
ské čtení básní Jana Odstrčila. Poetický večer
s názvem Komíhání se uskuteční v kavárně
Mandala 13. prosince 2014 od 19 hodin. Básník
představí tvorbu z dvou předchozích let. V před-
nesu zazní i poezie, která má vztah k jeho rodné
Litomyšli. Mnohé z textů, které zazní večerem,
budou součástí chystané básnické sbírky. Od-
strčil publikoval texty v literárních časopisech
Host, Psí víno a Tvar. Věnuje se rovněž próze, ze-
jména povídkám.                                          -red-

Jedna z básní Jana Odstrčila: 

Stříbrná noc
Hadry kryjí okna domů
Můra se kymácí na pružině
ulice dělnických chatrčí u předměstí

vykuchané lampy mrkají do tmy
zvlněné chodníky pospávají
rozkvetlá meruňka trhá zítku

Ubelhaný čokl hlídá plot
ulice polyká stíny
putyka opodál voní potem a kořalkou

měsíc se usmívá protože nemá angažmá
prázdnou portmonku je potřeba zapít
stříbro noci snáší domnělé bohatství 

Mik – miku,
mik – miku…

Mikuláš. Jeho jméno znají asi
všechny děti. Pokud se jich však
zeptáte, kdo že to vlastně je,
nejčastěji vám odpoví, že to je
ten, který nám nosí dobroty, pří-
padně který chodí s čertem. Co
ale zjistit, proč nám ty lasko-
miny dává? Proč je nechává za
oknem? Proč nosí v ruce tako-

vou zvláštní hůl? Pokud máte zvídavé děti
a myslíte, že by je tohle všechno zajímalo, roz-
hodně si nenechte ujít Mikulášské divadlo
v Novém kostele. A pokud vaše děti zvídavé ne-
jsou, ale mají rády písničky a dárečky, tak přijďte
taky. Zveme Vás v sobotu 6. prosince v 17.00
hodin do Nového kostela.       Radka Jetmarová

pozvánky 

Prohlídky s vánoční
pohodou na zámku 
Zámek Litomyšl zve na vánoční prohlídky ve
dnech 27. a 28. 12. 2014. Návštěvníci se kromě
tradiční výzdoby mohou těšit na povídání o osla-
vách Vánoc v zámeckém prostředí. Prohlídky vá-
nočně vyzdobenou kaplí a reprezentačními
pokoji začínají v oba dva tyto dny v 11, 13 a 15
hodin.   Těšíme se na všechny, kteří si mezi po-
hádkami a dobrým jídlem najdou čas i na netra-
diční návštěvu litomyšlského zámku. Více
www.zamek-litomysl.cz -red-

Vzpomínáme 
na Václava Havla
Ve čtvrtek 18. prosince si připomeneme třetí vý-
ročí úmrtí Václava Havla. Při této příležitosti
bude od 16 do 19 hodin bezplatně otevřená ex-
pozice Srdce pro Václava Havla ve sklepení
zámku. Zájemci si budou moci prvního českého
prezidenta připomenout i zhlédnutím projekce
krátkých dokumentů a fotografií.   Eva Piknová
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Jak se žije ženám 
na africkém kontinentu
Přijďte se podívat na to, jak se žije ženám na
africkém kontinentu! Rozvojová kafárna vás zve
na výstavu Úděl africké ženy, která bude probí-
hat od 17. 12. 2014 do 17. 1. 2015 v zámeckém in-
formačním centru. Výstavu pořádá Pontopolis
a Femisphera. O datu a čase vernisáže vás
budeme  informovat  na  www.facebook.com/
rozvojovakafarna.            Štěpánka Pecháčková

Trénování paměti v knihovně
Všichni jsme už zažili nějaký ten výpadek pa-
měti, menší nebo větší „okno” – nemůžeme si
vzpomenout na některé události, telefonní čísla
a různá data, hesla, z paměti nám vypadávají
jména a názvy. Rozčiluje nás, že každý den něco
zapomeneme a naopak stále se vrací něco, co
bychom z hlavy raději vymazali. 
Chcete si zlepšit paměť nebo si ji alespoň udr-
žovat? Pro buňky našeho mozku platí to samé,
co pro buňky našich svalů. Čím více je přiměřeně
namáháme, tím se jim daří lépe. Nebudeme-li je
používat, zakrní a časem zaniknou, stejně tak
jako atrofují naše svaly, když je nepoužíváme.
Náš kurz trénování paměti pro začátečníky - se-
niory vám ukáže, že zapamatovat si lze téměř
cokoli, když víte jak na to. Ve stručnosti se se-
známíte s tím, jak funguje naše paměť, naučíte
se používat základní mnemotechniky, vyzkou-
šíte si různá koncentrační cvičení, dozvíte se, jak
různé faktory našeho životního stylu mohou za-
sahovat do kvality paměti, a v neposlední řadě
poznáte nové lidi, z kterých se možná stanou
vaši známí nebo i přátelé.
Kurz pro pokročilé je určen těm, kteří absolvovali
začátečníky. Prohloubíte si znalosti z prvního
kurzu, naučíte se používat náročnější mnemo-
technické pomůcky a společně se budeme učit
kreativnímu přístupu k věci.
Lidé mají velmi často strach přihlásit se na tré-
nování paměti, aby se neztrapnili a nebyli „za

hloupé”. Nikdo se nemusí bát. I když to na první
pohled vypadá složitě, opak je pravdou. Kurzů
se mohou zúčastnit všichni, kdo mají zájem. U
nás se nezkouší, nikdo nikoho nevyvolává. Kdo
nebude chtít celé dvě hodiny promluvit, nemusí.
Důležité je, že se naučí, jak trénovat paměť po-
mocí jednoduchých cvičení, která může zkoušet
i doma.
Kurzy 2015:
Začátečníci senioři – úterý 27. 1. – 24. 3. od 13.30
– 8 lekcí
Pokročilí senioři I – středa 21. 1. – 18. 3. od 13.30
– 8 lekcí
Pokročilí senioři IV – středa 21. 1. – 18. 3. od 9.30
– 8 lekcí
Kurzy nemusí být určeny pouze seniorům.
Pokud máte zájem, je možné připravit kurz, se-
minář či přednášku pro jakoukoli skupinu. Mini-
mální počet zúčastněných je osm osob.
Lektorka je členkou České společnosti pro tré-
nování paměti a mozkový jogging, certifikova-
ným trenérem III. stupně. 
Přihlásit se můžete v čítárně Městské knihovny
-  pondělí , úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do 11.30
a od 12.00 do16.00 hodin osobně, na telefonu
461612068 nebo na e-mailové adrese: pekni-
kova@knihovna.litomysl.cz. Cena kurzu je 250
Kč. K dispozici jsou i dárkové poukazy.
Těší se na vás lektorka 

Iva Pekníková

Projektová výstava na modré škole
Široká nabídka mimovyučovacích aktivit vyústí
na ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl prosincovou vý-
stavou prací žáků. Návštěvníci si budou moci
prohlédnout keramické výrobky vzniklé ve dvou
kroužcích keramiky, výsledky práce řezbářského
kroužku, umělecké fotografie z fotokroužku i pe-
strou ukázku výrobků vytvořených v dívčích ruč-
ních pracích. Dále se budou moci návštěvníci
seznámit s fotodokumentací z činnosti v krouž-
cích, ale i z výstupů rodilých mluvčích a z dopi-
sování se žáky zahraničních škol. Vestibul školy
bude předvánočně vyzdoben školní družinou,
hlavními tvůrci budou naši malí restaurátoři,
takže bude škola plná sgrafit.
Srdečně zveme na vernisáž výstavy, která pro-
běhne ve čtvrtek 12. prosince od 16 hodin. Jako

doprovodný program připravujeme krátké vá-
noční zpívání na nádvoří u stromku, návštěvníci
si budou moci vyzkoušet některé aktivity u mul-
timediálních tabulí a všechny také kromě slad-
kého občerstvení čeká i jedno překvapení.
Výstava bude dále otevřena od pondělí do
středy 15.-17. prosince 2014 vždy od 10.00 do
17.00 hod.                                    Jana Tláskalová

Vánoční výstava na zahradnické 
a technické škole 
Rok se s rokem sešel a předvánoční čas je opět
tady. A s ním přichází nejen období plné rušných
příprav, ale také chuť se na chvíli pozastavit, se-
tkat se s blízkými lidmi a nechat se unášet na vl-
nách vánoční atmosféry. I my bychom rádi
přispěli k tomuto správnému „naladění”, a proto
si vás dovolujeme pozvat na již tradiční „Vánoční
výstavu” na Střední zahradnické a technické
škole v Litomyšli, kterou můžete navštívit ve
dnech 18.-20. prosince. 
A co pro vás připravujeme? Opět budete mít
možnost vidět vánoční vazby a aranžmá, které
vytvořili naši studenti, součástí programu již tra-
dičně bude i ukázka tvorby vazeb a možnost je-
jich zakoupení. Studenti technických oborů vás
pozvou na výstavu zemědělské techniky a his-
torických motocyklů, budete moci vyzkoušet své

schopnosti v zábavné interaktivní počítačové
učebně nebo si zahrát na zahradního architekta
a zkusit si navrhnout třeba vlastní zahradu. A až
budete potřebovat chvíli odpočinku, zavítejte do
naší kavárny, kterou po loňském úspěšném prv-
ním ročníku znovu otvíráme a kde vám studenti
nabídnou občerstvení, kávu, čaj nebo kousek ko-
láče vlastní výroby. Srdečně vás zveme a těšíme
se na vás!
Na vánoční výstavu můžete přijít ve čtvrtek 18.
prosince 8.00-17.00 hod. (čtvrtek je určen přede-
vším pro zájemce o studium a rodiče), v pátek
19. prosince 8.00-17.00 hod. a v sobotu 20. pro-
since 9.00-16.00 hod. Výstava se uskuteční
v budovách Střední zahradnické a technické
školy v Litomyšli.

Jana Jiránková, SZaTŠ Litomyšl

pozvánky 

ANGLIČTINA
• kvalifikovaní rodilí mluvčí
• učebna v centru Litomyšle
od 280 Kč / 45 min (jednotlivci)

od 85 Kč / 45 min (malé skupiny)
tel: 606 506 691

english.lessons.litomysl@gmail.com
www.english-lessons.wix.com/litomysl

Hledáme čalouníka 
na čalounění 
sedacího nábytku
- provozovna v Hrušové 
u Vysokého Mýta. 
Manuálně zručný/á, 
praxe výhodou. 

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

RESTAURACE
NA SÍDLIŠTI

24. 12. 2014 od 13.30 hod.
vás zveme na 

VÁNOČNÍ 
KOLEDOVÁNÍ 
S X̌ILTEM 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

Tradiční prodej
vánočních stromků

před Lidovým domem
v Litomyšli se uskuteční 
od 10. do 12. prosince 

a od 15. do 19. prosince 
vždy od 10.00 do 16.00 hodin.

Prodám byt (garsoniéru) v Litomyšli
v OV. Dukelská ul., 1. podlaží. Tel.: 603 705 140.
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Studentky pedagogické
školy uspořádaly 
charitativní sbírku
Ve školních lavicích se studentky Vyšší odborné
školy Litomyšl připravují nejenom teoreticky na
svá budoucí povolání, jejich pozornost je zamě-
řena i na pomoc potřebným. Příkladem je akti-
vita studentek W2.A, které pod vedením učitelky
Jarmily Jaškové uspořádaly charitativní sbírku
oblečení, hraček a školních potřeb pro Speciální
školu v Litomyšli. „Doposud bylo vybráno pět
plně naložených aut a veškeré oblečení, hračky
i školní pomůcky byly spravedlivě rozděleny
dětem v rodinách, kde tuto pomoc přivítali,”
pochvaluje si výsledky charitativní akce Jarmila
Jašková a dodává: „Nejvíce se podíleli studenti
druhého a čtvrtého ročníku dálkového studia
(D2.B,D4.A) a studenti prvého ročníku denního
studia, zaměření speciální pedagogika (V1.C).”
Z pedagogů či zaměstnanců školy se sbírky úča-
stnily např. Romana Kicukisová a Jitka Šafrán-
ková.                                            Zuzana Fruniová

pozvánky 

Výstava betlémů
České sdružení
přátel betlémů -
Betlémáři Lito-
myšlska a DDM Li-
tomyšl srdečně
zvou na tradiční
výstavu, která se
uskuteční od 4. do
14. prosince 2014
v kostele Roze-
slání sv. Apoštolů
na Toulovcově  ná-
městí. Otevřeno

bude každý den od 12 do 17 hod., o víkendu
i v dopoledních hodinách.    

Text a foto Hana Plíhalová
Vánoční vyrábění
V pondělí 22. prosince od 8 do 16 hod. nabízíme
dětem do 10 let drobné vyrábění vánočních pře-
kvapení, které si zpříjemníme hraním oblíbených
her. Děti budou potřebovat pohodlné oblečení,
přezůvky a jídlo na celý den. K dispozici je varná
konvice i mikrovlnná trouba. Cena za vyrábění je
100 Kč. Zájemce prosím hlaste nejpozději do 17.
12. 2014 na adrese: kmoskova@ddm.litomysl.cz
nebo na tel.: 734 505 805. Kapacita je omezena.                                                                                                     

Anna Kmošková

Novoroční zápolení v deskových hrách
V pátek 2. ledna 2015 se od 13 do 16 hod.  v DDM
uskuteční pro děti od 6 let hravé odpoledne. Při-
chystány budou  známé i netradiční stolní de-
skové hry. Přijďte si odpočinout od počítačů
a zpříjemnit si zbytek zimních prázdnin se svými
kamarády. Těšíme se na vás.                Petr Janda

V Litomyšli bude Puma
Dobré divadlo uvádí komedii Elektrická puma
v sobotu 6. prosince od 19.30 hodin v zámeckém
pivovaru. Elektrická puma je parodií na anglické
bondovky napsaná Jiřím Suchým, hudbou ji
opatřil Ferdinand Havlík. Tuto hudební hru za-
hrají a zazpívají herci Nezávislé divadelní scény
Semtamfór. 
Původně byla hra napsána přímo na tělo třem
„klaunům” v tom nejlepším slova smyslu. Jiří
Suchý ji psal totiž pro sebe, Jitku Molavcovou
a Josefa Dvořáka.  Hra si pohrává s divadelními,
filmovými i literárními klišé a snoubí v sobě jak
precizní Suchého slovní humor, tak situační ko-
miku, prvky kabaretiérské i skvělé písně, bez

Pozvánky z DDM Štědrovečerní 
koledování 
Ve středu 24. prosince se od 13.30 hodin usku-
teční tradiční Štědrovečerní koledování – zpívání
se skupinou Věneband. Letos se opět koná před
budovou regionálního muzea. Občerstvení v po-
době teplých nápojů zajistí skauti – středisko Li-
liový kruh Litomyšl, Junák svaz skautů a skautek
ČR, kteří zároveň do Litomyšle přivezou Betlém-
ské světlo. To bude v době Štědrovečerního ko-
ledování hořet v kryptě piaristického kostela.
„Zájemci o betlémské světlo si budou moci při-
pálit betlémské světlo od svíce, která tam bude
hořet. Zdarma bude také otevřena vyhlídka na
kostele,“ upřesňuje David Zandler, ředitel Zá-
meckého návrší, p.o..                                     -red-

Litomyšlský betlém 
Františka Müllera
Litomyšlský rodák Ing. arch. František Müller
(*1964), který v současnosti působí jako hlavní
architekt města Kladna, má na svém kontě
stovky nejrůznějších výtvarných projevů, pro-
střednictvím nichž komentuje aktuální události
i obecné životní otázky. Ve svých cyklech po-
užívá nejrůznější grafické techniky od suché
jehly až k linorytům. A právě z linorytů vzniklých
v letech 1989–2014, v nichž se objevují četné po-
stavy z dějin města i jeho současnosti, vytvořil
autor koláž, jež dala vzniknout pozoruhodnému
litomyšlskému betlému. Toto originální dílo bude
v adventním čase v prodeji v regionálním
muzeu.                                             Martin Boštík

nichž si „semaforské” hry nelze představit. Tuto
hru soubor Semtamfóru nastudoval s původními
písničkami i hudbou hned ve dvou alternacích,
jak ve večerní verzi pro dospělého diváka, tak
i ve verzi pro školy. My vám předvedeme verzi
večerní. „Líbí se mi groteskní situace, protivá-
lečná a protitotalitní témata, která jsou i po 35
letech stále aktuální. A ten Suchého slovní
humor a skvělé písně! Elektrická puma je na roz-
díl od běžných inscenací specifická tím, že její
výsledný tvar se líhne z řady improvizací, které
tento novodobý druh komedie dell´arte umož-
ňuje,” říká ke hře režisér Jan Julínek.

Věra Rosová, tisková mluvčí DD

NOVĚ B96 !!!
Nová skupina Vám umožní jezdit 
se soupravou do 4.250 kg
tzn. auto + karavan, přepravník koní…
(Závěrečné zkoušky – POUZE JÍZDA, 
bez testu)

výuka a výcvik všech skupin

Litomyšl • Toulovcovo náměstí 1163 • Tel.: 725 666 016 /017
www.autoskolapanter.cz

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

Pomáhat 
svobodně a rád
Lidé mají přirozenou touhu pomáhat. Potřebují
nicméně možnost volby a jistotu, že pomáhají
dobře. Přesto si svůj „srdeční projekt” k podpoře
aktivně vyhledává jen málokterý z nás. Reagu-
jeme až na to, když jsme osloveni, když nás
někdo požádá. Jak to máte vy? Chceme vás po-
zvat k partnerství, k podpoře takového konkrét-
ního záměru. V prosinci společně získáváme
finanční prostředky pro nákup nového vozu.
Sloužit bude rodinám pečujícím doma o své
blízké; resp. zdravotním sestrám Charitní oše-
třovatelské služby v Litomyšli, které do těchto
rodin dojíždějí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Nikdy nevíme, kdo z nás bude tuto péči potře-
bovat. Co možná nejlepší kvalitu života si díky
takovým dostupným službám můžeme uchovat
všichni. Ročně tuto možnost využije téměř 300
klientů, sestry vykonají za rok více než 15 tisíc
návštěv. Finanční dar na pořízení nového vozu
je možné předat osobně v kanceláři Farní charity
v Lidovém domě (tel: 461 619 183, mobil: 730 55
11 07) nebo převést na bankovní účet určený
pouze na tyto účely (č.ú.: 1017777101/0300, v.s.:
1802 nebo online: www.erapomaharegionum.cz/
projekty/ pardubicko/88/mobilni-sestricka. 
Na váš dar vám také po domluvě vystavíme po-
tvrzení pro daňové úlevy. Máte-li zkušenost
s touto službou, nebo byste chtěli umožnit, aby
byla dostupná více lidem, připojte se. Za vaši
podporu vám ze srdce děkujeme. 

Martina Soukupová



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

16.00-19.00 Mikulášská nadílka pro děti - divadýlko pro děti, Mikuláš s čertem a andělem • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
18.00 In Concerto - benefiční adventní koncert Jiřího Škorpíka a Davida Uličníka, vstupné 230 Kč • chrám Nalezení sv. Kříže   tel. 603 485 596  
19.00 Mičudka a její hosté - koncert, hosté El Camino a Frenk Mariny Band, vstupné dobrovolné • hostinec U Černého orla tel. 605 916 629
19.30 Swingový večer s VSO KC Česká Třebová - koncert Velkého swingového orchestru, vede Milan Špičák, 140 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

20.00 Krucipüsk - koncert, afterpárty s dj Wolfem, 220 Kč v předprodeji a 260 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Mikulášská oldies pro dospělé - dj Lukáš Sojka, hudební výběr 80. a 90. let, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

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

17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 12. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům   tel. 461 619 183
17.00 Mikuláš - divadelní představení nejen pro děti, předvánoční písničky, vstup volný • Nový kostel tel. 461 615 360

17.00 a 21.00 Rytíř Toulovec provází Litomyšlí - nutná rezervace • sraz u morového sloupu tel. 777 637 888 
19.30 Elektrická puma - muzikálová komedie v podání herců Nezávislé divadelní scény Semtamfór, 150 Kč • zámecký pivovar tel. 730 330 375

20.00 Taneční pro dospělé mírně pokročilé - 6. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Oldies párty 60s-90s - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Houseland - DCUK 3th Anniversary - house party, djs H. Holme, Rio, M. Glenn, Y. Parrot, aj., 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

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
15.00 Taneček přes dvě pekla - pohádku uvádí divadelní spolek Vostřebal Benátky • Lidový dům tel. 461 619 183
16.00 Mikulášská pro děti - divadlo pro děti, dílničky, dárečky • restaurace a minipivovar Veselka  - sál tel. 776 887 719
16.00 Předvánoční koncert Sboru paní a dívek z Litomyšle a pěveckého sboru Otakar z V. Mýta • Husův sbor  tel. 724 704 977

8. 12. Po 17.00 Vánoční koncert ZUŠ Litomyšl • kostel Povýšení sv. Kříže  tel. 461 612 628 
9. 12. Út 10.00 Vánoce, Vánoce přicházejí - pro uživatele s kombinovaným postižením ze stacionáře Ruka pro život o.p.s. • městská knihovna tel. 461 612 068

15.00-17.00 Znaková řeč pro batolata - seminář • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Betlém - vývoj a proměny historicko-kulturního fenoménu - přednáška Mgr. Vojtěcha Večeře • městská knihovna tel. 461 612 068

9.00-12.00 a 17.00-19.00 Výroba jmenovek na dárky - dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720
10. 12. St 17.00 Return of the legend - dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Nové knihy pod stromeček • Na Sklípku  tel. 461 614 723
20.00 Wednesday party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji  tel. 774 450 221

11. 12. Čt 9.00 Výklady karet - Emilie Didi Bertová, po celý den • Faltysovo knihkupectví  tel. 461 612 667
14.00 Vánoce jsou za dveřmi - čtení babičky Aničky, pro děti • městská knihovna tel. 461 612 068
15.30 Herecké Vánoce - přednáška Jany Kroulíkové • denní stacionář  tel. 461 312 412
17.30 Obrázky staré Litomyšle - fotografie slovem doprovodí Miroslav Škrdla • hostinec U Párů  tel. 774 708 270
18.00 Vánoční příběh - divadelní představení Víti Marčíka ml. a Adama Bergera • husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Ave Maria - Vánoce 2014 - koncert, E. Hubáčková (zpěv), V. Župan (klavír), V. Urban (varhany), 200 Kč • kostel Povýšení sv. Kříže  tel. 775 591 537
19.30 Vánoční koncert Václava Hybše - hlavní host Věra Martinová, vstupné 260 a 320 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

12. 12. Pá 16.00 Projektová výstava na modré škole - vernisáž, vánoční zpívání, občerstvení • ZŠ T. G. Masaryka  tel. 461 612 356
20.00 Hentai Corporation + 100% - koncert, afterpárty s Dj Saurusem, 170 Kč v předprodeji / 200 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Ladies Night, edice Frisco - taneční hity, dj Styx, vstupné 70 Kč / dámy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

13. 12. So 8.00-16.00 Adventní trh - zboží s vánoční tématikou, občerstvení, živá hudba • Smetanovo náměstí - dolní část tel. 461 653 330
9.30 Vánoční ozdoby a přáníčka - ozdoby z korálků a látek, tisk přání nebo novoročenek metodou slepotisku • dům U Rytířů  tel. 461 614 765

19.00 Komíhání - poetický večer, autorské čtení Jana Odstrčila • kavárna Mandala tel. 721 702 269
20.00 Věneček tanečního kurzu pro mládež - učitel tance Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Retro párty 80.-90. let - dj Milhaus, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Yapan party - japonská noc, dj Lukáš Sojka, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

14. 12. Ne 13.00-17.00 Nábytek pro panenku Járinku - výtvarná dílna • regionální muzeum tel. 461 615 287
14.00 3. adventní posezení u kávy s živou hudbou • Bobo Café tel. 774 603 007
15.00 Pinokio - Nosáčkova dobrodružství - pohádku pro děti uvádí Hravé divadlo Brno, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
18.30 Vánoční benefiční koncert „Ježíšek pro Petru a Renátu“ - Parkoviště pro velbloudy a hosté, min. 50 Kč • zámecká jízdárna   tel. 723 743 760 

15. 12. Po 14.00 O nejkrásnější perníček - výtvarná soutěž pro děti • městská knihovna tel. 461 612 068
16.30 Vánoční večírek - v sále • základní umělecká škola tel. 461 612 628
18.00 Vánoční koncert sboru KOS - hostem bude Velká muzika Hradec Králové • Smetanův dům  tel. 461 614 550

16. 12. Út 19.30 534. LHV: O Vánocích zpívám - koncert, vystoupí vokálně-instrumentální soubor Chairé (Příbram), 200 Kč • zámecký pivovar tel. 461 613 239
9.00-12.00 a 17.00-19.00 Výroba vánočního prostírání s ubrouskovou technikou - dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720

17. 12. St 10.00 Knižní vánoční dobrůtky - pořad pro maminky a 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
20.00 Wednesday special party - středeční taneční párty, djs Doktor Eyzy & Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

18. 12. Čt 15.00-17.00 Vánoční besídka • rodinné centrum tel. 607 605 720
15.30 Vánoční posezení s uživateli Sociálně aktivizačních služeb pro seniory • denní stacionář tel. 461 312 412

16.00-19.00 Vzpomínáme na Václava Havla - bezplatně otevřená expozice Srdce pro Václava Havla, výstava fotografií • zámecké sklepení tel. 461 612 575
18.00 Česká mše vánoční, Když Betlém spí - koncert, LSO, sólisté, spojené sbory, D. Lukáš, 80 Kč • kostel Povýšení sv. Kříže  tel. 608 711 968
20.00 Michal Prokop + Framus Five - vánoční koncert, afterpárty, 270 Kč v předprodeji / 300 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Crazy horse, vol. 4 - Rodrigův crazy výběr, dj Rodrigo, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

19. 12. Pá 18.00 Pokoj vám - docela malá vánoční loutková stínohra Hanky Voříškové z Chocně • Husův sbor tel. 724 704 977
20.00 Alkehol + Promile - koncert, afterpárty s dj Maximem, 210 Kč v předprodeji / 240 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Vánoční devadesátky - hity 90. let, dj Mike, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

20. 12. So 21.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 3. vánoční special DCUK - hity 90.let, djs Mylo Glenn, Yoppa Parrot, Klubo, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

21. 12. Ne 13.00-17.00 Aby Ježíšek nezabloudil - výtvarná dílna, výroba jmenovek a PF • regionální muzeum tel. 461 615 287
14.00 4. adventní posezení u kávy s živou hudbou • Bobo Café tel. 774 603 007

21. 12. Ne 16.00 Adventní koncert - zpěv, varhany, housle, klavír, flétna, vážná hudba a vánoční písně • evangelický koncert Na Lánech  tel. 461 615 058
22. 12. Po 8.00-16.00 Vánoční vyrábění - pro děti do 10 let, výroba vánočních překvapení, cena 100 Kč • dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
24. 12. St 13.30 Štědrovečerní koledování - zpívání se skupinou Věneband před budovou muzea • regionální muzeum tel. 461 615 287

22.00 Vánoce U Kolji - vánoční párty, dj Rodrigo, vstupné 50 Kč / dámy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
25. 12. Čt 21.00 Štěpánská párty - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

21.00 Štěpánská diskotéka - taneční hity, dj Xavier J, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
26. 12. Pá 9.00 O Kristově narození podle Lukášova znění - dětská vánoční hra • Husův sbor tel. 724 704 977

16.00 Vánoční koncert Slávka Klecandra - člen skupiny Oboroh, vstupné dobrovolné • evangelický koncert Na Lánech  tel. 461 615 058
20.00 Sunplugged - vstupné 200 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Jägermeister party - taneční hity, dj Lukáš Sojka, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

27. 12. So 21.00 Rotoped - taneční zábava, 80 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

v Litomyšli v prosinci 2014?



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 5. 12. Annabelle - film USA, horor, 95 min., české titulky, 90 Kč
So, Ne 6., 7. 12.  Hunger Games: Síla vzdoru 1. část - film USA, dobrodružný / akční / scifi, 110 min., české titulky, 100 Kč
Út 9. 12.  Ouija - film USA, horor, 90 min., české titulky, 110 Kč
St 10. 12.  Modelky s.r.o. - film ČR, komedie, 90 min., 90 Kč
Čt, Ne 11. a 14. 12. Hobit: Bitva pěti armád - film USA / Nový Zéland, dobrodužný / fantasy, 150 min., české titulky, 120 Kč
Pá, So 12., 13. 12.  Hobit: Bitva pěti armád ve 3D - film USA / Nový Zéland, dobrodužný / fantasy, 150 min., české titulky, 150 Kč
Út, St 16., 17. 12.  Raluca - film ČR, film-noir / krimi / erotický / thriller, 80 min., 110 Kč
Čt 18. 12.  Filmový klub: Příběh Marie - film Francie, životopisný, 95 min., české titulky, 110 Kč
Pá, So 19., 20. 12.  Návrat blbýho a blbějšího - film USA, komedie, 110 min., české titulky, 120 Kč
Ne 21. 12.  Pohádkář - film ČR, drama / romantický, 90 min., 90 Kč
Po, Út 22., 23. 12.  Noc v muzeu: Tajemství hrobky - film USA, akční / komedie / fantasy / dobrodružný, 110 min., český dabing, 120 Kč
Pá, So 26., 27. 12.  Exodus: Bohové a králové ve 3D - film VB / USA / Španělsko, drama / historický, 142 min., český dabing, 150 Kč
Ne 28. 12.  Exodus: Bohové a králové - film VB / USA / Španělsko, drama / historický, 142 min., český dabing, 120 Kč
Po, Út 29., 30. 12.  Večer pro dámy: Hodinový manžel - film ČR, komedie, 100 min., 120 Kč
Pá, So 2., 3. 1.  Burácení - film ČR / USA, road movie / drama / romantický
Ne 4. 1.  Šťastná - film ČR, romantický / komedie, 75 min., 90 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne 6., 7. 12.  Tři bratři - film ČR / Dánsko, rodinný, 90 min., 100 Kč
So 13. 12.  Hobit: Bitva pěti armád - film USA / Nový Zéland, dobrodužný / fantasy, 150 min., české titulky, 120 Kč
Ne 14. 12.  Hobit: Bitva pěti armád ve 3D - film USA / Nový Zéland, dobrodužný / fantasy, 150 min., české titulky, 150 Kč
Po 15. 12. od 9.30  Pohádky pod stromeček – pásmo pohádek pro nejmenší
So 20. 12.  Sněhová královna ve 3D - film Rusko, animovaný / pohádka / fantasy, 80 min., český dabing, 130 Kč
Ne 21. 12.  Sněhová královna - film Rusko, animovaný / pohádka / fantasy, 80 min., český dabing, 110 Kč
So 27. 12.  Tučnáci z Madagaskaru ve 3D - film USA, animovaný / dobrodružný / komedie, 90 min., český dabing, 130 Kč
Ne 28. 12.  Tučnáci z Madagaskaru - film USA, animovaný / dobrodružný / komedie, 90 min., český dabing, 110 Kč
So, Ne 3., 4. 1.  Paddington - film VB / Francie / Kanada, komedie / rodinný, 90 min., český dabing, 120 Kč

do 30. 12. Šárka Hrouzková: Obrazy - prodejní výstava obrazů • Galerie v Antikhotelu Sofia • denně  
do 30. 1.  Jan Vostřel: Obrazy - prodejní výstava keramických obrazů • Bobo Café
do 28. 12. Výstava skleněných ozdob - každý víkend workshop, prodej ozdob, svařené víno zdarma • zámecké sklepení • pouze So a Ne 13-16
do 18. 1. Josef Hýbl: Muž, který fotil Litomyšl - výstava černobílých fotografií • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
do 6. 4. Večerníček Chaloupka na vršku - výstava je přehlídkou rozsáhlé tvorby Šárky Váchové • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
do 30. 12. Faltysovo knihkupectví dětem - prodejní výstava, která představí současnou produkci dětských knih • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
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
do 8. 1. Obrazy s litomyšlskými motivy - prodejní výstava obrazů mladých ukrajinských malířů • Café Kafíčko • denně 9.00-18.30
do 2. 1. Adventní čas - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době 
do 2. 2. Výstava betlémů v předsálí Husova sboru • husův sbor • Po-Čt: 8.30-11.30 nebo dle domluvy na  tel. 724 704 977
od 5. 12. do 14. 12. Výstava betlémů - pořádají Betlémáři Litomyšlska a DDM Litomyšl • kostel Rozeslání sv. Apoštolů • Po-Pá: 12-17, So-Ne: 9-17 
od 8. 12. do 18. 12. V. Vích: Portréty osobností, M. Dvořák: Autorské fotografie - výstava, placky s přinesenými náměty na počkání • Galerie Na schodech •  Po-Pá: 9-16
od 15. 12. do 17. 12. Projektová výstava na modré škole - výstava prací a fotodokumentací mimovyučovacích aktivit žáků ZŠ • ZŠ T.G. Masaryka • 10.00-17.00  
od 18. 12. do 20. 12. Mezinárodní výstava vánoční floristiky a historické zemědělské techniky 2014 • SZaTŠ • Čt-Pá 8-17 a So 9-16
od 27. 12. do 28. 12. Vánoční prohlídky zámku - prohlídky vánočně vyzdobenou kaplí a reprezentačními pokoji, tel. 461 615 067 • zámek •  v 11.00, 13.00, 15.00

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

27. 12. So 21.00 Oldies platinum - hity 80. a 90. let, dj Mike, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
28. 12. Ne 14.00-20.00 Silvestrovské odpolední čaje - k tanci a poslechu hraje hudební skupina Zdeňka Škvařila, vstupné 100 Kč • Lidový dům tel. 461 619 183
29. 12. Po 21.00 Silvestr nanečisto: Best of Kotelna - dj Kotelna allstars, tombola, soutěže, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
31. 12. St 18.00 Dětský silvestrovský ohňostroj - s novoročním přípitkem a čočkovou polévkou • Smetanovo náměstí - dolní část  tel. 461 653 311

19.00 Silvestr na Veselce - dj, hudba, tanec, soutěže, občerstvení zajištěno, vstup zdarma • restaurace a minipivovar Veselka - sál tel.776 887 719
19.00 Silvestr Pod Klášterem - posezení s živou hudbou, hrají Mireček a Dáda Koupilovi • restaurace Pod Klášterem   tel. 461 615 901
21.00 Silvestr U Kolji - silvestrovský výběr, půlnoční ohňostroj, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

2. 1. Pá 13.00-16.00 Novoroční zápolení v deskových hrách - pro děti od 6 let, známé i netradiční deskové hry • dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
3. 1. So 21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

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 do-
předu 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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Litomyšlské zpěvačky reprezentovaly své město na Moravě
Při návratu ze zcela mimořádného zájezdu
Sboru paní a dívek (SPD) na Moravu jsme
všechny cítily, že jsme prožily den, na který bu-
deme dlouho vzpomínat. Byla obyčejná deštivá
sobota 8. listopadu 2014 a členky SPD natěšeně
odjížděly na tradiční folklorní slavnosti do města
Újezd u Brna. Na Moravu SPD pozval tamní folk-
lorní sbor Újezdská rozmarýna, jehož členkou je
naše bývalá sbormistryně Mgr. Markéta Pospí-
šilová, která stále vzpomíná na svůj první sbor
v Litomyšli. Po vřelém přivítání pak všechno
předčilo naše očekávání. Velký sál městské so-
kolovny byl doslova přeplněn svátečně naladě-
nými lidmi, organizátoři v nažehlených krojích
vstřícní, v programu se střídaly všechny věkové

skupiny – od předškoláčků až po dospělé ženy
a muže. Všichni samozřejmě ve stylových mo-
ravských krojích z okolí Brna si s chutí zazpívali
a zatančili. Bylo cítit, jak celou tu atmosféru mají
rádi, zažitou již generacemi, svá vystoupení hrdě
předvádějí. Vyloženě městské publikum bylo
vnímavé a spokojeně odměňovalo vystoupení
potleskem.
SPD se představil dvěma pásmy: nejprve ženy
zazpívaly lidové písně za houslového doprovodu
„Heblat” z litomyšlské ZUŠ a připomněl tak na
Moravě svoji spojitost s M. D. Rettigovou. V druhé
části programu předvedly „Něco málo z klasiky”,
aby zdůraznily, že přijely z rodiště Bedřicha Sme-
tany. Reakce publika na klasický repertoár nás

všechny velmi potěšila. To vcítění bylo až hmata-
telné, ztišení po silném zážitku až překvapivé –
prostě Morava má hudební cítění už v krvi. 
Pro členy všech sborů jsou chvíle vzájemného
souznění s publikem velkým pohlazením po duši.
Pro takové chvíle stojí za to věnovat svůj čas, úsilí
a péči všemu, co takové vystoupení potřebuje.
A věřte, že toho není málo. Ale obohacení života
to rozhodně je a kultivace osobnosti určitě. 
Byla jsem členkou SPD celá léta a společně strá-
vené chvíle budou vždy patřit k mým nejhezčím
zážitkům, kdy jako jeden kamínek musíte se sna-
žit obstát při prezentaci celé stavby.

Alena Martinková, 
čestná členka Sboru paní a dívek

Rettigovka 
naostro, nikoli 
od začátku
Obyvatelé Litomyšle znají restauraci Rettigovku
jako místo, kde se mohou dobře a navíc zdravě
naobědvat. Vědí ale, jak a proč vznikla? Pojďme
společně nahlédnout pod pokličku.
Jídelnu nazvanou podle osvětové ženy a ku-
chařky Magdaleny Dobromily jsme otevřeli
v lednu 2013 jako první sociální podnik v Lito-
myšli. Její rozjezd byl financován z Evropských
sociálních fondů jako projekt zaměřený na za-
městnávání osob s handicapem. Tito lidé stěží
nacházejí uplatnění na volném trhu práce,
a proto obecně prospěšná společnost Komuniké
dala vzniknout restauraci, která jim v chráněném
prostředí umožňuje získat pracovní návyky, být
prospěšný, učit se komunikaci s kolegy a vydělat
si vlastní peníze. Díky podpoře z EU se lidé
s handicapem naučili mnohé – upéct kváskový
chléb, vytvořit škálu vlastních produktů, kterými
se může Rettigovka chlubit – marmeládu,
škvarky, sádlo, vánoční cukroví, … a denně nakr-
mit desítky zákazníků. 
Rettigovku navštívilo během projektu několik
odborníků, kteří zde vedli vzdělávací kurzy jak
pro zaměstnance, tak pro veřejnost. Jmenujme
například kurz výroby sushi (díky kterému
mohou hosté každou středu tuto specialitu
ochutnat) či kurz vedený baristou zaměřený na
správnou přípravu kávy.
Povedlo se navázat spolupráci s místními ško-
lami v rámci Svačin s úsměvem. Každé ráno při-
pravujeme čerstvé svačiny, rozvážíme je do škol
a tam prodáváme žákům, studentům i učitelům. 
Podpora Evropské unie posledního října skon-
čila. Rettigovka stojí na svých nohách a začí-
náme naostro. Musíme ukázat, že se dovedeme
prosadit, že máme svým hostům co nabídnout,
že si na sebe umíme vydělat. Víme, že to nebude
jednoduché, vždyť v Litomyšli je přes 60 stravo-
vacích provozů! Výhodou je, že nezačínáme od
začátku. Máme své osvědčené recepty, stálý
okruh hostů, zaměstnance, kteří zde pracují rádi.
Přesto si uvědomujeme možná rizika a zkuše-
nosti jiných takto vzniklých provozů. Mnohé
podniky našeho typu po skončení evropské pod-
pory fungovat nezvládly. My se snažíme nejen
dobře vařit, ale pořádat i další akce, abychom se
udrželi. 
V současné době nabízíme v Rettigovce mož-
nost trénování se v práci či práci osobám s in-
validním důchodem a to i ve III. st. Bližší
informace případným zájemcům ráda podá
Alena Fiedlerová na 608 965 123, případně za-
šlete svůj požadavek na komunike@email.cz.
Velice si ceníme podpory našich stálých hostů,
organizací, které nám dávají šanci formou spo-
lupráce (daru), vedení města. My, pracovníci,
uděláme maximum, aby Rettigovka zůstala sou-
částí Litomyšle.                             Za celý kolektiv 

Olga Radimecká a Alena Fiedlerová

Děkujeme všem 
našim  klientům 
za již dvacetiletou 
přízeň.

Přejeme vám 
spokojené Vánoce 
a klidnou mysl 
v roce 2015.

Lékárna Na Špitálku

Listopadová Litomyšl rozkvetla
mladými talenty

Foto z ESA (European Space Agency v Paříži), stu-
denti Dezort a Sadílek obklopují kosmonauta Rein-
harda Ewalda. 

Pardubický kraj již po sedmé ocenil žáky, kteří
v minulém roce dosáhli mimořádných výsledků
v přírodovědném, technickém, humanitním,
sportovním či uměleckém oboru. V přednáško-
vém sále Krajského úřadu města Pardubice se
sešlo 37 žáků, kteří z rukou náměstkyně hejt-
mana Jany Pernicové převzali pamětní listy
a hmotné ceny za umístění v celostátních kolech
předmětových soutěží zařazených do programu
Excelence škol 2013-2014. Mezi dvanáctku mla-
dých lidí, kteří se stali čerstvými držiteli ceny
Mladý talent 2014, patří studenti Gymnázia A. Ji-
ráska v Litomyšli Daniel Dezort a Jakub Sadílek.
K držitelům tohoto ocenění se připojila též stu-
dentka litomyšlské pedagogické školy Markéta
Andělová a žákyně 1. ZŠ v Litomyšli Kateřina
Macková. 
Naši studenti v letošním ročníku Festivalu vědy
a techniky postoupili se svým projektem Titan -
měsíc jiné dimenze do celostátního kola EXPO
SCIENCE AMAVET. Účastnili se soutěže a pomě-
řili síly v kategorii Středoškolák, které věkově
ještě neodpovídali. Též byli navrženi na Českou
hlavičku roku 2014. V loňském roce si je vybrala
Akademie věd ČR do projektu Otevřená věda,
a to i přes to, že v té době dosud neukončili zá-
kladní vzdělání. Jakub Sadílek obsadil v krajském
kole chemické olympiády kategorie D 2. místo
a v krajském kole kategorie C skončil pátý;
v krajském kole fyzikální olympiády obsadil 4.
místo.
Milan Halousek, vedoucí centra studentských
aktivit České kosmické kanceláře, hodnotí jejich
práci těmito slovy: „Projekt studentů Gymnázia
Aloise Jiráska v Litomyšli Jakuba Sadílka a Dani-
ela Dezorta je zaměřen na vysoce odbornou ob-
last fyzikální chemie a věnuje se organickým
sloučeninám HC3N (kyanoacetylen) a CN- (kyan)

a jejich vzájemným reakcím. Současné vědecké
výzkumy potvrzují, že reakcemi sloučenin na
bázi metanu a dusíku mohou vznikat molekuly,
které mohou následně vědcům poodhalit zá-
hady okolo vzniku života na Zemi. Hlavní přínos
studentského projektu TITAN vidím v propojení
astronomických a chemických pozorování usku-
tečněných evropskou planetární sondou Huy-
gens, která v lednu roku 2005 úspěšně přistála
na povrchu největšího Saturnova měsíce Titanu,
a laboratorních experimentů prováděných stu-
denty v laboratořích Ústavu Fyzikální chemie
akademika J. Heyrovského v Praze. Velmi přínos-
ným je i relativně dlouhá doba, vzhledem k jejich
věku, po kterou se již oba studenti věnují svému
vědeckému bádání, a postupné upřesňování od-
borného zájmu na stále vědecky složitější a po-
drobnější tématiku z oblasti fyzikální chemie.”

Martina Kunderová, Gymnázium A. Jiráska, 
Litomyšl, foto Petra Jaklová

www.lekarna-litomysl.cz
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Libor Sionko pokřtil videoklip Rufusu. Poslední
říjnový pátek patřil klub Kotelna litomyšlské ka-
pele Rufus, která v něm pokřtila dlouho připra-
vovaný singl Sakury a videoklip stejného jména.
Atmosféra zaplněného klubu byla skvělá
a bouřlivé ovace sklidil nejen klip velkoplošně
promítaný během koncertu, ale rovněž vý-
znamný host kapely, bývalý fotbalový repre-
zentant Libor Sionko, který se křtu osobně ujal.
Díky vám všem, kdo jste se téhle výjimečné
akce zúčastnili a postarali se o nezapomenu-
telný večer! Videoklip samotný je možné zhléd-
nout online na youtube.com. Rufus forever! 

Miroslav Brůna, foto Zdena Hanusová

Události ve fotografiích

Rozsvícení vánočního stromu poprvé na návrší: Letošní rozsvícení vánočního stromu, které se
konalo první adventní neděli 30. listopadu, se netradičně uskutečnilo na nově zrekonstruovaném
zámeckém návrší. Akce byla spojena s představením nového díla Sloup s odraznou plochou autorů
Václava Ciglera a Michala Motyčky umístěném v piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže. 
Vánoční strom na zámecké návrší dorazil z Poříčí u Litomyšle, které ho městu dalo darem.

Jan Šlégr byl v Hradci Králové oceněn za svoji
vědeckou práci: Hradec Králové si připomněl
státní svátek 28. října slavnostním programem,
při kterém primátor MUDr. Zdeněk Fink předal
medaile statutárního města Hradce Králové vý-
znamným osobnostem. Mezi čtyřmi oceněnými
akademickými pracovníky Univerzity Hradec
Králové byl i učitel litomyšlského gymnázia
RNDr. Jan Šlégr, Ph.D., který převzal vyzname-
nání za mimořádné vědecké výsledky v oblasti
fyziky spodní ionosféry.

Text a foto Ivana Hynková, ředitelka 
Gymnázia A. Jiráska, Litomyšl

Výstava fotografií mapuje přes třicet let Li-
tomyšle: V pátek 28. listopadu 2014 se
v Městské galerii Litomyšl v domě U Rytířů
uskutečnila vernisáž výstavy Josef Hýbl – Muž,
který fotil Litomyšl. Expozice fotografií, která
je přístupná až do 18. ledna 2015, prezentuje
rozsáhlé cykly zaznamenávající události 60.
až 90. let, ale i půvabné snímky z každoden-
ního života místních obyvatel. Josef Hýbl svým
fotoaparátem zachytil stavební proměny
města, výstavbu panelových sídlišť a řado-
vých domů, zdokumentoval přípravy na spar-
takiádu v roce 1975 či závody motocyklů, které
se v 70. letech jezdily v blízkosti Litomyšle.
Celou výstavu uzavírají fotky revolučních udá-
lostí z roku 1989. 

Netradiční prohlídka piaristického kostela:
V sobotu 29. listopadu se v piaristickém kostele
Nalezení sv. Kříže uskutečnila netradiční pro-
hlídka pro veřejnost. Spojovala v sobě historii,
architekturu a improvizované divadlo. Diva-
delně-improvizační skupina Pa.Le.Ťá.Ci z Par-
dubic vtáhla účastníky do děje svých výstupů,
a ti se tak sami stali aktéry „představení”. Zá-
roveň měli účastníci prohlídky jako první mož-
nost prohlédnout si nové dílo z dílny Václava
Ciglera a Michala Motyčky, které bylo oficiálně
představeno až o den později. 

Hubertova vozatajská jízda projela náměs-
tím: První listopadová sobota patřila v Lito-
myšli koním. Chovatelé chladnokrevných koní
totiž již pošestnácté uspořádali Hubertovu
jízdu. Smetanovým náměstím projeli vozata-
jové po jedenácté hodině, aby se o dvě hodiny
později poměřili v soutěži zručnosti v tahání
klády a soutěži vozatajů. 

Na Základní škole U Školek 30. listopadu při-
vítali advent akcí, do které se zapojila celá
škola. Samozřejmostí byla celá řada vystou-
pení jednotlivých tříd a kroužků, ale nechyběly
ani výrobky s vánoční tématikou. Na jejich
tvorbě se podíleli sami žáci. 

Zámecké sklepení i letos nabízí víkendy plné
vánočních ozdob. Výstava křehké krásy je ote-
vřena do 28. prosince o sobotách a nedělích v
době od 13.00 do 16.00. Ovšem nemusíte se
pouze kochat, ale také přiložit ruce k dílu. Náv-
štěvníci si totiž mohou sami ozdobit skleněné
baňky. A pokud máte rádi pohádky, zkuste
podle nápověd u vánočních stromečků, hádat
jména princezen a přitom dát hlas nejkrásněj-
šímu stromku. O pekelném víkendu 6. a 7. pro-
since se workshop nekoná. 

Lilie je tu pro vás i na facebooku
– připojte se k nám!

www.facebook.com/litomysl.lilie
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Před 25 lety se do naší země vrátila svoboda
a demokracie. Před 25 lety byla také založena 
tiskárna H.R.G. 
Jsme rádi, že žijeme a pracujeme v demo-
kratické zemi, kde je tisk omezován pouze 
technickými možnostmi. 

Děkujeme všem našim současným i bývalým 
zaměstnancům za jejich práci, děkujeme 
klientům i dodavatelům za spolupráci. 
Ať se nám všem v tomto krásném městě 
a zemi daří!

tiskárna H.R.G. Litomyšl

25 let s vámi
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Skutečný klenot 
z odkazu francouz-
ských varhanářů
V letošním roce vyšlo nové CD s názvem „Popu-
lar Renaissance Music”. Varhanice a cembalistka
Lucie Guerra Žáková, která se narodila v Lito-
myšli, na něm představuje jedny z nejvýznam-
nějších varhan ve Francii. Ráda by tak svým
přátelům z rodného města nabídla vánoční
dárek. V předmluvě se píše: „Všichni znalci fran-
couzského varhanního světa se shodují, že velký
barokní nástroj ze 17. století v Rozay en Brie je
jednou z nejpozoruhodnějších ukázek francouz-
ského varhanářství”. Rozmanité rejstříky a zvu-
kové možnosti nástroje jsou představeny
v sedmadvaceti skladbách renesančních autorů.
Ve výpravném bookletu, opatřeném českým,
francouzským a anglickým textem s mnoha fo-
tografiemi, je také uvedena dispozice nástroje.
Chcete-li si zpříjemnit předvánoční čas posle-
chem vzácných varhan, můžete si nové CD kou-
pit v litomyšlském informačním centru.  

Jana Tmejová

Stále noví rodilí mluvčí na III. ZŠ
Angličtina je v současném světě základem do-
rozumění, a tedy i uplatnění. Důležité je, aby děti
ve škole slyšely, jak tento jazyk zní od rodilých
mluvčích, aby se jim učily porozumět a diskuto-
vat s nimi. Na III. ZŠ využíváme tzv. evropských
peněz, projekt se jmenuje Nové Modráskovy ak-
tivity. 
Projekt probíhá již dva roky a plánujeme pokra-
čování i nadále. Každý měsíc zde tito lektoři
odučí 30 i více hodin. V minulém období zde pů-
sobili David Eldred (Severní Irsko – Belfast),
Piper Newby (USA - Idaho), dlouhodobě zde pra-
cují Ivan N. Pachl (Velká Británie - Skotsko, Lon-
dýn), Dagmar Betty Bradacova (USA – Chicago)
a Adam College (Velká Británie – Birmingham).
Nejnovějšími posilami jsou Belinda Christensen
(Austrálie – Brisbane) a Aaron Husby (USA - Ken-
tucky). Kromě této ryze praktické činnosti uči-
telé-angličtináři a němčináři v uplynulém období
vytvořili celkem 140 vzdělávacích interaktivních

programů pro u dětí oblíbenou práci s multime-
diální tabulí. Myslíme, že tento směr je pozitivní
a že přispěje ke kvalitní přípravě dětí ve výuce
anglickému jazyku.

Kamila Voříšková, foto Pavel Jirsa

Změna zákona o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích
Od 1. 1. 2015 bude účinná novela zákona
č. 56/2001 Sb., která stanovuje podmínky regis-
trace a schvalování vozidel. V jejím důsledku
dojde ve všech ohledech ke zpřísnění těchto
úkonů. Novela zákona je obsáhlá, a proto zde
uvádíme pouze zásadní změny.

Změna vlastníka vozidla
Dosavadní vlastník vozidla a nový vlastník vo-
zidla budou povinni do 10 pracovních dnů od
uskutečnění jeho prodeje nechat změnu vlast-
nictví zapsat do registru vozidel. Odhlášení i při-
hlášení se provádí na jedné (společné) žádosti
na registru vozidel podle místa trvalého bydliště
(místa sídla firmy) původního vlastníka vozidla.
Nebude existovat už tzv. polopřevod vozidla.
K provedení změny je nutné předložit doklady
od vozidla a protokol o evidenční kontrole, který
nesmí být starší než 14 dnů. Pokud nelze ověřit
totožnost žadatele na místě, musí být na žá-
dosti, případně na udělené písemné plné moci
úředně ověřený podpis.
Registrační značka přidělená vozidlu původního
vlastníka bude zůstávat na vozidle i v případě,
že bude dále registrováno v jiném kraji. 

Vyřazení vozidla z registru
Nově se zavádí institut vyřazení vozidla z regis-
tru. Vyřazení bude možné i z moci úřední. Napří-

klad z důvodu neuzavření nové pojistné smlouvy
o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla do 14 dnů od ukončení platnosti smlouvy
předchozí. V režimu vyřazení vozidla dává zákon
obecnímu úřadu právo kontrolovat jeho umís-
tění. Takto vyřazené vozidlo nesmí stát na po-
zemní komunikaci nebo na parkovišti. 

Přechodná ustanovení
Silniční vozidla, u kterých nebude zapsán vlast-
ník do 30. 6. 2015, to znamená všechna vozidla
v tzv. polopřevodu, zaniknou a nebudou moci
být dále používána v provozu. Stejně na tom
budou i silniční vozidla, která jsou dočasně vy-
řazena z registru silničních vozidel po dobu
přesahující 18 měsíců a vlastník vozidla do 31.
12. 2015 neoznámí obecnímu úřadu obce s roz-
šířenou působností adresu místa, kde je vyřa-
zené silniční vozidlo umístěno a účel jeho
využití.

Registrační značky
Vlastní kombinace znaků na registrační značce
(registrační značka na přání) bude možná až od
roku 2016. Správní poplatek za jednu tabulku je
stanoven na 5 000 Kč. Od stejného roku bude
možné za správní poplatek 600 Kč získat další
registrační značku k již existujícím, např. za úče-
lem umístění tabulky na nosič kol.

Přestupky
Nově se definují přestupky fyzických, právnic-
kých a podnikajících osob. Například přestup-
kem je provozování vozidla, které není zapsáno
v registru silničních vozidel, nepřepsání vlast-
níka vozidla do 10 dnů, nezapsání změny údajů
v registru, neoznámení adresy místa, kde je vy-
řazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho vy-
užití. Výše pokuty je až do 50 000 Kč.

Kamil Hebelka, vedoucí odboru dopravy

Italové opět 
v Litomyšli
Již 11 let probíhá výměna studentů mezi školou
Istituto Comprensivo „Innocenzo IX” di Baceno
v italském městě Crodo a Střední zahradnickou
a technickou školou v Litomyšli. Ve dnech 18. -
26. 10. se odborné praxe v Litomyšli účastnilo 7
italských studentů, které při jejich programu do-
provázeli studenti školy.  
Studenti vysázeli živý plot, zúčastnili se hodin
vazačství, kde se seznámili s technikou výroby
podzimních vazeb, a v tzv. zelené učebně zpra-
covávali projekt Permakulturní prvky v zahradě.
Součástí výuky italské školy v Crodu je techno-
logie výroby piva, proto byl program obohacen
o exkurze do českých pivovarů (Rychnov nad
Kněžnou, Veselka v Litomyšli, U Fleků v Praze).
Jedním z cílů výměnných praxí je také seznamo-
vání se s českou kulturou i každodenním živo-
tem. Spolu s českými studenty navštívili Italové
White Gallery v Osíku, dále plavecký bazén, za-
hráli si bowling, čeští žáci připravili diskotéku
a hru „Poznej Litomyšl”. Studenti se zaměřením
na cestovní ruch se bravurně zhostili své úlohy
a zároveň si zdokonalili své jazykové dovednosti.
Závěrečný den byl věnován výletu do Prahy.
Další akcí bude účast zástupců Střední zahrad-
nické a technické školy na slavnostech 35. výročí
školy v Crodo, které proběhne začátkem pro-
since, italská delegace se zúčastní Výstavy vá-
noční floristiky a zemědělské techniky
v Litomyšli. V květnu příštího roku pojedou čeští
studenti třetích ročníků na praxi do Itálie, rýsují
se i další možnosti spolupráce, včetně případ-
ného zapojení do programu Evropské Unie Eras-
mus Plus.       Helena Kazdová, SZaTŠ Litomyšl

!!! ODDLUŽENÍ !!! 

603 558 056
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POUZE PRO STARŠÍ 18 LET
www.napivosrozumem.cz

www.umedveda.cz

Příjemné a klidné prožití svátků Vánočních a úspěšný vstup 
do nového roku 2015 Vám a Vašim rodinám přeje celý kolektiv 
Restaurace a Café U Medvěda.

Velice děkujeme
za Vaši přízeň. 
Jenom díky Vám, 
Našim doufáme, 
že spokojeným
hostům si nyní můžete 
pouze „U Medvěda”, 
první hospůdce 
v hodně širokém okolí,
vychutnat to nejlepší 
a nejčerstvější pivečko 
s největší tradicí. 
DĚKUJEME VÁM

V lednu SOUTĚŽ s tankovým 
pivkem o unikátní kombinézy
FAN FLAG…
(vybavte se na MS v HOKEJI 2015)

Možnost zasílání Menu či Akcí 
na mail: hanc.martin@centrum.cz
Sledujte nás 
na Facebooku!

TANKOVÁ PLZEŇ 
0,5 L za 35,-
(týden co týden 
to nejčerstvější pivo)

Spousta klasických českých pochoutek
s TANKOVÝM PIVKEM ZDARMA…

Pedagogická škola
si na nedostatek
talentů nestěžuje
Mezi studenty, které počátkem uplynulého mě-
síce ocenil Pardubický kraj za jejich výsledky
dosažené v oboru humanitním, přírodovědném,
sportovním, uměleckém či technickém, nechy-
běli ani zástupci Střední pedagogické školy Li-
tomyšl Markéta Andělová a Julián Ondrůšek.
Markéta je červnovou maturantkou a pamětní
list z rukou náměstkyně hejtmana Pardubic-
kého kraje Jany Pernicové převzala za umělec-
kou oblast, konkrétně sborový zpěv. Julián je
stávajícím žákem třetího ročníku a ocenění ob-
držel za druhé místo v celostátní soutěži stu-
dentské odborné činnosti v německém jazyce.
Slavnostním setkáním vyvrcholil již sedmý roč-
ník programu, jehož hlavním cílem je podpora
odborných zájmů žáků a péče o nadané žáky.
Litomyšlská pedagogická škola o talentované

Náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana
Pernicová (uprostřed na fotografii nahoře) předala
žákům Střední pedagogické školy Litomyšl oce-
nění za mimořádné úspěchy. Oceněnými byli Mar-
kéta Andělová (snímek nahoře) v oboru
uměleckém, a to za sborový zpěv, a Julián Ondrů-
šek (na fotografii  dole uprostřed) za 2. místo v ně-
meckém jazyce v celostátním kole SOČ
(studentská odborná činnost).

žáky rozhodně nouzi nemá. Mladí lidé, kteří za-
sedli do lavic střední i vyšší odborné školy, se
pravidelně účastní nejrůznějších odborných či
talentových klání a vždy to pro jejich almu
mater znamená zviditelnění práce pedagogů
a pro studenty samotné pak umístění na prv-
ních místech či jiná ocenění. „Jsem rád, že kraj
na „talenty” nezapomíná. Ještě více mě těší, že
mezi těmi úspěšnými jsou i žáci naší školy,” ko-
mentuje výsledky studentů Stanislav Leníček,
ředitel pedagogické školy.                                           

Zuzana Fruniová, 
foto archiv Pardubického kraje

Nevejdeme se již do bytu, proto
hledáme rodinný domek
do 10 km od Litomyšle. Tel: 734 313 232

Nabízíme k pronájmu byt 3+1
na sídlišti Dukelská v Litomyšli. 

Byt je po celkové rekonstrukci, volný dle dohody. 
Tel.: 602 844 946

Vyměním byt 1+1 za byt 3+1
v Litomyšli. Cena dohodou. Tel.: 604 439 104.

kompletní realizace staveb, zateplovací systémy, dlažby, obklady, koupelny na klíč,
sádrokartony, bytová jádra, zámkové dlažby, instalaterské a elektrikářské práce, ...

KRS s.r.o.
Česká Třebová

Tomáš Staněk • tel: 605 362 588
e-mail: tomik.stanek@seznam.cz
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Obdivovali
repertoár KOSu 
i hudební invenci
Začátek nového školního roku znamenal pro pě-
vecké sdružení KOS Pedagogické školy Litomyšl
náročné období plné vystoupení na významných
hudebních akcích. Některá z nich měla i meziná-
rodní rozměr. Patří mezi ně bezesporu účast na
koncertu na Staroměstském náměstí v Praze v
rámci Mezinárodního hudebního festivalu Mladá
Praha. Festival se konal pod záštitou 1. místo-
předsedy Senátu Parlamentu České republiky
Přemysla Sobotky, akci zaštítila i Věra Čáslavská.
Mladá Praha letos absolvovala svůj 23. ročník,
což svědčí nejenom o oblibě hudební akce, ale
také vynikajícím renomé, které si vydobyla za
uplynulé roky. Letošní vystoupení se konala ve
dnech 5.-25. září, a to ve třinácti místech repu-
bliky. Zmiňme alespoň zahajovací koncert ve
Valdštejnském paláci v Praze či koncert na „do-
mácí“ půdě - v jezdeckém sále zámku v Lito-
myšli. Festival se zaměřuje na pomoc
začínajícím umělcům v oblasti vážné hudby.
„Bylo pro nás vyznamenáním i odměnou záro-
veň, že jsme v rámci festivalu byli vyzváni k vy-
stoupení v kostele sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí,“ komentuje sbormistr
KOSu Milan Motl. Rozběhnutý kolotoč vystou-

pení pokračoval účinkováním v rámci Meziná-
rodního hudebního festivalu Talichův Beroun,
který se konal ve dnech 7. října – 11. listopadu.
„Během samostatného večera zazněl průřez
hudbou od renesance do současnosti, ve druhé
půli pak Missa brevis Jiřího Pavlici za doprovodu
litomyšlského symfonického orchestru,“ uvádí
sbormistr Milan Motl k programu, který měli
možnost vyslechnout návštěvníci koncertu v po-
dání mladých hudebníků z litomyšlské pedago-
gické školy. O tom, že se jejich vystoupení líbilo,
svědčí i ohlasy posluchačů. „Koncert sboru byl
pro nás hlubokým hudebním zážitkem. Obdobný
názor měli i všichni známí, s nimiž jsme hovořili,“
píší Jiřina a Dalibor Hejdovi a pokračují: „Obdivo-
vali jsme repertoár a jeho provedení, hudební in-
venci, dokonalou organizaci i disciplínu.“ Ani
touto účastí na berounském festivalu není výčet
aktivit KOSu v uplynulém období konečný. Jme-
nujme tak alespoň ještě vystoupení, která se
odehrají v rámci Roku české hudby. Jedná se o
mimořádnou kulturní událost, jejíž tradice zapo-
čala od velkých oslav výročí B. Smetany v roce
1924. Jeden z koncertů proběhl poslední listopa-
dový den t.r. v Praze, druhá akce pak pod ná-
zvem Musica viva v prostorách Filharmonie
Hradec Králové. Oba koncerty pořádala organi-
zace na podporu neprofesionálních uměleckých
aktivit – NIPOS ARTAMA Praha. „Těší nás, že
jsme oslovováni organizátory mezinárodních
festivalů, kde vystupují špičkoví neprofesionální
i profesionální umělci. Stále častější účinkování
na poli mezinárodního sborového zpěvu je za-
vazující a klade to vysoké nároky na přípravu
jednotlivých koncertů ať již na domácí půdě, či v
zahraničí. Dobré jméno se získává těžce, ještě
těžší je si renomé udržet,“ konstatuje Milan Motl.

Zuzana Fruniová, foto archiv sboru
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Kalendáře UNESCO 2015 
Krásné fotografie z měst UNESCO vás mohou
provést doslova celým rokem 2015. Svazek obcí
a měst České dědictví UNESCO pro vás totiž při-
pravil hned dva druhy kalendářů.
Již podvanácté se můžete těšit na
nástěnný kalendář – každý měsíc
v roce představíme jinou pa-
mátku ze Seznamu UNESCO. Do-
dejme, že českých a moravských
památek UNESCO je stejně jako
měsíců v roce. Podtitul letošního
kalendáře zní „Památky UNESCO
romantické a tajemné“. Zadání
bylo jasné – zachytit památky
UNESCO romanticky nasvícené
v noci či tajemné při západu a vý-
chodu slunce. Realizace projektu
byla možná pouze díky vstřícnosti

agentury CzechTourism, Ministerstva kultury ČR
a jednotlivých památkových objektů. 
Novinkou je vytištění stolního kalendáře. Za

dobu existence Českého dědictví
UNESCO jsme již nashromáždili
velké množství fotografií, kterými
jsme zaplnili všech 52 týdnů roku
2015 a první týden roku 2016. Při-
danou hodnotou tohoto kalen-
dáře jsou pozvánky na velké
množství akcí, které se budou ve
městech UNESCO příští rok
konat.             
Oba kalendáře si můžete pro-
hlédnout v e-shopu na stránkách
www.unesco-czech.cz nebo za-
koupit v informačních centrech
měst UNESCO. 

přijme

Faulhammerovo krmení chutná
Říká se „Jak k jídlu, tak k dílu”. To plně
platí u všech živočichů, ať se jedná
o lidi, či zvířata. Kdo pracuje, musí jíst,
hladový člověk nemá sílu. Hladové
zvíře nemá pohyb, chřadne a neroste.
Těmto záležitostem pozitivně čelí firma Faul-
hammer, výrobce mouky a krmných směsí pro
všechna zvířata. Prioritou firmy je kvalita.
Hospodyně chválí mouku, která má při pečení
výtečné vlastnosti. Zvířata všeho druhu mají
k dispozici směsi výborně stravitelné, reagují na
ně velkými přírůstky a těší se dobrému zdraví
k potěšení chovatelů.
V letošním roce firma začala také vyrábět krmné
směsi pro koně všech kategorií. Recepturu pro
jednotlivé disciplíny vypracoval Ing. Martin Mo-
helský, jednička v krmivářství. Směsi jsou vyrá-
běny z extrudovaných surovin s vyváženým
poměrem vitamínů, minerálních látek a stopo-
vých prvků. Granulované směsi jsou k dispozici
pro koně parkurové, dostihové, rekreační či koně
určené pro hiporehabilitaci. Směsi jsou určeny
také pro klisny v době březosti a pro kojená hří-
bata.
Parkuroví koně ze stáje JO Dvořák Čistá a dalších
dosahují dobrých výsledků. Krmením Galop
a Forsage krmí dostihoví trenéři, například
Ing. Milan Theimer. Na jaře jeho bělouš Lávra su-

verénně stylem start cíl zvítězil na par-
dubickém závodišti v dostihu steeple-
chase cross country (STCHCC) a v létě
se prezentoval v dostihu s těžkou kon-
kurencí třetím místem ve Francii. Lávra

je ve výborné kondici a je příslibem pro velké do-
stihy v příštím roce. Také koně trénované
Mgr. Petrem Slabým zaznamenali několik vítěz-
ství a umístění v lehčích dostizích.
Spokojenost s krmením je na straně Jaromíra
Hrudky, kdy jeho koně byli prověřováni v dosti-
zích. Během sezóny se dobrým výsledkům těšila
jednička stáje Sisi Merble, která v závěru sezóny
odstartovala v nejtěžším dostihu Velké pardu-
bické mezi staršími ostřílenými „vlky”. Tato te-
prve šestiletá klisna podala vynikající výkon a její
12. místo mezi 22 koňmi nikdo nečekal.
Kolbiště a závodiště osiřela. Můžeme však kon-
statovat, že koně jsou zdraví a v kondici, což je
příslib pro budoucí závodní a dostihové období.
Co říci závěrem?
V novém roce všem hodně zdraví a elán do ži-
vota. Hospodyním ať správně kyne těsto na
buchty. Ať dupou králíci, rostou brojleři, telata
i prasata, koně ať běhají a skáčou. A lidé, nechť
jsou plni optimismu a s úsměvem na líci.

Zdeněk Jílek
PLACENÁ INZERCE

mzdovou účetní
na zkrácený úvazek
• znalost mzdové agendy 

podmínkou
kontakt: Aleš Bečvář, 
becvar@hrg.cz, 724 532 481

nákupčí
• zkušenosti s nákupem 

podmínkou
• znalost AN nebo NJ 
kontakt: Jan Kodýtek,
kodytek@hrg.cz, 602 144 377

strojník sítotisku
• zkušenosti se sítotiskem vítány, 

případně zaučíme
kontakt: Ondřej Lukáš, 
lukas@hrg.cz, 602 648 780

www.hrg.cz

Místo svíčky baterku
Používání svíček k osvětlování se v dnešní době
podstatně omezilo a zůstalo spíše jako intimní
osvětlení při slavnostních chvílích. Svíčky se
dnes prodávají ve všech možných velikostech,
provedeních a barvách a používají se jako deko-
rativní předměty. Pokud by sloužily pouze k uve-
deným účelům, nemuseli bychom si dělat velké
starosti. Přichází však opět doba, kdy se
v mnoha rodinách budou tradičně zapalovat
svíčky na adventních věncích. I vánoční stromek
může chytnout od zapálené svíčky na něm.
Proto po zapálení těchto svíček dbejte zvýšené
opatrnosti a nenechávejte svíčky hořet, pokud
byste v případě potřeby nemohli bezprostředně
zasáhnout. Například před odchodem z míst-
nosti.
Otevřený oheň a především svíčky však stále
bohužel někteří občané používají tam, kam toto
osvětlení v žádném případě nepatří - jako je je-
jich používání na půdách, ve sklepích, v garážích,
kůlnách, stodolách a podobně.
Používání svíček v těchto případech musíme
nazvat hazardem a občany, kteří je používají,
nezodpovědnými lidmi. Riskují svůj majetek

a zdraví, nebo dokonce i život – někdy však
nejen svůj, ale i svých spoluobčanů.
Nejčastěji požár vznikne při zapomenutí zapá-
lené svíčky odložené na hořlavém podkladě, při
neopatrné manipulaci a jejím převrhnutí nebo
při odpadnutí žhavého knotu na hořlavé před-
měty. Stane se i to, že majitel bytu nebo chaty
usne při zapálené svíčce nebo že svíčku pře-
vrhne domácí zvíře. 
Zanedbatelné nejsou ani hry dětí, kdy si děti po-
mocí svíček osvětlují temná zákoutí svých oblí-
bených míst ke hraní, jako jsou stodoly, půdy
a podobně. I v těchto případech si však musíme
uvědomit, že požáry máme na svědomí v pod-
statě my dospělí, že jsou výsledkem naší nedba-
losti či nedostatečné výchovy a dozoru nad
dětmi.
Proto zapálené svíčky budeme používat pouze
při svátcích nebo rodinných oslavách a pro po-
třeby osvětlování v prostorech s nebezpečím
požáru si raději pořídíme baterku.
Přeji vám klidné prožití adventu a Vánoc bez po-
žáru.

Karel Zeman

Firmám nabízíme nejen množstevní slevu, ale při
větším odběru také přítisk firemního loga na
spodní karton nástěnného kalendáře. 

Michaela Severová, výkonná ředitelka 
svazku obcí České dědictví UNESCO 
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Studenti z Tradingu se v praxi
neztratí. Umí? Umí!
„Oni ti mladí nemají žádné pracovní návyky. Pro-
stě vyjdou po maturitě školu a nemají je, nic
neumí. Hrůza s nimi pracovat, „ donesl se mi k
uším během oběda v Rettigovce útržek rozho-
voru dvou žen… Ajajaj… V kabinetu na mě čeká
pětadvacet dokumentů s názvem „Hodnocení
odborné praxe”, které mám prostudovat. Co tam
instruktoři asi uvedli? Mají se studenty Trading
Centre taky takové neblahé zkušenosti, jaké uči-
nily s čerstvými absolventy ty dvě dámy? 
Hodnocení mám srovnaná v abecedním pořadí
podle příjmení studentů maturitního ročníku.
Z valné většiny se dozvídám o kladném přístupu,
výborném chování, zodpovědnosti při plnění
úkolů, spolehlivosti, svědomitosti. Dostávám se
k písmenu „Z” – Záleský. Aha, tady se vedoucí
praxe hodně rozepsal. Čtěte se mnou: „Přístup
žáka k práci byl výborný. Úkoly plnil dříve, než je
dostal. Při plnění úkolů, jež dostával, se kvalita
předháněla s kvantitou. Řekněme na rovinu, že
úkoly byly nadměrně složité a vyžadovaly kom-
plexní řešení, které musel pan Záleský zvládat
individuálně. Jeho zápal pro práci a stále dobrá
nálada zvedly výkon v celém kolektivu. Panu Zá-
leskému byla ke konci praxe nabídnuta dohoda
o provedení práce, kterou zásadně odmítl pode-
psat. Jako důvody uvedl, že by bylo proti jeho
morálním zásadám dostat za práci, kterou pro
nás vykonával zadarmo, zaplaceno. Dalším dů-
vodem bylo, že již musí nastoupit docházku ve
Vašem ústavu, která ho naplňuje více než práce
u nás. Jeho vystupování bylo na úrovni profesi-
onality, která perfektně zapadla do jinak vyso-

koškolského kolektivu. Jednal vždy maximálně
profesionálně a asertivně. Dovoluji si zdůraznit,
že znalost cizích jazyků (zejména AJ a NJ) pana
Záleského byla naší společnosti prospěšná. Dále
bych chtěl podotknout zejména skvělou pří-
pravu z Vašeho ústavu v těchto oblastech: Fi-
remní korespondence, Písemná elektronická
komunikace, Základy obchodní němčiny. Pokud
byste tohoto studenta chtěli poslat na praxi
v budoucích letech, rádi se jej opět ujmeme.
Pokud Vám naše hodnocení přijde příliš barvité,
rádi Vám vypíšeme nové. Věřte prosím, že bude
stejně pozitivní a lichotivé. Přijměte prosím náš
velký dík za tak skvělého studenta, za jeho
výkon a odbornou připravenost!” Podepsán byl
Michal Zikán ze společnosti VFS Financial Servi-
ces Czech Republic, s. r. o.
Děkuji Zdendovi za reprezentaci školy. Děkuji
panu Zikánovi, že věnoval čas, aby komplexně
zhodnotil Zdendův přístup. Děkuji kolegům, že
dbají na kvalitní odbornou přípravu našich stu-
dentů. Zdenda slízl smetanu, nicméně chci vy-
jádřit své díky i ostatním čtvrťákům, kteří
reprezentovali SSOŠ Trading Centre na úřadech
i ve firmách na Litomyšlsku, Svitavsku a Česko-
třebovsku, a také všem, kteří za studenty během
praxe zodpovídali.
Přijďte k nám a přesvědčte se osobně během
Dnů otevřených dveří na SSOŠ Trading Centre
(12. 1. 2015, 12. 2. 2015). Těšíme se na setkání
s vámi!

Marie Janoušková, učitelka TC

Mladý talent 
Pardubického kraje
poprvé také 
ze ZŠ Zámecká

Kateřina Macková během nahrávání písně Temné
století v ZUŠ B. Smetany.

„Dveře dvakrát zamčené, nesplněné sny, vlajky
červené. Cítím to temné století, z jejich příběhů,
z jejich paměti. Od východu rudá hvězda nebe
roztrhla, nic dobrého nepřinesla k nám…” Právě
těmito slovy začíná autorská píseň Kateřiny
Mackové Temné století, která se stala ústředním
mottem projektu Příběhy bezpráví – Z místa, kde
žijeme, který v loňském školním roce proběhl na
ZŠ Zámecká. Kateřina byla vedoucí žákovského
týmu, který pod jejím vedením zpracoval příběhy
šesti pamětníků komunistického bezpráví z blíz-
kého i vzdálenějšího okolí. Sama pak sepsala
příběh Václava Švédy, jednoho z členů skupiny
bratří Mašínů, ve kterém vycházela z osobního
setkání s jeho dcerou.

Tím ale aktivity Kateřiny Mackové v uvedeném
školním roce neskončily. Úspěšně se účastnila
krajských kol olympiád v německém a českém
jazyce nebo dějepisu. Velmi úspěšná byla
i v řadě chemických soutěží, účastnila se celo-
státního kola soutěže Mladý chemik. Patřila ke
skupině žáků, kteří svojí aktivitou pomohli škole
získat titul Fairtradová škola. Prostřednictvím
další své písně V žáru hvězd měla zásadní podíl
na realizaci výstavy Úděl ženy, která byla sou-
částí projektu Světová škola. 
Značný rozsah uvedených aktivit vedl ředitele
školy k tomu, aby v září letošního roku nomino-
val Kateřinu Mackovou, dnes již absolventku ZŠ
Zámecká, na ocenění Mladý talent Pardubického
kraje 2014 v humanitním oboru. Katka ocenění
získala a 5. listopadu jej z rukou náměstkyně
hejtmana Pardubického kraje, Jany Pernicové,
také převzala. Gratulujeme a přejeme, aby byla
stejně úspěšná i na gymnáziu, kam v září na-
stoupila do prvního ročníku.

Stanislav Švejcar, učitel, foto Ondřej Vomočil

Vzdělávání pedagogů ZŠ
V posledních dvou letech se pedagogové ZŠ Zá-
mecká Litomyšl účastní vzdělávacího projektu
„Podpora učitelů při zavádění inovací do výuky”.
Projekt organizují neziskové organizace Erudis,
o.p.s., a JOB, je do něj zapojeno dalších 6 základ-
ních škol z Pardubického kraje.
Výhodu představovala skutečnost, že v projektu
si mohli pedagogové a vedení školy volit témata
seminářů a konzultací podle aktuálních potřeb.
Doposud proběhly v ZŠ Zámecká například se-
mináře Dobrá škola a Dobrý učitel, Jak reflekto-
vat vlastní práci, Metody aktivního učení,
O čtenářství, Projektová dílna, Návaznost MŠ
a ZŠ. Učitelům pomáhalo v jejich profesním roz-
voji několik desítek hodin individuálních konzul-
tací a externího mentoringu, tři pedagogové
prošli vzděláváním pro interní mentory. Na pod-
zim 2014 proběhlo pět specializovaných akcí
spojených na jednotlivých školách s návštěvou
vyučovacích hodin, s jejich rozborem a se sdí-
lením pedagogických zkušeností v lektory vede-
ných dílnách. Učitelé dostali příležitost

nakouknout do matematiky prof. Hejného, do
čtenářství pro nečtenáře i čtenáře vyspělejší,
probrat matematické fígle na II. stupni, inspiro-
vat se v oblasti badatelství (přírodní vědy).
Zvláštní péči poskytl projekt ředitelům a jejich
zástupcům, kteří se pravidelně setkávali.  
Paní zástupkyně Dagmar Burdová uvádí: „Zpo-
čátku jsme byli hlavně zvědaví, po několika týd-
nech začalo být jasné, že tohle je Příležitost.
V době, kdy ve školství obracíme každou korunu,
se před námi zjevily možnosti, na něž bychom
bez projektu nikdy nedosáhli. Externí mentorka
přinesla do školy nový náboj. Její návštěvy u nás
jsme chápali jako příležitost, jako výzvu vydat se
s jejím doprovodem do krajů, kam jsme dosud
neměli možná odvahu, možná sílu, možná chuť
vkročit. A ona nás nezklamala. Byla profesi-
onální, diskrétní, vzbuzovala v nás pocit bezpečí
a udělala pro nás, co nám viděla na očích. Kon-
zultovala, radila, učila, reflektovala, lektorovala
a hlavně – do ničeho nás nenutila a nic nám ne-
nařizovala. Měli jsme semináře pro celý sbor
i pro čtveřice, vystřídali se u nás odborníci,
s nimiž jsme se ztotožnili buď víc, nebo míň, ale
vždycky nás inspirovali. Třeba už jen svým pe-
dagogickým optimismem a radostí z učitelské
práce.”                               Jan Horký, Erudis, o.p.s.

Prodej vánočních stromků
Městské lesy Litomyšl prodávají vánoční

stromky v následujících termínech: 

10. 12. 2014 od 9.00 do 16.00
na Smetanově nám. u České spořitelny

11. a 12. 12. 2014 od 8.00 do 15.00
ve Správě městských lesů, Strakov 15

Tel: 605 91 55 72

6 NEBANKOVNÍ PŮJČKY4

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru
a péči o klienta po uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.

Bez poplatků! Schválení do 20 minut!
Půjčujeme od 10.000 –140.000,-

Pronajmu byt 1+1
po kompletní rekonstrukci, leden 2015.

Tel.: 608 27 72 27.
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SVITAVY
• 7. prosince 9.00–16.00 hod. / různá místa ve městě
Vánoce ve Svitavách - tradiční vánoční jarmark na
náměstí Míru, malování baněk, pečení cukroví, pletení
vánoček v městském muzeu, marcipánové Vánoce v
Muzeu esperanta, dílna pro děti ve Fabrice, pohádky
pro nejmenší v Tyjátru
• 9. prosince od 19.00 hod. / Fabrika
Roman Horký & Kamelot + host Láďa Kerndl - kon-
cert v rámci turné u příležitostí 50. narozenin kapel-
níka R. Horkého
• 27. prosince od 19.30 hod. / Fabrika
20. Vánoční bigbít + benefice - zahrají: Světlo světa,
BezLimitu, Syfon, AC/DC Czech Revival, Točkolotoč,
SynJoy, Citizen 37, Dirty Way. Výtěžek ze vstupného
bude věnován spolku Pes pomůže, který cvičí speci-
ální psy pro zdravotně postižené.
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 6. prosince od 15.00 hod. / Centrum B. Martinů
Řezbářské odpoledne - výtvarná dílna, beseda
• 11. prosince od 19.00 hod. / Tylův dům
Edita Adlerová – Ave Maria Tour 2014/2015 - kon-
cert
• 16. prosince od 19.00 hod. / Tylův dům
Jakub Smolík - koncert
• 20. prosince od 14:45 hod. / Tylův dům
J. J. Ryba – Česká mše vánoční - koncert, živý přenos
- kino

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 3. prosince od 19.00 hod. / kinosál muzea
Psaní Ježíškovi - divadlo, dojemný příběh o tom, jak
se na Vánoce dějí zázraky na počkání a nemožné se
stává možným. Hrají: P. Liška a M. Ludvíková
• 14. prosince od 17.00 hod. / dvorana muzea
M. H. Bortolotti - vánoční koncert
• 31. prosince od 18.00 hod. / náměstí T. G. M.
Silvestrovský ohňostroj

VYSOKÉ MÝTO
• 5. prosince od 20.00 hod. / Klubová scéna M-klubu
Dan Bárta & Illustratosphere - výjimečný koncert v
rámci benefičního festivalu Hudba pomáhá
• 11. prosince od 19.30 hod. / Šemberovo divadlo
Karel Šíp a Josef Náhlovský - jedni z nejpopulárněj-
ších bavičů přijíždějí se svojí miniPÁRTY
• 19. prosince od 20.00 hod. / Klubová scéna M-klubu
Mňága & Žďorp - koncert.

Českomoravské
pomezí zve

Dny otevřené výuky a zápis do ZŠ Mozaika v Litomyšli
Jak u nás vypadá vyučování? Co znamená pro-
gram Začít spolu v praxi? Přijďte se podívat.
Zveme rodiče s dětmi na dny otevřené výuky do
naší litomyšlské třídy Základní školy Mozaika,
o.p.s., Rychnov nad Kněžnou – zvané „Škola-
myšl”. Co uvidíte? Výuku tak jako každý jiný den:
ranní kruh, ranní dopis uvádějící do tématu, spo-
lupráci ve skupinách, tvořivé úkoly v centrech
aktivit, učení v souvislostech, samostatnou
práci, „trivium” – český jazyk a matematika, hod-
notící kruh s prezentacemi prací dětí… V průběhu
návštěvy můžete pozorovat i být součástí dění
v roli asistenta paní učitelky. Vaše děti mají mož-
nost zapojit se do vyučování a pracovat spolu
s ostatními. Pokud nabídky nevyužijí, nic se ne-
děje, mohou jen sledovat. O přestávce budete
mít příležitost mluvit s paní učitelkou a doptat
se na vše, co potřebujete. 
Dny otevřené výuky se konají v době od 9. pro-
since 2014 do 12. února 2015 a to v úterý, středu

a čtvrtek v každém týdnu. Sídlíme na Smetanově
náměstí v Litomyšli č. 15 v budově České pošty ve
druhém patře (vchod bočním vchodem z pod-
loubí). Z kapacitních důvodů vás žádáme o před-
chozí potvrzení své návštěvy na telefonním čísle
776 011 742 nebo e-mailové adrese: skolamysl@
seznam.cz. Termínů je dostatek. Věříme, že si vy-
berete. Po novém roce pro vás chystáme „Školní
kavárnu” – diskusní setkání o škole a životě

v ní a to 8. ledna 2015 od 16.00 do 17.30 hodin.
Zápis do prvního ročníku pro školní rok
2015/2016 se uskuteční od 15. ledna do 15. února
2015. Sjednejte si svůj termín zápisu s paní uči-
telkami Helenou Mazákovou nebo Janou Schei-
bovou na telefonním čísle 775 487 443.  Těšíme
se na vás. Více informací o škole najdete na
www.skolamysl.cz.

Kamila Zemanová, ředitelka školy

Předvánoční šachový turnaj pobaví děti
Pro nejmenší příznivce královské hry, jak se ša-
chům od nepaměti říká, je určen náborový tur-
naj. Ten se uskuteční dne 12. prosince od 16
hodin v hale TJ JISKRA-vedle zimního stadionu.
Nejlepším dětem budou určeny ceny, avšak
žádný hráč neodejde s prázdnou. Zahrát si
mohou jak děti, tak dospělí. Turnaj je však pri-
márně určen nejmenším, kteří mohou zkusit krá-
lovskou hru. Výsledkem by měly být pravidelné
návštěvy šachového kroužku, každý pátek od 17
hodin, kde se děti budou učit hrát pod vedením
zkušených šachistů. 
Proč právě šachy: Hra podporuje analytické
myšlení. Rozvíjí taktické a strategické uvažování.
Učí děti koncentraci. Návštěva kroužku je určena

všem, protože živějším dětem pomáhají šachy
s koncentrací a těm hloubavějším zase rozvíjí
přirozené vlohy. Není proto divu, že šachy jsou
v některých zemích světa povinnou součástí
školní výuky. Schopnosti získané šachem lze
přenášet do života. Kniha Garriho Kasparova,
jednoho z nejlepších šachistů všech dob, s ná-
zvem „Jak život napodobuje šachy” je toho pří-
mým důkazem. Jedná se zejména o náročná
životní rozhodnutí a situace, které může přiná-
šet například podnikatelská činnost. Šachy totiž
učí rozhodovat se a rozhodování je základní lo-
gický proces, který každý člověk mnohokrát
denně užívá. Těšíme se na vás v šachovně.

Jan Odstrčil
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Atletické okénko
Nejpilnějším sportovcem Atletiky TJ Jiskra Litomyšl
je v tomto období J. Kovář. Dne 25. 10. se zúčastnil
v Horažďovicích nominačního závodu pro účast
na Mistrovství Evropy v přespolním běhu v Bul-
harsku. Druhým místem v kategorii juniorů si re-
prezentační nominaci vybojoval, pro zajímavost
na 3. místě si tuto možnost vybojoval i další od-
chovanec oddílu Jiskra Litomyšl J. Friš (dnes Vít-
kovice). Před evropským šampionátem, který se
uskuteční v polovině prosince, Jáchym ladí formu
- běžel Perníkovou devítku kolem Kunětické hory
(2. místo) a chystá se ještě do Holandska.
Na Velké Pardubické cross country (10 km) ob-
sadil 6. místo M. Řemínek, I. Strnad na pražské

Kotlářce startoval ve smíšeném víceboji a jako
veterán zaběhl 100 m překážek za 17,97, výška
145, dálka 466. M. Zeman vyhrál v Brně vrhačský
pětiboj: koule 11,43 (6 kg), kladivo 51,63 (6 kg),
disk 38,72 (1,5 kg), oštěp 37,11 (700 g), břemeno
18,15 (11,34 kg).
Výroční schůze oddílu se uskuteční v pátek 19.
prosince, kde budeme hodnotit letošní sezónu
a plánovat příští rok, v němž bude družstvo
mužů opět startovat v 1. lize, družstva starších
i mladších žáků v krajském přeboru. Nově přihlá-
síme do soutěží i atletickou přípravku z těch nej-
mladších, kteří již také v tělocvičně trénují.

Petr Jonáš

Hubertovská jízda aneb hon 
na lišku na kolech
V sobotu 1. listopadu se za příjemného teplého
počasí konala již tradiční Hubertovská jízda. Tuto
akci, kterou se obvykle zakončuje cyklistická se-
zóna, pořádají již po mnoho let Hubert a Vero-
nika Stratílkovi pro všechny přátele cyklistiky.
V první části jde o nenáročnou, pohodovou vy-
jížďku, která je pro všechny jen příjemným roz-
jetím před druhou polovinou. Tempo je udávané
tak, aby ho zvládl každý a mohl společně se
všemi užívat krásného prostředí okolních lesů
a polních cest poblíž Litomyšle. Ve druhé části si
přijdou na své i ambicióznější jezdci, kteří spo-
lečně nahánějí lišku v rámci krátkého, ale ne
úplně snadného závodu. Letos, stejně jako vloni,

byl start „honu” v Semaníně. S dvouminutovým
náskokem byla vypuštěna návnada - „lišák”,
kterého vždy představuje nejúspěšnější člen
klubu Cyklo Stratílek. Tradičně jím bývá Jiří Boš-
tík, zkušený závodník a také mistr republiky ve
veteránských kategoriích. Za ním se vydali pro-
následovatelé s jediným cílem - dostihnout li-
šáka ještě před tím, než projede cílovou páskou.
Nikomu se to nepodařilo, přestože první proná-
sledovatel v cíli Lukáš Kopecký za ním dorazil
pouze o minutu později. Další závodníci Jan Lně-
nička a Lukáš Závodní ztratili pět minut.
V mnoha případech to však byl boj o pozice do
posledního metru a o umístění se rozhodovalo
až na cílové čáře. Tímto bychom tedy rádi pogra-
tulovali vítězi Jiřímu Boštíkovi, který v roli lišáka
nedal svým honičům šanci, a popřáli mu mnoho
úspěchů do další sezóny. Gratulace patří také
všem zúčastněným, protože každý jel svůj závod
naplno bez ohledu na konečné pořadí.
Poté již následovalo bohaté občerstvení v re-
stauraci Veselka, vyhlášení výsledků a zábava až
do večerních hodin. Myslím, že akce splnila svůj
účel a stala se příjemným setkáním s přáteli,
které pojí láska k cyklistice. Věřím, že tato tradice
bude dále pokračovat a již nyní se můžeme spo-
lečně těšit na příští rok a další setkání nás všech,
kterým je cyklistika životním stylem a vášní.

Veronika Stratílková, foto Lukáš Vopařil 
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HRADEC KRÁLOVÉ
• 13. - 21. prosince / Masarykovo náměstí
Vánoční trhy - centrum východočeské metropole se
promění v živé tržiště s výrobky lidové tvorby a umě-
leckých řemesel

CHEB
• do 26. prosince / náměstí
Vánoční trhy - s každodenním kulturním programem,
bohatým tržištěm a bruslením na náměstí
7. prosince / kostel sv. Kláry
Zuzana Stirská A FINE GOSPEL TIME - 2. adventní
koncert 

JINDŘICHŮV HRADEC
• 13.-14. prosince / st. hrad a zámek + centrum města
Advent na st. hradu a zámku v Jindřichově Hradci
- černá kuchyně v provozu, adventní trhy na III. ná-
dvoří a také v centru města, výstavy, koncerty

KUTNÁ HORA
• 6. prosince od 15.30 hod. / kostel sv. Jana Nepomuc-
kého
Charitativní koncert na podporu týraných zvířat
- vystoupí sólisté Státní opery Alena Žáková a Miloš
Ježil

POLIČKA
• do 11. ledna / Centrum Bohuslava Martinů
Jesličky z Poličky - výstava betlémů. K vidění budou
betlémy, které mají souvislost s Poličkou a jejím blíz-
kým okolím. Ve dvou výstavních sálech poznáte bet-
lémy různého stáří, vytvořené z různých materiálů

TELČ
• 20.-21. prosince / zámecké nádvoří
Živý betlém - v sobotu 20. 12. od 17.00 a od 18.15 hod.
a v neděli 21. 12. od 14.00 a od 15.00 hod. Nalaďme se
svátečně s folklorním souborem Podjavořičan a Kvítek
na komponovaném pořadu telčských folklorních sou-
borů 

TŘEBOŇ
• 27.-30. prosince 14-18 hod. / zámek
Vánoce na zámku s knížetem Adolfem Josefem -
odpolední kostýmované prohlídky na třeboňském
zámku.  

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

Inspirace
z České inspirace 

Lilie je tu pro vás i na facebooku
– připojte se k nám!

www.facebook.com/litomysl.lilie
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Úspěšný vstup HC
Litomyšl do sezóny
2014/2015
Tým mužů HC Litomyšl vstoupil do sezóny
2014/2015 sérií čtyř vyhraných zápasů 12. 10.
2014 HC Litomyšl – ZH Pardubice 7:2, 15. 10. 2014
HC Hlinsko – HC Litomyšl 2:5, 19. 10. 2014 HC Li-
tomyšl – HC Slovan Moravská Třebová 3:2, 26.
10. 2014 HC Skuteč – HC Litomyšl 4:5. Jenže pak
přišla dvě domácí utkání proti týmům z Vysočiny
a ty naši borci nevybojovali, nejprve ve středu
29. 10. 2014 HC Litomyšl – HC Ledeč nad Sáza-
vou 4:5 a pak hned v neděli 2. 11. 2014 HC Lito-
myšl – HC Světlá nad Sázavou 1:3.
Následně si naši spravili chuť v Chotěboři, kde vy-
hráli 1:4, ale v osmém kole na domácím ledě jsme
prohráli s Chocní 6:8, když se nám nepodařilo
stáhnout náskok soupeře 3:7 po druhé třetině. No
a ve středu 19. listopadu jsme v derby uspěli proti
Kohoutům Česká Třebová, když jsme v krásném
zápase za bouřlivé atmosféry téměř plného sta-
dionu zvítězili těsně 4:3. Ve vyrovnané  tabulce
jsme po tomto zápase na vynikajícím 5. místě. 
Tímto srdečně zveme všechny naše příznivce
a fanoušky hokeje na další domácí utkání. 

Ladislav Klement, sekretář HC Litomyšl

Litomyšlské áčko směřuje 
ke kalendářnímu cíli!
Podzimní část stolně tenisové sezóny přivedla za
stoly litomyšlská družstva již nejméně pětkrát, ale
v kraji je odehráno již 7 utkání z 11, které v polovině
soutěží vždy čekají. Prohry si na svá konta při-
psaly týmy v krajské soutěži a v regionálním pře-
boru, v divizi však áčko zatím nezaváhalo a je se
stoprocentním ziskem v čele tabulky.
Většinu utkání sice odehrálo áčko v domácím pro-
středí, což je jistě zásadní výhoda, ale to nic ne-
mění na podstatě úspěchu. Nikdo si z Litomyšle
neodvezl jediný bod. Velmi blízko k této pozitivní
hodnotě měli hráči TJ Holice B, naši muži zvítězili
„jen” 10-8, tedy nejtěsnějším rozdílem. Ostatní
konkurenti si v říjnu a v první polovině listopadu
příliš radosti v Litomyšli neužili. Na 1. místě prů-
běžné tabulky má A družstvo s 21 body dvoubo-
dový náskok před Sokolem Chrudim A. To bude
soupeř v posledním kole jak první, tak i druhé po-
loviny soutěže. V individuálních statistikách je
nejlepším hráčem Litomyšle Křepelka (19 výher –
6 proher, 76% úspěšnosti), následují Dostál (6 - 2,
75%), Šesták (16 - 6, 72,73%), Sochor (11 - 6,
64,71%) a Flodr (7 - 8, 46,67%). Áčko patří mezi tři
největší aspiranty na vítězství v soutěži, tudíž tedy
i na postup do 3. ligy. Cíl pro zbytek poloviny sou-
těže, pro období konce kalendářního roku 2014, je
jasný. Pokusit se udržet neporazitelnost, a pokud
by nějaký ten bod byl ztracen, nechť se tak stane
jen jednou a v těsném bodovém vývoji. Hrát se
bude ještě s Českou Třebovou, Moravskou Třebo-
vou, Sokolem Chrudim A a Lineou Chrudim B.
V krajské soutěži si udržuje B družstvo postavení
v první polovině tabulky, ale velmi silní soupeři
ještě znovu přijdou. Vysokou prohru si přivezlo
béčko z Orlice (3-10) a následně prohrálo i v Ústí
nad Orlicí s průměrným domácím C týmem. Jinak
je ale bilance našeho družstva na 4. místě prů-
běžné tabulky aktivní – 4 vítězství, 1 remíza a 2

prohry. Základní sestava se zatím nejčastěji před-
stavuje ve složení Štarman (14 - 8, 63,64%), Vald-
hans (13 - 9, 59,09%), L. Syrová (9 - 8, 52,94%)
a Balský (9 - 11, 45%). Vzhledem k tomu, že druž-
stvo může ještě využít Sochora či Flodra, dá se
předpokládat, že síla kolektivu se ve většině dal-
ších utkání může prokázat v plném rozměru. Lito-
myšlské družstvo ještě letos sehraje duely
s Českou Třebovou B, Řetovou, Lanškrounem
a Moravskou Třebovou B. Hlavním favoritem sou-
těže je stále neporažený Lanškroun, ale také Or-
lice pomýšlí na postup do divize – jejich vzájemný
střet je na pořadu dalšího kola. Litomyšlské béčko
by si rádo zachovalo pozici v horních patrech ta-
bulky, soupeři o tyto posty jsou právě v další na-
bídce našeho týmu.
Céčko rozehrálo regionální přebor velmi dobře,
po pěti utkáních má 12 bodů a na 1. místě ne-
úplné tabulky je díky 3 vítězstvím, jedné remíze
a jedné prohře. Tu zaznamenalo v Korouhvi, kde
se ale bodově nedařilo všem hráčům a hráčkám.
Jedničkou družstva je L. Syrová (16 - 2, 88,89%),
následují Beneš (14 - 4, 77,78%), Pulkrábková (6
- 11, 35,29%) a Šváb (5 - 10, 33,33%). I C tým lze
posílit, v případě potřeby a zájmu kapitánky Sy-
rové mohou být zapojeni do hry Valdhans či Bal-
ský. Takovou variantu lze očekávat např. při
konfrontaci s družstvem Svitav, které v loňské
sezóně dobrovolně sestoupilo z kraje do regi-
onu, ale krajskou soutěž si chce vybojovat znovu
zpět. Litomyšl i Svitavy jsou, spolu s Korouhví,
největšími zájemci o posty nejvyšší!
V prosinci nehraje žádné družstvo Litomyšle
v domácím prostředí, lze však i tak doufat v bo-
dové zisky na cizích stolech! Hlavní pozornost
bude upřena na divizní A tým, snad se vše po-
daří dle přání hráčů.                    Karel Štarman, 

předseda oddílu stolního tenisu

Kapitánka a nejlepší
střelkyně ligového
týmu žákyň BK Lito-
myšl Daniela Marková
se od 16. do 18. listo-
padu zúčastnila výbě-
rového kempu
reprezentačního týmu
dívek U15. Do Bran-
dýsa nad Labem se
sjelo 32 hráček z celé
republiky, které bojo-

valy o účast v užší nominaci. Pro náš basketba-
lový klub je skvělou vizitkou, že i do malého
města může přijít reprezentační pozvánka a že
v konkurenci basketbalových bašt, jakými jsou
Praha, Brno či Hradec Králové, se může hráčka
z Litomyšle prosadit. A jak tyto tři dny hodnotí
sama Daniela? „Bylo to hodně náročné. Tréninky
probíhaly v obrovském tempu a samozřejmě
konkurence byla veliká. Snažila jsem se předvést
co nejlepší výkon, což se mi snad povedlo, a do-
ufám, že jsem tam nebyla jen do počtu. Byla to
pro mě velká škola a cenná zkušenost. Věřím, že
se mi ještě někdy naskytne podobná příležitost.”
Nyní je na reprezentačních trenérech, aby vy-
brali, které hráčky se zúčastní dalších kempů.
Budeme Daniele držet palce a hlavně si přát, aby
ji to povzbudilo do další práce u nás v klubu
a aby šla příkladem ostatním spoluhráčkám. 

Martin Šorf, předseda klubu, foto B. Křapová

Daniela Marková
nakoukla 
do basketbalové 
reprezentace

PŮJČKA PRO BYDLENÍ
pořízení, opravy, úpravy včetně 
zařízení i pro družstevní bydlení 
i ke splacení dřívějších půjček

od 50 do 500 tis. Kč bez zajištění
rozhodnutí do 24 hodin

kontakt: 774 445 566; 737 485 984
pes@unet.cz

Smetanovo nám. 118, Litomyšl
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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. Neugebaue-
rová) • 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. Mar-
ková)
• Kajmánek - plavání nejen pro nejmenší - bližší infor-
mace 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
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
O vánočních prázdninách 22.-26. 12.
a 28.- 31. 12. denně 13.30-15.30
Detailní rozpis ledu na www.hclitomysl.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

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

 ZUŠ - Tunel
Čt 19.30-21.00 - Orientální (břišní) tanec,  info na tel.
728 684 634
St 18.00 - Pilates - cvičení, info na 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
 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 ba-
lanc • Čt 13.00 - Vasrmánek (družinové děti) / 15.00   -
Vasrmánek (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 centrum, tel. 732 908 499 
Po 8.30, Čt 18.00 - Jóga s Petrou Bálskou, tel. 608 834 129
Ne 7. 12., 14. 12., 21. 12. 17.00-18.30 - Meditace, relaxační
a dechová cvičení s Petrou Bálskou, tel. 608 834 129
Tenis, squash, bowling:
Po-Ne: 10.00-22.00
více na www.sportcentrum-lit.cz

Sport, cvičení

Třetí kolo Českého poháru ve stiga 
hokeji odehráno v Litomyšli
Pořadatelský vrchol sezóny zažil klub Stiga HC
Benátky, když v litomyšlském Lidovém domě hos-
til 3. kolo Českého poháru 2014/2015 ve stolním
táhlovém hokeji. Slavnostní zahájení provedl sta-
rosta obce Benátky Jan Rada, který si také vy-
zkoušel zápas s hendikepovaným Milanem
Zemanem. Ze zúčastněných 64 hráčů 12 tuzem-
ských klubů a Slovenska bylo hned 14 hráčů po-
řádajícího klubu, kteří měli zastoupení nejen ve
všech 4 základních skupinách, ale hlavně ve
všech 3 odpoledních skupinách výkonnostních.
V Áčku se 17. Michal Boštík o pouhý bod nedostal
do vyřazovacích bojů, skvělé 20. místo si při své
premiérové účasti mezi elitou zapsal Josef Malý
a 24. Robert Jež uzavřel pořadí skupiny i 6. příčku
klubu. V Béčku se nejlépe dařilo 30. Zdeňku Lo-
paurovi, který v play-off podle očekávání neprošel
přes Jiřího Chylíka ml. (HCS Žabka Praha), 40.
skončil Tomáš Halama. Zbylých 9 benátských
hrálo Céčko, kde však na vítězství byl jediný vážný
adept – Roman Mančík (SHK Bieli Žraloci Nové
Zámky). Za ním skončili 46. Josef Sedláček, 48.
Ivan Halama, 49. Jindřich Petr, 51. Jiří Junek, 56. Jiří
Malík, 57. Ladislav Cafourek, 60. Barbora Petrová,
61. Milan Zeman a 64. Ladislav Kulhánek. Lito-
myšlský Patrik Petr (THC Stiga Elites) po 2. místě
v základní skupině a 4. příčce v Áčku prohrál v se-
mifinále s Lukášem Turoněm (THC Třinec) a prvně

doma získal pohár z ateliéru Duke Bohemia. Ve fi-
nále zvratů, které rozhodlo až prodloužení po-
sledního zápasu, zvítězil Yevhen Levdansky (THC
Stiga Elites) nad Turoněm 3:2. Průběžné pořadí
soutěže: 1. L. Turoň, 2. P. Petr, 3. F. Hamáček (HCS
Žabka Praha), 13. M. Boštík, 20. R. Jež, 23. Z. Lo-
paur, 29. T. Halama, 34. J. Petr, 35. J. Junek, 38. B.
Petrová (1. žena a 5. juniorka), R. Jež je 8. vete-
rán, L. Cafourek 3. nováček, klub drží 6. příčku. 
Za celoroční podporu děkujeme městu Litomyšl,
obci Benátky, Pardubickému kraji, krásné ceny
poskytlo nakladatelství Paseka a Restaurace
a minipivovar Veselka!

Text a foto Jindřich Petr

Inzerce
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré
bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jíz-
denky ČSD, jízdní řády, celé sbírky - větší množství
- pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nej-
vyšší možné ceny. Info: tel.: 724 22 92 92. • Kou-
píme od vás knihu Litomyšl 1259-2009: město
kultury a vzdělávání, která vyšla v roce 2009,
autorem je Milan Skřivánek. Prosím, s nabídkou
volejte na: 602 235 845. • Mladá rodina z Lito-
myšle se 2 malými dětmi (4 a 7 let) hledá adop-
tivní babičku nebo dědečka na občasné vzájemné
schůzky, hlídání dětí apod. Nabízíme pomoc v do-
mácnosti či jinou dle domluvy. Tel.: 725 475 994.
• Aktivní padesátník hledá štíhlou, mladou ženu
na sport, dovolenou i do života. Dítě není překáž-
kou. Tel.: 774 21 99 00. • Prodám levně: 110 ks
střešních tašek Bramac Alpská červená; chla-
pecké lyžáky, vel. 7, cena 80 Kč; dětské boby s ři-
dítky, cena 190 Kč; sáňky moderní z plastu +
možno opěrátko pro dítě, cena 190 Kč; carvingové
lyže 177 cm; carvingové lyže 120 cm; nosič a se-
dátko pro dítě na kolo. V případě zájmu zašlu
fotky: EMAIL: ok1@email.cz • Prodám chlapecké
brusle Botas, vel. 6, cena 290 Kč. Tel.: 737 777 845.
• Nabízím levně 2 krásné lyže běžky, lyže sjez-
dové. Cena dohodou. Tel.: 739 307 646. • Nabízím
2 malé lampičky za 100 Kč, krabici gramofonových
desek malé i velké, cca 60 ks za 350 Kč. Nabíd-
něte do sbírky staré spony, brože z dob vašich ba-
biček či prababiček. Tel.: 739 307 646.

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR

Provádíme:  • opravy motorových vozidel
• měření EMISÍ BENZÍN

• měření EMISÍ LPG, REVIZE LPG 
• příprava na STK, odvoz na STK
• roční prohlídky - diagnostika
• renovace zažloutlých světlometů

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský
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Pá 5. 12. 19.30 HC Litomyšl vs. HC Slovan M.Třebová - utkání krajské ligy juniorů v ledním hokeji • krytý zimní stadion 
So 6. 12. 9.00 HC Litomyšl vs. HC Spartak Choceň - utkání ligy mladších žáků v ledním hokeji • krytý zimní stadion 
      9.00 a 11.00 BK Litomyšl vs. Vysoké Mýto - OP žákyň U15 v basketbale • hala TJ Jiskra 
      13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-110 cm • jízdárna Suchá - jezdecká hala
      13.00 Vánoční turnaj v mariáši - 3. ročník, registrace od 12.00 • hotel Zlatá Hvězda   
Ne 7. 12. 9.00 BK Litomyšl vs. Hradec Králové - žákovská liga U15 v basketbale • městská sportovní hala
      11.00 HC Litomyšl vs. HC Slovan M. Třebová - utkání krajské ligy dorostu v ledním hokeji • krytý zimní stadion 
      12.00 a 13.30BK Litomyšl vs. Studánka Pardubice - OP minižactva U11A v basketbale • hala TJ Jiskra
Pá 12. 12. 16.00 Náborový šachový turnaj pro děti • hala TJ Jiskra - vedle zimního stadionu
So 13. 12. 9.00 HC Litomyšl vs. HC Spartak Choceň - utkání kategorie Minihokej 2006 v ledním hokeji • krytý zimní stadion 
      9.00 a 10.30 BK Litomyšl B vs. BK Litomyšl A - OP minižactva U11 • hala TJ Jiskra
      11.00 HC Litomyšl vs. TJ Lanškroun - utkání kategorie Minihokej 2006 v ledním hokeji • krytý zimní stadion 
Ne 14. 12. 9.00 a 10.30 BK Litomyšl vs. Svitavy - OP minižactva U12 • hala TJ Jiskra
      17.00 HC Litomyšl vs. HC Skuteč - utkání krajské ligy mužů v ledním hokeji • krytý zimní stadion   
So 20. 12. 9.00 HC Litomyšl vs. HC Skuteč - utkání ligy mladších žáků v ledním hokeji • krytý zimní stadion 
      14.00 Litomyšlský pohár 2014 ve stiga-hokeji - 12. kolo • dům dětí a mládeže  
      17.00 HC Litomyšl vs. TJ Lanškroun - utkání krajské ligy juniorů v ledním hokeji • krytý zimní stadion 
Ne 21. 12. 9.00 a 11.00 BK Litomyšl vs. Vysoké Mýto - OP minižáků U13 • hala TJ Jiskra
      9.00 HC Litomyšl vs. HC ČSOB Pardubice - utkání kategorie Minihokej 2008 v ledním hokeji • krytý zimní stadion 
      11.00 HC Litomyšl vs. HC Chrudim - utkání kategorie Minihokej 2008 v ledním hokeji • krytý zimní stadion 
Pá-Pá 26. 12. - 2. 1. České šachové Vánoce 2014 - 16. ročník vánočního šachového turnaje, www.a64.cz • Domov mládeže SPgŠ Litomyšl
So 3. 1. 13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-110 cm • jízdárna Suchá - jezdecká hala
Ne 4. 1. 17.00 HC Litomyšl vs. HC Chotěboř - utkání krajské ligy mužů v ledním hokeji • krytý zimní stadion

KAM ZA SPORTEM

Jezdecký klub Hřebčín Suchá 
má za sebou úspěšný rok
V roce 2014 se pro příznivce jezdeckého sportu
uskutečnilo v areálu Jízdárny Suchá přes 50 akcí
- skokových a drezurních závodů, soustředění
a akcí pro děti. Kromě pořádání akcí se však jez-
decký klub věnuje i jezdecké škole a závodní čin-
nosti, který měl své zastoupení v seniorské,
juniorské i dětské kategorii.
Dlouholetý český reprezentant a účastník
mistrovství Evropy 2013 Jiří Skřivan zakončil le-
tošní parkurovou sezónu v sedle Zembly druhým
místem ve finále Českého skokového poháru
2014. V první polovině roku Jiřího Skřivana velmi
úspěšně doprovázela klisna Kallisto, která zí-
skala např. 2. místo ve Velké ceně Litomyšle
2014. S ostatními koňmi se Jiří Skřivan v letošním
roce zaměřil především na starty v rámci závodů
Českého skokového poháru, kde pravidelně ob-
sazoval přední příčky.
Loňská vícemistryně v drezuře Eliška Skřiva-
nová (11 let) s Monty, získala ze svých 15 startů
pět prvních míst, dále obsadila výborné 4.
místo v celorepublikovém drezurním šampi-
onátu 2014 a na mistrovství České republiky

pony obsadila ve dvoukolové soutěži šestou
příčku. Ve výkonnostním žebříčku 2014 obsa-
dila tato dvojice, z 85 účastníků, 3. místo!
V roce 2015 bude Eliška Skřivanová soutěžit
v drezuře nejen v pony kategorii, ale i v kate-
gorii dětí na velkých koních.
Sára Finsterle (14 let) absolvovala na závodech
více než 100 parkurů. Největším úspěchem bylo

2. místo na mistrovství České republiky dětí a ju-
niorů 2014 a 6. místo ve finále Českého skoko-
vého poháru Junior Cupu 2014. S klisnou Eura
zaznamenala 6 vítězných parkurů u nás i v za-
hraničí. V listopadu se Sára Finsterle s klisnou
Venezia zúčastnila svých prvních mezinárodních
závodů v Rakousku, kde získala dvě první místa.
Tato dvojice bude směřovat v roce 2015 k účasti
na mistrovství Evropy.
Denisa Menšíková (15 let) má za sebou první rok
na kolbištích. V národních závodech reprezen-
tovala JKHS s koněm Eliot, se kterým skvěle za-
končila sezónu při Velké ceně Opavy 2014
v rámci Českého skokového poháru, kdy při sou-
těži Czech Junior Cup získali 1. místo.
Nikola Tivodarová (11 let) získala řadu předních
umístění na Jezdeckých hrách pro děti na pony.
Zvítězila, stejně jako v loni, v Ceně Nadějí 2014
a obsadila 3. místo v Pony šampionátu 2014.
Adéla Škeříková (12 let) na závěr sezóny přidala
k pěkným výsledkům i druhou příčku v Pony
šampionátu 2014. 
Zástupci jezdecké školy, od 7 do 18 let, se velmi
pěknými výkony prezentovali především v rámci
Jezdeckých her a veřejných tréninků, k nejlepším
jezdcům patří zejména Eliška Jíšová, Zdenka
Bílá, Dominika Tutschová a Karolína Vaňková.

Mirka Skřivanová, foto Michael Motygin

Podzimní radosti a strasti litomyšlského fotbalu
Podzimní část mistrovské fotbalové sezony je
minulostí a litomyšlský oddíl TJ Jiskra hodnotí
dosažené výsledky a umístění v tabulkách.
V celkovém pohledu se nejedná o žádný propa-
dák, ale do úplné spokojenosti něco chybí.
Představám neodpovídá především třinácté místo
A týmu dospělých v krajském přeboru, které zů-
stalo za očekáváním. Plán zajistit si klidné přezi-
mování a bezpečnou pozici ve středu tabulky se
nepodařilo splnit. Tuto skutečnost je nutno hod-
notit jako zklamání, protože v silách kolektivu
bezpochyby bylo získat daleko více než stávajících
18 bodů. Zejména druhá polovina září a celý říjen
se mu však vůbec nepovedly a je to velká škoda.
Vždyť ve vítězných utkáních proti Žamberku, Po-
ličce, Moravanům či Moravské Třebové hráči Jiskry
dokázali, že kvalitní fotbal hrát dovedou, bohužel
jim však chyběla stabilita výkonů. 

Naopak béčko mužů se v okresním přeboru po-
staralo o překvapení z kategorie příjemných,
když uhrálo velmi solidních 21 bodů, a na
sedmém místě má relativní klid. Ze čtrnácti zá-
pasů prohrálo jen třikrát, a to pokaždé rozdílem
jediné branky, jinak střádalo body pravidelně
doma i venku a zaslouží si pochvalu.
Obnovený dorostenecký celek se zapojil do vý-
chodočeského přeboru, což je velice silná sou-
těž, kterou hraje řada družstev se zkušenostmi
z české ligy. Pokud na takové soupeře nově se-
stavený dorost Jiskry narazil, byli ještě nad jeho
síly, nicméně jeho herní projev šel kolo od kola
nahoru a získaných 15 bodů i skalpy Hlinska, Vy-
sokého Mýta či Nového Města nad Metují, to na-
konec rozhodně nejsou špatné výsledky. 
Starší žáci se určitou dobu dokonce pohybovali
na prvním místě krajského přeboru, ale sa-

motný závěr jim nevyšel podle představ, takže
o nějaký ten stupínek klesli. Ale ani čtvrtá
příčka není určitě špatná a na jaře ji lze vylep-
šit. Navíc postoupili do semifinále krajského
poháru. Mladší žáci měli křivku svých výsledků
opačnou než jejich starší kolegové, těm se na-
opak lépe povedla druhá polovina podzimu
a celkových pět vítězství odpovídá možnos-
tem. 
Litomyšlskou kopanou na podzim reprezento-
vali i starší a mladší elévové v krajské minilize,
kde odehráli sedm turnajů s různými výsledky,
což ovšem v těchto kategoriích není to úplně
nejpodstatnější. Jak fotbalový potěr, tak
všechny ostatní týmy se po krátkém oddechu
pustí zkraje ledna do zimní přípravy a na konci
března do jarní části sezony.

Radek Halva


